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Het zwijgrecht past
een rechtbank niet

OPINIE

In oktober bleek dat er binnen de organisatie van de recht-
bank Noord-Nederland grote problemen zijn. Er zou sprake
zijn van een angstcultuur en een onveilig werkklimaat.
Twee maanden later zwijgt het rechtbankbestuur nog altijd.

ROB ZIJLSTRA

K
unnen verdachten en
slachtoffers, kunnen
rechtzoekenden, erop ver-
trouwen dat hun zaak bij

de rechtbank Noord-Nederland in
goede, kundige en veilige handen is?
Als het achter de schermen van de
rechtbank een rommeltje is, kunnen
rechtzoekenden, particulieren en
bedrijven, kunnen kinderen van ou-
ders die in een vechtscheiding lig-
gen ervan op aan dat hun zaak op
tijd de aandacht krijgt die het ver-
dient?

Dit riekt misschien naar stem-
mingmakerij, maar dat is het aller-
minst: buiten de rechtbank weet im-
mers niemand wat daar binnen aan
de hand is. Misschien is het nog wel
veel erger dan tot nu toe naar buiten
is gekomen.

Dat er meer aan de hand is dan
‘gewone onrust’ – overal is wel eens
wat – werd zes dagen na het eerste
bericht (via het juridisch vakblad
Mr.) al duidelijk. De inkt van dat be-
richt was nog niet droog of recht-
bankpresident Maria van de Schep-
op stapte op. Per direct. Waarom?
Presidenten stappen doorgaans niet
zomaar op.

In een korte verklaring heette het
dat er sprake is van een vertrou-
wenskwestie, dat die het aanzien
van de rechtbank schaadt, dat de
president daarvoor haar verant-
woordelijkheid neemt en daarom
terugtreedt. Daar moesten we het
mee doen.

Kort daarop werd een onafhanke-

lijk en extern onderzoek aangekon-
digd. Dat onderzoek schijnt nu te lo-
pen. Of (nog) niet.

Recent ook lekten de uitkomsten
uit van een onderzoek naar de tevre-
denheid onder het rechtbankperso-
neel. Het bestuur kreeg een dikke
onvoldoende aan de broek.

Herhaalde verzoeken om iets
meer openheid van zaken te geven
worden niet gehonoreerd. Reden:
het is niet passend. Waarom niet?
Omdat er een onderzoek naar de
ontstane situatie is aangekondigd.

De rechtbank is een overheidsor-
ganisatie. Een heel bijzondere welis-
waar, maar het blijft overheid. De re-
keningen gaan gewoon naar het mi-
nisterie van Justitie en Veiligheid.
Maar het is niet aan de overheid in-
formatie aan burgers te onthouden.

Daar komt nog wat bij. De rechter
heeft een grote maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Van een rech-
ter wordt onberispelijk gedrag ver-
wacht. De samenleving moet op de
rechter kunnen vertrouwen. Wat
voor de rechter geldt, geldt uiteraard
ook voor de organisatie van de
rechtspraak. Heibel in de tent
schaadt het instituut.

Dat een organisatie niet met in-
terne problemen loopt ter pronken,

is logisch. Dat de rechtbank huiverig
is voor reuring valt ook nog wel te
begrijpen. Maar helemaal niets wil-
len melden en alle luiken dichtgooi-
en is een ander uiterste en onge-
wenst. Want waar moet het vertrou-
wen dan op zijn gestoeld?

Blindelings vertrouwen – gaat u
rustig slapen, het komt wel goed –
bestaat anno 2019 niet meer. Het le-
vende bewijs wordt dagelijks gele-
verd: bij het Openbaar Ministerie
slepen hoofdofficieren elkaar voor
de rechter en bij de politie arresteren
agenten elkaar. Vooraanstaande po-
litici liggen onder vuur vanwege ge-
harrewar met geld.

Lange tijd heette het dat de recht-
spraak was gehuisvest in een ivoren
toren. Van dat juk waren de rechters
al een tijdje bevrijd. Het is jammer
dat de Rechtbank Noord-Nederland
achterhaalde tijden doet herleven.

Er wordt nu onafhankelijk onder-
zoek gedaan. Of er komt zo’n een on-
derzoek. Het is te hopen dat het
rechtbankbestuur de uitkomsten
met de buitenwereld deelt. Ook als
die even zeer doen. Een korte mede-
deling dat alles weer goed is, dat we
vooruit moeten kijken, vooral niet
achterom, zou een minachting zijn
voor de buitenwacht. Een buiten-
wacht die dan opnieuw is aangewe-
zen op informatie die uitlekt.
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Dat een rechtbank
alle luiken
dichtgooit is
ongewenst

Het Gerechtsgebouw van de rechtbank Noord-Nederland in Groningen. FOTO ARCHIEF DVHN/JASPER MOULIJN


