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LEKENRECHTSPRAAK IN NEDERLAND: HET ZAL ER WEL NOOIT VAN KOMEN 
 

Burgers in toga 
 
Wat is er mis met het idee om burgers in het strafproces te laten meebeslissen? Iedereen is ervan 
overtuigd dat lekenrechtspraak voordelen heeft. In de meeste landen gebeurt dat ook, Nederland 
houdt echter vast aan rechtspraak door professionals. Niet omdat dit systeem altijd soepel loopt, 
wel omdat het past bij onze rechtscultuur. ‘En daarmee kun je niet vrijelijk experimenteren’, stelt 
een hoogleraar strafrecht. Voor leken in toga blijft de deur gesloten. 
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Weinigen kunnen het onbehagen over de strafrechtspraak zo fraai verwoorden als LPF-Kamerlid drs. 
Joost Eerdmans. Omdat er geen minimumstraffen zijn, wordt de rechter te weinig gestuurd. Nergens 
anders worden vonnissen zo slecht gemotiveerd. En de overgrote meerderheid van burgers vindt dat 
straffen voor geweldsmisdrijven te laag zijn. De strafrechter bakt er weinig van, is de strekking van 
Eerdmans’ betoog. In hoog tempo verliezen burgers het vertrouwen in de rechtspraak. Terwijl de 
oplossing daarvoor zo simpel is: laat burgers toe tot de rechterlijke macht en vonnissen zullen einde-
lijk begrijpelijk worden. De VVD voegt daaraan toe dat beroepsrechters met leken naast zich gevoeli-
ger zijn voor de zorg onder burgers over te lage straffen. Dat alles komt het vertrouwen en de legiti-
miteit ten goede. 
Lekenrechtspraak: rechts wil er wel aan. 
Maar het recht liever niet. 
De meeste juristen hebben argumenten te over om burgers en andere leken buiten de deur te hou-
den, hoewel de Grondwet deelneming van leken aan de rechtspraak niet uitsluit. Maar de Utrechtse 
hoogleraar strafrecht prof.mr. Chrisje Brants weet in een bijdrage in het boek KriTies de meeste 
daarvan toch fijntjes door te prikken. Zo verwijzen tegenstanders van lekenrechtspraak doorgaans 
naar de Verenigde Staten: we willen hier geen ‘Amerikaanse toestanden’. Rechtspsycholoog prof.dr. 
Peter van Koppen sprak al van John-Wayne-rechtspraak, die ons systeem bedreigt. Dat ‘wij’ niets 
moeten hebben van het Amerikaanse systeem maakt ons systeem nog niet beter, stelt Brants. Om-
gekeerd moeten de Amerikanen ook niets hebben van onze inquisitoire traditie, met een actieve 
rechter en zijn procesdossier. Daaruit concluderen de Amerikanen dat de onschuldpresumptie hier 
eigenlijk niet bestaat en daarmee is de onpartijdigheid van onze rechtspraak niet gegarandeerd. Welk 
systeem is dan het beste? 
Wellicht kan prof.mr. Theo de Roos binnenkort hierover uitsluitsel geven. In opdracht van minister 
Donner onderzoekt de Tilburgse hoogleraar strafrecht de voor- en nadelen van lekenrechtspraak, en 
of bepaalde vormen ervan in Nederland ingevoerd zouden kunnen worden. Omdat zijn advies pas in 
oktober verschijnt, wil De Roos er niet veel over kwijt. ‘Alle argumenten voor en tegen lekenrecht-
spraak zijn echter al heel lang eindeloos uitgewisseld. Je kunt zeggen: lekenrechtspraak kán, maar de 
vraag is of het móet.’ 
De Nederlandse Orde van Advocaten neemt over lekenrechtspraak pas een officieel standpunt in 
nadat Donner de advocatuur om een advies vraagt. ‘We volgen het rapport van De Roos met belang-
stelling’, zegt mr. Maurits van den Wall Bake, lid van de Algemene Raad van de Orde. ‘Omdat leken-
rechtspraak de belangen van verdachten raakt, gaat het ook ons rechtstreeks aan.’  
Ook het Openbaar Ministerie heeft nog geen uitgekristalliseerd standpunt over lekenrechtspraak, 
aldus mr. Harm Brouwer. Volgens de voorzitter van het College van procureurs-generaal is er ‘moge-
lijk ruimte’ voor een grotere betrokkenheid van burgers bij het bepalen van de strafmaat, nadat pro-
fessionele rechters de schuld hebben vastgesteld. ‘Of een verdachte schuldig is of niet dient ook in 
de toekomst te worden vastgesteld door professionele rechters’, zegt Brouwer. 
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Groepsprocessen 
In Europa zijn voldoende landen waar een inquisitoire rechtspraak samengaat met lekeninbreng. En 
het volk vindt dat daar prima. In Denemarken, waar meervoudige kamers gemengd zijn samenge-
steld (beroepsrechters en leken), is het publiek meer tevreden over de rechtspraak dan in Nederland. 
Dat zou toch moeten pleiten vóór lekenrechtspraak. Toch behoort Nederland met Zweden, Litouwen 
en Luxemburg tot de uitzonderingen. 
Veel (Nederlandse) juristen vinden dat juryrechtspraak tot grote maatschappelijke beroering en ver-
deeldheid leiden. Volgens Brants is dat echter sterk overtrokken: beroering ontstond bijvoorbeeld in 
de zaak-O.J. Simpson en bij doodstrafzaken. Niet zozeer het jurysysteem is daar debet aan, maar 
vooral het type zaken. 
En dan die twaalf juryleden – dat zou maar leiden tot onduidelijke groepsprocessen met irrationele 
uitkomsten. Ze doen dus maar wat. Dat er groepsprocessen ontstaan onderschrijft Brants: ‘Maar 
daarmee zijn ze nog niet irrationeel.’ Kijk bijvoorbeeld naar Engeland: de overheid wilde het jurysys-
teem afschaffen, omdat het te duur werd. Rechtswetenschappers hebben zich daartegen met succes 
verzet. 
Dan is er nog de zorg dat de publieke opinie de rechtspraak gaat domineren. Hoe onafhankelijk kun-
nen rechters dan nog vonnissen? In het buitenland vindt men een veroordeling door ‘gelijken’ een 
absoluut recht van de verdachte, schrijft Brants: in de jury weerspiegelen zich immers de gevoelens 
van de samenleving. Maar in Nederland wordt dat juist als een nadeel ervaren. 
Nog een gangbaar argument tegen lekenrechtspraak: het zou punitiever zijn. Maar experimenten 
met lezers van het Dagblad van het Noorden en het Brabants Dagblad wijzen een andere kant uit: als 
burgers beter op de hoogte zijn van het hele strafdossier, zijn ze soms geneigd lager te straffen dan 
de rechter. ‘Eerdmans van de LPF blijft er maar op hameren dat burgers zelf zwaarder zouden straf-
fen’, merkt De Roos op. ‘Dat mist iedere onderbouwing. Uit experimenten door deze kranten blijkt 
ontegenzeglijk het tegendeel.’ 
En een van de meeste genoemde argumenten: leken zijn niet deskundig en onervaren. Maar, stelt 
Brants, misschien is voorkennis van het procesdossier, gecombineerd met kennis van andere, verge-
lijkbare zaken wel een nadeel: ‘Rechters zijn niet meer onbevangen maar handelen juist routineus.‘ 
En die vermeende ondeskundigheid? Lekenrechters veroordelen in vier van de duizend gevallen een 
onschuldige. Een hoog percentage – maar beroepsrechters scoren even hoog. 
Omdat tegengas pijnlijk is, blijven de meeste juristen bij hun standpunt. Lekenrechtspraak, begin er 
niet aan. Volgens Brants lijden veel juristen aan een ‘anti-jury-reflex’. Mr. Steven van Dissel, zelf straf-
rechter en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak herkent dat. ‘Je proeft wel 
eens geïrriteerde reacties van rechters als lekenrechtspraak ter sprake wordt gebracht’, reageert hij. 
‘Dat is echter niet het beeld dat wij als NVvR naar buiten willen uitstralen.’ 
De NVvR houdt zich vooral bezig met het inventariseren van knelpunten die er nu in de rechtspraak 
bestaan, en adviseert op voorstellen. En dat betekent niet: vol op de rem en iedere vorm van leken-
rechtspraak tegenhouden, aldus Van Dissel. ‘Dat betekent wel: nagaan waarom we bepaalde vormen 
van lekenrechtspraak zouden willen. Staat er te veel jargon in vonnissen? Dat is onlosmakelijk ver-
bonden met ons systeem. Accepteer je het systeem, dan moet je ook dit type vonnissen accepteren. 
Burgers laten meeschrijven is geen oplossing, wel moeten we nadenken hoe we zelf onze uitspraken 
doorzichtiger kunnen maken.’ Er lopen al projecten die rechters leren begrijpelijkere vonnissen te 
maken. 
 
