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RECHTBANK UTRECHT NEEMT DE TEMPERATUUR OP 
 

Een rechter schudt geen handen 
 
Als eerste rechtbank in Nederland liet die van Utrecht onderzoeken hoe rechters tijdens zittingen 
met burgers communiceren. Die gaven daarvoor een ruime voldoende maar hadden tegelijk op 
veel onderdelen kritiek. ‘Vergeet niet dat een rechter tijdens een zitting veel ballen in de lucht 
moet houden’, reageert rechtbankpresident Wim van Veen. 
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Een enkele rechtbankpresident complimenteerde hem er nog mee. Dat hij de moed had gehad de 
thermometer in de eigen organisatie te steken, maar ook dat die thermometer eigenlijk een heel 
aangename temperatuur aangaf. 
En op de eigen werkvloer, de rechtbank Utrecht, wordt er door rechters en ondersteunend personeel 
ook over gesproken, over het onderzoek naar de wijze waarop rechters tijdens ‘alledaagse’ zittingen 
praten met justitiabelen. Die geven de rechters daar mooie cijfers voor. 
Verrast zijn ze in Utrecht niet echt. In die zin levert het onderzoeksrapport weinig nieuws onder de 
zon, zegt rechtbankpresident mr. Wim van Veen zelfvoldaan. De rechters wisten dat ze het heel be-
hoorlijk deden bij de burgers en Van Veen wist ook dat zijn rechters het er goed vanaf brachten. 
‘Daar werken we al jaren aan’, verklaart Van Veen de uitkomsten. 
Het empirische veldonderzoek dat de onderzoekers Pieter Ippel en Susanne Heeger-Hertter uitvoer-
den in de rechtbank Utrecht is een vrij uniek experiment. Er zijn al wel observatiestudies uitgevoerd 
in de strafrechtspraak, maar dergelijke onderzoeken zijn nog niet doorgedrongen tot de civiele sec-
tor. In Utrecht bestudeerden de onderzoekers rol- en ontbindingszittingen door de kantonrechter, 
comparities van partijen in de civiele sector en zittingen van de politierechter. Ippel en Heeger-
Hertter woonden 130 zittingen bij – verdeeld over de sectoren kanton, civiel en straf – en interview-
den 130 justitiabelen, ruim veertig advocaten, dertig rechters, vijf griffiers en vijf onderzoekers. 
Het onderzoek beperkte zich tot zittingen die werden gehouden door een unus. ‘Juist enkelvoudige 
rechters zijn heel concreet met mensen bezig’, verklaart Van Veen deze keuze. ‘Zo’n 85 procent van 
de zaken wordt afgedaan door een alleensprekende rechter. Daarmee is het onderzoek representa-
tief voor wat al onze rechters samen doen.’ 
Uit de studie komt naar voren dat een van de meest laagdrempelige procedures tot veel problemen 
leidt: de rolzitting door de kantonrechter. Ook dat behoort tot het visitekaartje van de rechtspraak, 
zegt Van Veen. Maar burgers raken er door in verwarring. ‘Ze komen naar de rechtbank en denken 
met een rechter hun zaak te kunnen bespreken. Dan zien ze dat er vijftig tot honderd andere mensen 
in de zaal zijn, die allemaal verwachten dat de zaak inhoudelijk wordt behandeld. Wat niet het geval 
is. Dat probleem was bij ons al langer bekend.’ 
 

Wat gaat u eraan doen? 
‘Het blijkt maar weer eens dat het erg moeilijk is wanneer mensen hun eigen zaak moeten bepleiten, 
velen kunnen dan niet. Maar om het laagdrempelig te houden moet je hen wel de kans geven dat 
zonder verplichte procesvertegenwoordiging te doen. Nog beter dan nu moeten we via recht-
spraak.nl informatie geven over de rolzitting: dat is een zitting waar alleen maar stukken worden 
uitgewisseld en de zaak niet inhoudelijk wordt behandeld. En we maken op dit moment samen met 
een aantal andere gerechten en de Raad voor de rechtspraak een voorlichtingsfilm over wat mensen 
op zo’n zitting kunnen verwachten.’ 
 
