
Peiling onder rechters Groningen en Assen 

 
Naast de vragen /stellingen die aan de rechters zijn voorgelegd, heb ik gevraagd waar de rechters 
zich ernstige zorgen over maken. Hier alle reacties. 
 
 
Ik maak mij ernstige zorgen over: 
 

- De uitholling van de rechtsstaat en het gemak waarmee verantwoordelijke lieden (politici en 
opiniemakers) het gezag van de rechterlijke macht te grabbel gooien en de rechtstatelijke 
verworvenheden prijsgeven. Bij dat laatste denk ik vooral aan de bescherming van de burger via 
het beroep dat hij kan doen op een onafhankelijke rechter. 
 
- Het imago van rechters. Kennelijk heerst het idee dat rechters elitaire, wereldvreemde mensen 

zijn. Dat merk ik ook aan deze vraagstelling. Als de pers daar op blijft hameren, valt het 
vertrouwen in rechters weg. Wee de samenleving die dat overkomt. Ik doe mee aan Meet the 
Judge in de hoop dat ik iets tegen dat negatieve imago kan doen. 
  
- De toekomst van de rechtspraak. Hoge werkdruk, kritiek van buiten, salarissen niet in verhouding 
tot bedrijfsleven, verantwoordelijkheid groot. Het beroep wordt er niet aantrekkelijker op. 
 

- De toenemende bemoeienis van de politiek en de publieke opinie met de rechtspraak, met name 
met lopende zaken (die nog onder de rechter zijn). Ik vind dat een bedreiging van de Trias Politica. 
 
- De stappen die nu in de politiek gemaakt worden richting verhoging griffierechten en de 
vergroting van de mogelijkheden om voor het OM zelf strafzaken af te doen, aangezien dit de 
toegang tot de rechter ernstig kan belemmeren. 
 

- Politici die zich in toenemende mate uitlaten over nog lopende individuele rechtszaken, zonder 
dossierkennis  en op incidenten reageren met het aankondigen van wetswijzigingen en hierdoor de 
publieke opinie beïnvloeden. 
 
- Het niveau van sommige volksvertegenwoordigers, de bemoeizucht van kamerleden met 
individuele zaken en het afnemende normbesef in de samenleving. 

 
- De wijze waarop de politiek (parlement) tegen de rechterlijke macht aankijkt. 
 
- De toegankelijkheid van de rechtspraak in relatie tot de griffierechten. De gebruiker betaalt is 
volstrekt onzin omdat de hele maatschappij profiteert van goede rechtspraak, niet slechts die 
enkeling die toevallig een zaak heeft. 
 

- Ad hoc maatregelen die kennelijk politiek succesvol zijn en waarmee men kan scoren, maar die 
de positie van de burger die zijn recht zoekt, ook als het een verdachte betreft, aantasten. Het 
gebrek aan kennis over de rechtspraak, inhoudelijke en formeel, bij volksvertegenwoordigers en 
(sommige / te veel) journalisten, waardoor de samenleving uiteindelijk op het verkeerde been 
wordt gezet. 
 
- Uitlatingen van gezagsdragers die het instituut rechterlijke macht ondermijnen en daarmee onze 

democratie. 
 
- De druk vanuit de politiek op de rechtspraak en de vervaging van de scheiding der 
staatsmachten. 
 
- De ongebreidelde schaalvergroting waardoor bereikbaarheid van de rechtspraak op de tocht komt 

te staan. 

 
- De verhuftering van de samenleving. 
 
- Verhoging griffierechten, invoering minimumstraffen, mediagevoelige zaken als de zaak Wilders 
waar de rechtbanken niet goed mee om kunnen gaan, waardoor verkeerde beeldvorming ontstaat. 
 

- De wijze waarop de politiek met de rechtspraak omgaat. Het invoeren van minimumstraffen zie ik 
als een motie van wantrouwen van de politiek aan het adres van de rechterlijke macht. 
 



- Dat door de verhoging van de griffierechten de toegang tot de rechtspraak met name voor 

middengroepen wordt belemmerd. 
 
- De invoering van minimumstraffen. Hiermee wordt de mogelijkheid om in een individuele zaak 
zorgvuldig en in het bijzonder te oordelen ingeperkt. Er is helemaal geen aanleiding om een 
dergelijke inperking in te voeren. Verhoging van het griffierecht waardoor de toegang tot de 
onafhankelijke rechtspraak ernstig wordt belemmerd. 
 

- Het feit dat de politiek in Nederland alleen nog over media-interessante incidenten gaat, waarbij 
het er alleen om gaat de beeldvorming met betrekking tot de eigen partij en de anderen partijen te 
beïnvloeden en niet om wat uiteindelijk goed is voor Nederland, Europa. In de Mauro-zaak zou het 
niet om een individueel geval (waarover de rechter en de minister zich al hebben uitgesproken) 
moeten gaan, maar over de vraag of het wel een beleid moet wezen wat tot dit soort vraagstukken 
leidt. 

