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Rechtspraak maakt samenleven mogelijk 
 
De rechtspraak in Nederland heeft een belangrijke maatschappelijke opdracht. En dat is: om er voor te 
zorgen dat het in ons land mogelijk blijft om op een goede manier met elkaar samen te leven. Om dit 
te illustreren nam Maria van de Schepop, rechtbankpresident van rechtbank Noord-Nederland, haar 
toehoorders mee in haar dagelijkse praktijk als bestuurder binnen de rechtspraak. Hieronder een 
samenvatting. 
 
Friese taal in de rechtszaal 
Startpunt van haar lezing was de verbinding met het werk als rechter in Friesland en de Friese taal. De 
rechtbankpresident haalt Kneppelfreed aan, de rellen voor de rechtbank op het Zaailand in 
Leeuwarden in 1951, en de twee commissies die de regering naar aanleiding hiervan in het leven riep. 
Hierna, in 1956, trad een wet in werking waarmee het gebruik van de Friese taal tijdens rechtszittingen 
officieel werd toegestaan. Het is belangrijk voor goede rechtspraak dat partijen zich in hun moedertaal 
kunnen uitdrukken.  
 
Onafhankelijke rechtspraak  
Goede, onafhankelijke rechtspraak is een noodzakelijke voorwaarde voor een rechtvaardige 
samenleving, stelt Van de Schepop. Rechtspraak maakt samenleven mogelijk, luidt dan ook de 
officiële slogan van haar beroepsgroep. Zij heeft deze slogan gekozen als thema van deze lezing. Als 
ons systeem optimaal functioneert, is een rechter nooit ver weg. 
 
Effect op de samenleving 
Het heeft namelijk effect op de samenleving als mensen weten dat er altijd een onafhankelijke en 
onpartijdige rechter is bij wie je terecht kunt. Die zekerheid zorgt er bijvoorbeeld voor dat mensen 
spullen durven te kopen op Marktplaats omdat een oplichter wordt aangepakt. Die zekerheid zorgt er 
bijvoorbeeld ook voor dat bedrijven onderling contracten durven af te sluiten omdat men weet dat een 
overeenkomst bindend en dus afdwingbaar is. Men handelt in dat perspectief en in dat vertrouwen.  
 
Een rechter waakt over de regels 
Bij de rechter gaat het over miljardencontracten maar ook over en bankstel. Over een arbeidsconflict 
of over de vraag of de Staat zijn burgers beter moet beschermen tegen de opwarming van de aarde. Het 
gaat over een erfafscheiding of over de intocht van Sinterklaas, het gaat over de sluiting van een 
overlast gevend pand of over de onteigening van een perceel grond. Aan ons rechtsverkeer ligt het 
vertrouwen ten grondslag dat een onafhankelijke rechter waakt over de regels van het spel. 
 
Wat, als geen rechter in de buurt is? 
Dit systeem functioneert optimaal als er een rechter in de buurt is. Dit werkt helaas niet altijd zo. Soms 
kunnen mensen de weg naar de rechter helemaal niet vinden. Of ze vinden de gang naar de rechter te 
ingewikkeld of te duur. Of de uitkomst van een procedure te ongewis. En soms ook komt een rechter 
er pas achteraf aan te pas. Zoals bijvoorbeeld bij strafbeschikkingen van het OM.   
 
Toegang tot rechter niet vanzelfsprekend 
Het systeem van rechtsbescherming staat onder druk staat. De plannen van de minister voor de 
gefinancierde rechtsbijstand zijn een voorbeeld. Deze zijn moeilijk anders  te zien dan als een 
bezuinigingsmaatregel die de toegang tot de rechter belemmert. Dit treft in zijn effect de zwakkere 
groepen in onze samenleving.  
Ook wordt de toegang tot de rechter een illusie als de te betalen griffierechten te hoog worden. Voor 
het MKB is dit momenteel het geval. De laatste jaren ziet de rechtspraak bijvoorbeeld een daling van 
het aantal incassoprocedures van wel 40%. En dat komt niet omdat er minder wanbetalers zijn, aldus 
Van de Schepop. Maar dat komt wel omdat de middenstander die een vordering heeft op een klant het 
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door hem te betalen griffierecht afzet tegen de hoogte van die vordering, en dan eieren voor zijn geld 
kiest. Voor het vertrouwen van de burger en diens rechtvaardigheidsgevoel is dit natuurlijk helemaal 
geen goede ontwikkeling. 
 
Maatschappelijk opdracht voor de rechtspraak 
Er staat inmiddels veel druk op onze samenleving. De toon van het debat wordt steeds onaangenamer, 
de maatschappelijke tegenstellingen lijken zich te verdiepen en het wordt dientengevolge steeds 
ingewikkelder om elkaars visie en standpunten te respecteren. Rechters moeten dan ook blijven 
reflecteren over de betekenis van hun rol als magistraat in deze samenleving. De rechtspraak in 
Nederland heeft immers een belangrijke maatschappelijke opdracht. En dat is: om er voor te zorgen 
dat het in ons land mogelijk blijft om op een goede manier met elkaar samen te leven.  
 