Legitimiteit 
De Tilburgse hoogleraar strafrecht prof.mr. Marc Groenhuijsen is een van de juristen die zich zorgen 
maken over onrust die zal ontstaan na uitspraken door lekenrechters. Mede om die reden heeft le-
kenrechtspraak geen plaats gekregen in het project Strafvordering 2001. Dat project, onder leiding 
van Groenhuijsen en zijn toen nog Groningse collega Geert Knigge, had tot doel een nieuw Wetboek 
van Strafvordering voor te bereiden. Groenhuijsen: ‘Grote strafzaken leiden vaak tot beroering, of er 
nu leken aan meedoen – zoals in het buitenland – of alleen beroepsrechters. Wordt een politierech-
terzaak gedaan door een professional of een leek, dat maakt voor de legitimiteit van het systeem 
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niets uit. Maatschappelijke acceptatie wordt bij lichte zaken niet bepaald door de aard van de beslis-
sende instantie. Daarom zal lekenparticipatie niet bijdragen aan de vermindering van het legitimi-
teitsprobleem waarmee de rechtspraak te maken heeft.’ 
De ontevredenheid van burgers met rechtspraak is vaak een afspiegeling van de ontevredenheid met 
het publieke apparaat. En overal ter wereld is de publieke opinie kritisch op strafrechtspleging, of er 
nu lekenrechtspraak is of niet: veel onbehagen komt voort uit emotie en onbegrip over de rol van het 
strafrecht. Groenhuijsen: ‘Onbegrip kan nooit het enige zijn om het bestaande systeem te verande-
ren. Heel weinig mensen snappen iets van wiskunde of theoretische natuurkunde en toch verliest dit 
niet zijn geldigheid of maatschappelijk nut.’ 
Hij krijgt steun uit onverwachte hoek. ‘Ik heb ernstige kritiek op het werk van beroepsrechters’, zegt 
mr. Hilbrand Nawijn, ex-minister van Justitie en tegenwoordig Kamerlid. ‘Zij zijn in Nederland te veel 
gepolitiseerd en dat is slecht voor de rechtsstaat. Toch ben ik tegen lekenrechtspraak. Ik ben bang 
voor te veel emotie en te weinig zakelijkheid.’ Ook het CDA en D66 verzetten zich tegen lekenrecht-
spraak. De PvdA daarentegen ziet er wel wat in. ‘Bij grote zaken kan een leek – een niet-jurist – één 
rechter in de meervoudige kamer vervangen’, zegt woordvoerder Ineke Zeeman. 
Ook Van Dissel van de NVvR erkent dat lekenrechtspraak voordelen heeft. Burgers zijn directer be-
trokken bij rechtspraak, ze kunnen meer verantwoordelijkheid dragen voor uitspraken. ‘Maar ieder 
systeem heeft ook nadelen. Dat geldt voor de professionele rechtspraak en voor de lekenrecht-
spraak. Je moet oppassen dat je met de introductie van bepaalde vormen van lekenrechtspraak niet 
het kind met het badwater weggooit.’ 
Een voordeel van het huidige systeem is, aldus Van Dissel, de grote snelheid waarmee zaken worden 
afgehandeld. ‘Al zou je dat misschien niet zeggen, het tempo ligt hoog. Dat hebben we altijd belang-
rijk gevonden. Met burgers als rechters zal dat tempo zeker afnemen. Je moet je afvragen of je dat 
wel wilt.’ Dat andere landen wel lekenrechters hebben, is voor de NVvR nog geen argument om ze 
ook in Nederland toe te laten. ‘Je kunt niet zo maar overstappen op een ander systeem. Landen met 
lekenrechtspraak stappen ook niet over op een stelsel met beroepsrechters, omdat wij dat toevallig 
goed vinden. Ons systeem is gekozen door de wetgever. Verwacht dan niet van rechters dat zij de 
motor vormen van een nieuw systeem. Wat wij doen is het bestaande systeem zo goed mogelijk 
uitvoeren.’ 
 
