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In het omvangrijke projekt tot herziening 
van de rechterlijke organisatie ligt geen 
onderdeel zo controversieel als de voorge
stelde integratie van Kantongerechten en 
Rechtbanken. Op 2 mei vond (opnieuw) een 
bijeenkomst plaats van de SWB-werkgroep 
Justitie, gewijd aan die voorgenomen inte
gratie. Als het aan Minister Hirsch Ballin 
ligt, zijn per 1 januari 1995 de kantonge
rechten opgegaan in een nieuw te vormen 
gerecht van eerste aanleg, waarin zowel de 
"gewone" als de administratieve rechtspraak 
zullen zijn opgenomen. Dit voornemen zorgt 
reeds enige jaren voor grote onrust, uiter
aard met name onder de kantonrechters. 
Het is dan ook goed dat de voorbereiding 
op de parlementaire besluitvorming op dit 
punt in een zo vroeg mogelijk stadium een 
aanvang neemt. En in een partij waarin de 
aandacht voor de noden van de rechterlijke 
macht én van de rechtzoekende groot ge
noemd mag worden, ook eigenlijk een must. 
Voordat hierna een weergave volgt van het 
besprokene, is het nuttig enige algemene 
opmerkingen te maken over de op handen 
zijnde algehele herziening van de rechterlij
ke organisatie, waarvan het voornemen tot 
integratie deel uitmaakt. 

Terugblik 

De geschiedenis van de herziening van de rechterlijke 
organisatie begint in de jaren zestig, eigenlijk tegen 
dezelfde achtergrond, als die waartegen ook D66 
ontstaat. De discussie hierover vindt immers haar 
oorsprong in het streven naar maatschappelijke ver
nieuwing, waarbij het functioneren van alle gevestigde 
instellingen aan de orde wordt gesteld, dus ook de 
organisatie van de rechtspraak en het functioneren 
van de rechter. In de jaren zeventig komt het zwaar 
tepunt van de discussie te liggen op de inmiddels 
sterk toegenomen werklast van de rechterlijke macht. 
Daarbij komt het besef dat de organisatie van de 
"gewone" en de administratieve rechtspraak aan de 
ontwikkelingen van de maatschappelijke taak en func
tie van de rechtspleging moest worden aangepast. Ook 
het inzicht, dat de huidige verbrokkeling van de 
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rechtspleging over een veelheid van rechterlijke instan
ties afbreuk doet aan de inzichtelijkheid en toeganke
lijkheid voor de justitiabelen gaat steeds zwaarder 
wegen. 

Kabinetsstandpunt 

Maar dat is lang geleden. Nu is het 1990, en de in 
1976 ingestelde Staatscommissie Herziening Rechter
lijke Organisatie heeft alweer in 1984 haar eindrap
port uitgebracht. Hierop verscheen in de zomer van 
1989, na tal van adviesrondes, het kabinetsstandpunt 
over het eindrapport. Het leek erop, dat de inmiddels 
demissionaire Minister van Justitie nog gauw de kans 
nam, zijn visie op de rechterlijke organisatie het licht 
te doen zien. Eén van de onderdelen uit het kabi
netsstandpunt die het meeste stof hebben doen op
waaien, althans de meeste emoties, is de voorgestelde 
integratie van kantongerechten en rechtbanken. De 
regering volgt hiermee de Staatscommissie, die zich op 
haar beurt weer heeft laten adviseren door een sub
commissie. Nu zijn er verschillende vormen van inte
gratie denkbaar, maar één ding is duidelijk: het kan
tongerecht gaat in zijn huidige vorm bij integratie 
verdwijnen. 

