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"Wat drommel! de regterlijke magt is uit ambtenaren zamen-
gesteld en die ambtenaren zijn geene geheimzinnige symbolen,
geene wijsgerige formulen; zij bestaan uit vleesch en beenderen
gelijk wij, zij dwalen en begaan feilen gelijk wij, zij zijn even
als wij rekenschap verschuldigd aan de openbare meening. Te
vergeefs trachten zij zich te verschuilen achter den sluijer van
dat groote woord: de regterlijke magt! Een regterlijk ambtenaar
stelt evenmin de regterlijke magt daar als eene zwaluw de lente
maakt. Neen; ongetwijfeld mag men niet te kort blijven in den
eerbied, aan de regterlijke magt verschuldigd; ja, ongetwijfeld
is de regterlijke magt het palladium onzer regten; gewis, de
justitie is eene grootsche en schoone zaak, en het is de regterlij-
ke magt, die haar vertegenwoordigt. De reg^r/yfe magr; fiat....
het zij zoo....zeg ten haren voordeele zooveel gij wilt, kniel
voor haar neer, aanbid haar met het hoofd in het stof nedergebo-
gen! Maar de regterlijke ambtenaren....O! deze behooren ons
toe, wij kunnen de hand op hen leggen en in het openbaar hunne
handelingen en hun geweten onderzoeken en doorgronden."
Anonymus W 3206 (1870)
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H o o f d s t u k 1 ..•.--•;;••; . « ? < •:;< i e ; . - fcj?* W£\v k« ,-!. y s . v - v i , : k ! J ï i O

I n l e i d i n g ; - ; ; • ; ;;^'-';'^^.";'^^:;;•••'•••• . • • ; ; • " " ? ' •

rfoor 5/agroom/£w/t', is de kop boven een klein maar intri-
gerend krantebericht op 17 januari 1992:

ojfen rfoor een ^/ü^roo/n/aarr. Afa rfe Z?e//a«rfe/m^ vo« een /:o/t ^erfm^
over rfe cwm«'/wz/jg VÖ« een /Jönrf aan rfe //otóemaAarfe m >4wisrerrfam, vwer/7 een
Jtra/:er een taarr /n rfe ncnring von ae pre^tóen/. Deze wwr neï pro/ectt'e/ /n een

re onftvzy&en, waarna ner wa zyn woe/ ferecnr A^w/w op een
ena'e .v/a^roow ee^meMrrfe rfe ro#a van

e"/e n/er onder rfe /naV«& waj van de aans/ag. f-J De fcra^ery w/tóen
ondersfrepen rfar ze n«n ve/trowwen Zn rfe 'parri/'a'/^e rectoprao^:' neèien ver/o-
ren."'

van de krakers is hier de metafoor voor wat elders wel
de 'dynamiek in de trias' is genoemd.* Het krantebericht weerspiegelt een con-
troverse die de laatste jaren in de Tweede Kamer, in de rechtsliteratuur, en in
de pers heeft plaatsgevonden over enerzijds de taak van de rechter in contro-
versiële vraagstukken (hier: het kraken) en anderzijds de vraag naar de legi-
timatie van de rechterlijke macht. Die is, zoals F.A.M. Stroink in zijn oratie
de klassieke opvatting weergeeft, 'immers' niet samengesteld met het oog op
de beoordeling van dergelijke vraagstukken. "De wer#ever, vwrarvaw de
5/reefo ge/cozen votoverfege/iwooraïg/flg dee/ M/fmoa/tf, fte/zoo/t /ze/
woord /e neöfcen. De rec/z/er word/ öenoe/nd e/z nee/r der/za/ve #eert
de/rzocra/wc/ze /egz/z/warie. '* Moeten rechters dan misschien gekozen worden,
vraagt R.E. de Winter zich af, "£ƒ/noe/en ze - «e/ afr z/z de Vere/zz^de 5/a/e/z -
pẑ /z"eA:e/z/7: ge^cree/zd worde/z"/ Onzin, meent CA.J.M. Kortmann, de feilen
van het huidige rechterlijke bestel zitten niet in de wijze van benoeming van

1. toc/ï/e/- gf/rq/Je/i door j/agroom/aart, NRC Handelsblad, 17 januari 1992
2. Vergelijk de congresbundel van het Raio-congres 1987 in Veldhoven: De rec/i/«r ais

tftcto/or? Dyrttf/m'e/fc in de frias. Vewc/iwiviVigen in rfe vernoMiimg rege/gev/ng,
rec/tóprcw*, 1987

3. F.A.M. Stroink, De p/aató van de recn/er »n ne/ jtaató*esZe/, 1990, p. 15
4. Reiner de Winter, De overneid, 1991, p. 161 -



rechters.' Dat laatste zou ik, al was het maar om niet onmiddellijk al het gras
voor mijn voeten te laten wegmaaien, nog even in het midden willen laten.
Laten we het er, met een voorschot op de conclusies in hoofdstuk 4, voorlopig
op houden dat het vraagstuk van de toegang tot het rechtersambt in de literatuur
vrij beperkt aan bod komt, meestal in de o/ro/ufi/ig van een enkel betoog, en
dan nog slechts naar aanleiding van een krantebericht.

Toch staan de organisatie, de samenstelling van de rechterlijke macht en de
rechterlijke functie de laatste jaren in een groeiende wetenschappelijke belang-
stelling. Terecht, want men hoeft, zo bleek al, de krant maar open te slaan om
te zien dat de rechterlijke mac/tf, zoals De Montesquieu haar in 1748 voorstelde
bepaald niet meer 'e/i owe/awe/afo/i /iM/7e* is, en men kan ernstig betwijfelen
of zij werkelijk nog steeds 7/ie /eatt da/zgm«ü ftranc/T is, zoals Publius
(Alexander Hamilton) in 1787 beweerde/

"//w {/{jgfcu/f lo overesri/nare f/ie «'gm/zcance o/tfje./wa'/riary /'«f/je Morferw S&we.
77je wo/* o / r/ze erecwrive /jas freco/we JO va.tt, r/ie powers de/egared ro JÏ fry r/ze
/e£Ü&zlure ore so wide, r/?ary'«</g^ ore, pe r tops wore r/zo/z af a/z)> prev/oMJ r/me,
r/?e rea/ ja/eguarrf o / pmontf/ //frerfy. (-,) Ofrwojtf/y, r/zere/ore, r/je //zer/zofl" fry
w/j/c/j/ja/ger a re a/?pomrerf, r/?e fa"/w/ o / me«, yii/t/ier, «f w c«m>mary ro c/ioose,
/Ae.ve aMej//o/iy frecowe a ww/rer o/rAe

aldus Harold J. Laski in 1926.* Hij neemt die nieuwe taak als uitgangspunt
voor een studie naar de rec/i/i/owe qfyiotfr/a/ ap/wwi/me/w, die samen met de
ideeën van Albert Kales de grondslag legde voor de huidige discussie over
merif se/ecfton in de Amerikaanse deelstaten.' Hoewel ook in ons land de
interesse voor de wijze van samenstelling van de rechterlijke macht groeit,
ontbrak een uitgebreide studie over de toegang tot het rechtersambt tot nu toe.
Dit boek poogt in die lacune te voorzien. Het onderwerpt het constitutionele
kader van de toegang tot het rechtersambt aan een nader onderzoek, en be-
schrijft de parlementaire geschiedenis die aan de invoering en de verdere
ontwikkeling van de benoembaarheid in, en de benoeming tot de rechterlijke
macht ten grondslag heeft gelegen. Voorts poogt deze studie de relevante
aspecten van de toegang tot het rechtersambt voor het moderne staatsrecht in
kaart te brengen. Dit eerste hoofdstuk beoogt de reikwijdte van het vraagstuk

5. CA.J.M. Kortmann, /?«tac«onWe fojn«£*«u>jg«i Kforga/itsaft> van rfe rec/i/erü/Jfce
ffwc/i/?, RM Themis, 1991, p. 370

6. C L . de Montesquieu, De /'Es/?n7 rf« LOK, 1748. livre XI. ch. VI
7. 77ie Ferfera//5/ Pa/^rs. nr. 78
8. Harold J. Laski, 77ie /ec/i/iigwe q/7<afic/a/ a/?/win/men/, voor het eerst gepubliceerd in:

Michigan Law Review, 1926, p. 539 e.v. Zie ook: Sftttfiw ;/i tow a/u/ /rattrics, 1932,
p. 163

9. Zie verder bij hoofdstuk 5 - ' -



van de toegang tot het rechtersambt aan te geven en bakent het onderzoeks-
terrein af.

1.1 De benoeming van rechters >• ^ i n r ^ r

De leden van de rechterlijke macht met rechtspraak belast en de procureur-
generaal bij de Hoge Raad worden bij koninklijk besluit voor het leven
benoemd, aldus art. 117, eerste lid, GW. Volgens de Wet RO bieden de col-
leges waarin een vacature openvalt een aanbeveling van drie (bij de Hoge
Raad: zes) personen aan de Koning (dat wil zeggen: aan de regering) aan, 'om
daarop zodanig acht te slaan als Hij zal dienstig oordelen'. Bij de benoeming
van een lid van de Hoge Raad zit tussen de aanbeveling van de Hoge Raad en
de benoeming door de regering een extra stap. De Tweede Kamer maakt uit de
aanbeveling van de Hoge Raad een voordracht op van drie kandidaten, waaruit
d e r e g e r i n g e e n k e u z e m a a k t . ' " '•-•'!<••*•," • •• -"; - « - ' ' ' ^ ^ ' " ' ' • ' ^ * ^ " *• •<*.->•*•;••

Over de eigenlijke benoeming door de regering komt weinig naar buiten. Dui-
delijk is wel dat het ministerie van justitie zich zeer sterk laat leiden door de
aanbevelingen van de rechtbanken en de gerechtshoven, hetgeen misschien al
blijkt uit de schaarse achtergrondinformatie (gemiddeld 10 regels) die het
ministerie bij het opmaken van de benoemingsnota ter beschikking staat. Veel
schijnt zo'n benoeming, waaraan een audiëntie - alleen de presidenten en vice-
presidenten worden door de minister zelf ontvangen - voorafgaat, niet om het
lijf te hebben, want de gedoodverfde kandidaat staat binnen twintig minuten
weer buiten. "A/a zo'n 7000 öenoem/ngen en 750 aiatf?/i/ze? s/e/ zfc m//ze(f de
vraag: noe vaa& nad/e van de aan/>eve//ng vw//en afwi/fcen en noe vaa& neftye

de Mfnürer oofc geraden? //e/ an/woord /w/dr: «/rem ze/den, fty eersre
»(/na noo//, £// benoemingen /n promor/efwncr/es ze/den", aldus

topambtenaar J. Demmink van het ministerie van justitie in 1993."
J.L.R. van Vliet beaamt dit en zegt dat het ministerie zich zeer terughoudend
opstelt bij benoemingen, zeker als het gaat om het inwinnen van extra informa-
tie over de aanbevolen kandidaten: "Wy srefcen onze news //ever n/ez /n ander-
mans zaA:en", aldus Van Vliet. "/4//een a/s ner gerecnrsno/, aar de aan/?eve//ng
van de recnrfcan* doorsrwwrr, een ayiw/feend adv/es gee/r, /s dar een s/gnaa/ voor
ner m//ujfón'e om een.v mer de öerre/Jende recnrftanApres/denr re <

10. Zie voor een uitgebreide beschrijving van de wettelijke regeling: hoofdstuk 2
11. J. Demmink, 7i«/itóz zo/u/cr Wj«drfoe/t: rfe rec/i/er/yite ftenoe/n/ng, in: ATaèaa/ w Wo/-

to/u/. 1993, p. 109
12. Interview met J.L.R. van Vliet, Hoofd Onderafdeling Personeelsvoorziening en

Administratief Beheer van de Hoofdafdeling Personeelszaken, Ministerie van Justitie,
Den Haag, 25 juni 1991



Maar o/de regering van een aanbeveling afwijkt, laat staan waarom zij afwijkt,
komt niet in de openbaarheid, want aanbevelingen worden sinds de jaren
zeventig niet meer gepubliceerd. Daarvoor bestaat overigens een vrij triviale
reden. "We &/-e#ert /i# op een gegeven mome/tf /toga/ rfrwA:", aldus Van Vliet,
"e/i (/Ü, /ioe gaan d/e dmge/i, Zier w er gewoon 6// /ngescnoren. Maarya w/e
/nrere.«eerr z/cn now e/gen///& voor d/e aa/i6eve//ngen, aar gaar rocn a//een de
öerroAatenen /ett aan?" Dat het bij de publikatie van aanbevelingen om een
klassiek staatsrechtelijk onderwerp gaat, waarover in de Tweede Kamer en in
de literatuur in de vorige eeuw regelmatig werd gedebatteerd'\ was men
kennelijk vergeten. Dat is jammer, want mogelijke verdachtmakingen aan het
adres van de regering, als zou zij bepaalde personen stelselmatig wel of niet
benoemen, zouden zo ontzenuwd kunnen worden. Bovendien blijft nu de vraag,
wie precies de hand heeft gehad in een bepaalde benoeming - de minister van
justitie als politiek verantwoordelijk ambtsdrager of de rechterlijke macht zelf -
onbeantwoord. Inmiddels is de praktijk tot regel verheven, want de circulaires
die sinds 1975 de selectie van presidenten en vice-presidenten regelen, vermel-
den uitdrukkelijk dat aanbevelingen niet gepubliceerd mogen worden.'"
•' " W ; ; : - : r ' ' - " :-:*••? ;i h >^v,- ;.•• "-"M

Toch komt een enkele maal, per ongeluk, een verschil van mening tussen het
aanbevelende gerecht en het ministerie van justitie aan het licht. Zo was er in
Alkmaar in 1993 enige consternatie, toen -zoals dat in jargon heet- een
vacature president rechtbank openviel. De rechtbank Alkmaar maakte een
aanbeveling van drie personen op, en zette een vrouw op de eerste plaats. De
regering benoemde evenwel de nr. 2 op de aanbeveling, een man. Voldoende
reden voor Nicoline Baartman om bij deze 'verdere benoeming' in de Volks-
krant de vrouwvriendelijkheid van het ministerie van justitie in twijfel te
trekken. "W/e ddr nardop dwr/r re zeggen, veraïe/ir ee/i/m(/V, aldus Baartman.
In een reactie zegt de vice-president van het gerechtshof Amsterdam, J. Wil-
lems-Morsink: "/4fr ner om rop/w/zcrze.ï /n de recnre/7(/A:e macnr gaar, ge/den
A.7aarW//A:e///A: andere normen. Een vrowwparr n/er /n ner p/aar/e, nè. /fc word
daar n/er vro///A:er van. /fc v/nd dar de m/nwrer Zett nee/r w/r re /eggen." Zover
kwam het echter niet, want om 'privacy-overwegingen' wilde het ministerie
van justitie geen mededelingen over deze zaak doen.'* .,..:, ^ «̂. ,

Maar niet alleen tussen het ministerie en de gerechten, ook tussen de leden van
een rechtbank of een gerechtshof onderling bestaat - kennelijk - wel eens
verschil van mening over de aan te bevelen kandidaten. Als de rechtbank Roer-
mond in 1992 de burgemeester van het Limburgse Hunsel voor de vacature van
rechter-plaatsvervanger op de aanbeveling plaatst, laat een minderheid van de

13. Zie hoofdstuk 3
14. Zie hoofdstuk 2
15. Nicoline Baartman, Mevr. Jiu/i7ia, de Volkskrant. 15 mei 1993



rechters, die naar verluidt bestaat uit de helft min een, weten dat de recht-
bankvergadering 'in beslotenheid de trias politica' heeft opgeheven. Zij vreest
voor de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht als een bestuurder uit
hetzelfde rechtsgebied rechtsprekende taken kan uitoefenen. Maar het allererg-
ste, zo leek het, was toch dat mededelingen over een besloten vergadering naar
buiten waren gebracht. De president van de Roermondse rechtbank sprak van
een 'ernstige zaak'", en A.F.M. Brenninkmeijer spreekt na de consternatie
in Alkmaar over een 'onfris mediarelletje'.^ Men vergat evenwel dat er ook
positieve kanten aan deze openbaarheid zitten. Het is voor de burger immers
een geruststellende gedachte te weten dat er in Roermond kennelijk zo scru-
puleus over de rechtsstaat wordt gewaakt.'" Openheid over aanbevelingen en
benoemingen van rechters is in de praktijk van het Nederlandse staatsrecht
echter een heikel punt. Dat bleek ook toen het CDA-Tweede Kamerlid
V.A.M, van der Burg eind 1991 pleitte voor 'meer inzicht' in de aanbevelingen
van de Hoge Raad. De Tweede Kamer maakt immers uit de aanbeveling van
de Hoge Raad een voordracht op van drie kandidaten. Van der Burg zei te ver-
moeden dat de Hoge Raad eenzijdig is samengesteld uit raadsheren met een
'nieuw-liberale' (lees: D66) levenshouding. Hij meende dat de Tweede Kamer,
bij het opmaken van een voordracht voor de Hoge Raad, beter moet opletten
dat de Hoge Raad een 'afspiegeling' van de samenleving vormt. Ook nu
reageerde de rechterlijke macht als door een wesp gestoken, net als de media
zélf trouwens. NRC Handelsblad bijvoorbeeld verweet de '#/7/p#ra#e' CDA-
politici 'p/afv/om opportMrtwrne' en het Utrechts Nieuwsblad noemde het plan
een 'Onza/Zg /</ee\" ,.-..,— .- . . . . . . ........

1.2 Benoeming of selectie? * ^ ; ^ /

Inmiddels mag duidelijk zijn, dat wie over de toegang tot het rechtersambt
spreekt, niet alleen het oog heeft (zou moeten hebben!) op het formele
benoemingsbesluit van de regering, maar bijvoorbeeld ook op de aanbeveling
en de voordracht van rechters. De benoeming van een rechter is immers slechts
de allerlaatste - en minst interessante - fase in een lange reeks van selectiemo-
menten. Die reeks neemt goed beschouwd reeds een aanvang met de werving,
rekrutering en selectie van de potentiële leden van de rechterlijke macht: de
'raio's' en de 'buitenstaanders'. Raio's (rechterlijke ambtenaren in opleiding)
zijn juristen zonder praktijkervaring, die na de universitaire studie Nederlands

16. Marcel Haenen, G«c/w7 over fcewoe/m'/ig /wrgemees/er to/ p/aa/svenwige/-
7-ec/i/ers floermom/, NRC Handelsblad, 8 oktober 1992

17. A.F.M. Brenninkmeijer, Ta/e/i/ gewogen. Trema. 1993-8, p. 306
18. Zie ook mijn bijdrage in NRC Handelsblad, £/• is /u>tó mis /nee afa fcwrgemees/er 00*

rec/i/er « , 19 oktober 1992
19. Zie hoofdstuk 4 , . ^ ,, .



Recht, de zesjarige raio-opleiding volgen. Na die opleiding worden zij be-
noemd als gerechtsauditeur bij een rechtbank, en later tot rechter, of - wanneer
zij opteren voor een loopbaan bij het openbaar ministerie - tot substituut-
officier van justitie. Het ministerie van justitie hanteert als beleidslijn dat de
leden van de rechterlijke macht voor maximaal 50% worden gerecruteerd uit
raio's, en voor minimaal 50% uit buitenstaanders. 'Buitenstaanders' zijn
juristen met minimaal zes jaar praktijkervaring, die hetzij de 'overstap' naar
de rechterlijke macht willen maken, hetzij vanuit hun huidige werkkring als
rechter-plaatsvervanger benoemd willen worden. Behalve een opleidingsver-
eiste, geldt voor alle aspirant leden van de rechterlijke macht het vereiste van
de Nederlandse nationaliteit en het verbod van bepaalde nevenfuncties. Raio's
worden geselecteerd door de raio-selectiecommissie, buitenstaanders komen
terecht bij de Commissie aantrekken leden rechterlijke macht (ook wel de
Commissie-buitenstaanders. .,*,: , ... ^ .^.^;. , .,. , , , - . L T . -

Net als over de benoeming zélf, komt weinig naar buiten over de gang van
zaken bij de selectiecommissies. Dat is merkwaardig, want naar verluidt valt
maar liefst drie kwart van alle kandidaten voor het rechtersambt af, hetzij bij
de psychologische test, hetzij bij de selectiecommissies, of 'onderweg' bij de
aanbeveling of de benoeming. Naarmate de samenstelling van de rechterlijke
macht - zie hierboven bij de kwestie-Van der Burg - kennelijk belangrijker
wordt, zou men verwachten dat het, bijvoorbeeld voor de Tweede Kamer, inte-
ressanter wordt juist de in- en doorstroom van rechters in de gaten te houden.
Hoe is bijvoorbeeld de gang van zaken bij de selectiecommissies; wie selecteert
en controleert de selecteurs, welke selectiecriteria hanteren de commissies, en
welke kandidaten passeren de selectie wel (en welke niet) en waarom? Wie
informeert bij RPD Advies, de instelling die kandidaten ten behoeve van de
selectiecommissies een psychologische test afneemt, krijgt op ietwat schichtige
toon te horen, dat over de selectie en zelfs over de objectieve selectiecriteria,
geen mededelingen worden gedaan. Een interview - zo verzekert men met
klem - heeft dan ook weinig zin. "öe/r«/naar ee/w /wer tfe Com/n/^/e-BM/tón-
.y/aa/K/m." Zoveel discretie is toch wel vreemd, want wie wil worden
toegelaten tot bijvoorbeeld de raio-opleiding is mede afhankelijk van het eind-
rapport van RPD Advies.** Opnieuw rijst de vraag wie de selecteurs selec-
teert, welk rechtersbeeld deze psychologen hanteren (en waarom), en aan de
hand van welke criteria dat getoetst wordt. . , . . . , , . , „ , . , , . . . - , . . . .

De secretaris van de Commissie aantrekken leden rechterlijke macht, N.J. van
der Lee, reageert duidelijk minder verkrampt op verzoeken om eens iets te
vertellen over 'zijn' commissie. Geen wonder, want, zo zegt hij: "vwy

20. Zie hoofdstuk 2
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A/gr me» re verö^rgen. "*' De Commissie aantrekken leden rechterlijke macht,
die zetelt in het Haagse Paleis van Justitie, bepaalt grotendeels zélf haar samen-
stelling. Begonnen als een experiment in de jaren zeventig, heeft zij nu
stilzwijgend een permanente status verkregen. Dat spreekt niet helemaal voor
zich, want anders dan bij de raio-selectiecommissie, is over de samenstelling
en de werkwijze van de Commissie Buitenstaanders vrijwel niets geregeld.**
Toch zegt de Commissie zeer tevreden te zijn. Het 'onderonsje' dat een rech-
tersbenoeming vroeger was, waarbij alles binnenskamers geregeld werd, is vol-
gens Van der Lee, zelf kantonrechter te Haarlem, doorbroken. De rechtbanken
vinden de Commissie dan ook wel eens 'lastig', met name als kandidaten, die
door de rechtbanken 'gestuurd' zijn, door de Commissie worden afgewezen.
"Zfc vemwed dizarom <&tf de mee.vfó recArf?anA:e/i de se/ecfte graag weer ze(f
zonden doe/i", glimlacht Van der Lee. Bij de beoordeling van de kandidaten is
het 'geworteld zijn in de maatschappij' voor de Commissie een belangrijk cri-
terium; 'kamergeleerden' worden niet op prijs gesteld. In het tweede gesprek
met de kandidaat wordt daarom gevraagd naar activiteiten buiten de werkkring
en naar hobby's. Inhoudelijke toetsing van de kandidaten geschiedt veelal aan
de hand van actuele kwesties in de literatuur en in de jurisprudentie (euthana-
sie, gelijke behandeling). Naar politieke voorkeur en geloofsovertuiging wordt
niet gevraagd. Niettemin kunnen bepaalde voorkeuren via een omweg aan de
orde komen. Zo vraagt de Commissie bijvoorbeeld welke dag- en weekbladen
de kandidaat leest. 'Linkse' of 'rechtse' georiënteerdheid werkt niet in het
nadeel van kandidaten, eenzijdigheid wel. Ook bepaalde combinaties van per-
soonskenmerken kunnen problemen opleveren. Van der Lee noemt het voor-
beeld van iemand die Jehova's getuige is, een zekere dwingendheid uitstraalt
en van wie het RPD-rapport aangeeft dat hij slecht luistert. "M to fte/re^e/u/e

ree? £// de commm/e/ea'ert de vraag o/ ee« zefcere 'voef-fttf.ve/j-de-dettr'-
/cA «/ef ooit w z//n rec/ittpraaA: ZOM doorzetten", aldus Van der

Lee.

De Commissie gaat ervan uit dat een kandidaat 'een maal in de fout' mag gaan
- "wz/j/ce/d/e/sta/, öepaa/de /e«gdzoflde/2, /zerfcom/ ge/wÂ c/g w/er vee/ voor" -
maar de marges zijn smal. Een niet te zware veroordeling (geen vrijheidsstraf)
wegens rijden onder invloed bijvoorbeeld, levert niet noodzakelijk een bezwaar
op voor een positief oordeel van de Commissie, maar weer wel indien dit
minder dan twee jaar geleden is gebeurd, en de betreffende persoon in het-
zelfde arrondissement benoemd wil worden. "Zo 7i gre/is /?ee/r rtafwwr///fc a/ft/d
/ett vwV/e&eHr/gs", geeft Van der Lee toe, die ook overigens enigszins sceptisch
is over selectie, en vooral over het aandeel van de psychologische test daarin.

21. Interview met N.J. van der Lee, secretaris van de Commissie aantrekken leden rech-
terlijke macht. 15 maart 1993, Den Haag

22. Zie hoofdstuk 2 en 4



is, /ie/ a/s «rf/ici/ere/i rrowweas, /ne/ise/iwerfc. fr o/ize
a/5 se/ec/e^r deM£de////fc? //oe z/er de me/w er va/i ^//i/je/i w/r? /s de /o/o' van
de p.yyc7io/o#e/j öerroww/jaar?" 'Verkeerde mensen' zegt hij echter nauwelijks
binnen te halen, al vindt hij het jammer dat sommige 'goede mensen' soms toch
afgewezen worden, bijvoorbeeld omdat het gesprek niet goed loopt. Daarom
willen sommige commissieleden, bij een stemverhouding 6-0 waarna geen revi-
sie meer mogelijk is"\ hun mening nog wel eens herzien.

•..: •••-• " n i v f : ! • • • ' . - : » > » • • • • i ~ . i . . - - : i ; ^ ; : - « ' - : « . ! ' ' l " - - ; " j : - ' : r " - - - - - ' ï v ; - - ' ; . : * y . ; . " • " . . ' ' J ' ; . ^ ' - ' ; M ;

1.2.1 Selectie en de samenstelling van de rechterlijke macht /

Uit het bovenstaande blijkt dat selectiecommissies een nuttige functie vervullen,
en een belangrijke stempel drukken op de samenstelling van de rechterlijke
macht. Het is een geruststellende gedachte te weten, dat bijvoorbeeld de
Commissie aantrekken leden rechterlijke macht alleen 'goede mensen' binnen-
haalt en 'verkeerde mensen' buiten de deur houdt. Toch rijst de vraag wat
eigenlijk goede en slechte rechters zijn. 'Goed' en 'slecht' in welk verband? De
feitelijke werkzaamheden van een rechter kunnen immers ver uiteen lopen,
zeker naarmate hij" verder opklimt in de rechterlijke hiërarchie. Praten we
over de rechter als rechtspreker, of over de rechter-commissaris in het voor-
onderzoek? Gaat het over collegiale of over unusrechtspraak? Moet een rech-
ter, als president van een college, misschien typische managerskwaliteiten
hebben? En tenslotte, in welke hoedanigheid treedt een rechter op; in de straf-,
civiele- of bestuurssector? "fly een mer #erz/ig aa/i/a/ co//ega '5 staaf nog .steeds
voorop dar een ^oed cvvi/isf a//es fca/T', zegt Van der Lee, die er echter van
doordrongen is dat "een #oed c/vi/wf we/ eens een ne/e s/ec/tfe .s/rq/recn/er ton
z(//i". En daarmee wordt de vinger op een zere plek gelegd, want bij de aan-
hangige reorganisatie van de rechterlijke macht, is het uitgangspunt dat rechters
moeten rouleren in de verschillende kamers, en in de toekomst zullen rechters
- uit overwegingen van kostenbesparing - zoveel mogelijk als 'unus' optreden.

Wie let op de problemen waarvoor selectiecommissies zich geplaatst zien,
vraagt zich wellicht, net als Maurice Rosenberg (Co/wmft/a l/mverróv), af:
T/ze 0«a//fte.ï o/y'tóróces- are //zey £/ra/fla£/e?'. Rosenberg verhaalt van een
selectiecommissie in New York, die het na 18 maanden vergaderen eens werd
over de 'mi/ti/na/ .sto/iddrdï' voor een goede rechter: .

«aww'/ig t/i/egrify, /ega/ aM/fy, "a/>ove-avera#e /ega/ expene/jce",
and di/igince, rne co/wm/'«ee'5 reporr pre^cn'èed

23. Zie Bijlage 2
24. 'Hij' is overigens, zoals Leijten al heeft opgemerkt, tegenwoordig vaak een 'zij' (al treft

men vrouwen vooral nog in de lagere echelons van de rechterlijke macht aan; zie
hoofdstuk 4). Jan Leijten, De rech/er, in: Bn<//«i ais «e/i /wc/i/egaa/, 1993, p. 11
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peramenr," w/i/c/i /rrfe/z«erf "ay a com/ift'on o/cowrfm, rffcni/y, patfence, ract,
««mor, a/tt/a/?erï0flö//rx/ree,/7wnarr0ga/ice, po/n/jos/fy, irasctöiï/fy, /mpatt'ence,
/o<7«aa"(y, Was, pre/wd/ce a/w/ aMtffy 'o toen and fceep a/j o/?e« nu/u/." /4s a
Fton'</ayo«rnfl//rt etc/ö//w«/ «pon /tearing ?/?e èar com/wittee'.? rfejï/ua'on.' "WTtv,

won was crwq/zerf 2,000 >>ear.v ago.'' *"

Wat de persoonskenmerken van een goede rechter zijn zal, zo is de boodschap
van Rosenberg, wel altijd een probleem blijven. In elk geval zal het antwoord
op die empirisch-sociologische vraag, niet van het staatsrecht komen, dat
immers 'slechts' een poging is om de uitwendige voorwaarden te scheppen
waarbinnen juiste beslissingen worden genomen. Toch bevat ook het staatsrecht
- bewust of onbewust, dat valt hierna nog te bezien - een bepaald rechtersbeeld.
Hiervoor zagen wij bijvoorbeeld dat de Grondwet en de Wet RO bepaalde voor-
waarden voor benoembaarheid formuleren, die mogelijk niet alleen met de
persoon maar ook met de persoonlijkheid van een kandidaat (kunnen) samen-
hangen: het vereiste van het Nederlanderschap, het verbod van bepaalde
nevenactiviteiten en een juridische opleiding. Het is niet onwaarschijnlijk dat
bijvoorbeeld de rechtenstudie, en later het rechtersambt, juist bepaalde mensen
aantrekt en andere weer afstoot. Amerikaanse onderzoeken uit de jaren zeven-
tig geven een weinig aantrekkelijk beeld van rechtenstudenten in die tijd:
cynisch, agressief, zelfzuchtig, onzeker en nerveus.^ Dat is ongeveer de
definitie die staatssecretaris Gabor in 1993 gaf voor het castreren en muil-
korven van pitbulls. Dat een dergelijke studentenpopulatie en dito beroepsbe-
volking potentiële studenten zou kunnen afschrikken ligt voor de hand. Een-
maal de drempel van de opleiding genomen, rijst de vraag waarom sommige
juristen wel en andere niet solliciteren naar het ambt van rechter. Staat de
functie hun niet aan, wordt zij onvoldoende gehonoreerd, of spelen mogelijke
reserves ten opzichte van een vermeend es/v/rrfe cw/w (een ons-kent-ons-sfeer)
misschien (mede) een rol? C. de Gooijer, vice-president van het College van
Beroep voor het Bedrijfsleven, wijst in een interview op de 'keurigheid' van
rechters ('grijs met een streepje'). Met alle gevolgen van dien: 'Wia ee/i verga-
den«g &a/i n/e/na/irf z///j rege/i/ay meer /er«#vt/uie/t, ze z//n a//e/naa/ /ie/ze//tfe ",
aldus De Gooijer." , . . . . . . ,. , .

Het rechtersbeeld in het staatsrecht is niet alleen het gevolg van expliciete
wettelijke vereisten, maar soms ook het resultaat van bepaalde 'vanzelfspre-
kendheden' in de samenleving. Het mannelijk geslacht bijvoorbeeld is nooit een

25. Maurice Rosenberg, 77if qtua/iftM o/yurfictt - are //ley 5fnuna£/e?, Texas Law Review,
1966. p. 1079

26. N.H.M. Roos,/Mmfery/w Nerfertond. 1981, p. 80-81
27. Marc Josten en J. van Tijn. De rec/i/er/i/te mac/i; va/i yv«/er/aru/: een gen«/5;e//ertd

. Vrij Nederland. 2 november 1991, p. 42
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wettelijke voorwaarde voor benoembaarheid tot het rechtersambt geweest,
maar de regering heeft tot 1947 - op advies van de procureur-generaal bij de
Hoge Raad, Noyon - met succes volgehouden dat vrouwen 'juridisch' niet be-
noembaar zijn als rechter. Vrouwen zijn, zo meende Noyon, tijdens de men-
struatie immers "«/er /jomifltf/", en je zult als rechtzoekende maar net de pech
hebben om een ongestelde rechter te treffen.-* Ook een bepaalde geloofs-
overtuiging, het bezit van eigen kapitaal of volledige beschikbaarheid voor de
rechterlijke functie behoorden lange tijd tot de vooronderstellingen voor een
benoeming in de rechterlijke macht.-'

1.2.2 De samenstelling van de rechterlijke macht als probleem '' •'
van bevoegdheden '

De samenstelling van de rechterlijke macht omvat, anders dan uit het voor-
gaande zou kunnen blijken, behalve de instroom van rechters, ook de door- en
uitstroom uit de rechterlijke macht. Bij het probleem van de 'doorstroom' van
rechters kan men denken aan de selectie die optreedt doordat rechters promotie
maken (of juist niet) en met de jaren hoger in de hiërarchie komen, en daarmee
- zoals Leijten schrijft - 'almaar machtiger' worden.** Het probleem van de
doorstroom vindt echter ook plaats door de interne selectie die optreedt door
de vorming van enkel- en meervoudige kamers binnen de gerechten. Rechters
die niet functioneren kunnen op een 'zijspoor' worden geplaatst; zij maken
geen promotie, of worden - in het geval van rechters-plaatsvervangers - niet
meer opgeroepen. Bij de uitstroom uit de rechterlijke macht kan worden ge-
dacht aan de schorsing en het ontslag, maar ook aan vacatures die openvallen
door het overlijden van een rechter.