STOMDRONKEN 
Dat burgers vaak teleurgesteld de rolzitting verlaten, heeft hen er niet van weerhouden de kan-
tonrechter een 7,5 te geven voor zijn communicatie. Ook de civiele rechter krijgt een vergelijkbaar 
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cijfer. Leidt de zaak tot een schikking, dan krijgt hij ruim een 7,5, komt er geen schikking dan moet de 
civiele rechter het doen met een puntje minder. 
Burgers geven hoge cijfers omdat ze de procedure rechtvaardig vinden, omdat ze zien dat de rechter 
de zaak pragmatisch en voortvarend behandelt, en dat de rechter het dossier goed kent. Ook krijgen 
rechters hoge punten omdat justitiabelen positief zijn over de bejegening: de rechter straalt mense-
lijkheid en rust uit, stelt hen op hun gemak en leeft zich in hun situatie in. 
Als justitiabelen lage cijfers geven, komt dat omdat ze vinden dat rechters te weinig kordaat optre-
den, te weinig richting geven, het dossier slecht kennen en slecht zijn voorbereid. Deze justitiabelen 
voelen zich niet bij zitting betrokken en vinden dat de rechter de wederpartij meer aandacht geeft. 
Ook worden er lage cijfers uitgedeeld als burgers vinden dat rechters onervaren, weinig doortastend, 
te inschikkelijk en te aardig zijn. 
 

Wat vindt u daarvan? 
‘Aan dat alles is al veel gedaan. Maar dit soort klachten blijven eigenlijk altijd wel bestaan.’ 
 

U legt zich er dus bij neer? 
‘Nee, maar je moet wel de juiste context voor lage cijfers kennen. Als een rechter die het dossier 
goed kent ziek wordt, en een collega moet het overnemen, dan bestaat de kans dat deze het dossier 
minder goed kent. Dan krijg je dergelijke klachten. Veel van die andere klachten – de rechter heeft te 
veel aandacht voor de andere partij of is bij die partij emotioneel meer betrokken – zou ik met eigen 
ogen wel eens willen zien. Verder maken rechters van een aantal zittingen al opnamen en die wor-
den later met een collega nabesproken. En voor de rest is het natuurlijk de kunst om deze klachten te 
vermijden of te voorkomen. Vergeet niet dat een rechter tijdens de zitting veel ballen tegelijk in de 
lucht moet houden.’ 
Uit het onderzoek blijkt verder dat burgers op tal van ogenschijnlijk onbelangrijke onderdelen moeite 
hebben met het rechterlijk functioneren. Vaak komt dat voort uit onwetendheid met de gang van 
zaken, maar ook als een rechter daar onvoldoende soepel op inspeelt. Een burger wilde de rechter 
een hand geven maar werd kordaat afgescheept met een ‘dat doen wij hier niet’.  
 

Moet dat nou zo? Wat is er op tegen om die hand te schudden? 
‘Een hand schudden kan best wel hoor. Ik doe het zelf ook als iemand voor of na een zitting naar mij 
toekomt. Ik heb ook meegemaakt dat verdachten, die ik net had veroordeeld tot drie weken gevan-
genisstraf, naar mij toekwamen en mij bedankten met een handdruk. Zij hadden zeker meer straf 
verwacht. Handen schudden is niet gebruikelijk maar het gaat mij te ver om dat rigoureus af te wij-
zen.’ 
Het zijn deze casussen die het onderzoek voor Van Veen zo waardevol maken, en waar rechters aan-
dacht voor moeten hebben. Dat geldt ook voor de rechter die een man voor zich had die dronken 
achter het stuur had gezeten. Deze rechter toonde zich wel heel begripvol door te zeggen dat hij ook 
wel eens stomdronken was geweest. ‘Die rechter ging eigenlijk te ver. Zo’n casus is heel nuttig om 
rechters erop te wijzen wanneer ze op de zitting iets kunnen zeggen maar ook wanneer ze eigenlijk 
zouden moeten zwijgen.’ 
 
GELOPEN RACE 
Serieuzer dan een terloopse en ongelukkige opmerking van een rechter zijn de aantijgingen die veel 
justitiabelen uiten dat de rechter en het Openbaar Ministerie te veel onder een hoedje spelen. 
 