Parlementaire besluitvorming 

Na alle kritiek hierop is het wachten op de parle
mentaire beraadslaging, want dan zullen er knopen 
moeten worden doorgehakt. Het nieuwe kabinet heeft 
inmiddels aangekondigd dat in de tweede helft van 
deze kabinetsperiode het wetsvoorstel met betrekking 
tot de integratie van de kantongerechten en de recht
banken bij de Tweede Kamer zal worden ingediend. 
Het is duidelijk, ook deze regering onderschrijft het 
principe van de integratie. Hoe het standpunt van dit 
kabinet precies zal luiden, met andere woorden in 
welke vorm de integratie haar beslag zal krijgen, dat 
zal worden verwoord en gemotiveerd in de toelichting 
bij het desbetreffende wetsvoorstel, zo schrijft de 
minister in zijn brief van 22 juni aan de Kamer. 
Ingrijpende afwijkingen van het vorige kabinetsstand
punt zijn echter niet te verwachten. Alhoewel, de 
minister-president zei nog bij de regeringsverklaring 
november vorig jaar het volgende: "De voorgestelde 
reorganisatie is overigens niet zonder kritiek gebleven. 
De regering zal die kritiek zorgvuldig overwegen en 
zonodig met andere voorstellen komen." 
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Fractie 

De Tweede Kamerfractie heeft nog geen deflnitief 
standpunt ingenomen. Zij ziet voordelen in een meer 
gestroomlijnde opzet van de rechterlijke organisatie, 

Geen blind vertrouwen in kantongerechten? 

maar ook nadelen als daardoor de drempel naar de 
meest eenvoudige vorm van unus-rechtspraak zou 
worden verhoogd. Ons verkiezingsprogramma maakt 
daarin al een duidelijke keuze. Daarin wordt gezegd 
dat integratie van kantongerechten en rechtbanken 
verenigbaar is met de gewenste laagdrempeligheid van 
de toegang tot de rechter en met de noodzakelijke 
grotere eenheid in het rechterlijk systeem. Aan de 
andere kant ligt er al een standpunt van de Eerste 
Kamerfractie, tégen integratie. En onlangs heeft, zoals 
gezegd, de SWB-werkgroep Justitie zich (opnieuw) 
over het onderwerp gebogen, door twee gastsprekers, 
een tegenstander en een voorstander van integratie, 
aan het woord te laten. Afgezien nog van het 20 cm. 
dikke dossier met officiële rapporten, adviezen en 
wetenschappelijke artikelen, een forse reeks bouwste-
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nen, vanuit D66, voor de uiteindelijke standpuntbepa
ling van de Tweede Kamerfractie. 

Twee visies: één tegenstander 

De standpunten van de sprekers, beiden kantonrech
ter, laten zich als volgt vertalen. Mr Gerretsen, kan
tonrechter te Amsterdam en fervent tegenstander van 
integratie, stelt om te beginnen dat het betreurens
waardig is, dat destijds geen kantonrechter zitting 
heeft gehad in de Staatscommissie, ondanks de daar
toe geuite wens van de Nederlandse Vereniging voor 
Rechtspraak. De toenmalige minister heeft dit per
soonlijk tegengehouden en dit heeft kwaad bloed 
gezet bij de kantonrechters. 

Knelpunten 

Er bestaan zeker knelpunten in de huidige werkwijze, 
maar die moeten op een praktische manier opgelost 
worden. Bebereidheid te zoeken naar dergelijke op
lossingen ontbreekt echter. Een voorbeeld: je zou er 
toe kunnen overgaan, per arrondissement in plaats 
van per kantongerecht één pachtkamer in te stellen. 
Dat zijn er dan 19 in plaats van 62. Ook het "poolen" 
van kantonrechters per arrondissement zou bespreek
baar moeten zijn. Op die manier kunnen de taken 
beter verdeeld worden. 