Anders dan de in- en de doorstroom, wordt vooral de uitstroom van rechter-
lijke ambtenaren in de literatuur in verband gebracht met de 'onafhankelijk-
heid' van de rechter(lijke macht). Er is letterlijk geen handboek in het (staats)-
recht te vinden waarin de 'benoeming voor het leven' van rechters en de
regeling van de rechtspositie en het ontslag 'op de gronden bij de wet bepaald',
geen waarborgen voor de onafhankelijkheid van de rechter worden genoemd.
In onze rechtsstaat zijn rechters, zo lijkt de boodschap, 'onafzetbaar'. Of toch
niet? Er zijn tal van casusposities denkbaar waardoor de samenstelling van het

28. T.J. Noyon, Brief aan de Hoge Raad van 10 mei 1921. Bijl. Hand. II 1920-1921, nr.
75-13. Zie ook: hoofdstuk 3

29. Zie hoofdstuk 3 en 4
30. Hij voegt daar aan toe dat voor deze groep de 'verleiding om verschrikkelijk eigenwijs

en behoudend te worden' bijna niet is te weerstaan. Jan Leijten, ^Tro/wne aj/Tiè/-e.s (een
we///c/i/ o/iwe/gevaWig voors/e/J, in: De verscwn'fcfce/y/fce ee/izaa/n/ieia' van </e wi
1992, p. 93
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rechtersbestand verandert. Bevoegdheden, die niet voor dat doel zijn gegeven,
kunnen een belangrijk selectie-effect in zich dragen. Het gevaar dreigt (in
theorie) dat een 'belanghebbend' orgaan, (de wetgever, de regering of een
minister) zo'n bevoegdheid zal misbruiken, en via een omweg zal pogen lastige
rechters te verwijderen of monddood te maken.

Als afschrikwekkend voorbeeld geldt meestal een buitenlands voorbeeld, name-
lijk het COM/T PacA://i# P/a/z, dat in de jaren dertig in Amerika tegen het (7.5.
Supreme Cowrr in stelling werd gebracht. Op het hoogtepunt van de recessie in
1933 stelde de Democratische president Roosevelt deTvewDea/ voor, een reeks
maatregelen die het hoofd moest bieden aan de toenmalige economische crisis.
Het Supreme Cowrf, dat op dat moment uit een conservatieve meerderheid be-
stond, verklaarde in een aantal opeenvolgende arresten de AtewDea/-wetgeving
ongrondwettig. Gesterkt door zijn herverkiezing ontwikkelde Roosevelt in 1937
een plan om de rechtspraak van het SHprane COM/T te beïnvloeden. Door het
aantal rechters in het SM/)re/ne Cowrf uit te breiden, hoopte Roosevelt door de
benoeming van een aantal nieuwe 'Democratische' rechters de koers van het
Supreme Cowrr te veranderen. Vóór het zover kwam koos het Sw/veme COM/T

echter eieren voor zijn geld, en ging in een aantal arresten wat betreft de New
Dea/ 'om'."

Een andere manier om de omvang en de kwaliteit (type rechters: oud/jong) van
het rechtersbestand te veranderen, en daarmee de koers van een rechtscollege
te beïnvloeden, is het wijzigen van de leeftijdsgrens voor zittende rechters
(thans zeventig jaar). Het is bepaald niet ondenkbaar dat rechtspolitieke of
politieke argumenten, daarbij een rol spelen. In 1932 schrijft J.C. Van Oven
over de "/e/ders der rec/ztton/wt&fce/mg, deze rec/zttv/nderj' £/ƒ «//wemend/ie/d"
in de Hoge Raad:

"Af// tfwrafcr, voor /ze« ge/rfe« de worieve/j voor een ri/V/ig a/sc/i«d noj? /weer </o«
voor a/wfere«. Laar O«J n/ef /nnef afofracre èü/ven, /«aar een voorbee/d noemen:
///en tee ee/w de na/nen der raadjneeren d/e de arre^fe/i over ar/. 7407 B. W.
geve/d rteöZ;e« //? deyaren vö"dr 7979, ///ef d/e, weZ/ke nef öe/aawde arreif van J7
7an«an van dafy'aar neööen gewezen, en oeanfwoorde dan de vraag o/deze ne//-
za//j£ n/ewwe recnwpraaA:, d/e a.n. w een n/e«w noo/dwwA: /n de onrwMe//ng wan
on^ pr/vaafrecnr nee/ï geopend, n/ef 'n y'aar o/ f/en vroeger zo« zy/i aanvaard,
ind/e/t voor den //./?. de óJ-yar/gen /ee/ï//djgren.v nad gego/den. "^

31. Zie bijvoorbeeld: William Lasser, 77i« //m/U q/'y'ittft'cta/power, 1988, p. I l l e.v.
32. J.C. van Oven, Df to/?(/<fogr«u.- m>/ 70, maar 65, in: NJB, 1932, p. 633-637 Zie ook

de reactie van V.D. Krone, die de juistheid van de opmerkingen van Van Oven
betwijfelt, en wijst op de 'wonderen' die juist de oude rechter "nyp aa/i ?rvari/ig,

op rfe Zioog/e iwi rfe/i mc/i va/i /if/ wiaaKcAappe///* verdeer" kan verrichten,
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De (zeventigjarige) leeftijdsgrens kwam er inderdaad, zij het niet om de recht-
spraak te beïnvloeden, maar om een evenmin erg fraaie reden, nl. als bezui-
nigingsmaatregel. Door de invoering van een leeftijdsgrens, kon een groot aan-
tal 'overtollige' rechters, worden ontslagen, en konden de gerechten inkrimpen.
Niet voor niets noemde het Tweede Kamerlid Tilanus het ontwerp een 'crisis-
kindje'", iets wat de minister van justitie Dormer niet tegensprak.^

'.vifK'V .Li - /*' :Ï?*'V TÏ .v:i!-:f-'»-^»!t;i.f < f e i : , : j : ^ - r": :• 'Lifeüf ï:Vl'".'f. ,4"' .'•••'i.-: 'J? • .. • ii-' "•'lift

Tenslotte zou men kunnen beslissen een gerecht met onwelgevallige of oude
rechters maar helemaal op te heffen, een probleem dat in ons land nauwelijks
wordt onderkend. Rechters zijn 'immers' onafhankelijk en onafzetbaar. Toch
zullen bij de tweede fase van de aanhangige reorganisatie van de rechterlijke
macht, de kantongerechten worden 'geïntegreerd' in de rechtbanken. Juridisch
betekent deze 'integratie' echter niets anders dan de opheffing en ontbinding
van de kantongerechten. De 'oude' kantonrechters zullen - zo schrijft de rege-
ring geruststellend - 'in beginsel' deel gaan uitmaken van de rechtbank nieuwe
stijl, als betrof het hier een bijzondere gunst, en niet het uitvloeisel van een
grondwettelijk beginsel. De gevaren die aan deze constructie kleven zijn evi-
dent, en roepen vragen op omtrent het waarborgkarakter dat wij in de benoe-
ming voor het leven van rechters plegen te zien.-* Tevergeefs waarschuwt
J.T. Buijs in 1884, in een vergelijkbaar geval, al dat de deur die men hier
openstelt: "om aa/i to gro/uftvemg gebod ?e oflftna/?pe/i, vroeger o/to/er ooit
fe/i aïemtfe /sraar/ va/i m i minder gemoede///&en we/gever, vwen to om eene

zu/veri/ig van de rec«rer/(//ce co//eg/ë/i re doen mocnr z/y/i. "*

Toch zou het te gemakkelijk zijn om in de voorgaande gevallen zonder meer
van misbruik van bevoegdheden te spreken. Wat de opheffing van de kanton-
gerechten bij de aanstaande herziening betreft, wordt, zoals gezegd, mogelijk
de deur opengezet voor politieke zuiveringen in de rechterlijke macht. Toch
rijst de vraag of het - los van het feit of er werkelijk van o/igro/ioWrögAeü/
sprake is - zo o/zrede/ï/fc is dat een regering beleid wenst te ontwikkelen, en een
verouderde organisatie van de rechterlijke macht wil verbeteren, zonder daar-
mee dertig jaar te wachten totdat de laatste kantonrechter de pensioen-
gerechtigde leeftijd heeft gehaald. Kortom: weegt het uitgangspunt van de
onafhankelijke positie van de rechter per se zwaarder dan het belang van de
verdachte of de justitiabele, dat zijn rechtszaak tijdig wordt afgehandeld, of
omgekeerd dan het belang van de samenleving dat misdadigers hun straf niet
ontlopen omdat de redelijke termijn is overschreden?

in: NJB, 1932, p . 760-762 ••-.v •'•>*•'. , . , : .
33. Hand. II 1932-1933. p. 208 , • Ï . • ,v. : :
34. Hand. II 1932-1933, p. 211 - • • -..
35. Zie over deze kwestie verder in hoofdstuk 2
36. J.T. Buijs, De Groraftve/ toe/icM/tg en *ri//e/t //, 1884, p. 480
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Eenzelfde probleem rijst bij de twee andere voorbeelden. Valt zelfs voor
evident schurkachtige bedoelingen van regering en wetgever met de rechterlijke
macht soms niet iets te zeggen? Was het, ten tijde van de New Dea/, in morele
maar ook in staatkundige zin, terecht dat het f/. 5. Si/pre/ne Cow/T, bestaande
uit negen rechters, het risico nam om een compleet werelddeel willens en
wetens te laten afglijden in een economische recessie, tegen een uitdrukkelijke
kiezersuitspraak in? Hadden president en Congres werkelijk lijdzaam moeten
blijven toekijken, enkel omwille van de onafhankelijkheid van de rechterlijke
macht? Zo ja, wat is dat dan voor principe waarin het doel alle middelen
heiligt; welke visie op verdeling van verantwoordelijkheden in de staat steekt
achter die conceptie van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht? Maar
- en nu draai ik de zaak weer om - wat als president Eisenhower en het
Co/zgrm in 1954, zelfs al was er sprake geweest van een kiezersuitspraak,
door middel van een COM/? Pac&mg Pto/i de uitspraak in flrow/i v. Board o/
Eflwca/z'o/z (die een doorbraak betekende in de strijd tegen rassen-segregatie),
nadelig ten opzichte van de zwarte burgers had willen beïnvloeden? Waarom
ligt het - goddank - dan opeens weer 'anders'?

1.3 Perspectieven op de toegang tot het rechtersambt

Net als het probleem van de toegang tot het rechtersambt, strekt het probleem
van de ftzmertste//m# van de rechterlijke macht veel verder dan een discussie
over louter de 6e/ioeww>i# van rechters. De samenstelling van de rechterlijke
macht is immers het resultaat van veel meer selectiemomenten dan het enkele
benoemingsbesluit. Sommige van die momenten zijn publiekrechtelijk gere-
geld, andere worden voorondersteld, weer andere zijn het gevolg van voor- of
zelfselectie. Tenslotte kan de samenstelling van de rechterlijke macht gemani-
puleerd worden door het oneigenlijk gebruik van bevoegdheden.

Gezien de gevoeligheid van een selectiesysteem voor kunstgrepen, en de ge-
volgen daarvan voor de samenstelling van de rechterlijke macht, rijst - en ik
beperk mij nu verder tot de toegang tot het rechtersambt - de vraag welk per-
spectief op het aantrekken van rechters voorop moet staan. Het ligt in dit /zo
rtwi.vert.ïe-tijdperk voor de hand het vraagstuk van de toegang tot het rechters-
ambt allereerst op te vatten als een vraagstuk van personeelsvoorziening. In
termen van personeelsmanagement is selectie een middel om te komen tot een
adequate personeelsvoorziening, nl. zorgen dat op het gewenste tijdstip de
juiste mensen aanwezig zijn om een organisatie naar behoren te laten functione-
ren." Daarbij geldt bovendien 'tijd is geld'. Om die reden adviseerde de
Projectgroep werkbelasting gerechten in 1985, naar aanleiding van een advies

37. RA. Roe, Gro/ufa/ag<rnrf«r/7tfrion^faj<r/cfa/e, 1983, p. 2
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van het organisatiebureau Berenschot, bij vacatures het wettelijke aanbevelings-
recht van rechters en Openbaar Ministerie maar te schrappen; dit leidt 'im-
mers' alleen maar tot "over£o<#ge n/dltóetfaff/ij? en een ve/7e/i#//zg va/i de

Hoewel een zekere rationalisering tegenwoordig ook aan het rechtsbedrijf niet
vreemd is, kunnen inzichten uit het personeelsmanagement toch niet zonder
meer op de toegang tot het rechtersambt worden toegepast. Dat houdt verband
met een eigenaardigheid van het publiekrecht. Daarbij springt allereerst in het
oog dat de premisse voor het commerciële personeelsmanagement - het ratio-
nele beslissingsmodel dat grotendeels gebaseerd is op nutsmaximalisatie - niet
het overheersende uitgangspunt mag zijn bij de selectie van publieke ambtsdra-
gers. Minstens zo belangrijk als de keuze voor de 'n"#/tf ma/i wi rAe ng/i/
ptoce', is de procedure die aan die keuze voorafgaat. Deze mag bijvoorbeeld,
op grond van art. 3 GW, dat bepaalt dat alle Nederlanders op gelijke voet be-
noembaar zijn in de openbare dienst, niet leiden tot willekeurige of krenkende
ongelijke behandeling."

De Grondwet kent ten aanzien van de toegang tot de daarin genoemde ambten
een drietal basismethoden of pn/ia/ra /7«ry": vererving (koningschap), ver-
kiezing (Tweede en Eerste Kamer, Provinciale Staten, gemeenteraad) en benoe-
ming (bijvoorbeeld: ministers, leden van de rechterlijke macht. Commissaris
van de Koning en de burgemeester). Daarbinnen bestaat een aantal mengvor-
men. Voor de bezetting van rechterlijke ambten valt te denken aan de benoe-
ming na aanbeveling en de benoeming na verkiezing (voordrachtsprocedure
voor leden van de Hoge Raad). Dat de verschillende selectiemethoden in het
staatsrecht (vererving, verkiezing, benoeming) net als in het personeelsmanage-
ment berusten op een rationeel beslissingsmodel valt ernstig te betwijfelen; in
de praktijk staat immers niets er aan in de weg dat volstrekt ongeschikten
sleutelposities innemen in de staat (hoewel dat naar verluidt in het bedrijfsleven
niet anders is). De verschillende selectiemethoden in het staatsrecht ontlenen
hun bestaansrecht dan ook aan iets anders, namelijk aan de omstandigheid dat,
afhankelijk van de betrokken selectiemethode, de kring van betrokkenen bij de
aanstelling van ambtsdragers groter, en daarmee - kennelijk*' - meer of min-
der democratisch is. Op deze schaal lijkt helemaal links de directe verkiezing

38. Projectgroep werkbelasting gerechten. 0n<fa/xe>£A:yM/ic/j0/ier«J rec/i/er/yte
29 januari 1985. p. 4-5

39. Vergelijk C.A.J.M. Kortmann, De g/wtt/wrts/ierz/wimgwi /9&J e/i 79*7, 1987, p. 72
40. De term is ontleend aan: Raoul de la Grasserie, De fayutf/ce «i Franc* e/ a /'é/ra/iger,

1914, p. 241
41. Op het verband tussen de legitimatie van de rechter, en de wijze waarop hij wordt

aangesteld, kom ik in hoofdstuk 6 uitgebreid terug.
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te staan, en verder naar rechts: de indirecte verkiezing, de benoeming, coöp-
tatie, en vererving. Het feit dat een (selectie-)bevoegdheid berust op de Grond-
wet en niet op een wet, een algemene maatregel van bestuur, een ministerieel
besluit, een circulaire, op jurisprudentie of gewoonte, is, zo is althans de
hypothese, een zeer principiële keuze die teruggrijpt op fundamentele noties in
onze staatsinrichting; we/A: orgaan beslist op basis van we/A;e bevoegdheid over
we/A; onderwerp, wze controleert dat en op basis van we/Ae informatie kan men
datdoen? .-•- . . - -•• • ^ - ; « - • - • • • • • < = • • - , , . , , . - «

1.3.1 Selectiemethoden in het staatsrecht • - - ••-• - . . « - <

Inmiddels is de vraag gesteld naar de historische keuze voor de factoren die de
toegang tot het rechtersambt bepalen, en de relevantie van die keuze voor het
hedendaagse staatsrecht. Historisch komt men zowel de benoeming, de verkie-
zing en de coöptatie van rechters, als de vererving van het rechtersambt tegen,
al behoeft die laatste variant - zoals Laski al nors opmerkt - geen nadere studie,
"5wce f-j //ze tfzens «pon W/HC/Ï tóe We.tte/71 rivzfeafton tf //icreaH/ig/y £w7f w
a de/z/a/ o/ Aera#tary rig/tf".^ Daaruit blijkt al dat de keuze voor bepaalde
selectiemethoden in het staatsrecht niet uit de lucht komt vallen. De gedachte
aan een Koning bij beurtwisseling, een erfelijk parlement, een regering door
loting'" of benoemde gemeenteraden, geeft reeds het gevoe/ dat de wijze van
aanstelling van ambtsdragers in het (huidige) staatsrecht wel 'iets' met demo-
cratie, 'iets' met deskundigheid en 'iets' met taken en bevoegdheden te maken
zal (zou moeten?) hebben. De ontwikkeling van de parlementaire democratie
en de invoering van het algemeen kiesrecht voor de verkiezing van de leden
van de Tweede Kamer lijken enig causaal verband te hebben. Maar hoe zit het
met de aanstelling van andere publiekrechtelijke ambtsdragers, zoals ministers,
leden van de Raad van State en van de Algemene Rekenkamer, rechters en bur-
gemeesters, waarvan de benoemingsprocedure werd vastgesteld in een tijd
waarin democratie nog een scheldwoord was? Al snel rijst het vermoeden dat
het begrip toegang tot het rechtersambt, een moderne conceptie is, waar in de
vorige eeuw niemand aan dacht, bijvoorbeeld omdat keuzes voor de hand lagen
(familiebanden), uit hun aard beperkt waren (aanbod van juristen) of, gezien
de taak van de rechter, van betrekkelijk belang waren (de nachtwakerstaat).

42. Laski, o.c. p. 164
43. J.H. A. Logemann noemt loting en beurtwisseling als historisch voorkomende methoden.

" 'e //leon'e va/i ee/j 5/eW/g 5/aa/jrec/i/, 1948. p. 93
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1.3.2 Het democratische perspectief -..,- • ;, ;

Dat de huidige regeling van de aanstelling van veel publiekrechtelijke ambts-
dragers samenhangt met de moderne opvattingen over hun functievervulling,
taakuitoefening of bevoegdheid ligt niet voor de hand, maar zou het dan
tenminste niet zo moe/e/j zijn? Met een zekere regelmaat wordt dit wel beweerd
ten aanzien van de - gewijzigde - taak van verschillende geprononceerde
ambten in ons staatsbestel. J.P. Rehwinkel ziet in 1991 voor de veranderde
functie van de minister-president een 'legitimatienoodzaak'; voor het aantreden
en de ambtsvervulling dient de minister-president over een eigen legitimatie te
beschikken, afwijkend van die van andere ministers, die in overeenstemming
is met de zwaarte van zijn functie.*' Hij stelt daarom de figuur van een geko-
zen minister-president voor/' Scherp treedt het conflict tussen de legitimiteit
en (de uitoefening van) bevoegdheden naar voren in de discussie over de positie
van de Eerste Kamer. Veelal wordt als hoofdbezwaar tegen een Eerste Kamer,
die zich al te activistisch (d.i. een Eerste Kamer die het werk van de Tweede
Kamer 'overdoet') opstelt, aangevoerd dat zij niet rechtstreeks gekozen wordt
(een 'zwakkere legitimatie' heeft)/* Ook in de discussie over de benoemde
of gekozen burgemeester staat de relatie tussen de wijze van aanstelling en
bevoegdheid centraal. De burgemeester van Enschede, H. Wierenga, brengt
die legitimatie-noodzaak duidelijk onder woorden:

. /4/.v «7/ rfe/Notra #
>CTjoewrf<? /;«rg<?Mce«<?r rfaarmie /'« #/•(/</. De /eg/ltemi IMHÜ voor rfe w/roe-
van mac/tf, de /e#M<?w<? ftcww voor/zer MÖ/:CTÏ va/? jteazes zy/

. Zbofa e

Een vergelijking tussen de taak, functie en bevoegdheden van de leden van de
rechterlijke macht met die van de minister-president, de Eerste Kamerleden of
een burgemeester ligt buiten het bereik van dit onderzoek. Ik stip deze discus-
sies slechts aan om te laten zien dat de dominante probleemstelling voor de
selectie van kandidaten voor publieke ambten in het staatsrecht zo op het eerste
gezicht een transcendent karakter heeft. In essentie concentreert die probleem-
stelling zich in al deze kwesties steeds rond het thema 'bevoegdheid en demo-

44. J. P. Rehwinkel, De «iin/.s/£7--/?/-e.M"rfen/, Eers/f o/ufcrgf/t/fe/i o/ge/yitf o/u/er eew/e/i?,
1991, p. 230

45. Rehwinkel, o.c. p. 240
46. H.R.B.M. Kummeling, DÉ- A/erfer/a/K/^ £ m ( f Ka/ne/\ 1992, p. 20
47. H. Wierenga, Df gftfcozwi /?w/-g<7nees/e7- vercfoflgc/ £f« vis/e va/u<(7 de pra&j/A: van /ie/

o/jf/i/'aa/' ftes/MMr, in: De />enoem<ie q/'geArozew /wrgemees/er, 1992, p. 148

18



cratische legitimatie', waarbij legitimatie wordt vertaald in de wijze van
aanstelling van publieke ambtsdragers (gedemocratiseerde benoeming, verkie-
zing). • •

In het debat over de benoeming van rechters is de laatste jaren in toenemende
mate sprake van een analoge probleemstelling als voor andere ambtsdragers,
die in hoofdstuk 6 het 'democratische perspectief wordt genoemd. Al in 1973
zegt A.J. Cnoop Koopmans dat de ontwikkeling van de benoemingsprocedure
voor rechters staatsrechtelijk is 'achtergebleven' bij die van de wetgevende en
de uitvoerende macht; 'fte/zoemfl'epar/e/wert/e/i, prov/rtaa/e, e/i
zy'n verva/i#ert door #<?Aoze/i co//e#e.Y, fte/ioe/nde mMtfer
mao&f voor door /zer par/eme/zr oört#ewze/ze." Slechts bij de Hoge Raad zou
het anders zijn, omdat daar het beginsel van coöptatie "op geM/c/ge vwyze" is
gecombineerd met 'Vtettiocransc/ie //zspraa* va/z de owrgeny. "**

Ook in onze tijd rijst de vraag naar de legitimiteit van de rechter in verband
met zijn toegenomen rol bij de rechtsvorming. In zijn toespraak bij het jubi-
leum van Koningin Beatrix in 1992, zegt de voorzitter van de Eerste Kamer,
H.D. Tjeenk Willink:

M/wen de iVeder/a/?d.ve Staaf J/J de a/#e/ope/i rwaar/-
o/jrde£r dar de wef̂ ever oa« #e/ooyH>aard/,i?/je/d /;ee/r ///-

«war de rec/j/er aan verrroj/we/i #ewofl/?e/j. H ^»/H'/?^/« e/i ree/; f er, de
een e//e///'̂  aa/!^eweze/ï, de a^der voor //er /eve/) èenoewd. /.y dar n/er vreewd /«
ee« /?ar/ewe/?ra/re dewocrarie waar/n roc/j de /e^/r/war/e door ve«k/ez//;#ert zo O/J
de voorgrond sraar?"

A/ee, dat is niet vreemd, is de strekking van het betoog van Tjeenk Willink,
maar wie verwachtte - in aanwezigheid van de Koningin - ook iets anders op
zo'n feestelijke dag. Over de legitimatie van de rechter laat hij zich trouwens
niet uit. Dat gebeurt eenjaar eerder wel door het CDA-Tweede Kamerlid Van
der Burg, die - zo zagen we al - meer inzicht in de aanbevelingen van de Hoge
Raad verlangt. Eensgezind had de Tweede Kamer zich in 1979 ook al eens zor-
gelijk uitgesproken over de 'gewichtige rol' van met name de Hoge Raad bij
de rechtsvorming (destijds ging het vooral om legalisering van pornografie,
abortus en staking). Men meende dat de Hoge Raad voor uitspraken in "möar-
.vc/wppe/Z/A: #evoe//ge A-weme?" een bijzondere verantwoordelijkheid draagt.
Omdat veel van de uitspraken van de Hoge Raad "Arac/z/ va/i nwrer/ë/e wer-

" hebben, behoeft het "#ee/2 6eroo# dar /zer /?e/a/j# va/i d/r soo/t «/r-

48. A.J. Cnoop Koopmans, /tec/j/er f/i po//7/>*, NJB, 1973, p. 630-638
49. H.D. Tjeenk Willink. /n/ioMdWyt *om>iff.sc/w/> vwrcft O/J den d««r Awerstowr, NRC

Handelsblad, 31 oktober 1992
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/zo# ee/ts ee/i ejc/ra rfesfcu/utfgAezVz' ve/#r va/z <ie/wodzice/zz* va/i ZO >Z KIY-

va/i
/taüd aa/i&i/fe/i regen fepaaWe maaföc/tappe///^ 0/i/wz£fe/ï/i££/i, /naar wy te/i-

noc/j /IM/I gorfn/zmtfige, gmte/i/te, /evms&esc/ïOMwe/y&e o/ a/ge/nm? po//-
ac/ïtó/-gro/?rfe«, noc/j /z«n waawc/jöpp^/yfe ö/3towwr. 7envy7

fay? worrfe« rfg J/I rfe ftevoit/rtg /evenrfe opvafri/?^^« J/J
^e/e/i, « tföf va/i </e //o^^ /?üü^ /jog /naö/- </̂  vraa^. £/^e/i/yit H>«e/j wy' rfa
vwi .""

Anders dan in 1979 gaat de Tweede Kamer in 1992 wel tot stappen over. On-
danks de eerdere, felle kritiek besluit de Vaste Kamercommissie voor Justitie
in het voorjaar van 1992 namelijk om zonodig persoonlijke gesprekken te
voeren met kandidaat-leden voor de Hoge Raad." Daaraan voorafgaand publi-
ceerde Vrij Nederland in het najaar van 1991 een enquête, waaruit blijkt dat de
rechterlijke macht inderdaad voor een groot deel bestaat uit D66-stemmende,
NRC-lezende VPRO-leden." Al eerder schreef de rechtssocioloog F. Bruins-
ma dat de belangstelling van de gekozen volksvertegenwoordigers de Hoge
Raad "et'/i A7wi 6ee(/e ^rood/iorf/ge /eg/ri/narie" verschaft.* H. van Maar-
seveen noemde die belangstelling zelfs een

1.3.3 Vraagtekens bij het democratische perspectief

"Democracy i's a/i //icrazYö/e ^OW^A/M/ rmn //i i t e .rac/ery; ir vw7/ ö
/•epeafóaVy ü/tó a/wa^ wi// /?e /a&e/i a.v rAe mq/br /7rem/.ve in a/ia/ysi.9", schrijft
Erwin Chemerinsky in zijn artikel 77ie va/iw/ii/ig Co/u/zTu/zb/z. "** Chemerinsky
bestrijdt dat het 'democratische perspectief' de dwingende premisse zou moeten
zijn van waaruit de legitimatie van de rechter moet worden beredeneerd. Toch
is Chemerinsky er niet op uit om de rechtsstaat om zeep te helpen. Integendeel,
hij meent dat voor de veiligstelling van grondrechten en voor maatschappelijk
kwetsbare groepen op lange termijn winst valt te boeken door de zeepbel van
schijn-democratie, die het beroep op de meerderheidsregel soms vormt, door

50. Nijpels, Hand. II 1978-1979, p. 5269
51. Roethof. Hand. II 1978-1979, p. 5268 - - . . - .
52. Zie verder in de hoofdstukken 2 en 4
53. Mare Josten en J. van Tijn, De rec/i/er/yte macAf va/i Wwterta/u/: se

gfzW.se/ia/>, Vrij Nederland, 2 november 1991
54. F. Bniinsma, Va/j aanfcvWing naar voo/tfrac/i/, NJB, 18 juli 1991, p. 1083-1085
55. Henc van Maarseveen. Po/Me* en Hoge rtaarf, NJB, 18 juli 1991, p. 1087-1088
56. Erwin Chemerinsky, 77ie vanw/i/ng Co/wft'/Mft'on, Harvard Law Review, november 1989,

p. 76
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te prikken. Dit inzicht lijkt in Amerika, waar het de directe verkiezing van
rechters in de deelstaten betreft, terrein te winnen in brede lagen van de bevol-
king. Deze Amerikaanse inzichten, waarop in de hoofdstukken 5 en 6 uitge-
breid wordt ingaan zijn, toegegeven, de wrange vrucht van langdurige ervarin-
gen met een ander rechtsstelsel onder geheel andere omstandigheden. Niettemin
vormen zij een uitdaging om in eigen land eens buiten de paden van de geijkte
probleemstelling ten aanzien van het vraagstuk van de toegang tot het rechters-
ambt te treden. Want, wat wordt eigenlijk bedoeld met 'afspiegeling' in de
rechterlijke macht? Afspiegeling van wie of van wat? Van de Staten-Generaal,
die 'het Nederlandse volk vertegenwoordigen' (art. 50 GW), of- zoals politici
graag stellen - van 'maatschappelijke stromingen'? Maar wat is dat, een 'af-
spiegeling' van de samenleving? Moet de rechterlijke macht systematisch ook
worden samengesteld uit analfabeten, gedetineerden, niet-Nederlanders, kin-
deren, hoogbejaarden, anti-semieten en geestelijk gestoorden? En in welke
sleutelverdeling? Zal de profielschets van een lesbische asielzoekster in een rol-
stoel, voor de functie van president van de rechtbank Zwolle, (tenminste) geen
logistieke problemen gaan opleveren? Of heeft bij het begrip 'maatschappelijke
stroming' allang een schifting plaatsgevonden door het politiek correcte forum?
Is de ideale rechter inderdaad het NRC-lezende, D66-stemmende VPRO-lid
(M/V)? Een 'geruststellend gezelschap' zoals Vrij Nederland schreef, dat wel,
maar een'afspiegeling'van de samenleving?

Behalve ten aanzien van de probleemstelling en de begripsbepaling, rijzen
vragen naar de effecten van een afspiegelingsbeleid. Allereerst is er natuurlijk
het probleem dat Nederlandse rechters na hun benoeming voor het leven,
binnen de rechterlijke macht carrière kunnen maken. Een evenwichtige 'sprei-
ding' van rechters met verschillende eigenschappen/kenmerken over de ver-
schillende rechtscolleges - en daarbinnen over de verschillende kamers - valt
daardoor niet te realiseren; en wat te doen wanneer de samenstelling van de
rechterlijke macht niet spoort met het landelijke beeld?" Verder is er de vraag
of er wel een verband is tussen de 'kleur' van een rechter en zijn vonnissen.
Freek Bruinsma signaleert in Nederland de 'paradox van de afspiegelings-
benoeming' , dat wil zeggen dat "KTTKVK/ meer faws möa)t/ /e woraW; /jewoemd
/uwrmö/e zy/i /ewm'ftwc/iouvwjg, sew, /zw/a's&/eM/"0/>e/za/?aV/-£roe/>s&ertmerfc
in Zier co/Zege mm /̂e/- verfege/woorö'i.ga' is, maar ee/zmoa/ fcenoemd wore// Ae/
a/s vo/s/refo o/j^epas/ gezien waaneer Ai/ Z(//Ï groe/«/>e/a/?£ akadwente/i/fc gaa/

"'* W. van Gerven meent echter dat het probleem ingewikkelder

57. Vergelijk de uitslag van de Vrij Nederland-enquête over de politieke voorkeur van de
rechterlijke macht.

58. Freek Bruinsma, Cos5a/iVrec/ito/>raaA: in civie/e za/ttTi Een ref/itó5ocio/ogiïc/i vers/ag,
1988, p. 125

21



ligt, en wijst op de persoonlijke keuzes die onbewust aan een rechterlijk
oordeel vooraf gaan (de z.g.

"//; to //c/tf va/? deze VoreflWcto'c/w/ïj? se/ectee/ï en mfer/jreteerr rfe rec/tfer rfe
/ez'ten e/J de taepa.y.se/(//te re#e/, waarna Ay de getozen op/a&ring door müft/e/ van

//ggende waardmry-tteew /«/««f.""