 
- Eenzijdige en ongenuanceerde beeldvorming (in politiek en media) waardoor een onjuist beeld 
ontstaat van de rechtspraak en deze onnodig wordt aangetast. 
 
- De verpolitisering van de rechtspraak en daarmee de onafhankelijkheid van diegenen die recht 
moeten spreken. 
 

- De bezuinigingen (verhoging griffierechten). 
 
- Verloedering van de maatschappij (steeds minder respect tonen in de omgang met elkaar, steeds 
minder accepteren van gezag). 
 
- Verhoging griffierechten. Verharding van de houding van de samenleving ten aanzien van 
persoon van verdachte. 

 
- De wijze waarop de politiek zich uitlaat over zaken die onder de rechter zijn of over uitspraken 
die door de rechter zijn gedaan. Meer in het algemeen over de wijze waarop de politiek de 
rechterlijke onpartijdigheid aan banden probeert te leggen. 
 
- Minimumstraffen, toegankelijkheid rechtspraak, vergaande bemoeienis van de politiek met de 

rechtspraak, daarmee samenhangend de onafhankelijkheid van de rechter. Het feit dat 
rechtbanken lopende bandbedrijven zijn geworden, plannen van de minister om advocaten te laten 
beboeten als ze kennelijk ongegrond (wie beslist dat?) een procedure starten. Voorstel minister om 
bij het Europese Hof griffiepersoneel (!) te laten beoordelen of een appel al dan niet terecht is 
ingediend. 
 
- Het verworden tot beslisambtenaren die stroomdiagrammetjes volgt om tot zijn/haar beslissing te 

komen. 
 
- Schenden trias. 
 
- De voorgestelde verhoging van de griffierechten. De manier waarop rechtbanken samengevoegd 
moeten worden, willekeurig, inefficiënt, zonder visie. 
 

- Werkdruk, schaalvergroting. 
 
- De grote aanhang van de PVV. 
 
- De onwetendheid van velen over de werking van het rechtssysteem in Nederland. En dan met 
name het gemak waarmee in de media / publiek debat onjuiste feiten worden gepresenteerd. Een 

echt debat is niet meer mogelijk. Mensen luisteren niet meer naar elkaar, staan niet meer open 

voor andere denkwijzen en mogelijkheden dan wel voor uitleg over het systeem. Men 
overschreeuwt elkaar zonder zich bezig te houden met de inhoud. 
 
- Houding eigen gezagdragers (politiek, ministers, politie) ten opzichte van de rechtspraak, veel 
eisen terwijl je de poten afzaagt – dat maakt die kloof voor het gevoel groter als het is (…). 
In het verlengde: het aan de leiband willen leggen met minimumstraffen.  

 
- Waar de politiek mee bezig is met betrekking tot de rechterlijke macht. 
 



- De manier waarop de politiek (kabinet) over rechtspraak praat. Zowel de m.i. dat het een 

rechtsstaat niet past dat de gebruiker van de rechtspraak daarvoor moet betalen, als de 
overspannen verwachtingen van repressie en harder straffen. Dankzij het afgenomen respect van 
gezagdragers voor rechterlijke uitspraken. Uiteindelijk komt dit het gezag van de rechtspraak in de 
samenleving als geheel ook niet ten goede 
 
- De toegang tot de rechter. De productiedruk en doordat kwaliteitsbewuste rechters die negeren,  
de lange duur van procedures. De kwaliteit van de rechtspraak. 

 
- Het effect van de zoektocht van de politiek naar stabiliteit en evenwicht. De politiek zwaait zo nu 
en dan wild om zich heen en de rechtspraak krijgt daar klappen van mee (…). 
 
- De activiteit en de initiatieven vanuit de rechtspraak om een eigentijdse rol te hebben/spelen in 
de (sociale) media. 

 
- Ik vind dat alle organisaties / maatschappelijke instituten of daarbij werkzame personen (inclusief 
journalisten) die invloed kunnen uitoefenen op het gezag dat de rechter uiteindelijk heeft in de 
samenleving zich bewust moeten zijn van hun positie in die maatschappij, gegeven ons 
democratisch staatsbestel en van daaruit hun vak dienen uit te oefenen. De rechtspaak en de 
daarbij werkzame personen zijn namelijk niet de enigen die daar een taak hebben liggen. 
 

- Scheve beeldvorming onder publiek / in de media door nadruk op specifieke gevallen / fouten in 
combinatie met (sommige) uitspraken door de politiek.   
 
- De snode plannen van dit kabinet. Minimumstraffen. Uitspraken van Tweede Kamerleden over 
rechterlijke uitspraken. 
 
- Politiek en journalisten die de maatschappij willen doen geloven dat er een kloof bestaat. 

 
  