Kritiek op de onafhankelijkheid van de rechter raakt toch de kern van zijn functioneren. 
‘Het is een belangrijke beschuldiging, maar het is ook een beeld. Wel een beeld dat moeilijk is bij te 
stellen. Wij wéten dat rechters onafhankelijk zijn maar dat moeten we blijkbaar nog duidelijker ma-
ken. Dat is niet gemakkelijk: het OM is een deel van de rechtspraak, de officier van justitie en de 
rechter zitten op min of meer hetzelfde podium en werken met hetzelfde dossier. Dan kan het beeld 
dat ze onder een hoedje spelen kennelijk gemakkelijk ontstaan. Maar waarom burgers dat precies 



3 

 

denken, weet ik niet. Dat beeld kunnen we vooral bestrijden door de praktijk van alledag zo goed 
mogelijk te doen.’  
Daar komt nog bij dat verdachten vaak het idee hebben dat hun zaak al een gelopen race is. Ze heb-
ben de indruk dat de zitting zelf weinig toevoegt, omdat alleen strafmaatverweren zin lijken te heb-
ben en omdat de politierechter direct na de zitting uitspraak doet – alsof wat hij ter zitting heeft ge-
hoord er niet meer toedoet. 
 

De strafzaken hier in Utrecht zijn dus voorgekookt.  
‘Vooropgesteld: justitiabelen laten ook merken tevreden te zijn over de bejegening van de strafrech-
ter. Dat zij het beeld hebben dat zaken zijn voorgekookt, is natuurlijk niet goed. Wij moeten duidelij-
ker naar voren brengen dat mensen echt naar een zitting moeten komen en wat daar wordt bespro-
ken ook echt essentieel is, dat de rechter naar hen luistert. In de motivering moet blijken dat wat ter 
zitting is besproken echt meeweegt. Rechters zeggen wel eens: dat kost me echt te veel tijd. Maar 
dat overtuigt mij in het geheel niet. Rechters kunnen daarop worden getraind. Ik benadruk dat men-
sen naar de zitting moeten komen en dat rechters hen daar goed kunnen bevragen.’ 
 

Dat behoort toch tot de dagelijkse werkzaamheden van de strafrechter? En u gaat juist op 
zoiets sturen? 

‘Je moet ook rechters voortdurend bij de les houden. Niets is zo riskant als routineus gedrag. Ook 
rechters moeten zich daarvan bewust zijn. Frappez toujours.’ 
 
 

Luisteren met gesloten ogen 
Hij bladert wat in het strafdossier en let niet op wat er wordt gezegd. Of zijn ogen vallen dicht. Plei-
dooien worden vaak door rechters onderbroken, wat advocaten als erg hinderlijk ervaren. Straf-
rechtadvocaten hebben het onderzoek van Ippel en Heeger-Hertter aangegrepen om ongezouten 
kritiek te uiten op de rechter. Hoewel ze neutraal tot tamelijk positief zijn over de deskundigheid en 
klantvriendelijkheid van rechters, ervaren advocaten ook een diepe kloof tussen de leefwereld van 
de rechter en van de verdachte. Bovendien durven rechters hun nek nauwelijks uit te steken en han-
delen wel erg veel naar interne richtlijnen. In strafzaken worden juridische verweren vaak genegeerd 
en schiet de motivering tekort. 
President Wim van Veen kan met die kritiek niet zo veel. Rechters kunnen best wel in dossiers bla-
deren en tegelijkertijd horen wat er wordt gezegd. Ze kunnen ook luisteren met hun ogen dicht. 
Maar het is natuurlijk de vraag of dat handig is om te doen. Advocaten mogen best ter plekke zeggen 
dat ze zich daaraan storen, maar durven dat vaak niet. En als een rechter tijdens een verhaal van een 
advocaat een vraag wil stellen, dan moet hij dat gewoon doen.  
Ook het verbod om tijdens civiele comparities te pleiten, is bij veel advocaten slecht gevallen. Van 
Veen: ‘Met het onderzoek wilden we kritiek op ons werk in kaart brengen en waar mogelijk met ver-
beteringen komen. Dat advocaten moeite hebben met het pleitverbod is jammer, maar zal niet lei-
den tot een aanpassing. Het pleitverbod is een bewuste keuze. De comparitie heeft als taak oplossin-
gen te bedenken voor een conflictsituatie, de rechter wil met beide partijen praten. Hun standpun-
ten kent hij al en daarom zou pleiten meer zijn van hetzelfde.’ 

 
Pieter Ippel en Susanne Heeger-Hertter, Sprekend de rechtbank. Alledaagse communicatie in de Utrechtse zittingszaal, 
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Dit artikel is gepubliceerd in Mr. 2, 2007. 

http://www.rechtspraak.nl/gerechten/rvdr