Overigens lijkt de wens naar afspiegeling er wel wat erg makkelijk van uit te
gaan dat maatschappelijke problemen zich eenvoudig laten opsplitsen naar poli-
tieke voorkeur, geloofsovertuiging, huidskleur of sexuele gerichtheid. Dat is
echter een achterhaalde (verzuilde) visie op 'politiek' bedrijven, die voor veel
zaken die voor de rechter komen, niet opgaat. Een discussie over 'afspiegeling'
gaat bovendien voorbij aan een andere vraag, namelijk of wij het begrip 'min-
derheid' (c.q. bloedgroep, belangenbehartiger) wel willen introduceren in de
rechterlijke macht. Zal bij 'afspiegeling' niet het gevaar dreigen dat sommige
minderheden wèl, en andere niet aan bod zullen komen, bijvoorbeeld omdat zij
nog niet helemaal sa/o/j/ö/i/g zijn (pedofielen?), of nog moeten worden uitge-
vonden (ajéffl, de sociaal-economische/culturele achterstelling van ouderen,
is bijvoorbeeld pas recent geproblematiseerd). En hoe - maar dat probleem
speelt elders ook - gaan we 'afspiegeling' positiefrechtelijk benaderen? Wat als
bijvoorbeeld sexuele wortaw een z/t'toe blijkt? Met een verdachte gedre-
venheid is in naam van de wetenschap immers recent de jacht op het 'homogen'
geopend. Of wat als de presidente van de rechtbank Zwolle alsnog besluit met
een man door het leven te willen gaan? Wordt 'gewijzigde sexuele voorkeur'
dan wellicht een officiële grond voor ontslag in de Wet RO?

Tenslotte, is er wel een verband tussen afspiegeling in de rechterlijke macht,
en het vertrouwen van de burger in de rechter, want daar was het allemaal om
begonnen. Gemakshalve gaan veel beschouwingen over 'democratisering' daar
inderdaad van uit. Maar is dat terecht? Uit de eerdergenoemde enquête van
Vrij Nederland uit 1991 blijkt dat 37% van de Nederlandse burgers, net als in
de jaren zestig, meent dat de rechter 'met twee maten meet', terwijl 19% zegt
het niet te weten.* Een groot deel van de Nederlanders staat kennelijk nog
altijd (uiterst) sceptisch ten opzichte van de rechterlijke macht. Tot een
'vertrouwenscrisis' en opschudding in het parlement heeft dat deze keer
- anders dan in 1967 - niet geleid". Toch geschiedt de benoeming van rech-
ters formeel op dezelfde manier als in de jaren zestig. Uit het onderzoek van
Vrij Nederland blijkt bovendien dat maar liefst 1 op de 5 Nederlanders denkt

59. W. van Gerven, De fcwfr van rff rec/i/er I/I <te 1V«r-Euro/)U( rf«nocra/i>, 1977, p. 4
60. Vrij Nederland, o.c. p. 20
61. Zie ook hoofdstuk 4
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dat rechters in ons land tijdens de rechtszitting pruiken dragen." Kent ü
eigenlijk de naam van de kantonrechter en de president van de rechtbank in uw
arrondissement, of van de president van de Hoge Raad? Nu reeds rijst de vraag
of pleidooien voor alternatieve selectiemethoden voor de leden van de rechter-
lijke macht, althans waar het de burger betreft, hun doel niet voorbij schieten.

1.4 Vraagstelling, opzet van het onderzoek - - , ' = .'
en onderzoeksmethode • '• " **• <•'--•_>*

\ ' - . T - ; , . - • : - • * "• . • • • •• : • • • • • ; ; - , - ' . • . • - • • ' . - • - • • • ! . - • • • - » • . ' ; . • • • • ' ~ ~ X • . ' > > . - . • . - . ' - " > M . I - i . ' ? - ' !

Op dit punt is de wrevel bereikt die nodig is voor het schrijven van een boek.
Van het kaliber bovenstaande vragen (ik tel er 173) - waarbij bewust gechar-
geerd wordt - valt zonder probleem een nieuw register open te trekken. Geen
wonder, want het is een reactionair oude mannen-deuntje waarmee je, comfor-
tabel achterover leunend tegen sigarenrook, alles wel kapot kunt relativeren.
Toch vervullen zulke platvloerse vragen tot op zekere hoogte een nuttige
functie. Ze geven aan hoe makkelijk een beschouwing, in dit geval over de
toegang tot het rechtersambt (maar ze gaan ook op voor de Tweede Kamer of
het burgemeesterschap), wegzakt in een zompig moeras van pseudo-juridisch
gebabbel, over wat 'de' burger allemaal wel of niet zal denken, willen, voelen,
en wat zich wel of niet verdraagt met 'de' democratie of 'de' rechtsstaat. Een
hoogst emotioneel debat, waarbij de deelnemers, zoals we nog zullen zien, als
het zo uitkomt schaamteloos graaien naar zeer selectieve 'argumenten' in de
constitutionele grabbelton van de parlementaire geschiedenis, de sociologie en
de psychologie. Weinig verheffende argumenten trouwens, waarmee onder de
fraaie vlag van 'de onafhankelijkheid van de rechter', alles beweerd wordt.

Intussen constateer ik met een zekere ongemakkelijkheid dat er slechts weinig
onderwerpen zijn die hierboven niet overhoop worden gehaald. Dit boek zal
echter veel beperkter en saaier (van opzet) zijn. Het bestudeert het probleem
van de toegang tot het rechtersambt vanuit de institutionele optiek, dus voor-
zover het gaat om de drempels die door het positieve recht worden opgewor-
pen. Daarbij wordt uitgegaan van een tweetal hypothesen. De veronderstelling
is 1) dat in ons staatsrecht sprake is van een samenhang tussen de verschillende
factoren die de toegang tot het rechtersambt bepalen, en dat aan dit stelsel 2)
zowel bij de totstandkoming als bij de latere ontwikkelingen een bepaalde visie
bij de (grond)wetgever heeft voorgestaan. De hoofdstukken 2, 3 en 4 toetsen
bovenstaande hypothesen op hun houdbaarheid. Daartoe moeten twee hoofd-
vragen worden beantwoord, te weten I) hoe is de toegang tot het rechtersambt
feitelijk geregeld (hoofdstuk 2), en II) welke overwegingen hebben aan deze
regeling ten grondslag gelegen (hoofdstukken 3 en 4)? Vervolgens wordt onder-

62. Vrij Nederland, o.c. p. 20
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zocht welke tendensen ten aanzien van het vraagstuk van de toegang tot het
rechtersambt zijn waar te nemen en hoe deze moeten worden gewaardeerd
(hoofdstukken 5 en 6).

Het onderzoeksobject van deze studie zal de toegang tot het 'gewone' rech-
tersambt zijn, dat wil zeggen de toegang tot de gerechten van de rechterlijke
macht als bedoeld in art. 116, eerste lid, GW jo. art. 1 Wet RO. Daarbij gaat
het om de benoembaarheid in, en de benoeming tot raadsheer in de Hoge Raad
en in een gerechtshof, tot rechter in een rechtbank of (nog even, zie hiervoor)
in een kantongerecht, en om de benoeming in (vice-)presidentsfuncties. De
benoembaarheid en benoeming van administratieve rechters komt slechts - mar-
ginaal - aan de orde in hoofdstuk 6. Met de integratie van een belangrijk deel
van de administratieve rechters in de 'gewone' rechterlijke macht, heeft deze
discussie namelijk belangrijk aan relevantie ingeboet. Bovendien zal uit
hoofdstuk 6 blijken dat de discussie over de benoeming en benoembaarheid van
administratieve rechters bij de invoering van de administratieve rechtspraak
slechts van (zeer) ondergeschikte betekenis is geweest. , • , •

Wat de bronnen voor dit onderzoek betreft ben ik, zowel in Nederland als in
New York, grotendeels op dezelfde manier te werk gegaan. Primair heb ik mij
geconcentreerd op de traditionele bronnen van het staatsrecht: de Handelingen
en de Bijlagen van de Tweede en Eerste Kamer, en op de secundaire literatuur.
Daarnaast heb ik gebruik gemaakt van informatie uit interviews met personen
die direct of indirect betrokken zijn (geweest) bij de selectie en benoeming van
rechters in Nederland en in de Verenigde Staten. In het bijzonder wil ik hier
noemen de interviews met P.W.M. Broekhoven (president rechtbank Maas-
tricht)^, mevr. J.C. Hudig", N.J. van der Lee (Commissie aantrekken leden
rechterlijke macht)*', J.L.R. van Vliet (ministerie van justitie)**, Maurice
Rosenberg en Hans Smit (CO/M/M/J/Ö [/n/verafy Z/i r/i<? C/fy o/Atew yiorA; ScAoo/
<?ƒ Law)", Elisabeth Hubbard (Fw/zd/o/- Modern Courts Afew rorA:)**, Mau-
reen Moralla (Atew KorA: C//y flar /tesoaaflo/i)", Stuart A. Summit (Com/n/^-
.v/o/i O/J /{ftft'ria/ Afowu/wflon)™, John Carey en David Silverman (Westchester

en Bernard Hammelburg." Bovendien heb ik veel gebruik

63. 16 maart en 2 april 1992, Maastricht .,...• 3 :,<
64. 8 juni 1993, Zeist . ^.' ''•"'",,
65. 15 maart 1993, Den Haag
66. 25 juni 1991, Den Haag '
67. Respectievelijk op 16 en 17 april 1992. New York '•
68. 6 mei 1992, New York
69. 8 mei 1992. New York
70. 1 mei 1992. New York
71. 10 april 1992. New York
72. 19 mei 1992. New York
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gemaakt van artikelen uit kranten en niet-juridische tijdschriften. Dit behoeft
enige toelichting. Ik ben van mening dat de ontwikkeling van het recht veel
minder 'academisch' van aard is dan wel eens wordt voorgesteld. De sturende
kracht die bijvoorbeeld van 'de' media uitgaat op de rechtsontwikkeling, be-
schouw ik als een staatkundig relevante factor. Gebruikmaking van 'secun-
daire' bronnen was ook een noodzaak. Een belangrijk probleem is dat in ons
land - anders dan in de Verenigde Staten - de feitelijke regeling van de selectie-
en benoemingsprocedure van rechters slechts moeizaam valt te achterhalen (zie
hoofdstuk 2); omgekeerd zijn de handelingen van de wetgevers in de Ameri-
kaanse deelstaten veelal incompleet.

1.4.1 Waarschuwing vooraf . . , , ' • . i / - / = ' = ' i ? ; ^

Het onderzoeken van een onontgonnen rechtsgebied brengt, naast de vrijheid
om het onderzoek naar eigen inzicht in te richten, toch vooral ook de plicht
mee om dat gebied eerst in kaart te brengen. Daarom is een substantieel deel
van mijn onderzoek voor een positiefrechtelijke en historische beschrijving
ingeruimd. Daarbij geldt dat de argumentatiecultuur en de belevingswereld van
een ander tijdsgewricht aan de hand van het positieve recht nooit (laat staan
volledig) valt te achterhalen. Onze perceptie van het verleden behoeft - zoals
Ira Gershwin het uitdrukt in zijn opera /*0/#;y a/w/ fi&w - dan ook "a #ra//i o/
sa/f", want 7/ ai/iY /lecman/v «?"." Gershwin zet terecht subtiele vraagte-
kens, bij de doodklap die Li 7 David de reus Goliath kon toebrengen (1 Sam.
17:51), bij Jonas die drie dagen en drie nachten in een walvis zat (Jona. 1:17),
en bij het leven van de 969-jarige Methusalach ('en hij gewon zonen en dochte-
ren', Gen. 5: 25). Het is kortom niet aan ons om te bepalen wat in een ver
verleden waarheid was en wat onwaarheid; immers, ooit zullen ook wij in een
opera worden afgeschilderd als primitieven en fantasten.

Omgekeerd mogen wij niet zonder meer 'argumenten' aan de geschiedenis ont-
trekken. Karl. R. Popper gaat nog iets verder. In een teror/ra/ «ofe bij zijn
boek 7%e Pover/)» o/WiJtóririjm, schrijft hij: 'Me Mie/I/I /imor/ca/ tfem/ry w
s/?eer .YMper.v/ifio/i ".'* Die waarschuwing is met name voor juristen bedoeld.
Als zij over 'historische interpretatie' spreken, dan is dat meestal omdat zij er
iets mee wiV/e/i (verklaren, beweren, ontkrachten). Vanuit een calvinistische
noodlotsgedachte worden 'lessen' getrokken uit een verleden, waarvan het
maar de vraag is of het wel bestaan heeft. Dergelijke historische 'verwijzingen'
zijn - zie de paragraaf in hoofdstuk 3 over de benoembaarheid van vrouwen in
rechterlijke functies - ook niet altijd de gelukkigste exercities in het recht

73. Ira Gershwin/George Gershwin, Porgy anrf B«5, 1935, /4cf 2 Scene 2
74. Karl R. Popper, 77ie poverty o/Atsforicwm, 1957
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geweest. Veel van die beschouwingen getuigen van een zekere drammerigheid,
die vaak wordt verward met belezenheid. ; - ^ - : . r

Naast een rechtshistorisch deel bevat dit boek, als gezegd, ook een rechtsverge-
lijkende component. De keuze voor het rechtsvergelijkende gedeelte werd
gemaakt na de afronding van het derde en vierde hoofdstuk. Deze hoofdstukken
wijzen, zoals hiervoor ook al bleek, op een tendens in de literatuur om het
vraagstuk van de toegang tot het rechtersambt vanuit het begrip 'representatie'
of 'afspiegeling' te benaderen. Om een globale indruk te krijgen hoe incorpora-
tie van zo'n uitgangspunt in een staatsbestel uitwerkt, althans zow A:M/z/zert
uitwerken, en welke problemen daarbij kunnen rijzen, bekijk ik een selectie-
stelsel waarin het representatiebegrip par £tce/7e/zce lijkt te worden toegepast:
de directe verkiezing van rechters, en wel in de Amerikaanse deelstaat New
York. Rechtsvergelijking is echter - net als rechtshistorisch onderzoek - /rz<±y
ÜMtfz/iew. Meer nog dan in eigen land moet men elders een glibberig pad
bewandelen, waarbij tal van evidenties en gevoeligheden niet direct onderkend
worden. De sociaal-culturele en economische verhoudingen in de Verenigde
Staten bijvoorbeeld, zijn een uiterst belangrijke factor voor rechtsvergelijking.
Men zal zich terdege bewust moeten zijn, dat voor de toegang tot het rechters-
ambt in Amerika geldt, dat - anders dan bij ons - schrijnende etnische tegenstel-
lingen een acuut w.v«e zijn voor de inrichting van de rechtspleging. Het laat
zich bijvoorbeeld raden welke consequenties de rellen in Los Angeles, die
uitbraken nadat een blanke jury op 30 april 1992 vier blanke politieagenten niet
schuldig verklaarde aan de mishandeling van een zwarte arrestant, zullen heb-
ben voor de rechterlijke organisatie in de Amerikaanse deelstaten. Constance
B. Motley, rechter in het federale District Court in New York, meent dat deze
zaak, die bekend werd als V/ze />eari/z# of/tooTiey Az/z#' "#rave zwzp/ïcarto/zs/or
.vorzery a.v a vv/zo/e" zal hebben, en hij trekt de lijn door naar de samenstelling
van de rechterlijke macht. "ficc/Mflïnj? mzVzorzYy ca/zrfzVtofó.v />om yurf/ria/ posw
(-J breeds a/ze«afto/z. /l/ïe/za/zo/z./rom tfover/zwze/z/' ftreecfa f/ze/ee///z# on r/ze part
o/ r/ze afre/1/ranr/M.retf r/zaf gover/z/new serves /JOZ" fo represe/zr r/zem ftwr ft>
conzro/ r/zem."™

Heeft het, zo bezien, eigenlijk wel zin om een onderdeel (van een onderdeel)
van je staatsbestel te 'vergelijken' met dat van een - zo is het vermoeden
althans - heel andere (rechts-)cultuur? Th. de Boer vindt van niet. "/4/s zfc m/y",
zo schrijft hij,

75. Constance B. Motley, l/.S. Jurfge Sweats O«/ On ./IO/ICMI/ Diversity. New York Law
/ottr/w/, 28 juni 1993
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"re/w/otte, mzc/tf voor re 5/e/ten «oe rec/ittverge/y/ang zou
vtf«Mj'r Werferto/Kfa perspecrf^ rfan /aar z/c/? w/r /?er voor^aa/jrf^ de

rfar de onderzoeker z/c// /'/? de eertte plaatt zo« moeren nc/wen o/?
waarvan de wjaawc7?ap/7//'.vrracmMr ver#e/y£/?aar /.v m^</{> va/? ^rfer/a«rf e« waar
z/c/7 ve/-^g/«/'tóare /naatócAapip^/yte /Jrofttew^ voordoe/». B/n/ten rf/g ^r/ng zo«
v^rvo/^^5 ^fzoc/;/ /«oetów wor</e/i naar recAttrte&efc waarvan fó v^rwacnren va/f
aar //er proftfeew /n )twgjf/e rfaar w op^e/o^r op ggn «wn/er <//e pajr /n a"e po//-

waarop

Als het doel van 'een kijkje over de grens' zich beperkt tot een vraag-en-ant-
woord-spelletje, heeft De Boer natuurlijk gelijk. Toch zou het jammer zijn als
rechtsvergelijking in de toekomst alleen nog maar gericht zou zijn op efficiënte
conflictoplossing. Dat klemt te meer waar problemen niet geheel helder zijn,
en waar de constitutionele grenzen van zo'n probleem nog moeten worden af-
getast. Het vraagstuk van de toegang tot het rechtersambt is een voorbeeld van
zo'n probleem. Juist het confronteren van - ogenschijnlijke! - extremen, kan
leiden tot enige relativering en zelfinzicht. Of uit zo'n confrontatie tevens
zwaarwegende 'conclusies' moeten worden getrokken, is een tweede. De Ame-
rikaanse staatsrechtbeoefenaars zélf tenslotte, lijken zich veel minder druk te
maken over al deze problemen van rechtsvergelijking. Met een plezierig soort
lichtvoetigheid wordt hier en daar de benoeming en verkiezing van Amerikaan-
se rechters geplaatst tegenover 7«<i/nfl/ SWefrio/i /Irownrf r/ze Wor/a"." "77ie
Dtórc/z royzröfóft'o/i «• smw/ar ro r/ze Fre/ie/i", las ik ergens over het Nederlandse
staatsbestel. Iets meer kennis van zaken over en weer kan voorlopig dus geen
kwaad.

76. Th.M. de Boer, Vierge/yJtc/u/erwi/s: rfe i>u/>jra/i£ van />M/7«itomfc rec/if, in: Weekblad
voor privaatrecht, notariaat en registratie, 1992, p. 47

77. Zie bijvoorbeeld: E. Blythe Stason, ./(oficia/ si/rc/io/i aroM/a/ //ie worW, in: yowma/ o/
r/j^/4merica« ywd/ca/Mre 5oc/e/y, 1958, p. 134-141
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Deel II

Het constitutionele kader





Hoofdstuk 2

De toegang tot het rechtersambt:
het constitutionele kader

<*:>-.-.-.•
2.1 Inleiding • v

Een (lichte) wrevel is soms nodig voor het schrijven van een boek, schreef ik
in mijn inleiding. Dat geldt zeer zeker voor dit hoofdstuk, dat het constitutio-
nele kader beschrijft van de factoren die samen de toegang tot het rechtersambt
bepalen. Het bijeenschrapen van de regelingen over de werving, selectie, be-
noeming en promotie van rechterlijke ambtenaren (op het eerste gezicht toch
een tamelijk eenvoudige klus, zou men denken) heeft meer tijd en moeite ge-
kost dan welk onderdeel (het Amerikaanse incluis) van dit boek ook. "Bi/gaand
onrvan#/« ee« compwfórw/fc/raö/ /ner een overz/cnr van a//e (onJemre/?m# van
w//', AWW) r/2ü«.v geWende a/rw/a/res van nef M/'nmene van 7«i/zfle", ant-
woordt de Afdeling Documentatie & Archieven stoer.' Toch ontbreken op dit
(overigens imposante) overzicht van 45 pagina's nagenoeg alle relevante cir-
culaires voor dit onderzoek. En dat is natuurlijk merkwaardig in een rechts-
stelsel waarin de toegankelijkheid van regelgeving traditioneel op een hoog plan
staat. Met behulp van enig (voor staatsrecht-juristen althans) 'exotisch' bron-
nenmateriaal (brochures, interviews) ben ik een eind gekomen met het re-
construeren van de gang van zaken bij benoemingen, maar nog steeds word ik
's nachts angstig wakker, met het beeld voor ogen van een rechtbankpresident,
die zich bulderend op de knieën slaat, omdat de hele zaak al sinds jaar en dag
eigenlijk wordt geregeld door circulaire zus-en-zo - waar ik natuurlijk nooit
van gehoord heb - 'maar dat dat er allemaal toch weinig toe doet', omdat de
vergadering van rechtbankpresidenten al jaren geleden ook deze bemoeizuch-
tige regeling van de minister naast zich neer heeft gelegd. En dat brengt mij bij
een ander probleem: de praktijk van de werving, selectie en benoeming van
rechters blijkt een stuk weerbarstiger dan de regelingen die erop worden
losgelaten, terwijl die praktijk per arrondissement nogal eens wil verschillen.
De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht heeft zo haar prijs. Het
- kennelijk - vertrouwelijke karakter van het onderwerp tenslotte, maakt dat
essentiële stadia in het selectieproces niet openbaar zijn, zodat het uiteindelijk
maar gissen blijft.

1. Brief van de Afdeling Documentatie & Archieven van de Hoofdafdeling Documentaire
Informatievoorziening, 15 juni 1993

31



De toegang tot het rechtersambt in ons land wordt bepaald door een wirwar van
regelingen, neergelegd in o.a. de Grondwet, de Wet op de Rechterlijke Organi-
satie, de Wet op het Nederlanderschap, de Wet betreffende de positie van
Molukkers, de Eedswetten 1916 en 1971, de Wet op de bezoldiging van rech-
terlijke ambtenaren, het Reglement van Orde van de Tweede Kamer, diverse
algemene maatregelen van bestuur, ministeriële besluiten, en circulaires. Geen
wonder dat de wetgevers zélf - zoals uit dit hoofdstuk zal blijken - het spoor
inmiddels ook bijster zijn geraakt. Vitale onderdelen van ons staatsrecht staan
bij nader onderzoek namelijk op gespannen voet met de Grondwet. Dit hoofd-
stuk heeft daarom allereerst tot doel de lezer een overzicht te bieden van de
wettelijke regeling van het wervings-, selectie- en benoemingsvraagstuk
(§ 2.3). Dergelijk overzichten zijn meestal weinig meeslepend, en daarom zijn
- om hier en daar lange verhalen kort te houden - uitgebreide procedures ver-
kort beschreven, of in een bijlage opgenomen. Voorafgaand aan deze beschrij-
ving wordt de onderlinge systematiek van deze regelingen belicht (§ 2.2), en
tenslotte worden enige vragen gesteld bij de toegang tot het rechtersambt in
Nederland (§ 2.4).

2.2 Het constitutionele kader • -

Art. 117, eerste lid, GW bepaalt dat de leden van de rechterlijke macht met
rechtspraak belast en de procureur-generaal bij de Hoge Raad bij koninklijk
besluit voor het leven worden benoemd.- Ten aanzien van de leden van de
Hoge Raad der Nederlanden bepaalt art. 118, eerste lid, GW dat zij worden
benoemd uit een voordracht van drie personen, opgemaakt door de Tweede
Kamer der Staten-Generaal. Deze twee grondwetsartikelen vormen het grond-
wettelijke kader waarbinnen de procedure voor de toegang tot het rechtersambt
zich dient af te spelen. Dwingendrechtelijke elementen in deze procedure zijn:
1) soorten van ambten waarvoor de procedure geldt ('leden van de rechterlijke
macht met rechtspraak belast' en de procureur-generaal bij de Hoge Raad), 2)
aard van het benoemingsbesluit (koninklijk besluit) en impliciet: kwaliteit van
het benoemende orgaan (regering: zie art. 47 GW), 3) termijn van de benoe-
ming ('voor het leven', dat wil zeggen tot het zeventigste levensjaar') en 4)
voor de Hoge Raad: eis van een voordrachtsprocedure.

2. Sinds de grondwetsherziening van 1983 spreekt de Grondwet niet meer over een
benoeming door de Koning maar over benoeming bij koninklijk besluit.

3. Art. 116 GW jo artt. 36, tweede lid, 51. eerste lid, 62, eerste lid en 84, eerste lid. Wet
RO
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2.2.1 De begrippen 'benoeming' en 'aanwijzing' •..•> •, •> r,.- .{ir

Bij de benoeming van de leden van de rechterlijke macht met rechtspraak be-
last, zoals bedoeld in de artt. 117, eerste lid, en 116, eerste lid, GW jo. art. 1
Wet RO, gaat het om een benoeming van personen in een rechterlijk ambt.
Men kan worden benoemd in het ambt van kantonrechter (an. 36a Wet RO),
in het ambt van rechter in een arrondissementsrechtbank (art. 52 Wet RO), in
het ambt van raadsheer in een gerechtshof (art. 63 Wet RO) of in het ambt van
raadsheer in de Hoge Raad (art. 85, eerste lid, Wet RO). Het begrip 'benoe-
ming' moet worden onderscheiden van het begrip 'aanwijzing'. Het belang van
dat onderscheid ligt daarin, dat na de wervings-, selectie en benoemingsproce-
dure, nog een //zterae .ve/ecrie binnen de gerechten zelf plaatsvindt, waarbij de
feitelijke werkzaamheden worden verdeeld. Noch de Grondwet, noch de Wet
RO ca . maken echter een duidelijk onderscheid tussen de benoeming en de
aanwijzing van rechters. Bij een aanwijzing is geen sprake van een benoeming
in een rechterlijk affiZ?r in de zin van art. 117, eerste lid, GW (de aangewezen
of aan te wijzen persoon is reeds in een rechterlijk ambt benoemd) maar van
de samenstelling van enkelvoudige en meervoudige kamers. Het gaat daarbij
om de aanwijzing in functies in enkelvoudige kamers, als die van politie-
rechter, kinderrechter of rechter-commissaris (het a/n£r is rechter in een
rechtbank), of in functies in meervoudige kamers (de straf-, civiele-, admini-
stratieve-, belasting- of ondernemingskamer)/

2.2.2 De benoeming voor het leven

De leden van de rechterlijke macht, zo stelt art. 117, eerste lid, GW worden
bij koninklijk besluit 'voor het leven' benoemd. De benoeming voor het leven
wordt door nagenoeg de hele literatuur als een waarborg voor de onafhankelijk-
heid van de rechterlijke macht) beschouwd. Toch moet het waarborgkarakter
van deze bepaling om tenminste twee redenen worden gerelativeerd. Allereerst

4. Aanwijzingen vindt men in de Wet van 3 juni 1992, Stb. 278. Op voorstel van de
president zullen de arrondissementsrechtbankenenkelvoudigeen meervoudige burgerlijke-
en strafkamers vormen (art. 49 en 57 Wet RO), alsmede enkelvoudige kamers voor de
behandeling en beslissing van kinderzaken (art. 58a Wet RO) en wijzen zij op voorstel
van de president, de hoofdofficier van justitie gehoord, rechters-commissarissen aan. Zie
voor de vorming van enkelvoudige en meervoudige kamers voor burgerlijke en strafzaken
bij de gerechtshoven: art. 70 Wet RO. en voor de aanwijzing van de kamers voor belas-
tingzaken en ondememingszaken, resp. artt. 71 en 72 Wet RO. Zie voor andere
aanwijzingen, de samenstelling van bijzondere kamers, voortvloeiende uit: de Wet op de
overgang bijzondere rechtspleging; de Wet op de economische delicten (art. 39); de
Ambtenarenwet (art. 4); de Militaire Ambtenarenwet (art. 5); de Algemene militaire
pensioenwet (artt. Vii en Wl en W3); de Algemene burgelijke pensioenwet (art. S2) en
de Beroepswet (art. 1).

33



dient men in de gaten te houden dat de Grondwet rechters geen absolute 'aan-
spraak' geeft op een levenslange aanstelling, en dat ook nooit gedaan heeft. De
Grondwet van 1814 bevatte reeds de bepaling dat "Gee/J re#rer #«/«/•«&& dg
rf/rf z(//ier /?ed/en/n# van z///i />o.rt //na#/ worden ontt/agen, dan op «gen ver-
zoefc o/ö// rc^tór/(/fe vwww.'* Bij de grondwetswijziging van 1922 werd in de
Grondwet expliciet de mogelijkheid geopend dat de leden van de rechterlijke
macht op een bij de wet te bepalen leeftijd ontslag wordt verleend.* Sinds 1932
voorziet de Wet RO inderdaad in die mogelijkheid.' Rechters worden thans bij
het bereiken van het zeventigste levensjaar ontslagen.* Overigens is de consti-
tutionaliteit van de invoering van de leeftijdsgrens tot aan de invoering van de
Wet van 3 december 1932, Stb. 576 steeds (fel) bestreden.'

2.2.2.1 De opheffing en ontbinding van gerechten ^'•• • •

De waarborg van art. 117, eerste lid, GW is ook om een andere reden proble-
matisch. In hoofdstuk 1 werd er reeds op gewezen dat de kantongerechten bij
de tweede fase van de reorganisatie van de rechterlijke macht zullen worden
'geïntegreerd' in de rechtbanken 'nieuwe stijl'. De voorgestelde 'integratie' is
juridisch echter niets anders dan de opheffing en de ontbinding van de bestaan-
de kantongerechten; het nieuwe ambt wordt rechter in een arrondissements-
rechtbank, en voor de - zoals art. 29 Wet RO het zegt - inbedieningtreding
zullen de 'oude' kantonrechters opnieuw bij koninklijk besluit benoemd, en
vervolgens geïnstalleerd en beëdigd moeten worden. Deze kwestie werpt de
vraag op hoe de opheffing van een gerecht - vooropgesteld dat dit al mogelijk
is - zich verhoudt tot de bepaling in art. 117, eerste lid, GW dat de leden van
deze gerechten 'voor het leven' worden benoemd. Wordt het de wetgever nu
niet erg gemakkelijk gemaakt, om zich via de omweg van de opheffing van ge-
rechten, van lastige rechters te ontdoen? De grondwetgever leek in 1983 het
probleem zelfs niet eens te z/en waar hij stelt dat:

"de Gromftwr ^e« wj/jorf/#e /ï/mfer/wja/ vorm/ (moe? vormen ?, Aft/W) voor on/-
vw'jfc/t<?//n#en o/? nef ferre/n van de recntópraaA. ZWnnen ner tofer, dar /n onze opzef
de Grondwe/ aan#ee# voor de öevoe^d/te/d en de i/in'cnft'/ig ran de rec/tfer/y&e
ff/flcnr. wordf de wer#ever de mo#e///*/?e/d #etoen verjcn«/w'n#en /n de bevoegd-
ne/d van de gerecnfen d/e dee/ «/fwajfeen van ner orgaan-cowp/er recnfer/y&e

5. An. 113 GW 1814
6. Art. 167 GW 1922
7. Vergelijk de Wet van 3 december 1932, Stb. nr. 576
8. Zie artt. 36, tweede lid, 51, eerste lid, 62. eerste lid, en 84. tweede lid. Wet RO
9. Vergelijk de discussie over de invoering van het opleidingsvereiste en van de (wettelijke)

incompatibiliteiten in § 2.4.3
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re town p/aflttwmfert. Oo/: wmse/yfce venzm/eri/igin /« <fc i/iric/ifl>i£
va/j fle gerec/tfefl ze/f wonfe/i aa/? <fe wergever overge/aten."'"

Over de opheffing en de ontbinding van gerechten in het algemeen is (grond)-
wettelijk weinig geregeld. An. 116, eerste lid, GW stelt dat de wet de gerech-
ten aanwijst die behoren tot de rechterlijke macht. Die gerechten zijn thans
genoemd in art. 1 Wet RO, en omvatten de Hoge Raad, de gerechtshoven, de
rechtbanken en (nog even) de kantongerechten. Art. 116, eerste lid, GW impli-
ceert mijns inziens dat de wetgever niet alleen gerechten kan instellen, maar
ook dat hij deze gerechten weer kan opheffen. Hoe dat moet gebeuren is echter
onduidelijk.

Al in de vorige eeuw stuitte men op het probleem dat een strikte uitleg van de
benoeming voor het leven zich niet verhoudt met een flexibele inrichting van
de rechterlijke organisatie, in het bijzonder niet met de inkrimping van het
aantal gerechten, bijvoorbeeld als gevolg van bezuinigingen. Anders dan nu,
zag de Tweede Kamer er toen geen been in om dagenlang te debatteren over
de constitutionaliteit van de opheffing van bijvoorbeeld de rechtbank Zierik-
zee." Naarstig werd gezocht naar een mogelijkheid om de benoeming voor
het leven te relativeren, zodanig dat enerzijds de waarborg voor de onafhanke-
lijkheid van de rechter gegarandeerd was, maar anderzijds de wetgever niet al
te zeer belemmerd werd bij de inrichting van de rechterlijke organisatie. De
voorstellen die aan de hand werden gedaan, struikelden meestal over hun eigen
ingewikkeldheid, of leidden anderszins tot onwenselijke uitkomsten. J.P. Ver-
loren bijvoorbeeld koppelde de benoeming voor het leven aan het bestaan van
een gerecht. Een college had volgens hem zijn 'rechtsbestaan' te danken "aa/i
de wer aYe zy/i fte.vraa/i woryc7z/7#r e« z//« /e/re/j/fc Aetfaa/i aa/z a*e MiYvoere/wfe
mac/iï die /zer I/I /evew roepr e/i /ÏOWOY. "'- Houdt de taak van een college op te
bestaan, dan kan het college opgeheven en het personeel ontbonden worden.
Wel moet men volgens Verloren waken voor schijnvertoningen. Een gerecht
dat onder een andere naam dezelfde werkzaamheden krijgt, houdt niet op te
bestaan.'* Later, in 1950, stelt ook G. van den Bergh dat de waarborg van de
benoeming voor het leven is gerelateerd aan het bestaan van het gerecht.'*
Voor het 'bestaan' van een gerecht onderscheidt hij tussen de rechterlijke taak
die uit zijn aard aflopend is (het betrof in casu de afdeling Rechtspraak van de

10. MvT, Bijl. Hand. II 1979-1980, 16 162, nr. 3, p. 2
11. Vergelijk het verhandelde rond de Wet van 9 april 1877, Stb. nr. 76
12. J.P. Verloren, Owr art. / 6 i van aV Gram/we/, in: Themis Regtskundig Tijdschrift,

1877, p. 174
13. Zie in gelijke zin J.T. Buijs, De Gro/u/wcr FoW/c/ift'/ig «i /fcri/i«rt //, 1884, p. 478-480
14. G. van den Bergh. DÉ" foc/i/e/7//*? MatT»/ ais g/widwewWy* *fgr«>, NJB, 1950,

p. 193-412
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Raad voor het Rechtsherstel), en die welke dat niet is. In het eerste geval valt
de benoeming voor het leven samen met de uitvoering (tot aan de voltooiing)
van de rechterlijke taak,

ware «er döaremegen, wanneer m n̂ rec/tfers in de
o« benoemen voor de dwwr va/j ner Z?ejraa/? dezer co/Zeges, en

/afer a//e recnr/>an£za/:en naar de //oven zo« overbrengen, de /?ecnrf?a/zA:en
ZOM o/jfle/fen en /ege///A:ertt/d de Runene dezer arrond/Jse/Mtfflttrec/tfers afa /eden
van de recnfer////:e/«acnr afe j?eémd«'gd zo« "

Anders dan Verloren lijkt Van den Bergh niet te menen dat de ontbinding van
de gerechten de opheffing ervan in de weg staat, hetgeen bij hem leidt tot de
merkwaardige, puur academische situatie dat gewezen rechters toch (onbezol-
digd?) lid van de rechterlijke macht blijven. C.W. van der Pot heeft overigens,
in zijn nogal scherpe reactie op het artikel van Van den Bergh, diens visie op
het'bestaan'van gerechten goeddeels overeind gelaten." ., ...