Rechtscultuur 
‘Onder omstandigheden’ zou Groenhuijsen het kunnen billijken wanneer een politierechter een leek 
is. Maar lost dit het legitimiteitsprobleem op? ‘Nee. Klachten over de politierechter betreffen door-
gaans zijn juridische kwaliteit. Leken brengen daarin geen verbetering.’ 
Zowel Groenhuijsen als Brants stelt dat het eigenlijk niet interessant is of de ene vorm van recht-
spraak beter is of juridisch overtuigender is dan de ander. Het gaat erom dat de rechtspraak die in 
een land geldt aan de maatschappelijke verwachtingen voldoet. ‘Dat is geen kwestie van gesundes 
Volksempfinden maar van rechtscultuur.’ Groenhuijsen voegt daaraan toe: ‘Met cultuur kun je niet 
vrijelijk experimenteren. Wat in het ene land als geldig argument geldt, kun je niet zo maar over-
plaatsen naar een ander land.’ In die richting denkt ook Theo de Roos: ‘Instituties zijn taai. Professio-
nele rechtspraak is in Nederland historisch en cultureel bepaald. Daar stap je niet zomaar vanaf.’ 
Het pleidooi van Brants om een rechtsvergelijkend onderzoek uit te voeren noemt Marc Groenhuij-
sen ‘slap en slecht’. ‘Als het er niet om gaat dat het ene systeem ‘beter’ is, waarom dan nog dit on-
derzoek? We kunnen de knoop nu wel doorhakken, er is voldoende informatie beschikbaar. Er is veel 
werk aan de winkel om de geloofwaardigheid van het strafrecht op peil te houden. Lekenrechtspraak 
is zo ongeveer het laatste dat je moet doen om het verloren vertrouwen na enkele misslagen terug te 
winnen.’ 
Dat gaat Steven van Dissel weer net iets te ver. De NVvR zal niet zeggen: lekenrechtspraak is ondenk-
baar. ‘Dat Nederland een traditie heeft van professionele rechtspraak is geen doorslaggevend argu-
ment dat we het nooit veranderen.’ Volgens Van Dissel is het denkbaar dat op enig moment burgers 
zitting hebben in de meervoudige kamer. ‘Maar bedenk wel: dat leidt tot een ander soort vooronder-
zoek, een ander onderzoek ter zitting, een ander getuigenverhoor en een andere administratieve 
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afhandeling. En een veel langere behandelingsduur van zaken. Om dat allemaal aan te passen moe-
ten de huidige bezwaren wel erg groot zijn.’ 
 