Illusie 

Het is een illusie te denken, aldus Gerretsen, dat 
integratie van kantongerechten en rechtbanken tot 
een overzichtelijker en efficiënter geheel leidt De 
competentie-afbakening tussen de alleensprekende
rechter-nieuwe-stijl en de meervoudige kamer in het 
te vormen gerecht van eerste aanleg is immers verre 
van helder. Bovendien doen de kantonrechters het 
juist goed: met een derde van het totale aantal rech
ters, doen de kantonrechters een dubbel aantal zaken 
af. De redenen hiervoor zijn onder meer, dat er ge
werkt wordt met een gerechtssecretaris en drie ver
schillende griffies (civiel, straf en extrajudicieel). Er 
wordt dus vlot en vlug gewerkt, en er is praktisch 
geen achterstand. Kort gezegd, er bestaat geen effi
ciëntere unus iudex-rechtspraak. Grootschaligheid 
daarentegen werkt niet. Kijk maar naar de noodzaak 
van de huidige DGO's (Directeuren Gerechtelijke 
Ondersteuning) bij de rechtbanken: zulke grote orga
nisaties zijn nauwelijks nog te sturen. Circa de helft 
van alle kantonrechters bestaat uit advocaten met 
lange praktijkervaring, aldus nog steeds Gerretsen. De 
andere helft bestaat uit voormalige rechtbankrechters. 
Juist om aan de massalitiet te ontkomen, kiezen veel 
rechtbankrechters voor het kantongerecht. Ook bij 
een beperkte vorm van integratie ontkom je niet aan 
deze massaliteit. Wat ter bevordering van de stroom
lijning van de rechtspleging wel hard nodig is, is een 
betere competentieverdeling tussen de kantonrechter 
en de rechtbankrechter. Een voorbeeld: de kanton
rechter zou verkeersrechter moeten worden, zowel 
voor overtredingen als misdrijven. Waar het om gaat 
is, dat de justitiabele vertrouwen moet kunnen hebben 
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in iemand die naar hem luistert Dat vertrouwen is 
het beste gewaarborgd in de huidige structuur, waarin 
de rechter het dichtst bij de rechtzoekende staat: in 
het kantongerecht Tot zover mr. Gerretsen. 

Een voorstander 

Mr Sarolea, kantonrechter te Apeldoorn en voorstan
der van gematigde integratie, geeft een ander beeld 
van de situatie. Er zijn 62 kantongerechten. Het aan
tal civiele zaken dat daar berecht wordt is omvangrijk 
en een deel daarvan bestaat uit bewerkelijke zaken. 
Enerzijds is het goed dat ons land zo dicht bezaaid is 
met kantongerechten, anderzijds zijn daaraan ook 
bezwaren verbonden, die steeds ernstiger gaan wegen, 
daar bepaalde geschillen steeds gecomplicerder en 
tijdrovender worden. In vele kantons is de frequentie 
van die meer gecompliceerde geschillen echter gering, 
waardoor het lastig is voor de kantonrechter een 
zekere vertrouwdheid met dit soort zaken te krijgen. 
Een voorbeeld ter illustratie: de Wet op de Onderne
mingsraden (WOR) kent het zogenaamde instem
mingsrecht van de ondernemingsraad voor besluiten 
over sociaal beleid. Hier is totaal geen concentratie 
vanrechtspraak. Hetzelfde geldt voor de nieuwe ge
schillenregeling van de WOR. Het kan voorkomen dat 
een kantonrechter zich ten koste van veel tijd en 
moeite in de materie verdiept heeft en dan jarenlang 
niet weer een dergelijke zaak krijgt, terwijl zijn colle
ga 50 km. verderop dezelfde studie moet maken. 

Efficiënter 

Dit moet veel efficiënter kunnen, aldus mr.Sarolea. 
Door middel van plaatsvervanging over en weer is 
alles op basis van vrijwilligheid te ondervangen; in de 
praktijk werkt dit echter niet. Met vaste zittingsdagen 
doen zich dezelfde problemen voor. Soms moet men 
voor één zaak naar Groenlo of Sommeisdijk. Dit spot 
met alle regels van efficiency. Er moet dus echt iets 
gebeuren. Samenvattend gaat het om een meer flexi
bele organisatie, de mogelijkheid van meer evenwich
tige werkverdeling, betere mogelijkheden voor specia
lisatie en de mogelijkheid tot verwijzing. 