Zowel in de visie van Verloren als in die van Van den Bergh (instemmend
Buijs en Van der Pot) staat de aangekondigde 'integratie' van kantongerechten
en arrondissementsrechtbanken, op (zeer) gespannen voet met de Grondwet.
Recent hebben A.F.Th Snelders en A.L.R. Melens geconcludeerd dat een kan-
tonrechter die dat niet wenst, zonder grondwetswijziging 'die het mogelijk
maakt een rechter tegen zijn wil te benoemen in een ander ambt', geen rechter
in de rechtbank 'nieuwe stijl' zal worden." Die conclusie lijkt mij echter
zowel onjuist, onlogisch als onwenselijk; 1) onjuist omdat een benoeming tot
rechter tegen iemands wil onder de huidige Grondwet zeer wel mogelijk (zij
het ondenkbaar) is, 2) onlogisch omdat een (grond)wetgever geen (apert)
absurde regelgeving pleegt voort te brengen, en de regering (zie 1) een kanton-

15. Van den Bergh. o.c. p. 198
16. C.W. van der Pot. We fc/torat /o/ de "recn/er///*e mac/i/"?. NJB, 1950, p. 358 De

praktijk bleef trouwens, zoals de regering in 1932 zelf al opmerkte, 'een andere": "de
Grofldwr/ ƒ«/ g?e/i con/rac/ /i«scnen rfen s/aa/ e/i de /ftfen vaw de recn/er///'jfce »wc/i/;
vw'/de de Grondwefgeve/- de ona/"ze//>aar/ie/d van de recn/er/yA:e wwc/» ge/iee/ opne^e/i,
dan zo« een rec/ifer aan een vroegere Grondwe/ /ie/ reen/ Arwnnen onf/eenen CWJ /evens-

/e Wyven. De />edoe/<>i# van deze ona/£e//>aar/iei'd is s/eentó gewees/, een
/e geven voor de o/iö/nanAre/yMeid onzer rec/i/er///'/fce /nac/i/ door o/wnoge/yifc

/e majfcen, da/ de regeering vvj//e/teur/g on/5/flg fcwi ver/eene/i, n/e/ om aan de j'nd/'v/-
duee/e rec/i/ers een iu/j/'ec/ie/rec/i/ o/> /evens/a/ige am/>/.vverv«///ng /e geven. "(W, S(/7.
Wa/id. // /9i2-/95i , /J5, nr. 4, /?. 5) "Ware n/ers/>ra£e van een voorden we/geveron-
aan/<7.f//»aar .wft/ec/ie/ rec/i/, dan zow ne/ ze//i ongeoor/oo/d wezen een»g gerecn/ o/» /«
/ie/Ten,- /ie/ reen/ van den voor ne/ /even benoemde zou z/c/i daar/egen verze/zen.' De
pra*//>* « ec/i/er /e reen/ j/eeds a/ider5 gewee5/." (MvA. Bijl. Hand. 1932-1933. 138.
nr. 5, p. 5)

17. A.F.Th. Snelders en A.L.R. Melens, De a/nan*e/(/*e /tan/onrecn/er, NJB, 1994, p. 60
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rechter die dat niet wil bij voorkeur niet in de rechtbank nieuwe stijl zal benoe-
men (de rechterlijke macht heeft op dit moment al problemen genoeg), en 3)
onwenselijk omdat in de visie van Snelders en Melens (kanton)gerechten
redelijkerwijs niet opgeheven en ontbonden kunnen worden. Dat laatste lijkt
mij (ook in historisch perspectief) onaanvaardbaar omdat het instituut van de
benoeming voor het leven daarmee zijn doel voorbij schiet. Waar op regelmati-
ge wijze een rechtsingang of een gerecht verdwijnt, vervalt mét het belang van
de burger ook de ratio om voor een (niet-bestaande) rechtsingang de waar-
borgen voor onafhankelijkheid te continueren.

Het venijn zit 'm echter - Buijs, Verloren, Van der Pot en Van den Berg waren
het daar in elk geval over eens - in die 'regelmatige' opheffing van een rechts-
ingang of een gerecht. Hoe wordt gewaarborgd dat onwelgevallige rechters via
een achterdeur hun ambt niet wordt ontnomen? Het ontslag biedt voor de op-
heffing en ontbinding van gerechten in elk geval geen soelaas, omdat ontslag
volgens de Grondwet slechts op een drietal gronden mag geschieden: op eigen
verzoek, wegens het bereiken van een bij de wet te bepalen leeftijd en in de
gevallen bij de wet bepaald.'® Wat die laatste categorie betreft: de Wet RO
voorziet niet in de mogelijkheid van ontslag wegens de opheffing van een ge-
recht." Het is echter de vraag of men dit principiële probleem bevredigend
kan oplossen door de Wet RO uit te breiden met een opslagmogelijkheid
wegens - bijvoorbeeld - 'reorganisatie' (wat dat ook moge zijn). Wil de benoe-
ming voor het leven een serieuze waarborg zijn tegen chicanes met de rechter-
lijke macht, dan lijkt het &0/1 vow/o/r van de wetgever niet de aangewezen weg
(vergelijk de perikelen rond het in hoofdstuk 1 genoemde Cow/7 PÜC/:M# P/a/i).

Een oplossing die enerzijds ruimte biedt aan de wetgever bij het instellen en
opheffen van gerechten, en anderzijds de rechterlijke macht beschermt tegen
ongewenste invloeden van de kant van de wetgever, zou gevonden kunnen
worden door de bevoegdheid tot opheffing en ontbinding van gerechten te
splitsen, en te verdelen over twee organen: de wetgever en de rechterlijke
macht zélf. De wetgever blijft, vergelijk art. 116, eerste lid, GW bevoegd tot
de opheffing van gerechten, maar voordat tot opheffing kan worden overge-
gaan, worden de betrokken gerechten door de Hoge Raad ontbonden. De waar-
borg tegen het oneigenlijk gebruik van de opheffing van gerechten ligt in de
omstandigheid dat de Hoge Raad kan beslissen de betrokken rechterlijke
ambtenaren, op grond van kennelijk misbruik van art. 116, eerste lid, GW door
de wetgever, niet te ontslaan. Voor de ontbindingsbevoegdheid van de Hoge
Raad zou kunnen worden aangesloten bij de discretionaire ontslagbevoegdheid

18. Vergelijk art. 117, tweede en derde lid, GW
19. Vergelijk am. 11 en 12 Wet RO
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die de Hoge Raad nu reeds toekomt op grond van art. 117, GW, jo. art. 11
Wet RO. Dit systeem - dat bij voorkeur een grondwettelijke grondslag zou krij-
gen - is overigens niet waterdicht, omdat (in theorie) chicanes van de zijde van
de Hoge Raad niet zijn uit te sluiten (wat als ook de Hoge Raad - niet op juridi-
sche maar op beleidsgronden - van mening is dat continuering van de kanton-
gerechten gewenst is?), maar dat is de prijs die voor de onafhankelijkheid van
de rechter betaald wordt. Het zal er in elk geval toe leiden dat de regering haar
voorstellen uitgebreid zal motiveren, en dat niet - zie de huidige reorganisatie -
achteloos aan vitale onderdelen van ons staatsbestel wordt voorbijgegaan.

2.2.3 Vereiste van een wettelijke grondslag

De Grondwet dwingt, afgezien van het bepaalde in de artt. 117, eerste lid
(benoeming voor het leven bij koninklijk besluit) en 118, eerste lid (voor-
dracht), niet tot een (bepaalde) aan de benoeming voorafgaande wervings-,
selectie- en benoemingsprocedure. De bevoegdheid tot instelling van een
dergelijke procedure komt toe aan de wetgever op grond van art. 116, tweede
lid, GW. Dit stelt voor deze onderwerpen het vereiste van een wettelijke grond-
slag, maar laat overigens delegatie toe (zie hierna). Met name ten aanzien van
de selectie door de Commissie aantrekken leden rechterlijke macht, en met
betrekking tot de benoemingsprocedure voor sommige promotiefuncties (presi-
dent en vice-president rechtbank en gerechtshof) rijst - in verband met het
ontbreken van een wettelijke grondslag van die procedures - een niet onbe-
langrijk grondwettelijk probleem.

2.2.3.1 Het begrip "inrichting van de rechterlijke macht" in art. 116,
tweede lid, GW

Het vereiste van een wettelijke grondslag voor het wervings-, selectie- en
benoemingsvraagstuk ex art. 116, tweede lid, GW behoeft enige toelichting.
De wervings-, selectie- en benoemingsprocedure worden, naast het algemene
benoemingsbesluit van art. 117, eerste lid, GW en de bijzondere benoemings-
procedure voor leden van de Hoge Raad (an. 118, eerste lid, GW), immers
niet apart door de Grondwet genoemd. Wel bepaalt art. 116, tweede lid, GW
dat de formele wetgever de inrichting, samenstelling en bevoegdheid van de
rechterlijke macht regelt. Wat in de Grondwet is bedoeld met 'inrichting',
'samenstelling' en 'bevoegdheid', is op het eerste gezicht echter niet duidelijk.
Deze zinsnede is afkomstig uit de Proeve, maar wordt daar nauwelijks toege-
licht. Volgens de Proeve ligt in het artikel 'Tier 6e#/w.ve/ £es/ofó/i darde

aa/tvw/ze/i e/i dar de /-ec/itt/jraaA; £&vduafr /trac/ifcm
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p *° Men moet aannemen dat het 'aanwijzen van rechters (thans de
'inrichting van de rechterlijke macht' in art. 116, tweede lid, GW) behalve de
benoeming, ook de werving en selectie van rechterlijke ambtenaren omvat. De
Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en de Kieswet behandelt
namelijk in haar Eindrapport (Hoofdstuk VII § 4 //iricA/wj? der rec7ite/7//A:e
müc/tf) de wijze van benoeming van de leden van de rechterlijke macht (ge-
noemd worden onder meer rekrutering, aanbeveling, benoeming en promotie)
als een van de drie-' vraagstukken die met de "//iricAftn# van de rec7zter7//fce
marAr" samenhangen." De regering nam deze bepaling - en kennelijk ook de
lezing van deze bepaling - over." Overigens ziet ook de Staatscommissie
Herziening Rechterlijke Organisatie in 1985 de werving, selectie, opleiding en
eerste en verdere benoemingen als samenhangende onderwerpen.**

Men zou nog kunnen tegenwerpen dat de bestaande wervings-, selectie en be-
noemingsprocedures niet onder art. 116, tweede lid, GW maar onder art. 117,
eerste lid, GW (kwaliteit van het benoemingsbesluit) vallen, en aldus tot de
bevoegdheid van de regering behoren. Die uitleg lijkt mij echter onjuist. Syste-
matisch is art. 117, eerste lid, GW namelijk een beperking van de algemene
inrichtingsbevoegdheid van de wetgever ex art. 116, tweede lid. GW. Volgens
de regering komt de wetgever terzake van de benoeming ex art. 117, eerste lid,
GW geen regelgevende bevoegdheid toe.-* Aanname van het vereiste van een
wettelijke grondslag voor de wervings, selectie- en benoemingsprocedure ligt
ook voor de hand, omdat het beter past in het systeem van de Grondwet. Zo
merkt de regering bij de grondwetsherziening 1983 op dat voor de "mee.v/ r<?/<?-
vartft? />epa/M#efl" van het hoofdstuk over de rechtspraak geen delegatiemoge-
lijkheid bestaat (genoemd worden onder meer benoeming en ontslag):

20. Proeve va/i een n/eKwe G/widu'e/, 1967, p. 171
21. De andere twee zijn de positie van het Openbaar Ministerie en de deelneming van leken

aan de rechtspraak.
22. Ei/i</ra/y?o/ï van de S/aateawvn/ttie van 4dw'e.s ützafc de Growdtve/ en t/e Af/rove/,

1971, p. 245-249
23. Bijl. Hand. II. 1979-1980, 16 162 nr. 3 p. 17
24. Ewdrappor/ va/i de Stoateawi/Hks/e Werz/emn^ Kec/i/er/pe O/ga/iintf/e, deel II, 1985,

p. 2 e.v.
25. M/7. 6.5, eerj/e to/ en «ie/ derde //d (Wiö/u ar/. 7/7, eers/e /o/ en we/ «e/ derde //d,

CW;- A/dW), fteva/ voorec/ir/'/ïen o/n/ren/ />enoem('n£ en on/stag van de /eden van de
rec/i/er/yA:e mar/i/ we/ recn/j/?raa* />efcw/, we/te voor.sc/inyi'en ;n de Crondwe/ ze//
ww/ge/e#d zi///en zyn, en vuaa/-/»//' i/ec/i/.? op onderde/en de/o/7«e/e we/gever, wederom:
/>(ƒ Kf'r.v/ufVi/ig, /n^esc/wAre/d word/ /er nadere />e/>a//ng." Nota naar aanleiding van het
eindverslag. Bijl. Hand. II 1980-1981, 16 162, nr. 11, p. 1-2
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* • -: "De Wer gewoewM/e £roflaWr.y6epa//wgew jc/ieteew </u/7/e///£ eew
I/I o"e Growrfwer ze/fvoorïc/ir//ren z//« vera/i^ero* en wflarty, waar zu/fcs w/er ne;
geva/ /'s, de formele wetgever (accentuering van mij, MdW) zo/k/er a*e/ega//ewjo-
ge///)k/ie/a' geroepen word*; ro/ varttre///wg vaw om/erde/e/i. "**

Omgekeerd kan men daaruit afleiden dat voor de overige, met benoeming en
ontslag samenhangende onderwerpen delegatie weliswaar mogelijk is, maar dat
dit tevens het vereiste van een wettelijke grondslag voor deze onderwerpen
impliceert. , >,,,..-. . . ^ .,-

Inmiddels valt het niet mee om aan te geven welke onderwerpen die de toegang
tot het rechtersambt bepalen, tot de reikwijdte van art. 117, eerste lid, GW
moeten worden gerekend en welke niet. Hier wreekt zich de situatie dat - zoals
in het eerste hoofdstuk werd gesteld - de bevoegdheden tot werving en selectie
weliswaar van grote (zo niet doorslaggevende) invloed zijn op de uiteindelijke
benoeming van een rechter, maar dat deze begrippen staatsrechtelijk nauwelijks
ontwikkeld zijn. Terwijl de Staatscommissie en de regering - zie boven - er van
uit gaan dat 'rekrutering' en 'promotie' onderdeel uitmaken van het begrip
'inrichting van de rechterlijke macht' ex art. 116, tweede lid, GW, worden
deze begrippen niet uitgewerkt. Omvat 'rekrutering' zowel de wervingsfase als
de werkzaamheden van de selectiecommissies? En wat is staatsrechtelijk
precies een 'promotie'? Het antwoord op deze vragen is niet onbelangrijk.
Neemt men aan dat (onderdelen van) de recrutering en promotie van rechter-
lijke ambtenaren inderdaad een wettelijke grondslag vereisen - en daarvoor zijn
(zacht gezegd) goede gronden -, dan voert dit onvermijdelijk tot de conclusie
dat belangrijke onderdelen van ons staatsrecht in strijd zijn met de Grondwet.
Immers, zowel bij de werving, als bij de instelling en werkwijze van de Com-
missie aantrekken leden rechterlijke macht, en de selectie van presidenten en
vice-presidenten, ontbreekt een wettelijke grondslag.^

Overigens vloeit, behalve uit art. 117, eerste lid, GW mogelijk ook uit art. 6
EVRM de eis van een wettelijke grondslag voor de werving, selectie en pro-
motie van rechterlijke ambtenaren voort. Art 6 EVRM bepaalt immers dat een
ieder bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het
bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging,
recht heeft op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een
redelijke termijn, üfoor <?e/i 0/M2/7ianA;i7(/'£e en onpa/tf/tfige rec/zrer/(/)te (mïa/irii
weüfce £>// de vwr ü tngesreW. Hoewel art. 6, eerste lid, eerste volzin, EVRM
zich niet expliciet uitlaat over de werving, de selectie of de benoeming van
rechters, stelt de Commissie in de Zand-zaak '7r is r/ie oft/m O/M?/w/pose o/"

26. Nota naar aanleiding van het eindverslag, Bijl. Hand. II 1980-1981,16 162, nr. 11, p. 2
27. Zie § 2.3.5 > • • .
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//ze C/az/se wz /4rnc/e 6 f7) reöK/rz/zg r/za/ //ze co«m s/za// &e "e.v/aMs/zed 6y
/aw" //za/ //zeyMd/cza/ orj?a/j/zart'o« w a drniocrarie .yoc/e/y /nus/ no/ depend on
r/ze d/scre/zon o///ze ExecM/zve, /?w/ //za/ z/ s/zow/d fre rê Mtofórf />>> /aw e/na/za/z>zg
/ro/n Par//a/nenr. "^ Delegatie van bevoegdheden aan een lagere wetgever is
volgens de Commissie voor bepaalde onderwerpen echter toegestaan: ",4r/zc7e
6 (7) rfoev flor ra7«/r<? //ze /eg/.v/a/wre to A-̂ M/öfó eac/i a/zd every rfera// //i //i/s
/ïe/d 6y /O/TWÖ/ /4 c/" o/ Par//amem, «ƒ f/ie /egw/an<re esra/?/«/te.v ar /eayf r/ie

/ yra/MeworA: /or //ie yu<#ria/ orga/i/zarion."" Wat evenwel nog
is, en wat 'deto//' laat de Commissie in het midden.**

2.2.4 Delegatie

Terwijl ook voor de werving, selectie- en bevordering van rechterlijke amb-
tenaren op grond van het bepaalde in art. 116, tweede lid, GW moet worden
uitgegaan van het vereiste van een wettelijke grondslag, blijkt uit de term
'regelt' in art. 116, tweede lid. GW dat delegatie terzake is toegestaan. De
reikwijdte van die delegatie is, zo blijkt uit de grondwetsherziening van 1983,
beperkt tot het centrale overheidsverband." Van deze delegatiebevoegdheid
is - zie § 2.3 - op ruime schaal gebruik gemaakt. Uit de grondwetsherziening
1983 blijkt niet dat aan deze constellatie een (enige) principiële gedachtengang
ten grondslag ligt. Terwijl de regering in het algemeen een beschouwing over
de toegang tot het rechtersambt achterwege laat, merkt zij over art. 116 GW
op dat dit de basis vormt voor de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht,
die haar leden beoogt te beschermen tegen "o/ïgewe/w/'e /?ei>ivtoe<i//ig ". Overi-
gens is "de 0rta/7ttz/z&e///A.7jetó va/i de rec/tfe/7(/£e mac/tf" volgeas de regering
geen zaak van "toMfór" grondwetsbepalingen: "de geert waanVi de /•ec/irer/j/fce
tfwc/tf /zatfr aröe/d vera'c/tf w w de pra&n/A: /ze/ fte/angr//fcs'/e aspec/. Deze
we/2to///e// zou ec/z/er onvo/doende #erw##es/ewnd uwde/z, //zd/e/i me/de Grewzd-
we/ de /?e/zoe/n/>z# voor /ze/ /eve/z ZOM waarborgen." De ruime delegatie- (en sub-
delegatie)bevoegdheden bij de toegang tot het rechtersambt lijkt de regering in
het geheel niet als een probleem te zien. Integendeel, zij stelt juist dat de ter-
minologie 'de wet regelt' de wetgever "ee/z vo/doe/ide ma/e va/z vr///ze/d gee/?":

28. Rapport van 12 oktober 1978, Zand, D&R 15 (1979) p. 70 (79-81)
29. Rapport van 12 oktober 1978. Zand, D&R 15 (1979), p. 80
30. Wel stelt zij in de Zand-zaak dat het begrip 'bij de wet ingesteld', "e«v«ag« f/ic

organiza/iona/ *«-«/> o/ //je cour/j, i/tc/ia/i/ig no/ on/)» //ie ma//erj co/n/ng wi/Zi/n ///e
,/uraii/c/io/i o/a cer/a/Vi ca/egory o/ cowm, /»«/ a/50 //ie M/aM/5/i/neM o///ie />u/iv/Wwa/
co«m am/ //ie de/ewi/na/ion o///ie/> /oca/yMmd/t/ion." Rapport van 12 oktober 1978,
Zand, D&R 15 (1979), p. 80

31. Zie: Nota naar aanleiding van het eindverslag. Hand. II 1980-1981, 16 162, nr. 11, p.
2. Zie ook: C.A.J.M. Kortmann, De gronrfwe/j/ierz/enrngen ƒ 985 en 79S7,1987, p. 327
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"De /»0£e/(/&Ae/7/ vow de/e#ar/e m to rweerfe //</« o/jrfer meer #e#evert om to de
wergever M0#e///& re w/o/:e/i de Auüffge prayt/yA: dar ton/tin erc door de gerec/»/en
a&mede </oor de M/n/rte/- VÖ/J Jutf/rii, de raa£verde//rtg vvorrfr wwrgesre/d, re
öe/ïoade«. Bove/u//e« « to ^ewemr ow /«de Gro«dwer de moge/ï/ifctod ope/i re
/joude/f rfflr /;er aa/?tö/ rec/;rer.v va/i ee« ^erec/jr «ƒ Z?(/'voorèeeW rfe remror/a/e
c«wpere«r/e der gerec/irefl ü«rfen rfan />(//orwie/e wer worrfe/i v

2.3 De toegang tot het rechtersambt: de wettelijke regeling ......

2.3.1 Selectie: rechterlijke ambtenaren in opleiding
• •••• * • • ? f

De leden van de rechterlijke macht worden gerecruteerd uit twee groepen: de
raio's en de buitenstaanders. Alvorens te worden benoemd tot rechter, dienen
kandidaten voor een rechterlijke functie een selectieprocedure te doorlopen,
hetzij bij de raio-selectiecommissie hetzij bij de Commissie aantrekken leden
rechterlijke macht. Ambieert men een functie bij de rechterlijke macht en heeft
men reeds minimaal zes jaar juridische praktijkervaring, dan komt men terecht
bij de Commissie aantrekken leden rechterlijke macht; zo niet dan dient men
eerst de zesjarige raio-opleiding te doorlopen. Volgens art. 59i, eerste lid, Wet
RO kunnen personen die de graad of hoedanigheid bezitten als bedoeld in
art. 48, eerste lid, Wet RO, door de minister van justitie worden aangesteld als
rechterlijk ambtenaar in opleiding. Rechterlijke ambtenaren in opleiding
(raio's) worden opgeleid voor de zittende of staande magistratuur. Na het met
gunstig resultaat doorlopen van de raio-opleiding worden zij eerst aangesteld
als gerechtsauditeur of als substituut-officier van justitie bij een arrondisse-
mentsrechtbank. Na verloop van enige tijd kan een gerechtsauditeur worden be-
noemd tot rechter-plaatsvervanger. De substituut-officier van justitie kan na
enige tijd in aanmerking komen voor benoeming tot arrondissementsofficier
van justitie. Bij algemene maatregel van bestuur worden voorschriften gegeven
met betrekking tot de selectie, de aanstelling, de opleiding en andere aange-
legenheden, alsmede de rechtspositie van deze ambtenaren."

2.3.1.1 De raio-selectiecommissie

Ten aanzien van de toelating tot de opleiding bepaalt het Besluit opleiding
rechterlijke ambtenaren dat er een selectiecommissie is.** De selectiecom-
missie is volgens art. 17 Besluit samengesteld uit a) een president van een
arrondissementsrechtbank en drie andere voor het leven benoemde leden van
gerechten belast met de berechting van geschillen over burgerlijke rechten,

32. MvT. Bijl. Hand. II 1979-1980. 16 162, nr. 3, p. 17
33. Zie: art. 59i, tweede lid. Wet RO jo. KB van 24 oktober 1985, Stb. 555
34. KB van 24 oktober 1985, Stb. 555
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voorts b) een officier van justitie, hoofd van een arrondissementsparket en twee
andere leden van het openbaar ministerie, c) een voorzitter van een raad van
beroep" en een ander voor het leven benoemd lid van een gerecht, uitsluitend
belast met geschillen die niet uit burgerlijke rechtsbetrekkingen zijn ontstaan;
d) drie personen, niet behorend tot de vorige groepen en niet werkzaam bij het
ministerie van justitie, en e) drie ambtenaren van het ministerie van justitie.**
Volgens an. 18, vijfde lid. Besluit legt de commissie al wat tot haar werkwijze
behoort neer in een reglement van orde dat de goedkeuring van de minister be-
hoeft. Als voorwaarden voor de toelating tot de opleiding stelt het Besluit dat
de kandidaten de graad of hoedanigheid bezitten zoals genoemd in art. 48,
eerste lid. Wet RO (opleidingsvereiste) en dat zij niet ouder zijn dan dertig
jaar. De minister kan, de selectiecommissie gehoord, ontheffing verlenen van
de leeftijdseis. De minister beslist omtrent toelating van de kandidaten na
advies van de selectiecommissie. Hij laat geen kandidaten toe dan op aanbe-
veling van de selectiecommissie."

2.3.1.2 De Commissie aantrekken leden rechterlijke macht

De selectie van buitenstaanders voor de functies van rechter in een arron-
dissementsrechtbank en kantonrechter geschiedt door de Commissie aantrekken
leden rechterlijke macht. Met de selectie van kandidaten voor andere colleges
houdt de Commissie aantrekken leden rechterlijke macht zich niet bezig. Zo
werven en selecteren de gerechtshoven bijvoorbeeld zelf hun kandidaten, een
situatie die, volgens de secretaris van de Commissie, N.J. van der Lee, "/i/e?
a//erwe#CTi wo/tfr /oe^e/K/c/tf. "^ De term 'buitenstaanders' is overigens ver-
warrend: het kan daarbij gaan om personen die over minstens zes jaar elders
opgedane juridische ervaring beschikken, en de 'overstap' naar de rechterlijke
macht willen maken, dan wel om personen die van uit hun huidige werkkring
als rechter-plaatsvervanger willen worden benoemd, en die niet van plan zijn
^w// rim<? over te stappen naar de rechterlijke macht. Voor de eerste categorie
geldt een 'normale' selectieprocedure, voor de tweede een verkorte procedu-
re." De Commissie aantrekken leden rechterlijke macht werd ingesteld bij

35. Thans een voorzitter van de bestuurssector van een rechtbank.
36. De onder a) tol en met d) bedoelde leden worden voor vier jaar benoemd door de

minister van justitie, die met betrekking tot de onder a), b) en c) bedoelde leden advies
inwint van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. De onder e) bedoelde leden
worden voor onbepaalde tijd benoemd. Elk jaar treden drie van de onder a) tol en met
d) bedoelde leden af. Zij zijn niet aansluitend herbenoembaar. Uit de leden wijst de
minister een voorzitter aan (art. 17 Besluit).

37. Art. 16 Besluit. Zie voor een beschrijving van de selectieprocedure: Bijlage 2
38. Bron: interview mei N.J. van der Lee. secretaris van de Commissie aantrekken leden

rechterlijke macht, 15 maart 1993. Den Haag
39. Zie voor een beschrijving: Bijlage 2
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ministerieel besluit van 16 april 1970/" Reden voor instelling van de Com-
missie was dat zich volgens de minister voor vacatures in de zittende magis-
tratuur te weinig juristen met een elders verkregen praktijkervaring aanmeld-
den. Met de instelling van de Commissie hoopte de minister de belangstelling
van ervaren buitenstaanders voor een loopbaan bij de rechterlijke macht te
stimuleren/' Sinds de jaren zestig hanteert het ministerie de beleidslijn dat de
rechterlijke macht voor ten hoogste 50% wordt samengesteld uit raio's en voor
tenminste 50% uit leden die tevoren een heel andere carrière hebben gevolgd,
bijvoorbeeld in de advocatuur, het bedrijfsleven, het wetenschappelijk
onderwijs of bij de overheid/* :^ -. : >;u!D' •;>

2.3.2 Absolute en relatieve voorwaarden voor benoembaarheid

Na de selectieprocedure bij de Commissie aantrekken leden rechterlijke macht,
kunnen buitenstaanders (oud-raio's worden eerst als gerechtsauditeur aange-
steld) worden benoemd tot rechter-plaatsvervanger in een arrondissements-
rechtbank/' Daarbij wordt overigens nog onderscheiden tussen honoraire
rechter-plaatsvervangers (de buitenstaander maakt geen 'overstap' naar de
rechterlijke macht), en het rechter-plaatsvervangerschap als opleidingsfunctie.
Teneinde in aanmerking te kunnen komen voor een eerste of verdere benoe-
ming, dient de kandidaat te voldoen aan een aantal (grond-)wettelijke eisen
voor benoembaarheid in de rechterlijke macht. Ik onderscheid tussen absolute
en relatieve voorwaarden voor benoembaarheid. De absolute voorwaarden voor
benoembaarheid gelden steeds voor de benoeming in een rechterlijk ambt; de
relatieve voorwaarden gelden slechts voor de benoeming in een bepaald co/-
/e#<?, maar staan een benoeming in de rechterlijke macht overigens niet in de
weg. De absolute voorwaarden voor benoembaarheid zijn het bezit van de
Nederlandse nationaliteit^ en een bepaalde juridische opleiding."* Bij de rela-

40. Besluit van 16 april 1970 Hoofdafdeling R.O. nr. 735 P 870
41. Besluit van 16 april 1970 Hoofdafdeling R.O. nr. 735 P 870. Zie voor een beschrijving

van de selectieprocedure: Bijlage 2
42. Zie hoofdstuk 4
43. De /oe/ra#/i£ /o; rfe /•tfc/ifór/yte mac/i/ via <te Co»wn«5/> aan/ratten /erfen /•ec/ï/er/yte

/nadif, brochure 1993, p. 11
44. Art. 29a Wet RO Een uitzondering op de regel van art. 29a Wet RO vormen overigens

de niet-Nederlandse Molukkers, die door de zorg van de Nederlandse regering in 1951
of 1952 in groepsverband naar Nederland zijn overgebracht, en die op het tijdstip van
het in werking treden van de Wet van 9 september 1976 Stb. 468 (Wet betreffende de
positie van Molukkers) in Nederland woonplaats of werkelijk verblijf hadden. Zij
worden bij de toepassing van de Nederlandse wetgeving behandeld als Nederlander, en
zijn in tegenstelling tot andere niet-Nederlanders, tot iedere openbare dienst benoem-
baar, met uitzondering van de krijgsmacht. Zie: art. 1 van de Wet van 9 september
1976, Stb. 468. Ook het vereiste van het Nederlanderschap dat art. 29 Wet RO als voor-
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tieve voorwaarden voor benoembaarheid gaat het om het verbod van neven-
functies ex art. 8 Wet RO), en het verbod voor de leden van de Hoge Raad om
lid te zijn van de Staten-Generaal/* Deze incompatibiliteiten zijn echter geen
beletsel voor de benoembaarheid in de rechterlijke macht of in een bepaald
college. Wel dient een rechter, na de aanvaarding van zijn ambt, zijn onver-
enigbare functie neer te leggen. De leden van de rechterlijke macht welke voor
het leven zijn benoemd, die ambten of betrekkingen aanvaarden die volgens de
wet onverenigbaar zijn met de door hen beklede functie, worden door de Hoge
Raad ontslagen.'"

2.3.3 Benoemingen: algemeen ; ~ :

De leden van de rechterlijke macht worden (zie hiervoor) gerecruteerd uit twee
groepen: de raio's en de 'buitenstaanders'. Noch het met gunstig resultaat
afleggen van de raio-opleiding, noch het positieve oordeel van de Commissie
aantrekken leden rechterlijke macht, garanderen een benoeming tot de zittende
of staande magistratuur. Na de raio-opleiding kan de oud-raio tot gerechtsaudi-
teur worden benoemd, en daarna tot rechter in een arrondissementsrechtbank;
voor de buitenstaanders geldt, als gezegd, dat na het fiat van de Commissie
aantrekken leden rechterlijke macht een benoeming tot rechter in een arrondis-
sementsrechtbank mogelijk is. In de praktijk worden buitenstaanders echter
eerst als rechter-plaatsvervanger bij een rechtbank, en in een enkel geval tot ge-
rechtsauditeur benoemd. Overigens is de rechterlijke loopbaan wettelijk niet
geregeld.

