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Eén van de eerste uitspraken die ik over de 
rol van de kantonrechter in ons rechtsbestel 
tegenkwam, was van prof. mr. A. Stein (1), 
die mij indertijd de fijne kneepjes van het 
procesrecht trachtte bij te brengen. Zij luidt 
als volgt: "Gesteld dat men in de vorige 
eeuw niet twee instanties van eerste aanleg 
in het leven had geroepen, doch slechts één 
in de vorm van een rechtbank. Zou men 
dan niet in deze tijd, nu zo geklaagd wordt 
over de steeds groter wordende afstand tus
sen rechter en rechtzoekende, streven naar 
een speciale rechterlijke instantie die in een 
eenvoudige procedure zaken behandelt die 
met name van belang zijn voor de gewone 
burger. Als deze verlangens worden uitge
sproken, zou men dan niet een Staatscom
missie in het leven roepen ... om de kan
tonrechter te ontdekken?" 

Het huidige kantongerecht kenmerkt zich inderdaad 
door een zeer geringe geografische en sociale afstand 
tot de burgerij. De rechtzoekende vindt in zijn directe 
omgeving een rechter, die bevoegd is te beslissen in 
alledaagse zaken, zoals consumentenzaken, verkeers
overtredingen, huurzaken, arbeidszaken. Naast deze 
civielrechtelijke taken houdt de kantonrechter toezicht 
op curatoren, bewindvoerders en voogden. Op straf
rechtelijk gebied handelt hij de overtredingen af. 

De procedure bij het kantongerecht is weinig 
formeel. Er is geen verplichte procesvertegenwoordi
ging en de mensen kunnen dus desgewenst zelf hun 
zegje doen. Er gelden bovendien eenvoudige procedu
reregels. Voor zover men toch rechtshulp zoekt, wordt 
die door de bank genomen verleend door deurwaar
ders en raadslieden werkzaam in de sociale advoca
tuur, die dicht bij de gewone mensen staan. 

Kantonrechters hebben zonder uitzondering elders 
ruime ervaring opgedaan, in de rechterlijke macht, de 
advocatuur of het bedrijfsleven, wat is terug te vinden 
in de manier waarop zij met de rechtzoekenden en 
hun problemen omgaan. Indien de kantongerechten 
opgaan in de voorgestelde nieuwe gerechten van 
eerste aanleg (tezamen met de rechtbanken dus), 
moet worden gevreesd dat de afstand tussen rechtzoe
kende en rechter toeneemt. 

* De auteur is lid van de Eerste Kamer voor D66. 
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AI jaren is een omvangrijk project gaande tot het 
herziening van de rechterlijke organisatie. Een bijzon
der controversieel onderdeel hiervan vormt de voor
gestelde integratie van kantongerechten en rechtban
ken. Marie-umise Tiesinga bracht hierover menings
vorming in de Eerste-Kamerfractie van D66 op gang. 
Haar standpunt is in bijgaand artikel verwoord. Op 
verzoek vasn de redactie behreef Gerdine Rodenburg, 
medewerkster van de Tweede-Kamerfractie enige 
historischer achtergronden van het voorstel, alsmede 
de inhoud van de discussie die hierover onlangs in de 
SWB-werkgroep Justitie is gevoerd, 

Beloofd is, dat de rechters de provincie zullen ingaan 
en dat de typische kantongerechtsprocedure gehand
haafd blijft, maar dat is niet voldoende. Het kanton
gerecht als zodanig verdwijnt. In de gedachtengang 
van de regering moeten de mensen straks naar een 
groot, anoniem supergerecht waar men geen werkelij
ke aandacht zal hebben voor hun 'kleine' problemen. 
Bovendien is dan de functie van de kantonrechter niet 
alleen feitelijk - men wordt niet meer als zodanig 
aangesteld .-, maar ook inhoudelijk verdwenen. De 
praktijk zal leren, dat het werk wordt overgenomen 
door jonge, onervaren rechters. Dat dit geen onte
rechte veronderstelling is, moge blijken uit het feit dat 
na de integratie indertijd tussen 'gewoon' Openbaar 
Ministerie en kantongerechts-OM bleek, dat het 
kantongerechtswerk al snel werd toegewezen aan 
jonge juristen omdat het leerzaam was en omdat 
oudere collega's daarvoor naast 'grote zaken' geen tijd 
hadden. 

Snel en efficiënt 

De kantongerechten kenmerken zich bovendien door 
een heel bijzonder verschijnsel. Grote hoeveelheden 
zaken worden op buitengewoon snelle en efficiënte 
manier afgedaan. Anders dan bij vrijwel het gehele 
justitie apparaat kent men geen of nauwelijks achter
standen. In mijn woonplaats, Zaanstad, bijvoorbeeld, 
wordt in civiele zaken gemiddeld tussen de twee en 
vier weken nadat partijen daarom hebben gevraagd, 
vonnis gewezen. In noodgevallen krijgt men - bij 
voorlopige voorziening - de volgende dag reeds een 
beslissing. Dat is belangrijk voor mensen. En Zaan
stad is geen uitzondering. 

In huurzaken voorkomt de kantonrechter een hoop 
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onnodig geprocedeer door zelf en op korte termijn 
het gehuurde te gaan bekijken. Meer regel dan uit
zondering is het, dat zo'n bezichtiging onmiddellijk -
dat wil zeggen aansluitend aan een gesprek met par
tijen - plaatsvindt 

In zaken betreffende gedwongen opname van psy
chiatrische patiënten kan de kantonrechter heel snel 
ter plaatse zijn. (Opvallend in mijn woonplaats is, dat 
de kantonrechter er eerder is dan de - bij wijze van 
spoedvoorziening - ook gewaarschuwde president van 
de rechtbank. De normale kantongerechtsprocedure is 
dus sneller dan de wettelijke spoedprocedure waar de 
rechtbank bij betrokken is. Het advies dat de Kring 
van Kantonrechters met betrekking tot het concept
kabinetsstandpunt over de onderhavige reorganisatie 
heeft uitgebracht (2) noemt de navolgende, vergelijk
bare cijfers over 1987. 