Ingrijpend 

De vraag is, of daarvoor een zo ingrijpende verande
ring nodig is als nu wordt voogesteld. De (vorige) 
regering stelt namelijk een totale samensmelting voor. 
Dit woord wordt ook nadrukkelijk diverse malen 
gebruikt De taken en bevoegdheden van de kanton
rechter gaan dan over op een te vormen gerecht in 
eerste aanleg. De kantonrechter verdwijnt totaal. Alles 
in één pot, met in principe hetzelfde procesrecht. Dit 
alles betekent een hele grote uitbreiding van de 
rechtbank. Het wordt zo mooi voorgesteld: één ge
recht, waarin alles uniform is en waarin iedereen 
onmiddellijk de weg weet te vinden. In de praktijk zal 
zich toch weer een tweedeling gaan voordoen. Het 
eenvoudig procesrecht wil men immers niet overboord 
gooien. Niemand piekert er ook over om voor alle 
zaken verplichte procesvertegenwoordiging te gaan 

voorschrijven. De rechtspraak zou dan inderdaad on
betaalbaar worden. Het regeringsvoorstel is daarom: 
geen drastische wijziging in het procesrecht en dus 
geen verplichte procesvertegenwoordiging over de hele 
linie. Met het gevolg dat er toch weer bij wet aparte 
categorieën van zaken moeten worden aangewezen, 
waar het "oude" procesrecht blijft gelden. Er komen 
aldus weer pseudo-competentieregels. Dit wordt qua 
wetgeving zeer ingewikkeld. Bovendien is het gevaar 
niet denkbeeldig dat men de jonge rechters voor dit 
soort zaken gaat aanwijzen. Er is juist een rechter 
voor dit soort zaken nodig die vlot kan ' en durft te 
beslissen en niet al te zeer de behoefte heeft om 
geleerdheid te etaleren. Het gevaar bestaat echter dat 
men ook bagatelzaken te perfectionistisch gaat behan
delen. 

Een mogelijke oplossing? 

Alle bezwaren, thans verbonden aan de versplinterde 
organisatie van kantonale rechtspraak, zouden volgens 
Sarolea afdoende kunnen worden opgelost door de 
kantonrechters (of hoe men die ook mag gaan noe
men), als functionaris in stand te laten, maar als en
kelvoudige kamer in te lijven in de rechtbank. De 
kantongerechten worden opgeheven, maar de kanton
rechters niet. Alle kantonrechters worden bevoegd 
over het gehele arrondissement. De voordelen zijn 
duidelijk: een veel betere onderlinge werkverdeling, 
betere bindende afspraken, deelname van kantonrech
ters aan de rechtbankvergaderingen en de mogelijk
heid van informele verwijzing naar de meervoudige 
kamer. De wetswijziging hiervoor benodigd is miniem. 
Een alternatief is de kantonrechters per arrondisse
ment te "poolen", samen te voegen. Eén kantonrech
ter kan wettelijk belast worden met het geven van 
leiding en het houden van toezicht Taken kunnen 
verdeeld worden, zoals dat nu al in bepaalde mate 
gebeurt iri het arrondissement Rotterdam. Tot zover 
mr. Sarolea. 

Nog geen eindoordeel 

Tot zover de weergave van de werkgroepbijeenkomst. 
De Tweede Kamerfraktie heeft, zoals gezegd, haar 
eindoordeel nog niet gevormd. In ieder geval is wat 
ons betreft duidelijk, dat ook de politiek intensieve 
aandacht moet besteden aan de herziening van de 
rechterlijke organisatie en niet alleen, zoals de voor
zitter van de redactie van het Nederlands Juristenblad 
terecht opmerkt (NJB, 21 juli 1990, afl. 27, p.l072), 
de rechterlijke macht zelf. We zullen ons dan ook op 
het punt van de integratie van kantongerechten en 
rechtbanken nog duchtig in de werkelijke problemen 
moeten verdiepen. Dat zal dan moeten leiden tot een 
standpunt, in te nemen in het voorlopig verslag bij 
het - nog niet ingediende -wetsvoorstel van de rege
ring terzake. 
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