Voor een rechter in een arrondissementsrechtbank staan in de praktijk drie
promotie-richtingen open, namelijk de functies van vice-president van een
rechtbank, van raadsheer in een gerechtshof en van kantonrechter. Van daaruit
kan verdere promotie worden gemaakt. Voor de vice-presidenten van een
rechtbank is dit hetzij een benoeming tot raadsheer in een gerechtshof, hetzij
een benoeming tot rechtbankpresident. Voor de raadsheren is dit doorgaans een
benoeming tot vice-president gerechtshof met daarna nog de mogelijkheid om
tot president gerechtshof te worden benoemd. Ook de overstap naar een groter

waarde stelt voor de benoembaarheid tot rechterlijk ambtenaar geldt niet voor deze
categorie niet-Nederlanders. Zie verder: hoofdstuk 4

45. Am. 35. eerste lid, 48 eerste lid, 64 en 86 Wet RO. Overigeas geldt dat de leden van
de rechterlijke macht bij het bereiken van het zeventigste levensjaar ontslag wordt
verleend. Daarmee is (theoretisch) teveas de maximale leeftijd gegeven waarop men
benoemd zou kunnen worden. Zie: artt. 36, tweede lid, 51, eerste lid, 62, eerste lid en
84, eerste lid. Wet RO

46. Art. 57, tweede lid, GW jo. art. 9 Wet RO . . . . . .
47. Art. 12, eerste lid, sub c. Wet RO
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kanton, of een groter arrondissement wordt als een promotie beschouwd.**
Het begrip 'carrière-rechter' dat wel voor ons promotiestelsel wordt gehanteerd
is trouwens verwarrend. Met carrière-rechter (career yitt/gev) wordt in de
(veelal Amerikaanse) literatuur meestal bedoeld degene die voor een onbepaal-
de ambtstermijn ('voor het leven') is aangesteld (in tegenstelling tot rechters
die voor een bepaalde termijn worden benoemd of gekozen). Met carrière-
rechters wordt in ons land echter bedoeld, degene die voor een loopbaan in de
rechterlijke macht kiest (dus de oud-raio, of de buitenstaander die de 'overstap'
naar de rechterlijke macht maakt, niet: de rechter-plaatsvervanger).

2.3.4 De procedure bij eerste benoemingen ••': :

De eerste stap in de rechterlijke loopbaan is (behoudens het gerechtsaudi-
teurschap) de benoeming tot rechter(-plaatsvervanger) in een arrondisse-
mentsrechtbank. Daartoe dient eerst een vacature 'open te vallen'. Het verzoek
tot het openstellen van de vacature wordt gedaan door de rechtbank; de
beslissing daarover (vaststelling dat voldoende formatieruimte beschikbaar is)
gebeurt door het ministerie van justitie. Daarna wordt o.a. in het Nederlands
Juristenblad een advertentie geplaatst, waarin kandidaten worden opgeroepen
te solliciteren.'" Met betrekking tot de werving van (kandidaat) rechterlijke
ambtenaren bevat de Wet RO geen voorschriften. De werving van raio's ge-
schiedt door het ministerie van justitie, evenals de werving voor promotiefunc-
ties; de werving van 'buitenstaanders' geschiedt door de Commissie aantrekken
leden rechterlijke macht. De werkwijzen van het ministerie en van de Com-
missie lopen niet ver uiteen. Uitgangspunt vormen de advertenties die op
gezette tijden in zowel juridische bladen als in een aantal landelijke dagbladen

48. De /of/ra/in; to/ de rec/i/er/y/te /nac/i/ v/a de Co/n/n/wie aa/i//-e/t*e« /erfew
/«flc/i/, brochure 1993, p. 14

49. Tegen deze sollicitatie-'plicht' rees in de jaren vijftig met name van de kant van kandi-
daat rechter-plaatsvervangers bezwaar. Een dergelijke benoeming, waarbij het veelal
ging om personen die 'algemeen geacht en gezien' waren, werd beschouwd als "ee/i eer

wie/ /j/eeg/ /e .so//ici7e/wi. Bove/id/en /'.? //e/ wie/ de«W?eeWi£ /e
zy, die I/I /ie/ /naa/5cna/?pe/(/& /eve/i een vooraa/w/aande /?o.vi7

«ƒ reeds een <v/-vo//e rarnè/-? ac/f/er de r«# ZieMew, Z«//e/i tfarze/en -00* a/ wwrde/i zy
!/ o/"fej/i/o«rec/i/<Ti«7ge/iorfigrf- /e so/Wci/e/r/i wwwieer zi/ mrt de zeArer/ieirf

/e WY>/tfen /)f/io««rf." (Brief van de minister van justitie van 12 januari 1955,
nr. P. 800/059) Om die reden werd de publikatie van vacatures voor rechter-plaatsver-
vangers in het Nederlands Juristenblad gestaakt, en werd de werving en recrutering van
de plaatsvervangers weer overgelaten aan de rechtscolleges zelf. Een rechtscollege kon
in een dergelijk geval volstaan met een aanbeveling van slechts een kandidaat. Vacatures
rechter-plaatsvervanger worden tot op heden niet gepubliceerd.
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en tijdschriften van uiteenlopende signatuur worden geplaatst.* Voor vacatu-
res raadsheer Hoge Raad geldt een uitzonderingssituatie; daarvoor wordt niet
geadverteerd. In het verleden werden kandidaten zelfs niet gevraagd, maar
eenvoudig op de aanbeveling geplaatst. Tegenwoordig worden potentiële kandi-
daten door de Hoge Raad zelf 'gepolst'." Dit laatste komt trouwens ook voor
bij de 'lagere' functies; zo gebeurt het - naar verluidt - regelmatig dat een
president van een college of een kantonrechter, iemand die hij bijzonder ge-
schikt acht voor het rechtersambt - veelal gaat het dan om advocaten - aan-
moedigt om te solliciteren.

Het ministerie zendt de binnengekomen sollicitatierekesten met een verzamel-
lijst door aan de desbetreffende rechtbank, die een aanbeveling opmaakt. De
aanbevelingsvergadering bestaat (bij vacatures rechter arrondissementsrecht-
bank) uit de president van de betrokken rechtbank, de leden van de rechtbank
en de officier van justitie die is benoemd tot hoofd van het betrokken arrondis-
sementsparket." In het algemeen wordt voor het opstellen van de aanbeveling
een vergadering belegd waaraan alle leden van het betreffende college kunnen
deelnemen. Om een oordeel te kunnen krijgen over de geschiktheid van de
kandidaten wordt het veelal nodig geacht dat met ieder van hen wordt kennis
gemaakt. Vaak vindt zo'n gesprek plaats met alle leden van het college
afzonderlijk. Soms echter geschiedt de kennismaking en het opstellen van de
aanbeveling door het presidium van het betrokken college. De aanbeveling
vermeldt in a//a&eri.vc/ze volgorde de namen van drie" kandidaten, zodat door
de rechtbank geen voorkeur wordt uitgesproken. Na vaststelling van de lijst van
aanbeveling wordt de lijst om commentaar gezonden aan de procureur-generaal
bij het gerechtshof. Het openbaar ministerie conformeert zich nagenoeg altijd
aan de aanbeveling. Ook de bijdrage van de president van het gerechtshof, aan
wie de aanbeveling wordt voorgelegd, is praktisch zeer gering.** Het gerechts-
hof stuurt de aanbeveling, al dan niet voorzien van commentaar, door aan het

50. Werving door de selectiecommissies geschiedt door advertenties in: het Nederlands Ju-
ristenblad, Intermediair, en enkele landelijke dagbladen.

51. P.J. van Koppen en J. ten Kate, 7of raa<fa/ie?rfte;io«n<i/4«rfer/w/v« e«nvft«io«m/jgert
m rfe Woge /toad der Atofrr/a/uten, 1987, p. 99

52. Art. 52 Wet RO
53. In het verleden bleek echter dat rechtbanken, bij gebrek aan geschikte kandidaten, niet

zelden minder dan 3 kandidaten op de aanbeveling plaatsten, dit tot ergernis van hel
ministerie van justitie. Zie de brief van de minister van justitie van 6 juli 1953, nr. P.
8000/059

54. Bron: Projectgroep Werkbelasting Gerechten, rapport: Om/erzoeJt yM/jc/jortf/wj
r / / W * mac/i/, 1985, p. 3-4
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ministerie van justitie.*'' Daarna wordt op het ministerie van justitie een
'benoemingsnota' opgesteld. Met uitzondering van kandidaten voor de vacatu-
res van president of voorzitter van colleges zullen de aanbevolen kandidaten bij
ontstentenis van de minister door de secretaris-generaal worden ontvangen.
Indien de kandidaat minder dan twaalf maanden geleden in verband met een
sollicitatie is ontvangen, wordt van audiëntie afgezien.** Tenslotte volgen het
benoemingsbesluit door de regering en de installatie en beëdiging van de
rechter. Overigens is de duur van de aanbevelings- en benoemingsprocedure,
die voorheen gemiddeld 7 tot 9 maanden bedroeg, sinds september 1992 aan-
zienlijk bekort."

2.3.5 De procedure bij verdere benoemingen - •'•"••

In het systeem van de Grondwet en van de Wet RO is niet voorzien in een
(duidelijke) promotieregeling voor rechterlijke ambtenaren.'* Wat de presi-
dents- en vice-presidentsfuncties bij de rechtbanken en de gerechtshoven be-
treft, valt dit te verklaren uit de omstandigheid dat voor die benoemingen van
oudsher de (overigens: ongeschreven) anciënniteitsregel gold. Slechts voor de
benoeming van de leden van de Hoge Raad vinden we een vage vingerwijzing
voor bevorderingen; de Hoge Raad dient bij het opmaken van de aanbeveling
'de leden der Hoven en der arrondissementsrechtbanken, mitsgaders de leden
van het openbaar ministerie, welke deze hun ambtsbedieningen met lof en ijver
hebben waargenomen, meer bijzonderlijk' in aanmerking te nemen."" Ook de
benoeming tot kantonrechter, raadsheer gerechtshof en president en vice-
president rechtbank en gerechtshof, moet - zoals hiervoor al bleek - worden

55. Vergelijk art. 52 Wet RO. De praktijk wisselt per hofressort. Sommige gerechtshoven
ontvangen de aanbevolen kandidaten zelf. Naar verluidt voegt het gerechtshof Den Haag
standaard een eigen advies bij de aanbeveling van de rechtbank.

56. Circulaire van 17 juni 1992, nr. 213188/892
57. Circulaire van 17 juni 1992, nr. 213188/892. De benoemingsprocedure voor de vacature

van rechter/ondervoorzitter/kantonrechter zal na verzoek tot openstelling tot aan de
installatie 5 maanden (19 weken) in beslag nemen, de vacature van raadsheren bij de
gerechtshoven: 4 maanden (17 weken), van vice-presidenten van rechtbanken en
gerechtshoven: 5 maanden (19 weken) en van rechter/ondervoorzitter/raadsheer/kanton-
rcchter-plaatsvervanger: 3 maanden (11 weken). De benoeming van een gerechtsauditeur
tot rechter zal 3 maanden (11 weken) duren en die van een buitenstaander lot gerechts-
auditeur 2 maanden (9 weken).

58. Strikt genomen kan men zich zelfs afvragen of wel van een 'promotie' gesproken kan
worden, omdat een duidelijke hiërarchie tussen rechters ontbreekt.

59. Art. 85, tweede lid. Wet RO. De Wet RO 1827 kende overigens wel een zekere
carrièreplanning voor rechters; de rechters van de rechtbanken werden bij voorkeur uit
de kantonrechters gekozen (art. 52), de raadsheren in de gerechtshoven uit de leden van
de rechtbanken (art. 67), en de raadsheren in de Hoge Raad uil de leden van de
rechtbanken en de gerechtshoven (art. 87).
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beschouwd als een verdere benoeming. Benoeming in deze functies geschiedt
bij koninklijk besluit.*

2.3.5.1 Benoeming van presidenten en vice-presidenten

De artikelen 51, eerste lid, en 62, eerste lid, Wet RO bepalen onder meer dat
de presidenten en vice-presidenten rechtbank en gerechtshof door de Koning"
worden aangesteld. Over een bijzondere procedure voor benoeming in deze
functies zwijgt de wet. Ten aanzien van de benoeming van presidenten en vice-
presidenten rechtbank en gerechtshof gold vroeger - als gezegd - het anciënni-
teitsprincipe, waardoor bij een presidentsvacature in een rechtbank of een hof
de oudste vice-president - en bij een vice-presidentsvacature de oudste rech-
ter/raadsheer - werd benoemd. Van dit anciënniteitsprincipe, dat geen wettelij-
ke grondslag had, werd enkel afgeweken indien de betrokkene niet voor een
benoeming in aanmerking wenste te komen, of in zeer bijzondere gevallen
(gezondheid/aperte ongeschiktheid)." Later werden deze benoemingen, met
uitzondering van vacatures president en vice-president Hoge Raad, z.g.
'keuzebenoemingen' van de regering.*' Thans wordt voor (sommige) promo-
tiebenoemingen (president en vice-president arrondissementsrechtbank en
gerechtshof) een bijzondere selectieprocedure gehanteerd. Deze procedure
berust op een viertal circulaires, die in de periode 1975-1992 tot stand zijn
gekomen.** Een wettelijke grondslag voor deze procedures ontbreekt (overi-
gens ten onrechte; zie hiervoor § 2.2.3). Omdat de procedures voor verdere
benoemingen grotendeels overeenkomen, volsta ik hieronder met de bespreking
van de jongste procedure voor vacatures president rechtbank van 24 november
1992.*' Bij de benoeming van de president van de rechtbank Amsterdam,
R. Gisolf, in 1992 is deze procedure voor het eerst toegepast, en gedocumen-

60. Zie hierover de opmerkingen van de regering bij de algehele grondwetsherziening 1983.
Hand. II 1980-1981, p. 3319

61. N.B. art. 117 GW spreekt over een benoeming bij koninklijk besluit
62. P.R. Smits, £n/ge fajnHe^ew/«gen fty de /itt/tftge procerfwre van />eno«m>ig van

pr«/rfe-/i;e« en Wce-/w.sirfen/<?/! W/ rec/irtwi/fcen en Zioven, in: Trema, 1989, p. 168
63. Het precieze moment is niet gedocumenteerd.
64. Benoemingsprocedures: president rechtbank: circulaire van 19 november 1985 nr. 2168

P 885 (gewijzigd bij circulaire van 24 november 1992 nr. 26366/892; vice president
rechtbank: circulaire van 3 januari 1975 nr. 2284 P 874; president gerechtshof:
circulaire van 1 juli 1987 nr. 1271 P 887; vice-president gerechtshof: circulaire van 1
juli 1987 nr. 1271 P 887. Zie verder hoofdstuk 4 en Bijlage 1

65. Circulaire van 24 november 1992 nr. 263662/892. Overigens werd mij door het
Ministerie van Justitie meegedeeld dat ten aanzien van de benoemingsprocedures op
korte termijn geen veranderingen zijn te verwachten. Brief van 29 oktober 1993.
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teerd door een lid van het betreffende afspiegelingscollege**, hetgeen een
mogelijkheid biedt theorie en praktijk van presidentsbenoemingen naast elkaar
te leggen.*"

2.3.5.2 De herziene benoemingsprocedure president rechtbank

Bij verdere benoemingen* is net als bij eerste benoemingen sprake van een
wervings-, aanbevelings- en benoemingsfase, maar is met name de aanbeve-
lingsfase nader uitgewerkt. Terwijl de aanbeveling bij eerste benoemingen
wordt opgemaakt door de rechtbank en de hoofdofficier van justitie in het
betrokken arrondissement, is bij verdere benoemingen sprake van een 'com-
missie van aanbeveling', van z.g. 'insprekers', en - voor vacatures president
rechtbank en gerechtshof - van een 'afspiegelingscommissie'. Anders dan bij
eerste benoemingen is de aanbevelingsvergadering bij verdere benoemingen
niet (alleen) samengesteld uit de leden van de betrokken rechtbank of het
betrokken gerechtshof, maar hebben daarin ook externe leden zitting.** De
bevoegdheden van de commissie van aanbeveling worden in de verschillende
circulaires meer of minder omschreven. De jongste regeling op dit punt, nl. de
nieuwe benoemingsprocedure voor presidenten rechtbank, is het meest gedetail-
leerd.™ Het zwaartepunt lijkt te liggen bij de commissie van aanbeveling;
deze 'kleine commissie', bestaande uit de president van het betrokken college
en twee presidenten van buiten, wint inlichtingen in, maakt zonodig (indien er
zeer veel sollicitanten zijn) een voorselectie, en hoort de kandidaten.

66. P. Ingelse. Op zoe£ /war een m r a w /J/-MK/«J/ Vers/ag van /ï
&«£.ÏC0//É>£<?, in: Trema 1993-7. p. 294-298

67. Hoewel ten tijde van de vacature van Gisolf formeel nog de oude circulaire (circulaire
van 19 november 1985 nr. 2168 P 885) gold, is in Amsterdam de herziene procedure
reeds toegepast.

68. N.B. de benoeming tot kantonrechter en raadsheer gerechtshof -beide worden eveneens
als een verdere benoeming beschouwd- blijven hier buiten beschouwing. De betreffende
regelingen zijn grotendeels identiek aan een eerste benoeming. Zie voor een beschrijving
van de betrokken regelingen Bijlage 1

69. Zo hebben in de commissie van aanbeveling voor presidentsfuncties rechtbank de presi-
dent van het gerechtshof en twee ad hoc door de vergadering van rechtbankpresidenten
aangewezen rechtbankpresidenten zitting (circulaire van 24 november 1992 nr.
263658/892). Bij vacatures president gerechtshof zijn dit een door de vergadering van
hofpresidenten aan te wijzen president van een gerechtshof, en twee door de vergadering
van rechtbankpresidenten aan te wijzen rechtbankpresidenten (circulaire van 1 juli 1987
nr. 1271 P 887). Bij de vacatures vice-president rechtbank en hof is de commissie van
aanbeveling -anders dan bij vacatures president- mede samengesteld uit de zittende presi-
denten: circulaires van 25 januari 1989 nr. 142 P 889/21 februari 1989 nr. 307 P 889
(vacatures vice-president gerechtshof) en 3 januari 1975 nr. 2284 P 874 (vacatures vice-
president rechtbank). Zie Bijlage 1

70. Circulaire van 24 november 1992 nr. 263658/892. Zie Bijlage 1
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De rechtbank waarin de vacature bestaat stelt voordat de vacature wordt open-
gesteld een profielschets op en doet deze aan de commissie van aanbeveling
toekomen. Voor de totstandkoming van die profielschets bevat de circulaire
geen richtlijnen. Bij de recente benoeming van de president van de rechtbank
Amsterdam, werd de profielschets pas opgesteld nadat de sollicitatierekesten
waren binnengekomen. Daarbij had het college de gewenste eigenschappen
onderscheiden in 'juridische kwaliteiten', 'managementkwaliteiten' en 'overige
eisen'." De commissie van aanbeveling wint vervolgens inlichtingen in, bij
voorkeur volgens een vast stramien, met een vaste vraagstelling en beperkt tot
bepaalde functionarissen, zoals de president van de rechtbank waaraan de
sollicitant verbonden is en eventueel de president van het hof indien het een
raadsheer betreft. Indien de adviezen daartoe aanleiding geven, staat het de
commissie van aanbeveling vrij nadere inlichtingen in te winnen. De voorzitter
van de commissie van aanbeveling stuurt een afschrift van de binnengekomen
inlichtingen naar de overige leden van de commissie alsmede aan de voorzitter
van een delegatie van in beginsel 5 personen uit de rechtbank '7#e /*# ve/trow-

to" (het afspiegelingscollege), die deze stukken vertrouwelijk onder
zich houdt en ze na het uitbrengen van het advies aan de voorzitter van de
commissie van aanbeveling terugzendt. Niet duidelijk is overigens hoe dit ver-
trouwen wordt vastgesteld. Om daadwerkelijk het college te "wemp/e#e/<?/i",
achtte men het in Amsterdam noodzakelijk om de rechtbank in al haar geledin-
gen (bestuurs-, civiele- en strafsector, kort-geding-sector, jeugd- en familie-
unit) te vertegenwoordigen, zodat het afspiegelingscollege niet uit vijf maar uit
tien leden bestond (drie vice-presidenten en zeven rechters)." De leden van
het afspiegelingscollege en de overige hierna te noemen insprekers kunnen bij
de voorzitter van het afspiegelingscollege inzage in de binnengekomen in-
lichtingen verkrijgen. De sollicitant heeft het recht kennis te nemen van de
zakelijke inhoud van de inlichtingen. Het afspiegelingscollege onthoudt zich
van het inwinnen van schriftelijke inlichtingen.

De circulaire maakt, afgezien van het verbod voor het afspiegelingscollege om
schriftelijke inlichtingen in te winnen, geen melding van een bevoegdheid voor
het afspiegelingscollege om sollicitanten te ontvangen. In Amsterdam hield het
afspiegelingscollege uitvoerige gesprekken met drie kandidaten, waarbij het
college zich in drie groepen had gesplitst, die elk een onderwerp (juridische,
management- of persoonlijke aspecten) voor hun rekening namen, en elk ge-
durende drie kwartier met de drie kandidaten spraken. Met een der kandidaten
werd nog een tweede gesprek gevoerd. Het afspiegelingscollege maakte daarbij

71. Ingelse, o.c. p. 294
72. Ingelse, o.c. p. 294
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gebruik van vragenlijsten, die als losse leidraad voor de gesprekken werden
gehanteerd." De commissie van aanbeveling heeft overigens het recht om,
indien haar dit in bijzondere omstandigheden gewenst voorkomt, bijvoorbeeld
omdat zich zeer veel sollicitanten hebben gemeld, uit de sollicitanten een
voorselectie te maken van degenen die naar haar mening voor de vervulling van
de vacature in aanmerking komen. De commissie hoort in ieder geval alle
sollicitanten indien deze dat wensen, behoudens wanneer een kandidaat niet aan
de formele vereisten voor de benoeming voldoet. Zij geeft de namen van alle
sollicitanten, alsmede de eventueel door haar gemaakte voorselectie, door aan
de insprekers.

Insprekers zijn het afspiegelingscollege, de hoofdofficier van justitie, de direc-
teur gerechtelijke ondersteuning (D.G.O.), het hoofd gerechtelijke ondersteu-
ning (H.G.O.) en de deken van de orde van advocaten in het arrondissement.
Op welke wijze de D.G.O. en het H.G.O. hun inspraakrecht uitoefenen staat
te hunner beoordeling. Zij kunnen dit gezamenlijk doen, maar het is ook
mogelijk dat het H.G.O. zich aansluit bij het afspiegelingscollege. Iedere
inspreker moet contact kunnen hebben met de kandidaten. Het afspiegelings-
college heeft binnen een door de commissie gestelde termijn het recht de
commissie te laten weten dat het ook andere dan de voorgeselecteerde solli-
citanten in de verdere selectie wil betrekken. De commissie kan hierover met
het afspiegelingscollege in overleg treden. Indien dit zijn wens handhaaft,
worden bedoelde sollicitanten in de verdere selectie betrokken. Vervolgens
bericht de commissie aan de sollicitanten die niet in de verdere selectie zijn
betrokken dat aan hun sollicitatie geen verder gehoor zal worden gegeven.
Voorts bericht de commissie de overige sollicitanten en de insprekers welke
sollicitanten nog als zodanig zullen optreden. De insprekers brengen op ver-
zoek van de commissie van aanbeveling hetzij schriftelijk hetzij mondeling
advies uit, maar hebben steeds de bevoegdheid schriftelijk te adviseren en,
indien schriftelijk advies is uitgebracht, een mondelinge toelichting daarop aan
de commissie van aanbeveling te geven. Het afspiegelingscollege adviseert
zonder last of ruggespraak. De adviezen zijn strikt vertrouwelijk en blijven
voor de sollicitanten en de andere insprekers geheim, behoudens de vrijheid
van de commissie van aanbeveling om met toestemming van de betrokken in-
spreker de inhoud ervan met andere insprekers en/of sollicitanten te bespreken
wanneer de adviezen daartoe aanleiding geven.

Ook de aftredende of afgetreden president geeft ten behoeve van de commissie
van aanbeveling een kenschets van de door hem (te) verlaten rechtbank en
brengt deze in relatie met bovengenoemde profielschets. Voorts kan hij inlich-

73. Ingelse. o.c. p. 295
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tingen verstrekken omtrent de sollicitanten die aan de door hem (te) verlaten
rechtbank verbonden zijn. Hij onthoudt zich echter van een advies of aanbeve-
ling. De aanbeveling bevat zo mogelijk meer dan een naam, met een maximum
van drie, opgemaakt in volgorde van voorkeur. De commissie van aanbeveling
zendt de aanbeveling en een toelichting op de aanbeveling aan het ministerie
van justitie. Niet duidelijk is wie beslist over de plaatsing van kandidaten (en
de volgorde van voorkeur daartussen) op de aanbeveling. In dit verband is niet
onbelangrijk dat de commissie van aanbeveling bij de aanbeveling alle overige
bescheiden (de originele rekesten, de binnengekomen adviezen en de overige
inlichtingen) voegt, en deze uiterlijk drie maanden na sluiting van de sollicita-
tietermijn aan het ministerie van justitie zendt. Aan de sollicitanten en aan de
insprekers wordt bericht hoe de aanbeveling, inclusief volgorde van voorkeur,
luidt. De aanbeveling wordt niet gepubliceerd.

2.3.6 Benoeming raadsheer Hoge Raad • ^ • • = = :

De benoeming van een lid van de Hoge Raad neemt tussen de verdere benoe-
mingen een bijzondere positie in. Het gaat daarbij niet om een promotie die
thuishoort in het reguliere carrièreperspectief van een rechter. Vacatures presi-
dent, vice-president of raadsheer in de Hoge Raad worden in de praktijk niet
opengesteld voor sollicitatie. Art. 118, eerste lid, GW bepaalt dat de leden van
de Hoge Raad der Nederlanden worden benoemd uit een voordracht van drie
personen, opgemaakt door de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Op zijn
beurt biedt de Hoge Raad een aanbeveling van zes personen aan de Tweede
Kamer aan.™ Volgeas art. 85, tweede lid, Wet RO zal de Hoge Raad bij het
opmaken van de aanbeveling de leden der hoven en der arrondissementsrecht-
banken, alsmede de leden van het openbaar ministerie bij deze colleges, die
hun ambtsbediening 'met lof en ijver' hebben waargenomen, in het bijzonder
in aanmerking laten komen. Niets is in art. 118 GW bepaald omtrent het
orgaan dat de leden van de Hoge Raad benoemt en/of over de aard van het
besluit waarbij de benoeming plaatsvindt.^ Naast de hoofdregel van art. 117,
eerste lid, GW achtte de regering een vermelding, dat de leden van de Hoge
Raad bij koninklijk besluit voor het leven worden benoemd, vanuit een oogpunt
van systematiek, alsmede van een beknopte opzet van de nieuwe Grondwet,
niet nodig.™ Volgens de regering kon er geen misverstand over bestaan dat
de waarborgen, die in artikel 117, eerste lid, GW voor de leden van de rechter-
lijke macht met rechtspraak belast worden gegeven, eveneens zullen gelden
voor de leden van de Hoge Raad; zij was van mening dat in de toekomst grond-

74. An. 85, eerste lid, Wet RO
75. Volgens art. 84 Wet RO worden de raadsheren bij koninklijk besluit voor hun leven

aangesteld. , •..-,.;!.; -..<.-.

76. MvA, Bijl. Hand. II 1980-1981, 16 163 (Rl 146), nr. 8, p. 2 :
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wettelijk zou zijn vastgelegd dat de leden van de Hoge Raad bij koninklijk
besluit worden benoemd." Bij de algehele grondwetsherziening van 1983
werd de voordrachtsprocedure overigens, overeenkomstig het advies van de
Staatscommissie van advies inzake de Grondwet en de Kieswet, in grote
trekken gehandhaafd.™ Sinds de grondwetsherziening van 1983 bepaalt de
Grondwet - anders dan art. 177 GW 1972 - in art. 118, eerste lid niet langer
dat door de Hoge Raad van een voorgevallen vacature kennis wordt gegeven
aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De kennisgeving van de Hoge
Raad, die volgens art. 85, eerste lid, Wet RO gepaard gaat met het inzenden
door de Hoge Raad van een lijst van aanbeveling van zes personen aan de
Tweede Kamer, heeft daardoor haar grondwettelijke grondslag verloren.

2.3.6.1 Situatie sinds 1992 -•-:•••;. : .v- . :; ,

Naar aanleiding van de eerdergenoemde kwestie-Van der Burg™ geldt sinds
19 februari 1992 bij de inzending van de aanbeveling van kandidaten voor de
Hoge Raad een nieuw regime. De Hoge Raad stuurt de curricula van de kandi-
daten op de aanbevelingslijst in gestandaardiseerde vorm voorzien van infor-
matie naar de Tweede Kamer. De president van de Hoge Raad voorziet iedere
aanbevelingslijst van een aparte toelichting. In die toelichting zet hij uiteen wat
de motieven zijn van de Raad om te komen tot de aanbeveling. De aanbeve-
lingslijst, de curricula en de toelichting worden gelijktijdig gestuurd aan de
voorzitter van de Tweede Kamer en de voorzitter van de Vaste Kamercommis-
sie voor Justitie. Indien de lijst of de toelichting aanleiding vormen tot het
vragen van nadere inlichtingen, dan zal de Vaste Kamercommissie voor Justitie
een gesprek kunnen aangaan met de president en de procureur-generaal.
Spreekt de Vaste Kamercommissie voor Justitie daartoe de wens uit, dan kan
zij daarna een gesprek voeren met een of meer kandidaten, in het bijzonder met
de personen die voor het eerst op de aanbevelingslijst zijn opgevoerd.** De
door de Hoge Raad aanbevolen kandidaten worden, anders dan de kandidaten
voor de andere rechtscolleges, niet voor een gesprek uitgenodigd op het minis-
terie van justitie.

77. Nota naar aanleiding van het eindverslag. Bijl. Hand. II 1980-1981, 16 163 (R 1146)
nr. 12. p. 1

78. Vóór de algehele grondwetsherziening van 1983 bepaalde de Grondwet in art. 177: Va«
« n voo/-geva//en vncatore word/ door de tfoge /toarf ao« de 7\veede ATa/ner der Sto/eAt-
GtTié'raa/ A:enm.s geg^vwi die, ter v?rvu///>jg daanwi, een voordrac/tf van dne per
aan de Kon/>!£ aan/xed/, /e« ei'/ide daar«/7 een *ewze /e doe/i.
De Kom>!,(> /xTioe/n/ de /?re5iden/ en de vi'ce-/?re.Hden/ M// de /eden van de Woge

79. Zie hoofdstukken 1 en 4
80. Brief van de vaste Commissie voor Justitie, Bijl. Hand. II 1991-1992, 22 300 VI, nr.

37 herdruk, p. 1-2
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2.3.6.2 Benoeming (vice-)president Hoge Raad :̂  . ; • » -t>

Voor de volledigheid zij hier nog gewezen op de vacatures president en vice-
president Hoge Raad. Ten aanzien van deze functies geldt in beginsel nog
steeds de anciënniteitsregel, al worden hierop wel uitzonderingen gemaakt.®'
Vóór de grondwetsherziening van 1983 bepaalde de Grondwet in art. 177,
tweede lid, dat de president en de vice-president van de Hoge Raad door de
Koning uit de leden van de Hoge Raad worden benoemd. In navolging van de
Proeve, het voorstel van de Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet
en de Kieswet en het advies van de Hoge Raad, werd in de Grondwet in art.
118 geen bepaling opgenomen dat de president en de vice-president van de
Hoge Raad uit de leden van de Hoge Raad worden benoemd. De bepaling was
volgens de regering 'niet nodig' naast art. 6.5 ontwerp (thans: art. 117, eerste
lid, GW) dat bepaalde dat de leden van de rechterlijke macht met rechtspraak
belast bij koninklijk besluit voor het leven worden benoemd. Het achterwege
laten van een bepaling over de benoeming van de president van de Hoge Raad
lag volgens de regering 'in de lijn' van het voorgestelde hoofdstuk 4 van de
herziene Grondwet, waarin evenmin een afzonderlijke bepaling over de benoe-
ming van de vice-president van de Raad van State en de president van de Alge-
mene Rekenkamer is opgenomen.*^

2.3.6.3 Keuzemogelijkheid :

Sinds de grondwetsherziening van 1983 is in de bepaling over de voordrachts-
bevoegdheid van de Tweede Kamer voor de leden van de Hoge Raad, de pas-
sage weggevallen dat de Tweede Kamer een voordracht van drie personen aan
de regering aanbiedt, 'ten einde daaruit een keuze te doen' (art. 177 GW
1972). Daardoor zou de vraag kunnen rijzen of de regering ook een lid van de
Hoge Raad buiten de voordracht van de Tweede Kamer om mag benoemen.
Hoewel art. 118, eerste lid, GW spreekt van een benoeming 'uit' de voordracht
van de Tweede Kamer, is de geschiedenis van de grondwetsherziening op dit
punt niet helder.** Uit de memorie van toelichting blijkt dat de regering de
oude voordrachtsprocedure van art. 177 GW 1972, die een keuzevrijheid voor

81. Van Koppen en Ten Kate, o.c. p. 45
82. MvT, Bijl. Hand. II 1979-1980 16 163 (R1146), nr. 3, p. 4 De schrapping van de

bepaling heeft overigens nog enige aanleiding tot discussie gegeven. Zo noemden de
leden van de CDA-fractie de motivering voor het niet meer benoemen door de Koning
van de president en de vice-president van de Hoge Raad 'onvoldoende', en zagen zij het
verband lussen art. 6.5 ontwerp en het daardoor overbodig worden van de benoeming
van de president en de vice-president van de Hoge Raad door de Koning niet. VV, Bijl.
Hand. II 1980-1981, 16 163 (R 1146), nr. 6, p. 2

83. Vergelijk CA.J.M. Kortmann, De gro/Kftw/sf!<7zi«M>ig«i 79SJ «i 79«7, 1987, p. 330

-.:..x,..
SS



de regering inhield tussen de voorgedragen kandidaten, onder de nieuwe
grondwet wenste te handhaven.** Opmerkelijk is overigens dat de regering er
herhaaldelijk op heeft gewezen dat de voordracht van de Tweede Kamer voor
haar een 'bindend karakter' heeft*\ waarmee gedoeld wordt op de praktijk
van benoemingen, die sinds 1852 zo is geweest dat de no. I op de voordracht
van de Tweede Kamer door de regering wordt benoemd.** 'Bindend' is de
voordracht slechts voorzover het de keuze van de regering tussen de voorgedra-
gen kandidaten betreft. Zou men echter de bevoegdheid van de regering zo
uitleggen, dat zij enkel de no. I op de voordracht van de Tweede Kamer mag
benoemen, dan dient het opmaken van een voordracht van drie personen door
de Tweede Kamer geen enkel doel meer. ;<* : -: _.. .-.r ,.. ^ *

2.3.7 Benoemingsnota, benoeming en beroep : .'

Uit hoofdstuk 1 bleek reeds dat over de gang van zaken bij de benoeming van
rechters weinig bekend is. Op het ministerie van justitie wordt, naar aanleiding
van de aanbeveling een benoemingsnota opgesteld, ter voorbereiding van de
audiëntie. De aanbevolen kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met
de minister of met de secretaris-generaal van het departement. De literatuur
neemt aan dat de regering bij aanbevelingen niet verplicht is de no. I op de
aanbeveling te benoemen en dat zij bevoegd is om zelfs buiten de aanbeveling
te benoemen.'" Het voorschrift in artt. 36a, 52 en 63 Wet RO om bij bepaalde
eerste en verdere benoemingen de aanbeveling in alfabetische volgorde op te
maken, vormt een aanwijzing voor de keuzevrijheid van de regering. Overi-
gens moet men zich van die 'vrijheid' niet al te veel voorstellen; uit hoofdstuk
1 bleek reeds dat de regering zeer sterk leunt op de aanbevelingen van de
rechtscolleges. Bij sommige verdere benoemingen dient in de aanbeveling wel
een volgorde van voorkeur te worden aangebracht (vacatures president en vice-
president rechtbank en hof). Voor de Hoge Raad ontbreekt het voorschrift van
de alfabetische aanbeveling.