Bij de kantongerechten waren ongeveer 135 rechts
geleerde en 781 ondersteunende personeelsleden 
werkzaam. Zij behandelden 123.283 civiele zaken, 
76.794 extra-judiciële zaken en ongeveer 400.000 
strafzaken. Voor de rechtbanken waren deze cijfers 
respectievelijk 500, 3.695, 51.678, 50.682 en ongeveer 
100.000. De strafzaken bij de rechtbank bestonden 
voor 70% uit politierechterzaken. 

Deze cijfers tonen inderdaad aan dat er zeer grote 
verschillen zijn tussen kantongerechten en rechtban
ken. Een analyse van de verschillen ontbreekt trou
wens in de regeringsnotitie, evenals een prognose van 
de gevolgen van de integratie. De Kring van Kanton
rechters heeft zich daar in voormeld voorstel wel 
uitvoerig over uitgelaten. Het is dan ook heel jammer 
en nogal arrogant dat de vorige minister van Justitie, 
Frits Korthals Altes, liet weten de kritiek van de 
beroepsgroep - die inderdaad fel was, maar goed ge
fundeerd - naast zich neer te leggen. (3) 

Zoals het er nu uitziet, zal de burger zich na de 
voorgenomen integratie mogen aansluiten bij de rij 
van wachtenden voor het paleis van justitie. Dat de 
nieuwe rechtbank, zoals Korthals Altes meende, wat 
dat betreft zou gaan 'leren' van de kantonrechter, lijkt 
mij wishfull thinking 

Kosten 

Het huidige kantongerecht kost weinig. 
Kantonrechters zijn, zoals blijkt, enorm veel produk
tiever dan gewone rechters. 

Hoewel professionele rechtshulp, vooral bij ingewik
kelde arbeidszaken, niet ongebruikelijk is, wordt een 
heel groot deel van de zaken door mensen zelf be
pleit, dan wel via een relatief goedkope deurwaarder
/rolgemachtigde. In een commentaar op de integratie 
door de voormalige vice-president van het hof van 
Den Bosch, mr. F.M.J. Jansen (4) vraagt deze zich af, 
wat er eigenlijk moet gebeuren met de zogenaamde 
kleine balie, dat wil zeggen de groep niet-academisch 
geschoolde rechtshelpers zoals deurwaarders en prak
tizijns, die dichter bij de bevolking staan dan de grote 
balie en dikwijls voortreffelijk werk leveren. Allemaal 
zaken die van vitaal belang zijn voor een goede 'klei
ne' rechtspleging. Integratie van het kantongerecht in 
de rechtbank zal zeker een afzuigende werking te zien 
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geven op de van overheidswege gefinancierde rechts
hulp. Rechtbanken worden nu eenmaal bediend door 
advocaten en het ligt niet voor de hand dat die deze 
'nieuwe' zaken links zullen laten liggen. 

Tekenend in dit verband is dat aan de reorganisatie 
geen prijskaartje is gehangen. Dat zij grote fmanciële 
offers zal vergen, moge duidelijk zijn. En deugdelijke 
kosten-baten analyse zou wel eens een ontnuchterend 
effect kunnen hebben. Zij is dan ook dringend ge
wenst. 

Alternatief 

Het belangrijkste argument voor de integratie van 
kantongerecht en rechtbank is, dat gewone mensen 
niet zouden weten waar ze aan toe zijn. Om voor hen 
onnaspeurbare redenen moeten ze voor de ene kwes
tie bij het kantongerecht en voor de andere bij de 
rechtbank zijn. Daargelaten dat dit tot op heden 
kennelijk niet tot echte klachten aanleiding heeft 
gegeven (in de wereld van het recht is zoveel onbe
grijpelijk wellicht?) en een door het departement van 
Justitie bedacht probleem lijkt, dwingt dit mijns in
ziens niet tot de thans voorgestane 'oplossing'. Als het 
om het belang van gewone mensen gaat, ligt het meer 
voor de hand het huidige kantongerecht 'uit te bou
wen' tot een volwaardig eerstelijnsgerecht. 
Indien de familierechtspraak (en de daarbijbehorende 
kortgedingrechtspraak), de kleine strafrechtspraak 
(politierechter en kinderstrafrechter) en de curatele 
rechtspraak aan de kantonrechter zouden worden 
overgedragen, zal dit de begrijpelijkheid zeer ten 
goede komen. De kantonrechter wordt dan de huisarts 
onder de rechters. Voor de hele grote of ingewikkelde 
problemen wordt men doorverwezen naar de recht
bank. 

Conclusie 

Het justitiegebouw verkeert in slechte staat. Het lekt 
aan alle kanten wegens achterstallig onderhoud en 
constructiefouten. Iedereen is ontevreden en het kost 
handenvol geld. Dagelijks staat er een lange rij wach
tenden voor de deur. Helemaal beneden is echter een 
kleine ruimte aangebouwd met een eigen ingang, waar 
alles dik in orde is. Het is er een drukte van jewelste 
en er zijn geen klachten. Nu heeft men bedacht, dat 
die ruimte dicht moet omdat die aparte ingang zo 
verwarrend zou zijn voor het publiek. 

Met dank aan mr. F.M. Visser, kantonrechter te 
Zaandam. 
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