
Werken aan vertrouwen, een kwestie van aanpakken – Het strategisch akkoord

van het kabinet is iets meer dan een jaar oud. Veiligheid vormt een cen-

traal aandachtsgebied. Criminaliteitsbestrijding is daarvan een belang-

rijk aspect. ‘Snelle rechtspraak is wezenlijk voor een ordelijk en voortva-

rend verloop van maatschappelijke processen en de behartiging van alge-

mene belangen en individuele rechten. De capaciteit van de rechtspraak

en andere schakels in de justitieketen zullen moeten worden aangepast

aan de stijgende behoefte,’ aldus – betekenisvol – het akkoord.

Politieke aandacht met betrekking tot de rechterlijke macht gaat voor-

al uit naar het strafrecht. Het civiele recht mag echter niet vergeten of

veronachtzaamd worden. Een confrère vertelde over een civiele zaak die

er in iets meer dan vier maanden door partijen ‘doorgedraaid’ was. De

zaak werd vervolgens meer dan een jaar aangehouden voor vonnis met

om de zes weken een berichtje. Met gevoel voor understatement liet de

betrokken rechtbank partijen vervolgens weten dat er grote achterstand

bestaat in het wijzen van vonnissen. Besloten werd dat de zaak voor zes

maanden in plaats van zes weken zou worden aangehouden! Dat leg je

een cliënt niet meer uit.

De Raad voor de Rechtspraak schreef in zijn jaarverslag Eenheid in ver-

scheidenheid: ‘De werkdruk, het toenemend beroep op de rechter en de

politieke ambities op het gebied van veiligheid en criminaliteitsbestrij-

ding maken het er echter niet gemakkelijker op.’ Tezamen met de Raad

heeft de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, (twee gezichten,

maar toch een eenheid in verscheidenheid), gelobbyd voor meer geld

aldus Een jaar met twee gezichten, het verslag van de NVvR. Uiteindelijk zijn

de bezuinigingen sterk afgezwakt.

Voldoende beschikbare juridische capaciteit is een voorwaarde zonder

vervulling waarvan (ook) civiele rechtspraak niet goed kan verlopen.

Vermelding verdient het werk van de Commissie Fundamentele

Herbezinning Procesrecht (Commissie-Vranken). De vruchten van beraad

worden op de voet gevolgd door de Adviescommissie Burgerlijk

Procesrecht van de Orde, onder voorzitterschap van prof. mr. Van Nispen.

De Orde is ook betrokken bij een ander – aanverwant – project van de

Raad voor de Rechtspraak. Dat betreft de Commissie Verbetervoorstellen

Civiel Recht. Deze commissie staat voor met bestaande wetgeving proce-

dures te stroomlijnen op het gebied van organisatie en logistiek.

Advocaten zullen binnenkort in de gelegenheid worden gesteld daarover

hun mening te geven. Houdt u de elektronische nieuwsbrief Orde van de

dag en dit blad in de gaten.

‘We may win when we lose, if we have done what we can; for by so doing

we have made real at least some part of that finished product in whose

fabrication we are most concerned: ourselves.’ Een citaat van Learned

Hand (1872-1961), bij leven rechter in het U.S. Federal Court. Hij werd

ook wel ‘ the greatest judge to never sit on the Supreme Court’ genoemd.

Over Learned Hand valt meer te lezen in een bundel ‘Eenheid en ver-

scheidenheid in recht en rechtswetenschap’, met name bij Heico

Kerkmeester, als rechtseconoom verbonden aan de Erasmus Universiteit

en lid van de Onderzoekschool Maatschappelijke Veiligheid. Hij legt uit

dat Hand de vraag naar aansprakelijkheid liet afhangen van de vraag of

de kosten van voorzorgsmaatregelen lager waren dan de verwachte scha-

de. Hand bedacht daarvoor de formule B < p * L. De B staat voor de kosten

van zorg (Burden of precautions), p voor de kans op schade (probability)

en L voor de omvang van de schade (Loss). In mijn woorden: de aanspra-

kelijkheid neemt toe naarmate de zorgkosten lager zijn om (verwachte)

schade te voorkomen.

Met de naderende begroting en Prinsjesdag zouden de minister en de

politiek acht dienen te slaan op deze Handige formule. Met al zeer belas-

te rechters is de kans op schade (p) groot en veel te traag rechtspreken

ondermijnt het vertrouwen van de burgers. De omvang van die schade (L)

valt nauwelijks te berekenen. Het niet nemen van voldoende voorzorgs-

maatregelen (B) verhoogt de ‘politieke aansprakelijkheid’. Er is nog heel

wat ruimte voor dat B < p * L. Met een paar duizend rechters moet de klus

worden geklaard.

‘Even though counting heads is not an ideal way to govern, at least it

is better than breaking them,’ aldus Learned Hand.

Voorlopig helpen de advocaten wel een handje als rechter-plaatsvervan-

gers.

van de deken

B < p * L

Jeroen Brouwer
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