84. MvT, Bijl. Hand. II 1979-1980, 16 163 (R 1146), nr. 3, p. 3
85. MvA, Bijl. Hand. II 1980-1981 16 163 (R 1146), nr. 8 p. 2 Zie ook het Tweede

Kamerlid V.A.M, van der Burg (CDA) die meent dat het 'van belang' is dat de voor-
dracht voor de regering een bindend karakter draagt (Hand. II 1980-1981, p. 3252).
Ook elders, bij de benoemingsprocedure van de leden van de Raad van State, herhaalt
de regering met nadruk dat de voordracht die de Tweede Kamer voor benoemingen in
de Hoge Raad doet, anders dan de aanbevelingen die de Raad van State doet voor
staatsraden, voor haar een 'bindend karakter' heeft (MvA, Bijl. Hand. II, 16 040 (R
1141), nr. 8, p. 16).

86. Van Koppen en Ten Kate, o.c. p. 38 - - : : . - •
87. Zie hoofdstuk 3
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2 3.7.1 Beroep ^v'?i
- • • • • -

Zowel bij eerste als bij verdere benoemingen is sprake van een besluit, en wel
een beschikking, als bedoeld in art. 1:3, tweede lid, Awb. Het gaat bij de
benoeming en bevordering van de leden van de rechterlijke macht bij koninklijk
besluit immers om een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhou-
dende een publiekrechtelijke rechtshandeling, die niet van algemene strekking
is.®* Dit betekent dat de hoofdstukken 1 tot en met 5 Awb van toepassing zijn.
Uit art. 8:4 Awb sub d. volgt o.a. dat beroep kan worden ingesteld bij de
rechtbank tegen een besluit tot benoeming of aanstelling van een ambtenaar als
bedoeld in art. 1 Ambtenarenwet. De nieuwe ambtenarenwet zal - anders dan
de huidige*' - ook van toepassing zijn op de leden van de rechterlijke macht,
met uitzondering van titel III (Bepalingen van materieel recht).* Dit betekent
dat ten aanzien van verdere benoemingen wel en ten aanzien van de meeste
eerste benoemingen geen beroep openstaat." Bij eerste benoemingen is im-
mers niet voldaan aan het vereiste van het begrip ambtenaar uit art. 8:4 sub d.
Awb. Volgens de regering zou: ^ i i ' v - « . .is ; - : , t v- := , .

van een pofentté/e awère«aar f-j /jattwe/yfo worrfe/7 £ÉÏ/ZCTK/ mer de
woge/y£te'd van £<?roÉp r<?#CTj d/r .Toorf £e.s7«f7en i/i te a/ge/neen (ibedoe/d zyn
bes/w/ren rof èewem/ng en aamri////ig da/j we/ de w«>en«g daanw», A/dW).
Waar te gaaf om de öeoort/e/Z/ig va/? .vpecy?ejfce onöerae/en va/» te aamte///n#.v-
te«V/, zoafa de vraag o/ word/ voWaan aa« de wette/y/fce a'jen va/i ge/yte
Z?e/za/?aW/ng, « reeds voorz/en j>; rec/?rer///'A:e taew/ng. Over/ge«.v ftepaa// ee/i
veetf2e/d van redenen vee/a/ de voor/tewr van de werkgever voor de ene öoven de
andere tond/daar. Deze /enen z/cn n/ef o/ nauwe/yfo voor recn/er/yjte toef-
«ng. "**

Gelet op de verhoudingen binnen de rechterlijke macht, achtte de regering het
wenselijk in de Wet op de bezoldiging van rechterlijke ambtenaren een speciale
rechtsgang te creëren, en beroep in te stellen tegen een besluit tot benoeming
of aanstelling op de Centrale Raad van Beroep." Het begrip 'belanghebbende'

88. Vergelijk: am. 1:1-1:3 Awb < •
89. Volgens art. 2, tweede lid, sub c. Ambtenarenwet is deze wet niet van toepassing op

krachtens de Grondwet of wet voor hun leden aangestelde ambtenaren.
90. Ontwerp-art. 2, sub c. Ambtenarenwet -•
91 Een uitzondering wordt gemaakt voor rechterlijke ambtenaren in opleidingen; vergelijk

ontwcrp-art. 9a Wet op de bezoldiging van de rechterlijke ambtenaren dat voor deze
categorie een beroepsrecht bij de Centrale Raad van Beroep in het leven roept.

92. MvT, Bijl. Hand. II 1991-1992, 22 495, nr. 3, p. 104
93. Zie: MvT, Bijl. Hand. II 1992-1993, 22 495, nr. 12, p. 58-59 • •
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is daarbij beperkt tot de rechterlijke ambtenaar als zodanig of de rechterlijk
ambtenaar in opleiding.** j

2.3.8 Benoeming in deeltijd - • <;

Sinds de Wet van 28 september 1989, Stb. 420 bevat de Wet op de Rechterlijke
Organisatie een voorziening die het mogelijk maakt dat de leden van de rech-
terlijke macht in deeltijd worden aangesteld. Conform art. 7b, eerste lid, Wet
RO worden de rechterlijke ambtenaren, de plaatsvervangers uitgezonderd, aan-
gesteld voor het vervullen van een volledige of een gedeeltelijke werktijd. De
volledige werktijd komt overeen met die welke geldt voor de burgerlijke rijks-
ambtenaren, werkzaam bij de ministeries. De gedeeltelijke werktijd kan niet
minder zijn dan de helft van de volledige werktijd en kan niet anders worden
vervuld dan door wekelijks gemiddeld gedurende de in het aanstellingsbesluit
genoemde werktijd werkzaamheden te verrichten. Op verzoek van de rechterlij-
ke ambtenaar kan bij koninklijk besluit een aanstelling voor een volledige
werktijd worden gewijzigd in een aanstelling in hetzelfde ambt voor een ge-
deeltelijke werktijd of een aanstelling voor een gedeeltelijke werktijd worden
gewijzigd in een aanstelling voor een andere gedeeltelijke werktijd of voor een
volledige werktijd. Op verzoeken tot wijziging van de werktijd als hierboven
vermeld, wordt niet beslist, dan nadat daarover het advies is ingewonnen van
het betrokken college of parket.'''

Vóór 1989 werd in de praktijk deeltijd mogelijk gemaakt door gebruikmaking
van een regeling die, voor oorspronkelijk andere doeleinden, was neergelegd
in de artt. 2 en 4a van de Wet op de bezoldiging van rechterlijke ambtenaren.
Op grond van art. 2 kon een raadsheer-, rechter- of kantonrechter-plaatsver-
vanger bij koninklijk besluit worden aangewezen om in de functie waarin hij
optrad een deel van de gewone taak dan wel deze taak in zijn geheel te ver-
vullen en daarvoor een bezoldiging te ontvangen. De aanwijzing vond slechts
plaats op verzoek van de plaatsvervanger en na raadpleging van het betreffende
college of kantongerecht.*" Volgens art. 2, derde lid, Wet op de bezoldiging

94. Het ontwerp-art. 9a Wet op de bezoldiging van de rechterlijke ambtenaren luidt:
/. £e« />e/ang/ie/?frende /ton /e#en «m /?«/MI7 O/ een a/tó/er? /lande/iflg /en aanzien van
ee/i rec/i/er/y/t am/>/enaar a/5 zodanig o/ een rec/i/er/y* amfr/enaar in o/?/e/a7ng afa
zoda/iig, /iwn nage/a/en fre/re**i'ngen o/ /iwn re c/i/verJfcryg enden, beroep i>«/e//en fry de
Cen/ra/e /Jaad van Beroep.
2. Geen freroep fcjn worden i/iges/e/d /egen een fres/M/7 /o/ frenoeming »ƒ aans/e//ing,
/enzy freroe/? word/ i'nges/e/d door een rec/i/er/y* amfr/e/war ais zodanig o/ ee/i
rec/i/er/yA: amfr/enaar j/i op/eiding a/i- zodanig, /iwn nage/a/en />e/re*&nge/i o/ /i«n
/•ec/izver*/ï/genden. Zie: Bijl. Hand. 1. 1992-1993, 22 495, nr. 310

95. Art. 7b, vierde lid sub a t/m g. Wet RO
96. Art. 2, tweede lid. Wet op de bezoldiging van rechterlijke ambtenaren
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van rechterlijke ambtenaren geschiedde de aanwijzing voor een bepaalde tijd,
maar voor ten hoogste vijfjaar. Wie na vijfjaar niet opnieuw werd aangewe-
zen bleef weliswaar lid van de rechterlijke macht, maar werd de facto werk-
loos." In de praktijk werkte dit stelsel met name nadelig ten aanzien van
vrouwen.'* Op 15 december 1980 bracht de Staatscommissie herziening rech-
terlijke organisatie een nota uit inzake de deeltijdarbeid bij de rechterlijke
macht, waarin zij in navolging van de interdepartementale werkgroep 'Emanci-
patie en deeltijdarbeid als aspecten van het overheidsbeleid' het uitgangspunt
huldigt dat iedere overheidsfunctie in beginsel in deeltijdarbeid moet kunnen
worden vervuld, en dat de rechtspositie van de deeltijdwerkers waar mogelijk
gelijk dient te zijn aan die van werkers in een volledige taak. De Staatscommis-
sie spreekt als haar oordeel uit dat in beginsel ieder ambt in de zittende
magistratuur en het openbaar ministerie in deeltijd moet kunnen worden ver-
vuld, en adviseert een zodanige regeling van deeltijdarbeid bij wet vast te
stellen, dat de rechtspositie van de deeltijdwerkers gelijk wordt aan die van de
volledig werkenden."

Sinds de Wet van 28 september 1989, Stb. 420 bevat de Wet RO, als gezegd,
een regeling die het mogelijk maakt dat de leden van de rechterlijke macht in
deeltijd worden aangesteld. Toch hebben emancipatoire overwegingen bij deze
regeling niet voorop gestaan. Volgens de regering lag dat gezien het 'relatief
grote aantal' vrouwen dat binnen de rechterlijke macht werkzaam is, ook niet
voor de hand."* De nieuwe regeling is onderdeel van het regeringsbeleid om
zoveel mogelijk de gelegenheid te scheppen dat arbeid in deeltijd kan worden
verricht."" In beginsel kan onder het nieuwe stelsel elke functie bij de
zittende en staande magistratuur in deeltijd worden vervuld. Hoewel de rege-
ring meent dat er functies zijn die niet in deeltijd kunnen worden verricht, acht
zij het bezwaarlijk bij wet functies te noemen die van vervulling in deeltijd

97. Zie hierover ook: F.A.M. Stroink. /fcc/t/er/(/fc orga««a/i> en rec/i/s/>raaA: I/I
1993. p. 77 e.v.

98. Zie hierover: D.F.M. Twaalfhoven, D«- /xm-rim? /«ten van de recA/«7y*« »wcA/, NJB
1985. p. 347 e.v.

99. MvA, Bijl. Hand. II 1982-1983. 17 600 hoofdstuk VI, nr. 11, p. 6
100. Die redenering spreekt overigens niet helemaal vanzelf, want mannen en vrouwen zijn

zeer ongelijk verdeeld over de hogere en lagere rechtscolleges. Zo zijn vrouwen met
name vertegenwoordigd in de laagste echelons van de rechterlijke macht. Zie hoofd-
stuk 4

101. MvA. Bijl. Hand. II 1988-1989. 20 301. nr. 5, p. 3-4 Merkwaardig is echter dat de
regering daaraan toch toevoegt dat de nieuwe regeling met name van belang is voor
vrouwen, die reeds in deeltijd werken binnen de rechterlijke macht, en voor vrouwen
die dat in de toekomst wensen te gaan doen.
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worden uitgesloten."" Of functies al dan niet in deeltijd kunnen worden
verricht hangt af van omstandigheden zoals de organisatorische situatie, aard
en omvang van de plaatselijke bezetting en de omvang van de gewenste
deeltijd. Bovendien kan voor functies waarvoor deeltijd in het algemeen
onwenselijk is, in concrete gevallen wegens persoonlijke, gezins- of familie-
omstandigheden deeltijd toch worden toegestaan.'" De gedeeltelijke werktijd
- die wekelijks moet worden vervuld'** - zal echter niet minder mogen zijn
dan de helft van de volledige werktijd. Als bezwaar tegen een kleine deel-
betrekking noemt de regering dat dan veelal elders een andere betrekking zal
worden vervuld, waardoor het 'gevaar' dreigt dat de rechterlijke functie als
'nevenbetrekking' wordt opgevat. Bij (beginnende) deeltijdwerkers die minder
dan de helft van de volledige werktijd werkzaam zijn, zou de ervaring dan te
langzaam worden opgebouwd, hetgeen onder meer als nadeel heeft dat een
andere dan een beperkte voorziening in de sfeer van de anciënniteit moet
worden getroffen."*

Volgens de regering zal in de praktijk zo soepel mogelijk met de verzoeken om
in deeltijd te werken worden omgegaan. Er is echter geen sprake van een
'recht' op deeltijd. Steeds zal na afweging van de omstandigheden moeten
worden bepaald of deeltijdwerk mogelijk is. Aan het oordeel van de autoriteit
die plaatselijk verantwoordelijk is voor het goed functioneren van zijn dienst-

102. Hiertoe had de Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie ook al geadviseerd;
zij nam als criterium aan dat het 'belang van de rechtspraak' zich niet tegen deeltijd
mag ver/.etten. Dit zou het geval kunnen zijn bij vervulling in deeltijd van bepaalde
functies, zoals die van president van een college. MvT. Bijl. Hand. II 1987-1988. 20
301, nr. 3, p. 17-21. In gelijke zin: hel advies van de emancipatieraad. De emancipa-
tieraad wenste bij de persoonlijke omstandigheden ook het dragen van gezinsver-
antwoordelijkheid genoemd te zien. De emancipatieraad meent dat er niet gemakkelijk
van uit mag worden gegaan dat functies niet in deeltijd kunnen worden vervuld; de raad
meent dat de minister per geval dient te bezien of vervulling in deeltijd mogelijk is, en
dat de minister een afwijzing dient te beargumenteren (MvT, Bijl. Hand II 1987-1988.
20 301, nr. 3, p. 22-24). Anders: de commentaren van rechterlijke colleges: men meent

: dat de functies van president bij een gerechtshof, voorzitter van een raad van beroep
en van de Centrale Raad van Beroep en van griffier bij dat college, en van kanton-
rechter oudste in rang van benoeming bij kantongerechten met meer dan vijf kanton-
rechters niet in deeltijd dienen te worden uitgeoefend (MvT, Bijl. Hand. II 1987-1988,
20 301, nr. 3, p. 2-3).

103. De regering noemt het voorbeeld van een wat oudere president van een rechtbank die
het in de resterende jaren van zijn loopbaan wat rustiger aan moet doen, en zijn
dagelijkse arbeidstijd met een uur wenst te verminderen. MvA, Bijl. Hand. II 1988-
1989, 20 301, nr. 5, p. 4

104. MvT. Bijl. Hand. II 1987-1988, 20 301, nr. 3, p. 6
105. MvA, Bijl. Hand. II 1988-1989, 20 301. nr. 5, p. 5
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eenheid zal daarom een zwaarwegende betekenis worden toegekend. '°* Tegen
de afwijzing van een verzoek kan door de rechterlijke ambtenaar die niet voor
het leven is benoemd, beroep worden ingesteld bij het Ambtenarengerecht.
Volgens de regering hebben de voor het leven benoemde rechterlijke ambtena-
ren, uit hoofde van het bepaalde in art. 2, tweede lid, Ambtenarenwet 1929
(Stb. 530), die beroepsmogelijkheid niet, maar hier ligt in de toekomst
mogelijk een taak voor de Centrale Raad van Beroep."" Het afwijzen van een
verzoek geschiedt niet bij koninklijk besluit. Volstaan wordt met een besluit
van de minister van justitie, daartoe gemachtigd door de Koningin."* f. :

2.3.8.1 Deeltijd en anciënniteit , . •

Vóór 1989 bestond bij de diverse rechtbanken verschil van opvatting over, en
in de hantering van de anciënniteitsregeling ten aanzien van de deeltijdrechters.
In sommige rechtbanken had de deeltijdrechter geen enkel 'recht', waardoor
hij niet deelnam aan rechtbankvergaderingen, 'jongste rechter' bleef en geen
sollicitanten ontving. In andere rechtbanken nam hij wel deel aan rechtbankver-
gaderingen, genoot hij anciënniteit naar datum van zijn benoeming, en ontving
hij wel sollicitanten. Tussen deze uitersten waren er rechtbanken waar de deel-
tijdrechter weer wel deelnam aan rechtbankvergaderingen maar zonder stem-
recht. De kwestie van de anciënniteit is thans geregeld in art. 7a, vijfde lid,
Wet RO. Wat de rang van benoeming betreft is er geen onderscheid tussen rech-
terlijke ambtenaren die zijn aangesteld voor het vervullen van een volledige
werktijd en zij die zijn aangesteld voor het vervullen van een gedeeltelijke
werktijd, met dien verstande dat voor de rechterlijke ambtenaar die gedurende
de vier dienstjaren, onmiddellijk volgend op de eerste aanstelling, een gedeel-
telijke werktijd vervult of heeft vervuld, als benoemingsdatum wordt aange-
merkt de datum die wordt gevonden door bij zijn werkelijke benoemingsdatum
op te tellen een termijn, overeenkomend met de helft van de binnen die vier
jaar vallende periode die hij in gedeeltelijke werktijd heeft doorgebracht.'"*

In het voorontwerp had de regering geen voorziening voor de anciënniteit
opgenomen. Zij achtte dit onnodig indien de minimum-deeltijd op de helft van

106. MvA, Bijl. Hand. II 1988-1989, 20 301, nr. 5, p. 5
107. Vergelijk het ontwerp-art. 9a Wet op de bezoldiging van rechterlijke ambtenaren
108. MvA. Bijl. Hand. II 1988-1989. 20 301, nr. 5, p. 6-7
109. De Commissie gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid oordeelde op

30 september 1993 dat de minister van justitie indirect onderscheid maakt jegens
vrouwen, in strijd met art. la Wet gelijke behandeling, door als bevoegd gezag de
regeling betreffende de rangorde van benoeming voor leden van de rechterlijke macht

• toe te passen op rechters. Gepubliceerd in: Tijdschrift voor ambtenarenrecht, 1994,
nr. 22 .
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de volledige werktijd zou worden bepaald. Daardoor zouden de deeltijdwerkers
op gelijke wijze als volletijdwerkers anciënniteit opbouwen. In haar advies op
het wetsvoorstel meende de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak echter
dat bij het bepalen van de anciënniteit 'op enigerlei wijze' rekening moest
worden gehouden met de verhouding parm'me/y«//ftme. Ook de presidenten van
de gerechtshoven en de voorzitter van de Centrale Raad van Beroep menen in
hun advies dat men het vraagstuk van de anciënniteit 'niet te licht' moet
nemen."" Het advies van de Emancipatieraad stelt zich daarentegen op het
standpunt dat het opbouwen van ervaring vaak meer afhankelijk is van de inzet
van de betrokkene en de wijze waarop deze opgedane kennis toepast dan van
de hoeveelheid verricht werk.'" In weerwil van de adviezen vanuit de rech-
terlijke macht meent de regering evenwel dat het niet onredelijk is om de
deeltijdwerker in het begin van zijn loopbaan enigszins te beknotten in de
opbouw van anciënniteit. Deze beknotting geldt echter slechts beperkte tijd, en
moet eenvoudig en helder geregeld worden. De anciënniteit zal geen 'bijzonde-
re' betekenis hebben voor de salariëring en het promotiebeleid, omdat wettelij-
ke voorschriften dienaangaande ontbreken, en de anciënniteit volgens de rege-
ring "a/ Zang mer meer /zer eeme cmenum voor de £ej/w«/ig" is. "S/ecte

tf ge////c #e5r/z/A:rert o/w/er de #e#ad/#defl voor de verv«////z# va/i een
vaaz/wre een A.e«ze woe/ worde/t #e/naafo, uwtfr de a/iaë/J/wYe/f /zo#

we/ a/.v /?epa/ertde/actor ge/uz/tfeerd.""- De anciënniteitsregel heeft thans nog
slechts betekenis voor vervanging van de oudstbenoemde raadsheer of rechter
(art. 7 Wet RO), voor de hoofdelijke omvraag (art. 26 Wet RO) en voor de
vervanging van de kamervoorzitter (art. 21 Reglement l)."*

110. MvT, Bijl. Hand. II 1987-1988, 20 301, nr. 3, p. 3
111. MvT, Bijl. Hand. II 1987-1988, 20 301, nr. 3, p. 24
112. Anders dan de regering meende de CDA-fractie dat de anciënniteit nog als een

'belangrijk principe' binnen de rechterlijke macht werd gezien; zij vroeg zich af of er
problemen zouden rijzen met de /«//-/wie rechters indien de /?art-//>ne rechters met
terugwerkende kracht anciënniteit kregen toegekend. De PvdA fractie noemde de
oplossing van het anciënniteitsvraagstuk een 'redelijk compromis'. De VVD-fractie zei
slechts 'schoorvoetend' in te stemmen met de door de regering voorgestelde anciënni-
teitsregeling. Met de regering was de VVD van mening dat de pro rata-regeling tot
nogal wat ingewikkelde regelingen zou leiden, welke niet opwogen tegen het belang
van de anciënniteitsregeling, die immers niet de materiële rechtspositie van rechters
betreft, maar de interne organisatie van de gerechten. (Wiebenga, Hand. II 31 mei
1989, p. 81-6292) Ook de D66-fractie kon instemmen met de 'pragmatische oplossing"
die voor het vraagstuk gevonden was (VV, Bijl. Hand. II 1987-1988, 20 301, nr. 4,
p. 2-5).

113. MvT, Bijl. Hand. II 1987-1988, 20 301, nr. 3, p. 10-11. Zie: Wet van 28 september
1989, Stb. 420 .,

62 1



2 . 4 V r a a g t e k e n s bi j d e t o e g a n g to t h e t r e c h t e r s a m b t ^ v ^ - o T

Terwijl uit § 2.3 blijkt dat de werving, selectie en benoeming van rechters in
ons land is toevertrouwd aan een groot aantal instanties, volgt uit § 2.2 dat het
maar de vraag is of de betreffende regeling wel in overeenstemming is met het
grondwettelijke en verdragsrechtelijke kader. Een duidelijk antwoord op die
vraag is echter niet mogelijk, omdat niet helder is wat precies onder 'werving'
en 'selectie' verstaan moet worden. Die onduidelijkheid is geen toeval, maar
kenmerkend voor het Nederlandse staatsrecht op dit punt, dat - en ik neem daar-
mee een voorschot op de conclusies in de hoofdstukken 3 en 4 - de factoren die
samen de toegang tot het rechtersambt bepalen niet als samenhangende onder-
werpen behandelt. Het vraagstuk van de toegang tot het rechtersambt, blijkt
(zie hoofdstuk 1) inderdaad een moderne conceptie, die niet ten grondslag ligt
aan het huidige benoemingsstelsel. Afgezien van de vraag of deze constellatie
historisch verfc/aar&zar is - daarover gaan de hoofdstukken 3 en 4 -, rijst de
vraag of zij ook we/iye/y& is.

2.4.1 Werving - . ; :-

Hiervoor werd er op gewezen dat de Wet RO geen voorschriften bevat met
betrekking tot de werving van rechterlijke ambtenaren, terwijl de werving van
raio's, buitenstaanders en van kandidaten voor promotiefuncties grotendeels
aan de praktijk is overgelaten. Onduidelijk is wie mag/moet werven"*, op
welke wijze (in welk medium) en wanneer dit moet geschieden."' Meer in
het algemeen is er geen enkele (wettelijke) garantie dar geworven wordt, laat
staan dat 'ftreed' geworven wordt. Elders (in het bedrijfsleven) wordt werving
als zodanig niet als een noodzaak gezien. Integendeel, werving wordt optioneel
gehanteerd, "wa/z/zeer re vmvac/zre/z va/r dar /zer.ï/?o/zrane (a/trwe/e) aa/z/wd va/z
•ïo//7ara/ire/z ü/zvo/doe/zde za/ zy/z o/w r00fc0m.vrz#e of"reeds aa/zwez/^e vacarwres
re verv«//e/z."'" De keuze voor werving wordt in het bedrijfsleven bovendien
gerelateerd aan rendementsverwachtingen omtrent de betreffende wervings-
methodiek. Dit leidt tot ingewikkelde berekeningen van de 'optimale selek-
tieratio', het 'bruto-' en netto-rendement', de kosten van werving en selectie
per sollicitant, de 'lineaire utiliteit' en 'prediktorskores'."'

114. In 1993 begon de rechtbank Amsterdam middels advertenties in landelijke dagbladen
zelf met de werving van buitenstaanders, om het tekort aan rechters in de hoofdstad aan
te vullen. Zie bijvoorbeeld de advertentie in NRC Handelsblad, 23 januari 1993

115. Zo nemen sommigen aan dat het gerecht zelf kan bepalen in welk medium geadverteerd
wordt. Zie bijvoorbeeld: Ingelse, o.c. p. 295

116. R.A. Roe, Grom/i/a^ew ^/•/jerra/ieefajé'/ecWe, 1983, p. 273-274
117. Roe, o.c. p. 608 e.v.
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Toch is het de vraag of deze rendementsgedachten zonder meer op de werving
van publieke ambtsdragers, zoals rechters mogen worden toegepast; in hoofd-
stuk 1 werd er immers al op gewezen dat voor een 'rationele personeelsvoor-
ziening' in het publiekrecht slechts beperkt plaats is. Dat komt omdat de
aanstelling van publieke ambtsdragers verbonden is met fundamentele noties
in het staatsrecht. Zeker zo belangrijk als de uiteindelijke keuze voor een
kandidaat, is de wijze waarop die keuze plaatsvindt. In dit verband zitten ook
aan het vraagstuk van werving principiële kanten. Immers, de keuze voor het
medium voor werving heeft belangrijke consequenties voor de kwaliteit en de
kwantiteit van de groep sollicitanten waaruit geselecteerd wordt, en daarmee
voor bijvoorbeeld de diversiteit in de samenstelling van de rechterlijke macht.
Zou het ministerie van justitie - bij een eerste of verdere benoeming - bijvoor-
beeld om bezuinigingsredenen of uit rendementsverwachtingen, de algemene
advertentieronde mogen overslaan, en kunnen putten uit een reeds aanwezige
/wo/ bij de betrokken rechtbank of het betrokken gerechtshof? Hoe zou dat
liggen bij het aantrekken van nieuwe raio's of buitenstaanders? Zou daarvoor
(bijvoorbeeld om een 'ondervertegenwoordiging' van bepaalde groepen weg te
werken), w/w/w/té/irf geworven mogen worden in lokale dagbladen, in gespecia-
liseerde vakbladen, of in dagbladen vanbepaalde 'linkse', 'rechtse', katholieke
of protestantse signatuur of in typische vakbonds- of vrouwenbladen? Kan (om
een vacature op te vullen) naast of in plaats van met advertenties ook gewerkt
worden met /leadfcw/iters, advies- of arbeidsbureaus? Reeds een vluchtige blik
in de keuken van het personeelsmanagement - meer dan dat valt buiten het
bereik van deze studie - leert dat werving, selectie en loopbaanplanning zich
elders hebben ontwikkeld tot een heus marter, dat - zo vinden de beoefenaars
zelf- zwaar onderschat wordt. In het publiekrecht lijkt het belang van het
vraagstuk van de werving echter niet te worden onderkend. Hoewel art. 3 GW
bepaalt dat alle Nederlanders op gelijke voet in openbare dienst benoembaar
zijn, vloeit hieruit - kennelijk - geen aansporing voor de wetgever uit voort om
te zorgen dat bij vacatures bij de overheid bijvoorbeeld sprake is van een even-
wichtig aanbod van kandidaten.

2.4.2 Selectie en benoeming , . ,̂ :

In hoofdstuk 1 werd nog verondersteld dat het neerleggen van taken en be-
voegdheden in een wet, in een algemene maatregel van bestuur, een ministe-
rieel besluit, een circulaire, of in gewoonte, een zeer principiële keuze is, die
teruggrijpt op fundamentele noties in onze staatsinrichting: we/A: orgaan beslist
op basis van we/A'*» bevoegdheid over w/A; onderwerp; vwe controleert dat, en
op basis van we/A:e informatie kan het dat doen? Reeds bij de voorafgaande,
eerste verkenning van de feitelijke regeling van de werving, selectie, benoe-
ming en bevordering van rechterlijke ambtenaren, blijkt echter dat die veron-
derstelling, voor het vraagstuk van de toegang tot het rechtersambt, waar-
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schijnlijk niet op gaat. De afstemming van deze onderwerpen met het constitu-
tionele recht is immers niet zonder problemen. In hoofdstuk 1 is reeds gewezen
op het verschil tussen eigenlijke en oneigenlijke selectie, en op nagenoeg
ongrijpbare mechanismen als voor- en zelfselectie. Maar zelfs als we het begrip
'selectie' beperken tot de werkzaamheden van de selectiecommissies en tot de
procedures voorafgaande aan eerste en verdere benoemingen, blijkt selectie een
tamelijk complex, diffuus begrip. Hiervoor bleek immers al dat het aantal acto-
ren in het selectieproces veel groter is dan het enkele benoemingsbesluit van
de regering. Opmerkelijk is dat 'zware' bevoegdheden in het selectieproces zijn
gelegd bij relatief 'lichte' selectiecommissies, waarover weinig tot niets bekend
is. Het gunstige advies van RPD Advies bijvoorbeeld, geldt praktisch als een
voorwaarde voor toelating tot de raio-opleiding; hetzelfde geldt mutatis
mutandis voor het positieve advies van de Commissie aantrekken leden rechter-
lijke macht bij eerste benoemingen. Beide instellingen, die elk voor de helft de
instroom in de rechterlijke macht (mede) bepalen, vervullen kortom vitale func-
ties voor ons staatsrecht. Bovendien valt op dat naarmate een vacature 'belang-
rijker' is, zie bijvoorbeeld de selectie van presidenten en vice-presidenten, de
juridische grondslag op grond waarvan de selectie geschiedt een lagere is of
zelfs geheel ontbreekt. Het valt moeilijk te verdedigen dat het formele benoe-
mingsbesluit met #rwu/weffe/(/A:e waarborgen moet worden omkleed, terwijl de
stadia waarin de feitelijke keuze valt, grotendeels buiten beschouwing blijven.