 

Burgers kunnen op meerdere manier bij het recht worden betrokken. 
Een – niet volledig – overzicht. 
1. Burgers die rechters en officieren van justitie kiezen. ‘De accountability – verantwoording afleg-

gen aan de buitenwereld – zou toenemen, maar tegen een te hoge prijs. Dat willen we niet’, re-
ageert hoogleraar Marc Groenhuijsen. 

2. Burgers die vervolging kunnen beginnen tegen verdachten, dus afschaffing dus van het vervol-
gingsmonopolie van het OM. Groenhuijsen: ‘Nergens ter wereld bevalt dit instrument goed. Ver-
volgde daders klagen over willekeur en rechtsongelijkheid. Burgers worden door verdachten ge-
intimideerd om vooral geen vervolging in te stellen. Bovendien lopen ze het risico forse schade-
vergoedingen te moeten betalen als er geen veroordeling komt. Deze vorm van democratisering 
moeten we stelling van de hand wijzen.’ 

3. Een jury van (doorgaans twaalf) burgers beslist. Het proces wordt geleid door een be-
roepsrechter. Omdat ‘het volk’ beslist, is de democratische legitimering hoog. Ervaring en des-
kundigheid zijn echter niet gegarandeerd. Het vonnis wordt niet gemotiveerd (alleen schuldig of 
onschuldig). Hoger beroep is niet mogelijk, want ‘het volk heeft gesproken’. Cassatieberoep al-
leen over vormfouten. In Nederland heeft juryrechtspraak in de Franse tijd (1811-1813) bestaan. 

4. Lekenbijzitters in het gerecht naast een of meer professionele rechters. Er zijn drie vormen: 
 Gewone burgers die als bijzitters in strafzaken fungeren. Dergelijke gemengde kamers komen 

voor in Duitsland en Denemarken. 
 Vertegenwoordiging uit ‘het veld’ nemen deel in bijzondere gerechten. De Raden van Beroep 

kende tot 1992 één bijzitter uit de kring van werknemers en één van werkgevers. De pacht-
rechtspraak en in de tuchtrechtspraak zijn zo nog steeds georganiseerd. Naast kantonrechter 
in pachtzaken zijn er twee ‘deskundige leden’, niet zijnde rechterlijk ambtenaar. 

 Deskundigen treden op als bijzitters. Voorbeeld: deskundige leden in de ondernemingskamer 
(Hof Amsterdam), de kamer voor kwekersrecht (Hof Den Haag), de penitentiaire kamer en de 
militaire kamer (Hof Arnhem). 

5. De ‘echte’ lekenrechtspraak: leken nemen taken van de professionele rechter over. Hiervan be-
staan twee vormen: 

 Niet-juristen als rechter-plaatsvervanger in eenvoudige zaken (96 procent is bulk). Voor-
beeld: Magistrates Courts in Engeland. 

 Lager gekwalificeerd personeel neemt op grond van mandaat of delegatie rechterlijke taken 
over. Voorbeeld: de Rechtspfleger in Duitsland, die zelfstandig routinetaken afhandelen. Zij 
maken deel uit van de rechterlijke organisatie, maar zijn geen rechter. 

 
 
Dit artikel is gepubliceerd in Mr. 8/9, 2006. 