2.4.2.1 Gesloten circuits

Afgezien van de vraag naar de constitutionele systematiek, is in het recente
verleden gebleken dat de bestaande situatie van selectie, benoeming en bevor-
dering van rechters ook />ra&fi.vc7z niet onproblematisch is. Zo is vooral de
geslotenheid van het selectie- en benoemingsproces, dat zich voornamelijk af-
speelt tussen de regering en de rechterlijke macht, gecombineerd met de lage
wettelijke status van deze procedure, bij herhaling gehekeld in de literatuur (zie
ook hoofdstuk 4). Daarbij gaat het meestal om de dreiging dat het ministerie
van justitie zijn invloed op het selectieproces steeds verder zal uitbreiden. Uit
de status van de betrokken regelingen (ministeriële besluiten en circulaires)
blijkt overigens al dat de minister van justitie deze bevoegdheden niet zozeer
gefcregefl, als wel genome/i heeft. De oud-president van de Hoge Raad,
H.E. Ras, nam onder meer dit probleem als uitgangspunt voor zijn afscheids-
rede in 1989:

"we «etóen ///'er j
co/wr/'rwr/one/epo.57r/e van de recn/er/yfce wac/?r we/zowaar n/er recnwrreefcy //i
#ed/'ng j's, /naar d/e toen voor de )twa//'re/'r, de fao/to/>vaw'ng en /jef̂ wncrioneren
van toefconwr/ge reenrer* van wezen/yA:e Z?efcvtenti «. Zy Z/^en /n een mer «e/ oog
op de o/M/fto/rte/yft/te/rf van de reenrer/z/fe mac/ir gevoe/zge zone en i
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op te öoMwen." Over de regeling van de promotiebenoemingen zegt Ras: "Wer
r/ia/w ge/wrtfeerde .ry5fee/« èerasf op ff«'m'.?terie7e d/rw/a/res.
/« ee« aa/doop/ase, afa nog ervan>7# /wef de re#e//ng mo« worde/?
aa/jpaxH/jgen /JO<//̂  *MW?en o/ï/fce/!. A/aar er fcowtf een .rrad/M/M waarin /?« rywee
woef won/en va^ete^ , zy V dor oo£ rfa«/Tec/Wfite/r ̂eŵ Awr fay* ziy>i. ""*

Ook de Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie wijst er in 1985
op dat de uitvoerende macht, in het bijzonder de minister van justitie, formeel
een 'overheersende' invloed op de benoeming en bevordering van rechters
heeft. Hoewel de Staatscommissie geen enkele aanwijzing heeft "d

ooA: /waar emgraVw re/Kfem z/z de rz"c/z/z/ẑ  daf door
worde/i ftenoe/nd o/ bevorderd, va/i vv/c re verwac/ire/z o/ geö/e^e/i w,

dar z(/ de door Zier ̂ «rwwr #esre/de doe/ew /z/er zw//e/z re^enwer^en", acht zij het
wenselijk dat het bestuur een minder overheersende invloed krijgt op de benoe-
ming van leden van de zittende magistratuur.'" :, .,...••.. ' .. "4Ü

Behalve door het ministerie van justitie, en de daaronder ressorterende selectie-
commissies, wordt blijkens het bovenstaande de werving, selectie en benoe-
ming van rechterlijke ambtenaren evenzeer 'gedomineerd' door de rechterlijke
macht zelf. Weliswaar zijn de bevoegdheden in het selectieproces formeel
verschoven van de rechtbanken naar het ministerie van justitie, materieel
bepaalt de rechterlijke macht grotendeels 'zelf' wie in haar midden benoemd
wordt. De rechterlijke macht is immers (sterk) vertegenwoordigd in de beide
selectiecommissies, stelt bij een vacature zelf de aanbevelingen op en heeft de
selectie voor promotiefuncties grotendeels zelf in handen. Het is trouwens
opmerkelijk dat het overwicht van de rechterlijke macht in het selectieproces
de laatste jaren - anders dan in de jaren zeventig - in de literatuur duidelijk
minder als een probleem wordt gezien dan het overwicht van de uitvoerende
macht.™ , .. .... . . _.,_. ,

Overigens moet de vrees voor de overheersende invloed van zowel het mini-
sterie van justitie als de rechterlijke macht bij de selectie en benoeming van
rechters, worden genuanceerd. De indruk wordt al snel gewekt dat sprake is
van één selectiemoment, op één niveau door één centraal orgaan ('het' minis-
terie van justitie of 'de' rechterlijke macht). In werkelijkheid is, zoals we al

118. H E . Ras, Df on<7/7ta;iJte/(/&/!?i</ van de rec/i/f rr/y&e macA/, afscheidsrede, gepubliceerd
in NJB 1989, p. 1242-1244

119. fi/te/rapport van <fe5/aafóco/nmi£HV Wwz/«M>ig/tec/i/er/i/ite 0rgamsa//V, deel II, 1985,
p. 7-10

120. Zie hierover: J. Ier Heide, De onq/ftanJke/iyMintf va« de rec/ifór/i/fc mac/i/, 1970, p.
18 en: J.C.M. Leyten, De rec/i/er O/J de sc/io/w/oe/, 1970, p. 23 Zie verder § 4.5
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zagen, het tegendeel het geval, en is bij de benoeming of bevordering van
rechters steeds sprake van een groot aantal selectiemomenten, die zowel naar
tijd (fase in de selectieprocedure), plaats (aanbeveling door de lokale gerechten)
en functionele geleding (orgaan dat advies/aanbeveling geeft, type functie
waarvoor het advies/de aanbeveling/de benoeming bedoeld is) wisselen. Een
belangrijk (zij het waarschijnlijk niet beoogd) gevolg (voordeel) van deze
situatie is, dat er weinig 'systeem' in zit, en dat het voeren van één centraal
selectie-of benoemingsbeleid praktisch onmogelijk is. ;,n;- «

2.4.3 Benoembaarheidsvereisten •••••' •••-

Hiervoor werd opgemerkt dat voor alle kandidaten voor een rechtersfunctie
geldt 1) dat zij, om öenoe/ntowr te zijn, moeten voldoen aan de (grond-)wette-
lijke vereisten van de Nederlandse nationaliteit en een afgeronde universitaire
opleiding Nederlands Recht en 2) dat geen sprake is van een onverenigbaarheid
van de hoofdbetrekking met eventuele nevenfuncties. Zoals art. 116, tweede
lid, GW de inrichting van de werving en selectie van rechterlijke ambtenaren
overlaat aan de formele wetgever, zo is ook het stellen van benoembaarheids-
vereisten - kennelijk - een zaak van de wetgever. Met uitzondering van de
onverenigbaarheid voor de leden van de Hoge Raad zegt de Grondwet immers
niets over deze voorwaarden voor benoembaarheid. Het is echter de vraag of
invoering van wettelijke beperkingen die de toegang tot het rechtersambt
frustreren, terwijl daarin niet door de Grondwet is voorzien, tot de bevoegd-
heid van de wetgever behoort. Men zou dergelijke voorwaarden voor benoem-
baarheid nl. negatief kunnen omschrijven als een beperking die de wetgever
- anders dan de grondwetgever - stelt aan de toegang tot het rechtersambt. In
de vorige eeuw werd de vraag naar de constitutionaliteit van zulke voor-
waarden voor benoembaarheid inderdaad gesteld, en deed toen veel stof
opwaaien. Met name bij de invoering van de opleidingseis en de onverenig-
baarheden meende de Tweede Kamer dat het stellen van dergelijke vereisten
in de Wet RO in strijd was met de grondwettelijke regeling, die een dergelijke
eis niet stelde (zie § 3 . 5 ) . Bij de grondwetsherziening 1983 valt van deze
discussie echter niets meer terug te vinden. De grondwetgever maakte zich,
integendeel, juist bezorgd over de vraag of de wetgever bij de inrichting van
de rechterlijke macht wel "ee/i votóoe/wfe mate van V/T/A«VT toekomt (zie
§2.2.4).

2.4.3.1 Aanvaarding van de benoeming: ambtseed

Anders dan voor de andere takken van staatsmacht (wetgevende en uitvoerende
macht) heeft de eedsverplichting voor de leden van de rechterlijke macht geen
grondwettelijke grondslag. An. 29 Wet RO bepaalt dat de leden van de rechter-
lijke macht, alvorens in bediening te treden, elk naar de wijze zijner godsdien-
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stige gezindheid, de eed (belofte) afleggen. Volgens de tekst van an. 29 Wet
RO wordt de eed afgelegd door de 'leden van de rechterlijke macht' en niet
door de beoogde leden van de rechterlijke macht. Blijkbaar onderscheidt de
Wet RO op dit punt tussen ambtsbekleding en functievervulling. De wijze van
eedsaflegging voor rechterlijke ambtenaren is geregeld in het koninklijk besluit
van 14 september 1838 Stb. 36.'-' De vorm van de eed, belofte of beves-
tiging, die ter uitvoering van een wettelijk voorschrift moet worden afgelegd,
is sinds 1911 door de wetgever dwingend voorgeschreven.'^ . : s

Het valt in onze dagen moeilijk voor te stellen dat een betrekkelijke 'formali-
teit' als het afleggen van de ambtseed een selectieaspect in zich zou kunnen
dragen. Dat is echter wel eens anders geweest. "De mfaz/e/c/e", zo schrijft
Taverne in een noot in 1921, is "een vnyvw?/ o«#enee.ï///A:e Awaa/ van onze
/•<?cnMp/e#/n#."'" Het eeds-vraagstuk heeft aan het einde van de vorige en
in het begin van deze eeuw dan ook voor grote beroering gezorgd. Vóór de
Eedswet van 1916 was er geen vrije keuze tussen eed of belofte; een eedplich-
tige zwoor, tenzij zijn geloof hem het zweren verbood. 'Geloof werd echter
eng uitgelegd, want enkel Doopsgezinden kwamen met een beroep op het
Nieuwe Testament (Matt. 5; 33-37) in aanmerking voor de belofte. Anderen,
zelfs niet-gelovigen, waren verplicht de eed te zweren. De formule in art. 29
Wet RO bedoelt daarom naar aV /effer zeker niet dat de eed en de belofte
facultatief mogen worden afgelegd.

Het eedsvraagstuk is inmiddels, na een roerige geschiedenis in wetgeving en
rechtspraak, van alle scherpe kanten ontdaan. Sinds de Eedswet 1916 wordt de
keuze tussen eed, belofte dan wel bevestiging ter vrije keuze van de betrokkene
gelaten. Sinds de Eedswet 1971 geldt ook voor alle andere eedplichtigen een
keuzevrijheid tussen eed, belofte of bevestiging. Sinds een uitspraak van de
Hoge Raad uit 1989 is het afleggen van de eed bovendien 'vormvrij' gewor-
den.'''' De weg van het ontduiken van de bepalingen inzake meineed is daar-
mee nagenoeg'^ afgesneden. Het selectie-aspect dat de rechterlijke ambtseed
ex art. 29 Wet RO in potentie in zich draagt, is daarmee praktisch verdwenen,
en de ambtseed zal niet snel een drempel opwerpen tegen de toegang tot het

121. Voor het laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 16 december 1987, Stb. 596
122. Art. 1 Wet van 17 juli 1911, Stb. 215
123. HR 23 mei 1921, NJ 1921 p. 600. Bij: Joan van Baars. W« On/we/p £e<frwe/ 7969 «

rfe Eedsvorm. NJB, 1970. p. 634
124. HR 19 april 1988. NJ 1989 nr. 140
125. A.C. 't Hart noemt er in zijn noot onder HR 19 april 1988, NJ 1989 nr. 140 toch nog

een: wat te doen met iemand die meent verplicht te zijn tot het doen van de eed, en
daarvoor gesecondeerd moet worden door een lokale medicijnman uit het Andesge-
bergte?
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rechtersambt. Daarmee rijst de vraag naar de functie van deze nagenoeg uit-
geholde wetsbepaling. De voorkeur voor het al dan niet handhaven van de
ambtseed is een kwestie van persoonlijke smaak, geloofs- of levensovertuiging.
De aansluiting die de Nederlandse (geseculariseerde) overheid -bij het afleggen
van de eed althans- zoekt met het mystieke doet wat wonderlijk aan, maar dat
is misschien ook wel de charme ervan. Anderen echter, wezen lang geleden al
op het beledigende karakter van de rechterlijke ambtseed: "Moer dar eeww/g en

dto men een /awoe/i/Z/A: ww/i za/ z//n, dan nog a/ft/rf
/fc weer /i/er, er /noere/i geww we/ #ew/#rz#e redenen fty re

ftrengen z(//z, waarom men den re#rer///&en amftrenaar a/ dade////c rw/̂ fe/en doer
aan de waarde van z//nen regwrege/: ddr /ema/id voor goed moer genowden
worden, zoo/ang n/er van ner regendee/ W///:r (-)?'"-'

2.5 De toegang tot het rechtersambt: nabeschouwing

De toegang tot het rechtersambt in ons land, zo blijkt uit het voorgaande, is
/e/re///& zeer fragmentarisch geregeld, terwijl de bevoegdheden in het wer-
vings-, selectie- en benoemingsproces, - ogenschijnlijk zonder veel systema-
tiek - her en der verspreid zijn over een groot aantal publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke instellingen. Bovendien staan belangrijke onderdelen van die
regeling, in het bijzonder de regeling van de werving, de selectie en de
bevordering van rechterlijke ambtenaren, op gespannen voet met het vereiste
van een wettelijke grondslag in art. 116, tweede lid, GW. De oorzaak hiervoor
ligt - zo werd met een voorschot op de hoofdstukken 3 en 4 gesteld - in de
omstandigheid dat de factoren die samen de toegang tot het rechtersambt bepa-
len, in het staatsrecht niet als samenhangende vraagstukken worden behandeld.
Dat het ontbreken van die samenhang niet alleen vanuit constitutioneel opzicht
problematisch is, maar ook praktisch tal van vragen opwerpt, werd in dit
hoofdstuk betoogd. De bestaande situatie kan intussen historisch worden ver-
klaard doordat het bestaande 'stelsel' in de loop der jaren stukje bij beetje is
opgebouwd, waarbij het verband met het grote geheel - zacht gezegd - niet de
eerste prioriteit kreeg. In hoofdstuk 3 zal dit voor wat betreft het onwroan, en
in hoofdstuk 4 voor wat de verdere onrwi&A:e//ng van het vraagstuk van de toe-
gang tot het rechtersambt aangaat, aan de hand van de parlementaire geschiede-
nis worden gedemonstreerd. In deze hoofdstukken wordt bovendien gezocht
naar tendensen die ten aanzien van het vraagstuk van de toegang tot het rech-
tersambt zijn waar te nemen.

126. Neanias, W 2212
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Hoofdstuk 3

De toegang tot het rechtersambt:
historische grondslagen

3.1 Inleiding .V,, _.„....

In een beroepskeuze-gids voor juristen uit het begin van deze eeuw: //er
van den rec/zrer, schrijft de president van de Haagse Krijgsraad, G. van
Slooten:

OKa"ery, /n ftewonrfenV?^ voor nwn Axoosr verzonden, /?feg^« de foe-
Arofftfft'ge roe/wyA:e /oopZjan<?«/?«/i«eryo«^e/w, w r wenscnen voornerneaenz/cn
tof /iet aw/v va« trawco/j^Mcrewr 6eperA:en, re voo/ïpe//en M/'r ftwn regenwooraïge

"Er /tniffüw/ «C/J /?e/' Ze/ren, vuay a/i Wanten werde/i wz//." Zoo
z//, rfar Fritó/e, rf/e rfen /:eu)t^vvdy:er geo/jen^ en «aar a//e vvim/en ver-

za/
i,' e/; Jaf ya/i//e, <#e zoo v/or //e^en faw, voor orfvoorof /// </e w/eg w ge-

Zoo zyn er, rf/e, amper z/«rfe///)fc, reea*.v zy>i
generaal o/zeefajp/Ye/n
/'« ge/yA: Aev/ge, waar re^en-overge^eWe jwö/ecft'v/fe/Y, noMa"en aan aeze vee/èe/o-
venrfe voorwerpen narer verp/eg/ng ga/g en raa* afa e/na]pu/i/ nwnner carr/'ère voor.
Maar nog n/m/ner « wy recnWfreeyty o/van rerzya'e rer oore g£to/r/en, aar /e/na/ia*
//»</e «rntttóe/ooze ff//j</rag//ige// van zyn na/croo^r a"e fa'ewen van rfe recnrer/yAre
waanZ/gne/a'neeyr geipewr^/, o/a"ar/neer o/na'n ongevoe/z'ge /jw/'ren.vraana'er^ worj-
öoeze/aarj a"an we/ .y/a/>/>eye.y v/j/o/i/iö/r zagen owgeroovera" /'n /Z«wee/en raè-
öaarrf^n en .swerre/oozen öe^en."'

Uit dit citaat blijkt dat men vroeger dacht dat /ederee/i wel voor /ett deugde,
al waren de vooruitzichten voor jongens wel een stuk spannender dan die voor
meisjes. Van Slooten baseerde zich, zo weten we inmiddels, op het 'traditi-
onele selectieparadigma', dat uitgaat van 'r/?e rig/zr mo/j /n rne ng/zr /7/ace'.
Geschiktheid was vroeger een kwestie van het bezitten van de eigenschappen
die een beroep vereiste. "Wr /ema/zdv e/ge/wc/wpY?^ AXVJ worrfe/z orge/e/a' voor
we/A: beroep /zy ge.vrn/A:r wav, re.vp. o /ny voor een frepoa/a' beroep a/ dan n/er
gesc/zzta way. "̂  Ook de Wet RO hanteert het geschiktheidscriterium voor de

1 G. van Slooten, //er am/)/ van den rec/i/er, serie beroepskeuze voor den jurist, 1921, p. 5
2. Zie ook R.A. Roe, for/e g«cniede/i« va/i rfe ̂ «oweetoWetóe, 1982, p. 12-13
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toegang tot het rechtersambt. Om benoembaar te zijn in de rechterlijke macht
dient de kandidaat te beschikken over de Nederlandse nationaliteit en over een
universitaire juridische opleiding, en moeten bepaalde incompatibiliteiten ver-
meden worden. Toch zou het onjuist zijn om er van uit te gaan dat dit de enige,
of zelfs maar de belangrijkste selectiecriteria zijn geweest voor rechterlijke
functies. De belangrijkste criteria die tot ver in onze eeuw hebben gegolden
voor de toegang tot het rechtersambt - het eigen vermogen en de mannelijke
sekse - werden immers nooit door de Wet RO genoemd. Vaak wordt ook kerke-
lijke gezindte als ongeschreven selectiecriterium voor leden in de Hoge Raad
genoemd. Van Koppen en Ten Kate wijzen er op dat tussen 1838 en 1960 er
'scherp' op werd gelet tot welke godsdienst een raadsheer behoorde, waarbij
met name de verhouding katholieken en niet-katholieken van belang was.'
Opmerkelijk genoeg vindt men in de vorige eeuw over alle selectiecriteria voor
rechters vrij veel literatuur, behalve over de kerkelijke gezindte. De vraag rijst
daarom of rond de z.g. kwaliteitszetels in de Hoge Raad - net zoals dat met het
Amerikaanse Swprane COM/T is gebeurd - niet een zekere mythe is gegroeid,
waarbij toeval een grotere rol gespeeld heeft dan wij nu willen aannemen.*

De enkele fo'/ioem/joar/zm/ geeft in ons staatsrecht (en voorzover mij bekend
ook elders) geen enkele aanspraak op een fte/ioe/TM/ttf in de rechterlijke macht.
Uit hoofdstuk 2 bleek reeds dat het enkel voldoen aan de formele benoembaar-
heidsvereisten (nationaliteit, opleiding, onverenigbaarheden) pas de eerste van
vele hobbels is op de weg naar een benoeming in de rechterlijke macht. Voor
de toegang tot het rechtersambt is, naast de benoembaarheidsvereisten, het
benoemings.vte/.ve/ van groot belang. De kandidaat moet zien dat hij op een
aanbeveling terechtkomt (voor een benoeming in de Hoge Raad: op de aanbe-
veling <?rt de voordracht). Daaraan voorafgaand worden kandidaten geselecteerd
door de raio-selectiecommissie of de Commissie aantrekken leden rechterlijke
macht. De hypothese is (zie hoofdstuk 1) dat er een samenhang bestaat tussen
al deze factoren die samen de toegang tot het rechtersambt bepalen, en dat
daaraan zowel bij de invoering als bij de verdere ontwikkeling van het stelsel,
een bepaalde visie heeft voorgestaan bij de (grond-)wetgever. Dit hoofdstuk
toetst die hypothese, voor wat betreft het ontstaan van de benoembaarheidsver-
eisten en het benoemingsstelsel, op haar houdbaarheid.

3. Overigens wordt uit het onderzoek van Van Koppen en Ten Kate niet duidelijk vw> deze
verhoudingen in de gaten hield (de Hoge Raad, de Tweede Kamer, de regering, de pers?)
en welk beleid daarbij werd gevoerd. Het 'consequente beleid' waarover gesproken wordt
bestond kennelijk enkel daaruit dat katholieken door katholieken, en niet-katholieken door
nict-kalholieken werden opgevolgd; van een evenredige verdeling was -kennelijk- geen
sprake. Van Koppen en Ten Kate. To/ raarfj/ieer /wiewnd, 1987, p. 73-78

4. Zie hierover B.A. Perry, /4 7?ep/-M«t/awV*" Supreme Cour/? 77if z'mpac/ o/ rac<,
rW/g/cvi, and gemfer o/i ap/ram/men/s, 1991
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3.2 Historische inspiratiebronnen • • J*.

De discussie over de benoeming en de benoembaarheid van rechters in de
periode tussen de totstandkoming van het Koninkrijk in 1813 en de Wet RO
1835, kan moeilijk worden geïsoleerd van de daaraan voorafgaande periode.
Als inspiratiebronnen voor de toegang tot het rechtersambt na 1813, gelden
immers zowel de rechtspleging ten tijde van de Republiek als de (verschillende
vormen van) organisatie van de rechterlijke macht tijdens de Franse bezetting
(1795-1813). Beide bronnen staan echter op gespannen voet met elkaar, het-
geen tot uitdrukking kwam in de grondwetgevende vergadering van 1813. Nog
tijdens de bezetting in 1812 had Van Hogendorp, die als de leidende figuur
wordt beschouwd bij het herwinnen van de onafhankelijkheid in 1813, een
5c/im va/1 eene Gfwuftver voor de Veree/i/#de Atederfonde/i ontworpen, waar-
van de derde, herziene versie als uitgangspunt fungeerde voor de grondwets-
commissie, die haar beraadslagingen begon op 21 december 1813. Sommige
opvattingen in de Sc7zew staan haaks op de ideeën die bij andere leden in de
grondwetscommissie, zoals Elout, Van Maanen en Roëll leefden. Terwijl Van
Hogendorp zoveel mogelijk de restauratie van instellingen uit de Republiek
wenste (dus gedecentraliseerd bestuur), wilde met name Van Maanen juist
gecentraliseerd bestuur met de concentratie van alle macht bij de Souvereine
Vorst.'* Met name op het punt van de justitie liepen de opvattingen in de
commissie ver uiteen. Kenmerkend is dat Van Hogendorp de rechtspleging na
1813 "op den owde/2 voer" (dus zoals in de provincies onder de Republiek)
wilde herstellen, om "den #ee.tf der rt/eww/tf/zeden, d/e on.v /a/ïd fterforven /zee/r,
zoovee/ mo ê/ï/A: w/fferoeye/j. *, terwijl Van Maanen juist spreekt over "de ver-

n rfwaas/ze<ten f-J vve/fce fay de o«rfe re£tt/?/e#//j£, //izo/Kfe/-Aró/ ren
/ö«Je, a/waar n/er e/j daar de 6e.Y/wtfe//yfctfe //m#ri/?£efl fce.tfo/zden,

tt Ziadde/i"^ Op het punt van de rechtspleging lijkt Van Hogendorp het
pleit enigszins te hebben verloren, want op zijn verzoek werd het hoofdstuk
Van deytt.vrine uiteindelijk geredigeerd door Elout en Van Maanen, en op geen
punt week de redactie van de Grondwet 1814 uiteindelijk zo sterk af van de
S als in dit hoofdstuk."

Hoewel de organisatie van de rechtspraak in de Grondwet en de Wet RO over-
duidelijk de sporen draagt van het centralistische Franse systeem, zijn er - wat

5. GW. Bannier, Gro/ioVe/Zen van /Verfer/a/u*. 1936, p. 254
6. H.T. Colenbrander, O/1/.s/aa/i de/- G/widive/. deel I, p. 75
7. Colenbrander, o.c. p. 250 Elout meent dat "/erwy/ wy me/ da/i*/>aa/-/i«tf moe/e/i

'eragowi O/J Ziekeen wije voorvadere/i rfaar.v/etóen, wy ec/i/er rfe oge/i n/e/ voor a//e
/»e«we //dl/ i/«/7e«, maar verèe/ere/i woe/en vva/ /e ve^e/ere« «". Colenbrander, o.c.
P 250 Zie ook: "£/OM/ overrfe rec/i/e/-///*e wwcn/". Colenbrander, o.c. p. 512-514

8 B.D.H. Tellegen, Ove^/c/i/ va« Ae//o/5/anrf*o/nenrfer GronaSve/van ZS/4, 1912, p. 95
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de benoeming van rechters betreft - ook in de huidige Wet RO nog altijd resten
te vinden van de staatsinrichting van de Republiek. De huidige voordrachts-
bevoegdheid van de Tweede Kamer voor vacatures in de Hoge Raad bijvoor-
beeld, is zeer waarschijnlijk terug te voeren op de benoemingsprocedure van
de leden van de Provinciale Gerechtshoven tijdens de Republiek (zie § 3.3.1).
Wat de toegang tot het rechtersambt tijdens de Republiek betreft, is overigens
vrij weinig bekend.' Volgens Hermesdorf moest een gezagdrager in de Middel-
eeuwen beschikken over een zekere welstand, opdat hij zijn ambt onafhankelijk
en onpartijdig kon uitoefenen.'" Bovendien diende hij een zekere geestelijke
rijpheid te hebben, die werd aangenomen rond het vijfentwintigste levensjaar.
Daarnaast moest een rechter bekend zijn met de plaatselijke gewoonten en
gebruiken, en daarom gold veelal het vereiste dat hij geboren poorter was, of
tenminste een bepaald aantal jaren in een plaats of streek had gewoond."
Overigens was tot het einde van de achttiende eeuw van enige professionali-
sering bij de lagere rechtbanken nog geen sprake. In de landelijke gebieden was
de positie van rechter gekoppeld aan de status die iemand had in de agrarische
samenleving (eigenerfde of bezitter van een bepaalde hoeveelheid land). Benoe-
ming geschiedde door de stadhouder voor een bepaalde tijd. Het ambt was
veelal onbezoldigd, en juridische kennis ontbrak veelal bij deze rechters; in
moeilijke gevallen werden daarom rechtsgeleerden geconsulteerd.'- De enige
professionele rechtscolleges tijdens de Republiek waren de Provinciale Hoven,
waarvan de leden (juristen) voor het leven werden benoemd.'* Voor de ont-
wikkeling van de rechterlijke organisatie in de periode 1795-1811 zij hier
verwezen naar het onderzoek van M.W. van Boven, De rec/zrer/ï/fce />w/e///n-
#e/j ter dwaw.we. Hier zal verder slechts worden gerefereerd aan het ontwerp
van de Commissie-Farjon, die in 1808 een Wetboek voorbereidde, dat van
grote invloed is geweest op de inrichting van de rechterlijke organisatie in de
Grondwet 1814 en de Wet RO 1827. Het huidige stelsel van aanbevelingen, en
de eisen voor benoembaarheid in de rechterlijke macht, zijn grotendeels tot dit
ontwerp te herleiden.

9. Zie hierover: M.W. van Boven, De rec/i/erW/te i>«/e///>!gen /er d/stms/e De
dem's ra/i de we/gevmg O/J de /•ecn/er/yto' organisatie wi rfepenorfe Z795-/S//, 1990,
p. 9

10. B.H.D. Hermesdorf, fledites/j/egW £ew recw/i/i/i/omcwe /en/gMfc j« de Lage
van /ie/ /ie^i//y, 1980, p. 108

11. Hermesdorf, o.c. p. 136 e.v. Zie ook Van Boven, o.c. p. 23
12. Van Boven, o.c. p. 25-26 * - -
13. Van Boven, o.c. p. 23-24
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3.3 De Grondwet van 1814/1815:
grondslag voor de rechterlijke organisatie * . T !

Hoewel de Wet op de Rechterlijke Organisatie pas in 1838 in werking trad, en
tot die tijd de rechterlijke instellingen bleven voortbestaan die ook tijdens de
Franse bezetting hadden gefunctioneerd, bevat de Grondwet reeds vanaf 1814/
1815 een grondslag voor de rechterlijke macht. Zo voorziet de Grondwet 1814
in een Opperste Geregtshof genaamd Hoge Raad der Verenigde Nederlan-
den'̂ , dat oordeelt over ambtsmisdrijven en over zaken waarin het Koninklijk
Huis of de Staat worden gedaagd, en dat het toezicht heeft op de rechtspraak
van de lagere gerechten.''' In elke provincie is volgens de Grondwet een
Provinciaal Geregtshof; daarnaast is voorzien in een Hoog Militair Geregt-
shof.'* De wet bepaalt welke overige gerechten er zijn." Over de wijze van
benoeming van de leden van de rechterlijke macht bevat de Grondwet - tot aan
de dag van vandaag - afgezien van de bepaling over de benoeming voor het
leven door de Koning (thans: 'bij koninklijk besluit'), slechts voorschriften
voor de Hoge Raad. Volgens art. 113 GW 1814 worden de leden en 'ministers'
van de Hoge Raad en de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad voor het leven
benoemd; de termijn van aanstelling van alle andere rechters wordt door de wet
bepaald.'* Bij een vacature in de Hoge Raad maakt de (na 1815: Tweede
Kamer der) Staten-Generaal een nominatie van drie personen op en biedt deze
aan de Souvereine Vorst (na 1815: de Koning) aan, die daaruit een keuze
doet." Bij een vacature in een Geregtshof maakt de Vorst een keuze uit een
nominatie van drie personen, opgemaakt door de Provinciale Staten.*" De

14. Art. 102 GW 1814, rcsp. art. 175 GW 1815
15. Artt. 104, 106 en 107 GW 1814, resp. artt. 177, 179 en 180 GW 1815
16. Art. 115 GW 1814, resp. art. 188 GW 1815
17. Art. 112 GW 1814, rcsp. art. 185 GW 1815
18. Art. 113 GW 1814, resp. art. 186 GW 1815
19. Art. 103 GW 1814: "Vfln eene v(w/-£ewj//e/je vaca/wre nw<# door rf«i Woogen

aan aV Sfr7/<v;-G<7ieraa/ &en/if°5 gegeven, d/e, /er vervM/7//ig van deze/ve, eene no/H</ifl//e
van drie personen aan rfen 5o«vere/nen Vorsf aan/>itt/«yi, /en e/nde daarw/7 eene fce«ze
/e doen. De Souvere/ne Voref nee// de d/>ec/e aa/u/W/ing van de /VocMrewr-Generaa/
W/ den Hoogen /faad. •
Art. 176 GW 1815: "Van eene voorgeva//ene vaca/«re, word/ door den Woog en /?ar;d
aan de nveede fej/ner der Sfci/en-Generaa/ Jfcen/i/.s gegeven, d/e, /er vervM///ng van
deje/ve, eene no/mna/ze van dr/e personen aan den Afom/tg 33/ aan/Weden, /en e/nde
daarwi'/ eene *e«ze /e doen. De Koning flenoe/M/ den Pre.v/den/ w/7 de /eden van de
Woogen /?aad, en nee/? de d/rec/e aa/u/W/z/tg van de /"rocwreMr-Ge/ieraa/."

20. Art. 109 GW 1814: "£r ja/ zyn 1/1 e/jte /»rov/>ici> o/Landjc/ia/j e'én Gereg/s/io/ /en
Hwre fry de we/ een Wo/ over meer dan eene /Vovindf o/ La/ttfacna/j /nog/ worden
ge.s/eW. Van eene voorgeva//ene vaaj/wre word/ door ne/ tfq/" Arenn/s gegeven aan de
Prov/nc/a/e S/a/en, d/e, /er vervw///ng van deze/ve, eene nomi/ian> van dr/e personwi
aan den SoHvere/nen Vors/ aanWeden, /en e/nde daarw// de *e«ze /e doen."
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presidenten van de Hoge Raad en van de Hoven worden uit de leden be-
noemd.*' De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad en die bij de Hoven wordt
zonder nominatie door de Vorst benoemd." Tot 1848 bevatte de Grondwet
de bepaling dat de leden van de Hoge Raad 'zoo veel mogelijk uit alle de
Provinciën'worden genomen." , .,

3.3.1 De voordracht als staatsrechtelijke anomalie .,, ,

Over de oorsprong van de voordrachtsbevoegdheid van de (na 1815: Tweede
Kamer der) Staten-Generaal voor vacatures in de Hoge Raad, bestaat in de
literatuur geen duidelijkheid. Hoewel de inrichting van de rechterlijke organisa-
tie in de Grondwet 1814 in grote lijnen overeen komt met het ontwerp van de
Commissie-Farjon uit april 1808^, komt een voordracht in dit ontwerp niet
voor.-'* De voordracht voor de Hoge Raad in art. 109 van de Grondwet 1814
vertoont echter grote gelijkenis met art. 6 van de Sctes van Van Hogen-
dorp.-'' Volgens de Sc/j£K zou de Souvereine Vorst alle leden en ministers van
dit college aanstellen uit een voordracht van drie personen, opgemaakt door de
Staten-Generaal." Waarschijnlijk heeft Van Hogendorp deze voordrachtspro-
cedure ontleend aan de voordrachten van de provinciale staten onder de Repu-
bliek voor de vervulling van vacatures in de toenmalige Provinciale Hoven.
Deze voordrachtsprocedure werd volgens Thorbecke in de Grondwet van 1814
hersteld voor de nieuwe Provinciale Hoven, en daarna overgeplant op de Hoge
Raad:

ief oog te /ieW>£« op m ? èeg//we/. De
//7/v'gri«g </<?/• voor/Htf//g<? / tepuMdt gfl/ /"egtóreoty gm» voorèeeW. A/aor /yogen-
rforp o/jr/m?f/<? va/? /war /?££ reg/ va/? voorrfrag/, aar de prov/«dflfc State/2 ZOM/OT

G/«g aar flew/Aee/fl" floor, rfon

21. Art. 176 GW 1815 N.B. de bepaling over de president van de Hoge Raad werd
geschrapt bij de grondwetsherziening van 1983.

22. Artt. 103 en 109 GW 1814
23. Art. 102 GW 1814. resp. art. 175 GW 1815
24. Van Boven, o.c. p. 264
25. Art. 24 ("Van het Hoog Nationaal Geregtshof') van hel ontwerp-Farjon luidt: "De />re-

cte overige Lerfen ra/i /ie/ Wo/" eene «o/n/na/ze va/i drie Per/o/ie/i aa« /ief We/gevend
Ligc/KKwi, /ie/ we/fc rfaar «i7 rfe verA:iezi/ig va« ee/i L/d voor da/ Cereg/j/io/doe/."

26. Art. 109 GW 1814
27. Art. 6 Schets van Hogendorp: "De SoMvere/ne Vors/ .«e// nan a//e de Leden en M/nw/e/s

vflAi de Woge en Provin/iV//e Gereg/j/ioven, M// /lo/n/na/ié'/i van drieën, door de S/a/e/i
Ceneraa/ e/i Provi/i/iaa/ rei/jec/j've gemaa/t/, om /e dienen voor nun /even, en w/rf
on/f/age/t /e vvorde/i dan o/? /iwn eigen verzoe/t, o/" />// von/H5 va/i de Wogen foww/ der
/Veder/ande«, onder ne/ we//t a//een zy in nwn/ie am/j/sverrig/inge/i /e reg/ i/aan. *
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was to onvmwyVfe/yifc, afl« rfe Statengenmra/ eene zwm-ZiéyifowLvr te ver/eene/7 6y

ren öa/zziert <ferprov/7jcz'öte Woven, en /i/rt ̂ eöo/irfen te/7 üflrtz/e« won den
., Ztaad, tfzf way n/er vereen^batfr "** ,.., , . . . , , , . ,..

De nieuwe constructie verdiende echter geen schoonheidsprijs. De voordrachts-
bevoegdheid die de Grondwet van 1814 in art. 109 aan de Provinciale Staten
toekent, bij de benoeming van de leden van de Provinciale Hoven, was immers
niet langer een provinciale zaak zoals onder de oude Republiek, maar mie
a/#emeene /an*ftzofl&": "f/o^^/idor/? o/irwaarde /i/er, da/ /zy' owrfe vormen, <#e
w #«n /ytf een goerfe/z ^ro/irf /z^Wen, zo/tóer rf/e/j ^ro/tó e/z op ee/z zeer ver-

weze/z overdroeg.''

Bij de keuze voor de voordrachtsprocedure voor de Hoge Raad dient men de
discussie over het herstel van de Provinciale Hoven in de Grondwet van 1814
in het oog te houden. Roei Pieterman beschrijft hoe door het behoud van deze
Provinciale Gerechtshoven na 1814 aristocratische machtsposities uit de Repu-
bliek werden bestendigd. Door in iedere provincie een gerechtshof te plaatsen
kon, ondanks de vestiging van een eenheidsstaat in 1814, de provinciale auto-
nomie in hoge mate worden gecontinueerd, doordat de Provinciale Staten zelf
via een voordracht aan de Koning, de vacatures vervullen.™ Als de grondwet-
telijke grondslag voor de Provinciale Hoven in 1848 vervalt, en deze rechts-
colleges in 1875 uit de Wet RO wordt geschrapt, vervalt daarmee tevens de
ratio voor de voordrachten van de Tweede Kamer voor de Hoge Raad.

Het is overigens de vraag of men de gewraakte bepaling over de voordrachten
uit de SWzew van Van Hogendorp. uitsluitend kan afdoen als een reactionaire
flirt met de Republiek. De belangstelling van Van Hogendorp voor de federa-
lisatie van de Amerikaanse staten, en zijn bewondering voor De Montesquieu,
roepen een heel ander beeld op. In 1783-1784 maakte hij een reis van zeven
maanden door Amerika, en ontmoette Abraham Lincoln, George Washington,

28. JR. Thorbecke. /fan/eefcm/ig o/? rfe Gro/u/wf, 1843. p. 171-172 Zie in gelijke zin,
J T . Buijs: "/ƒ<?/ rfen*/)ffW van cfe fterfoeWe voorrfrac/i/ As vaw //o^e/u/o/p a/ftomsfig, rfi>
Z/'c/i oo£ AAe/- v?e/ me^/- /)?<ƒ; ta/e/i /eüfen door zA/w* voor/Ae/tfe voor /ie/ f/aaterec/i/ va«
de oude Jte/?uM«£ dan door de vraag: wette rege/en a/ o/«Aef na/uur/A/A pas/en An de
memve orde van zajfce/i, we/*e /il/' /we//? voorbereiden." J.T. Buijs, De Crondwe/,
7be/i'c«/i>ig e/i Arn/i'e/t, tweede deel, 1884, p. 436. Zie ook: de toespraak van de minister
van justitie Du Tour van Bellinchave, Hand. II 1886-1887, p. 1604

29. J.R. Thorbecke, /4anfeeA:em>!g 0/7 de Cro/idwe/, tweede uitgave, tweede deel, 1843, p.
195-196 Zie in gelijke zin: A. de Pinto. //a/u//>i<ftng /o/ de We/ 0/7 de l?eg/er/7/*e
Orga/iAsa//e en /ie/ Meid deryitó/i/ie, 1844, p. 151

30. Roei Pieterman, De ^fcwte van de recn/er /« A^eder/and Po/Arie*-yMridAsc/ie tdeems/ryd
over de rc/iró/ing van macn/en 1/1 de 5/aa/, 1990
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de federalist Alexander Hamilton en de anti-federalist Thomas Jefferson.
Jefferson raakte goed bevriend met Van Hogendorp. Later zou Van Hogendorp
een langdurige correspondentie met Jefferson voeren.-" De interesse van Van
Hogendorp voor de Amerikaanse Constitutie stond niet op zichzelf. Vóór 1795
was in ons land, zowel bij de voorstanders van een federatie, als bij degenen
die een eenheidsstaat voorstonden, de belangstelling voor de uitwerking van de
machtenscheiding op federaal niveau in de Verenigde Staten, en vooral voor
de positie van de Amerikaanse rechterlijke macht groot, al bleef de invloed
daarvan op onze rechterlijke organisatie uiteindelijk beperkt.-" Daarom ver-
toont de in de 5cAew voorgestelde voordrachtsprocedure voor de Hoge Raad,
niet alleen overeenkomsten met de Republiek (waar voor de souvereine provin-
cies overigens geen overkoepelend rechtscollege bestond) maar juist ook met
het Amerikaanse Swprawe Court. De structuur van de Amerikaanse federale
rechtersbenoemingen - één hoogste gerechtshof voor de souvereine staten -, en
de verdeling van benoemingsbevoegdheden tussen staatshoofd en volksverte-
genwoordiging (nominatie door de president, goedkeuring door de Senaat),
roept op zijn minst de vraag op of Van Hogendorp bij het schrijven van de
Sc/iew, bewust of onbewust, niet (ook) ideeën over machtenscheiding in het
algemeen, en over de federale verhoudingen in Amerika in het bijzonder, in het
achterhoofd heeft gehad.

3.3.1.1 De grondwetscommissie 1814 -

De grondwetscommissie van 1814 nam de bepalingen uit de ScAett van Van
Hogendorp over de Hoge Raad, en over de wijze van benoeming van de leden
van de Hoge Raad (en van de Provinciale Gerechtshoven) grotendeels over.
Anders dan Van Hogendorp had voorgesteld in art. 6 van zijn 5c/jew, beperkt
art. 103 GW 1814 zich tot de benoeming van de tofe/i van de Hoge Raad; de
aanstelling van de procureur-generaal bij de Hoge Raad geschiedt, buiten
medewerking van de Staten-Generaal, direct door de Koning. Het mag inmid-
dels duidelijk zijn, dat het niet vanzelf spreekt dat de grondwetscommissie juist
deze bepaling over de voordracht van de Staten-Generaal - die door Thorbecke
als een terugkeer naar de Republiek beschouwd werd - overnam. Toch blijkt
uit de aantekeningen van Van Maanen dat het voorstel van Van Hogendorp
over de voordrachten aanvankelijk ongewijzigd werd overgenomen. Als de
grondweLscommissie echter besluit om voor benoemingen in de Provinciale
Gerechtshoven, behalve door Provinciale Staten ook door het Provinciale Hof
een nominatie te laten opmaken, stelt Heerkens voor om, naar analogie, ook
bij vacatures in de Hoge Raad, zowel door de Staten-Generaal als door de

31. H.L.T. de Beaufort, Gysfort tfare/ van //o^em/o^p G/ww/tegger va/» /ie/
1979, p. 73-101 . - ,

32. Van Boven, o.c. p. 56-59 • • - • • .
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Hoge Raad zelf een nominatie op te laten opmaken." De Vorst vreest echter
'wrijving' tussen de Staten en de Hoven, resp. de Hoge Raad en de Staten-
Generaal, wanneer uit de nominatie van een van beide wel of niet gekozen
wordt, en daarop verdwijnt de dubbele aanbeveling weer (men vergelijke het
stelsel van aanbevelingen in de Wet RO 1827).* Een voorstel van Van
Maanen om de voordracht voor de Hoge Raad en de Provinciale Hoven op te
laten maken uit een gros van deze colleges zelf haalt het niet."

Wat nu precies de overweging is geweest van de grondwetscommissie van 1814
om de bepalingen over de voordracht van de Staten-Generaal uit de Schets over
te nemen blijft onduidelijk. Thorbecke wijst (zie boven) op de symmetrie tussen
de voordrachtsbevoegdheid van de Provinciale Staten en van de Staten-
Generaal. Indien juist, dan werd dat denkbeeld (blijkbaar) niet door alle leden
van de grondwetscommissie gedeeld; zo is in de concept-artikelen, die Elout
en Van Maanen, op verzoek van Van Hogendorp, ten behoeve van de grond-
wetscommissie opstellen, wèl voorzien in een voordrachtsbevoegdheid voor de
Staten-Generaal voor vacatures in de Hoge Raad, maar niet in een soortgelijke
bevoegdheid voor de Provinciale Staten voor vacatures in de Provinciale Ho-
ven.'* Zelf heeft Van Hogendorp later geschreven dat de reden van de voor-
drachtsbevoegdheid voor vacatures in de Hoge Raad en de Hoven, is gelegen
in "de meerdere ze&er/ietó" dat er "öe/cwame e/i utewgdzame mö/ï/ie/i " benoemd
zullen worden." Thorbecke meent echter dat de 'ftesfee/io'e rede/i" voor de
instelling van de voordracht wordt gevonden: 'ï/i /zef ver/a/i#e«, om ee/z waar-
borg re ZieMe/z voor de persoo/i///A:e o/itf/7ia/z£e///)fc/ie/d der /ede/z. De Afroo/z,
a//ee/i mees/eres, ZOM ee/zz(A#ge, adm/rtwrra/zeve //zz/g/efl A#/z/ze/z vo/ge/z, e/i

33. Colenbrander, o.c. p. 332
34. Colenbrander, o.c. p. 402
35. Colenbrander, o.c. p. 403; zie ook: B.D.H. Tellegen, <9verz/cn/

der GnwdHrr vwi /# /4 , 1912, p. 100
36. Co/icep/ artiMffl van de Weeren £/OM/ en Van Maanen />e/re#ende de /j«////e:

Art. 11: "Van een/^e voo/#eva//ene vaca/wre woraï door rfen Wogen flood /(renn/.v
gegeven aan de Sta/en Generaa/ d/e /e/- verv«///ng van de vaceerende />/aatt een
nom/nafte van dne personen aan den SoKvere/'nen Vors/ aantoed/, /en e/nde daar «//
eene Ae«ze /e doen.
De Soevereine Vors/ nee// de d/rec/e aa/w/etf/ng van den /Voa<re«/--Generaa/ *y den
//ogen flaad."
Art. 17: "£> ^a/ zyn »n e/*e /Vov/n/»e o/Landjc/w/7 een Ceregtóno/"/en vwre W/ de we/
een Wo/over meer dan eene ProW/i/i> o/ Landscnap mog/ worden ge5/e/d."
Wen mag 6y de na//ona/e ver/egenwoordiging de itenn/5 aan zwMre //eden onder5/e//en,

zooda/ zy d/egenen op de nom/na//e zw//en brengen, we/Are ne/ mee5/ a/.v zoodan/g
oenend i/aan. Maar dan Wyven er nog omi/and/g/ieden over, wette den een meer
gescn/to mafcen dan den a/ideren, o/n de opengeva//en p/aató /e vervw//en. ///erom/ren/
« ne/ oordee/ overge/a/en aan de *roon." G.K. van Hogendorp, Bydragen /o/ de
fltt«noKd/ng van de s/aa/ w ne/ ATon/ngny* der A/eder/anden, 1855, p. 377
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door de /zoo/7 op p/aa/M/ij? /« de/i //oo#en Tfaad ve/en, wzo/K/er/z«d ooA:
o/ am/tfe/wren de/- re#/er///A:e /na#r, aan z/c/i *

3.3.1.2 De Grondwet van 1815

In de Grondwet van 1815 wordt de voordrachtsbevoegdheid van de Staten-
Generaal gewijzigd in een voordrachtsbevoegdheid voor de Tweede Kamer der
Staten-Generaal.^ De nieuwe Eerste Kamer, die na de samenvoeging met de
Belgen in 1815 ontstaat, wordt zodoende buiten de nominatie gehouden. Van
Hogendorp meent bij de grondwetsvergadering dat de nominatie voor de leden
van de Hoge Raad, evenals van andere colleges waarvan de Staten-Generaal de
benoeming hebben, het beste door de Tweede Kamer kan gebeuren, en dat de
zaak "mer van genoegzaam £e/an#" is om beide Kamers te verenigen, terwijl
de kwestie "meer e/#e/2aard/#" bij de Kamer der Representanten behoort,
omdat in die kamer, in tegenstelling tot de Eerste, gedeputeerden uit alle
provinciën zitting hebben/" Thorbecke noemt dit laatste echter "de /n//m
Mwaryf/My/i/Z/ite a//er de/i/cfozre redenen". Hij verklaart de uitsluiting van de
Eerste Kamer uit het feit dat haar leden door de Koning benoemd worden, en
doordat het opmaken van een voordracht door twee Kamers tot praktische
problemen leidt/' Hoewel de grondwetscommissie van 1815 inmiddels over-
tuigd is van het nut van de voordrachtsregeling''", heeft zij geen duidelijke
voorkeur voor de Tweede of de Eerste Kamer, en neemt zij het standpunt van
Van Hogendorp over."" Na een opmerking van de Koning wordt op 13 juli
1815 bepaald dat de Koning de presidenten van de Hoge Raad en de Provin-
ciale Hoven uit de leden van deze colleges benoemt.'" Veel later zal de
Tweede Kamer haar keuze voor de voordrachten betreuren. Zo zegt het liberale

38. J.R. Thorbecke, /tanteetem'/ig op de Grondwe/, 1843, p. 173
39. Art. 176 GW 1815: "Van « n c vooz-gevaWene vaca/wr? viwd/ rfoor rfen Woogen Wood

aaw de fwe«fe fawner <ter S/cr/en-Gtvifraa/ /ten/iw gegeven, d»e, /er vervM///ng ww
rfeze/ve, eene nom/na/ie van rfn'e personen aan aWi Afon/ng za/ aanWerfen, /en e/'m/f
aaarwj'/ eene Arewje /e dbe/i. De /fon/'wg />enoe/n/ den Pres/den/ u/7 de /eden van rfen
Woogen flatfrf en /iee/? de d/rec/e aans/e///ng van de ProcwreMr-Ceneraa/."

40. C.F. Van Maanen, /lan/eeAreningen van /ie/ ver/?ande/de over de GrondVe/ van
ge/iowden door C.F. Van Maanen. 1886, p. 189

41. J.R. Thorbecke, /4an/eeA:en/ng op de Grondwe/, 1843, p. 171
42. Op de vraag van Van Lijnden ("wwarom /noe/en de S/a/en-Generaa/ de

/ieW?en"), zegt Elout: "om eene garan/ie /egen a/ /e groo/ ATon/n*/»/'* g « a g /«
ren"; bij Van Maanen. o.c. p. 110

43. Bij Van Maanen lezen we: "De Pres/den/: we/Ae fawner za/ de no/n/na/i'e
Do/renge: ie/de. Lec/erc: /eder a/zonder/i/A:. de Con/cA: /7a, en ZwvenaVen ooA: /ie/ Hö/
ze/ve. Z-ynden: zonder nomina//>, o//ie/ Zio/aWeen,- - ne/ « voorde 57a/en Generöö/
eene yde/e g/ono/e." Van Maanen, o.c. p. 110-111 J

44. J.T. Colenbrander, o.c. p. 501 en 545 !
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Tweede Kamerlid Van Houten, onder verwijzing naar benoemingen in het
Amerikaanse federale Sz/preme Cow/t, in 1887: 7/tttfe/i men de novo een
Stöflttwezert /zarf op re ftowwe/i, zow jfc er de voorfcewr aa/i geve/j, om den
inv/oed der Sta/en-Ge/zeraa/ op de /•ec/tfe/7//&e mac/tf ft// de £ertfe Afamer /e

"""ta/ze, d/e de approtorie op de /•e#eer/n£.sftefl0em//i#e/i a#/2 de Se/war #ee/ï.
Van het politieke steekspel, dat van de voordrachtsprocedure kan uitgaan, is
de grondwetscommissie zich in 1815 echter nog niet bewust (evenmin als Van
Houten zich in 1887 trouwens bewust is van de conflicten die het Amerikaanse
nominatie-stelsel in potentie in zich draagt).

3.4 Totstandkoming en invoering van de Wet op de
Regterlijke Organisatie 1827

Hoewel de Grondwet sinds 1814 een grondslag bevat voor de invoering van
een rechterlijke organisatie, blijft ook na de Franse bezetting in 1813 tot aan
de inwerkingtreding van de Wet RO in 1838 de Franse wetgeving van kracht,
evenals het overgrote deel van de door de Fransen ingevoerde rechterlijke
organisatie/* Het ontwerp voor een (nieuwe) rechterlijke organisatie dateert
van 1820, de Wet RO kwam echter pas tot stand na een tweede ontwerp in
1827.*" De invoering van de Wet RO, die had moeten plaatsvinden op 1 fe-
bruari 1831**, wordt echter doorkruist door de Belgische afscheiding in 1830,
waardoor een herziening noodzakelijk wordt.*' De gewijzigde Wet RO wordt
afgekondigd op 28 april 1835"", en treedt uiteindelijk op 1 oktober 1838 in
werking." Omdat er veel kritiek bestaat op de Wet RO 1835 is in de periode
1851-1871 tot zeven maal toe - vergeefs - getracht een algehele wijziging van
de Wet RO te bewerkstelligen." De poging in 1861 resulteerde weliswaar in
een wet", maar de invoering van deze wet wordt herhaaldelijk uitgesteld*,
totdat de invoering uiteindelijk door de Tweede Kamer wordt verworpen."

45. Hand. II 1886-1887, p. 1610
46. KB van 11 december 1813, Stb. nr. 10
47. Wet van 28 april 1827 op de samenstelling van de regterlijke magt en het beleid der

justitie, Stb. nr. 20
48. KB van 5 juli 1830, Stb. nr. 41
49. KB van 24 februari 1831, Stb. nr. 1
50. KB van 28 april 1835, Stb. nr. 10
51. KB van 10 april 1838. Stb. nr. 10. Zie uitgebreider bij A. de Pinto, tfa/irf/eirfwig to/ <fc

WW op de /?eg/e/7//A:e Orgo/iwarte en /ie/ />e/e/d der 7us/i7ie, 1844, p. 12 e.v.
52. Namelijk in 1851. 1853, 1855, 1857, 1859. 1860, en 1871
53. Wet van 31 mei 1861, Stb. nr. 49
54. Wet van 17 december 1861, Stb. nr. 125; Wel van 27 juni 1863, Stb. nr. 85 en Wet

van 8 juni 1864, Stb. nr. 69
55. Zitting van 23 juni 1870 • ., • •
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Het zal daarna meer dan honderd jaar duren voordat opnieuw een algehele
herziening van de Wet RO ter hand wordt genomen.

3.4.1 De aanbeveling

De Wet RO 1835 voorziet, naast de grondwettelijk voorgeschreven Hoge Raad
en de Provinciale Hoven™, in 'arrondissements-regtbanken' en 'kantongereg-
ten'. Ten aanzien van de benoeming van de leden van de Hoge Raad bepaalt
art. 66 Wet RO 1835 dat de Hoge Raad, inclusief de procureur-generaal, bij
meerderheid van stemmen een aanbeveling van zes kandidaten opmaakt. De
leden van de Provinciale Gerechtshoven, van de rechtbanken en van het Open-
baar Ministerie die hun 'ambtsbedieningen met lof en ijver' hebben waar-
genomen, komen daarvoor in het bijzonder in aanmerking." Een soortgelijke
regeling geldt voor de Provinciale Gerechtshoven; bij een vacature zendt het
Hof, inclusief de procureur-generaal, een aanbevelingslijst van zes kandidaten
aan de Provinciale Staten, die eveneens bij meerderheid van stemmen wordt
opgemaakt. Ook hier komen de leden van de rechtbanken en de officieren van
justitie in het bijzonder in aanmerking. Bij een vacature van rechter, rechter-
plaatsvervanger, griffier of kantonrechter, wordt de aanbevelingslijst opge-
maakt door de rechtbank, inclusief de officier van justitie. De rechters en
officieren van justitie worden bij voorkeur gekozen uit de substituut-officieren,
griffiers en plaatsvervangers, of uit de kantonrechters en hun plaatsvervangers,
voorzover deze laatsten tenminste hun werkzaamheden gedurende vijfjaar 'met
lof en ijver' hebben waargenomen."* De leden van de Hoge Raad en de Hoven
worden conform art. 186 GW 1815 voor het leven benoemd, evenals de leden
van de rechtbanken. Overigens worden de kantonrechters(-plaatsvervangers)
van 1838 tot 1989*' slechts voor een periode van vijfjaar benoemd, en komen
daarna voor een herbenoeming in aanmerking.

56. N.B. De Provinciale Hoven werden bij Wet van 10 november 1875, Stb. nr. 204
opgeheven en vervangen door de huidige gerechtshoven

57. Art. 87 Wet RO 1835: "W/H/HT/- eene /?/aa« VOTJ rtaaoVieer in rf«i Woogew
;a/ de //ooge /fr/ad rf<7arv«« fc/i/iu ge ven aaw de

W/' /nzenrfe/i eene doordien /?aarf, de
r/e#e.v en me/ /neerrfer/ie/tf van sfenwnen

van ze.* fai/idida/e/i, waarop de Tweede Kamer />(/ /ie/ ma£en van
^rwdan/g ad// za/ .v/aan aAs zy za/ a7erts//g oo/tfe/en.

De /eden der />rovina'a/e noven, a>r crimine/e reg/fran* en der arrond/wem
de /eden van ne/ open/)aar /n/'n/.v/en'e />// deze/ve, we/Are

a«i/>/.v/7ed/en<n£en /ne/ /«ƒ en //'ver ZieMen Hwarge/iomen, z«//en />// /ie/
d/er /i/5/ meer W/awider/yA: in aanmerking

58. Art. 52 Wet RO 1835
59. Wet van 28 september 1989, Stb. nr. 420
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Hoewel reeds het ontwerp-Farjon - dat de inspiratiebron vormt voor de huidige
Wet RO - bij vacatures een nominatiebevoegdheid geeft aan het Hoog Natio-
naal Geregtshof, de Departementale Geregtshoven, de Hooge Vierscharen en
de Civiele Regtbanken*, ontbreekt een analoge bevoegdheid aanvankelijk nog
in het eerste ontwerp van de Wet RO in 1820. Voor de benoeming van de leden
van de Hoge Raad volstaat dit ontwerp met de mededeling dat de raadsheren
worden aangesteld op de wijze zoals voorgeschreven door art. 176 GW
1815.*' Bij een vacature geeft de Hoge Raad kennis aan de Tweede Kamer
die, ter vervulling van die vacature, een 'nominatie' van drie personen aan de
Koning aanbiedt teneinde daaruit een keuze te doen. De Koning benoemt de
president uit de leden van de Hoge Raad en heeft de directe aanstelling van de
procureur-generaal. Volgens het ontwerp benoemt de Koning behalve de presi-
dent*-, ook de vice-president van de Hoge Raad. De regering wilde met deze
regeling een tweespalt in de Hoge Raad voorkomen; "La aï#ere/jce de / 'émtf/w-

VMÊÏ d'amMw/i, em'fëra/e/tf/es/wws/o/ts e/ré/wera/-
e/ /a {fónm/o/i pa/ro/ to /nemüves, ce <?M 7/./aw/

De lijsten van aanbeveling zoals wij die thans kennen, worden pas geïntro-
duceerd in het ontwerp van 1827." In constitutioneel opzicht is het stelsel van
aanbevelingen eigenlijk merkwaardig, omdat de grondwetscommissie van
1814, op aanraden van Willem I, een dergelijke 'dubbele aanbeveling' voor
vacatures in de Hoge Raad en in de Provinciale Hoven nog van de hand had
gewezen. Het voorlopig verslag beperkt zich in 1827 echter slechts tot
marginale kanttekeningen; vindt de een dat de aanbevelingslijsten "gee/ie
genoegzame /iwtfzg/ieid" hebben, en de grondwettelijke keuzevrijheid van de
Koning belemmeren, de meerderheid meent toch dat het 'heilzaam' is om het
eerste - niet verbindende - initiatief te geven aan diegenen die het meeste
belang hebben bij een goede keuze (de rechterlijke macht). De enige twee sug-
gesties uit de Tweede Kamer - een voorschrift om de aanbevelingslijst voor
Provinciale Gerechtshoven alfabetisch in te richten", en het voorstel om een
" " aan te wijzen voor de aanbevelingen** - legt

60. Artt. 24. 39. 48, 61 Ontwerp-Farjon
61. OvW. Bijl. Hand. II 1819-1820, nr. XXVI-2
62. Daartoe verplichtte immers art. 176 GW 1815
63. MvA, Bijl. Hand. II 1819-1820, nr. XXVI-3
64. Bijl. Hand. II 1826-1827, nr. XIII-C
65. Bijl. Hand. II 1826-1827, nr. XIII-3a . -
66. Bijl. Hand. II 1826-1827, nr. XII1-3A
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de regering ongemotiveerd naast zich neer.*" Van belang is wel dat de enige
aanwijzing voor bevorderingen die de Wet RO kent, wordt ingevoerd door de
wijzigingswet van 1835, die aan de inwerkingtreding van de Wet RO 1827
vooraf ging.** Daarin is bepaald dat de leden van het openbaar ministerie die
hun ambtsbediening "mer /o/erc (/ver" hebben waargenomen voor de post van
raadsheer in de Hoge Raad in het bijzonder in aanmerking komen; een soort-
gelijke bepaling wordt ook opgenomen voor de Provinciale Hoven.

3.5 Benoembaarheidsvereisten: de Grondwet 1814 en 1815

De voorwaarden voor benoembaarheid zijn - net als het 'stelsel' van aanbeve-
lingen en voordrachten - een voor een ingevoerd. Een duidelijke motivering om
het ene onderwerp wel en het andere niet in de Grondwet of in de Wet RO te
regelen ontbreekt. De grondwettelijke onverenigbaarheden en het natio-
naliteitsvereiste dateren van 1814, de wettelijke incompatibiliteiten en het
opleidingsvereiste van 1827. Wat de grondwettelijke onverenigbaarheden be-
treft, verklaart de Grondwet 1814, op voorspraak van Van Lynden, het lid-
maatschap van de Staten-Generaal onverenigbaar met dat van de rechterlijke
macht." De grondwettelijke onverenigbaarheden worden in de grondwetsver-
gadering van 1814 door Van Lynden voorgesteld voor de leden van de Provin-
ciale Hoven, die naar zijn zeggen niet in hun colleges gemist kunnen wor-
den.™ Van Hogendorp" en Elout ondersteunen dit voorsteF, evenals de

67. Hier zij voor de volledigheid nog gewezen op het initiatief-ontwerp Wel RO van
Barthelemy uit 1829. De bepaling over de aanbevelingslijsten van de Hoge Raad in dit
wetsontwerp is gelijkluidend aan art. 88 van de Wet van 1827. Stb. nr. 20 (zie: art. 80
OvW, Bijl. Hand. II 1828-1829. nr. XVIII-2A) Ook ten aanzien van de aanbevelingslijs-
ten voor de Provinciale Hoven, de arrondissementsrechtbankenen de kantongerechten
wijkt het ontwerp van 1829 niet af van de Wet van 1827 (zie: artt. 62 en 52 OvW. Bijl.
Hand. II 1828-1829. nr. XVIII-2a). De Tweede Kamer nam het initiatief-ontwerp aan
op 9 mei 1829, maar de Eerste Kamer verwierp het ontwerp op 19 mei 1829.

68. Wet van 28 april 1835, Stb. nr. 10
69. Art. 60, eerste lid, GW 1814: "De /eden rf«r S/a/«i General/ tonne/i m « /e ge/y* Z</«

va/i een/g reg/er///* to//eg/'e o/ van de /?e/tert*a/ne/-, noc/i ooi eew'ge aa/i den
com/Ma^e/en pos/ /?eA:/eede/i."

70. N.B. Deze incompatibiliteit ontbreekt in de derde Schets van Van Hogendorp. Art. 38
van de derde Schets van Hogendorp luidt: "/4//e de /«ten vo« de V^rgatfen'/ig der

«ifraa/ ATMWMW /e/fens /Jaad/jenjio/wn'i, Zioo/y van een wiini's/enee/ Departe-
/, SfcwAsraad, Geza/tf /w/en 's /amfc, Groo/-0#ïa'er va/i /ie; /WIJ van den vors/, L«J

wan een der noge Gerec/j/snoven, Lid van een ProW/i/iaa/ Gereg/s/io/ en S/a/"-0#ïcier
op de v/oof en <n de armee zyn." In de eerste en tweede Schets van Van Hogendorp
vindt men deze incompatibiliteit wel.

71. Colenbrander, o.c. p. 156 (zie ook p. 532)
72. Elout, Bedenkingen op de senetó der grondwe/, bij: Colenbrander, o.c. p. 506
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Souvereine Vorst.™ Bij de grondwetsherziening van 1815 komt De Coninck
echter op de kwestie van de incompatibiliteiten terug. Hij vraagt dan waarom
de leden van de magistratuur uitgesloten zijn "va/i «ef £envaa/v## voorregr"
der Staten-Generaal: "d/e vergaden/ig /can geen ftefér /eden neööen; -waarom
za/ me/J de ma#/.tfra/w«/- zoo aw7mee/-en?" Elout merkt echter op: "/-egrery
moefe/i //ide/?e/ide/z/ z(//i; -/wen nee/ï er Zett wanvoe#e///to /n gevonden, dar z//
d/e de wer moe^ren roe/?a.wen, revenu de we? zottden /cwnnen /MaA-en." Hoewel
De Coninck wordt bijgevallen door Van Maanen, Leclerc, Dotrenge en Raep-
saet, zijn alle andere leden aanvankelijk van mening dat het artikel moet blij-
ven.™ In de vergadering van donderdag 25 mei 1815 komt de vergadering
echter alsnog terug op haar standpunt. De leden van de grondwetgevende ver-
gadering blijken zich inmiddels te hebben aangesloten bij de overwegingen van
De Coninck", en in de Grondwet 1815 komt de incompatibiliteit voor de
leden van de rechterlijke macht, die slechts een jaar heeft bestaan, weer te
vervallen.™

Het nationaliteitsvereiste voor de leden van de rechterlijke macht dateert van
1815." Over de motieven voor de invoering van de nationaliteitseis als selec-
tiecriterium is niets bekend. Reeds het ontwerp van de commissie-Farjon stelt
in art. 19 deze eis. Zeer waarschijnlijk heeft het in 1814 voor zich gesproken
dat dragers van (hoge) publieke ambten over de Nederlandse nationaliteit™

73. Colenbrander, o.c. p. 439 • • :
74. Colenbrander, Cte/aan rfer Grom/we/ II p. 168
75. De handelingen vermelden: 7es memtra «fes cowrs e/ <fcs /rifcwna/tt; pewven/ en/fa/re

/>ar/<e,- .sww ceto, ce .sera/ï wne e.spèce rf7i«//H7/a//o« /wwr /es ffwg«;ra/i, e/ /'on
exc/ttra/7 / « /jo/nmei /«/?/*« ca/raWw e; / « /J / I« /w^res/jowr to co/t/ic/io/i rfes /OM".
Colenbrander, Ctetaa/i der Gro/u/we/ II p. 245

76. Art. 92 GW 1815 luidt: "De teflte/i der 5to/e«-Ge«eraa/ fcMwie« ««>/ /e ge/y/t ^(/«, /erfen
van de /?e*:enfajmfr, «ocA een/gen aan rfen tonrff co//i/?to*We« /?os/ AeWeeden."

77. Artt. 7 en 8 van de Grondwet 1840 (artt. 8 en 9 GW 1815):
Art. 7. 7b/ /eden rfer S/a/en-Generaa/, noo/t/en o//erfe/i van rfe/>arte/nen/en van a/ge-
meen èes/Mwr, /eden van den /?aad van Sfa/e, Co/wnwiam^e/j dej ATon/ng5 /'n de Provi'/i-
ci'en, en /eden van den //oogen /?a#d, *Mn/iena//een/i/Vi: /;enoe/nd vvorden /vede/-/andlscne
ingeze/enen, geboren Mn/ie/i /ie/ /?</* o/deije//5 /7M/7en/and5c/ie ^ez/»//i/;f/t, «// ouders
a/daar geves//gd.
D/e «i7 zoodan/ge ouders, /e/- oorza^e va/i 's tonds d/ens/ a/ivezend, o/andersz/ns op reis
z(//ide, AuiVe/i /je/ /?</£ geboren z/yn worden me/ de vonge ge///* ges/e/d.
Art. 8. 7b/ a//e andere Aedien/ngen zy/i a//e de /'ngeze/enen, zonder onderscne/d,
èenoemèaar, vve/̂ e geboren/Veder/anders zyn, o//ierz</doo/-vve/-du(d/ng, Ae/z# «foor
na/«ra//sa//e daar voor geAowden.

78. Voor het lidmaatschap van de Hoge Raad was in 1815 de Nederlandse nationaliteit
overigens niet voldoende; men moest tevens geboren Nederlander zijn. Zie art. 9 GW
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beschikken. Bij de grondwetsherziening van 1848 stelt de grondwetscommissie
bijvoorbeeld: .<_. - , , . . . . . .

oe/ene/i. A/aar ten aa//z/ew va« ie/Joe/n/Krar/iei'd tor to/ïdsa/wZ>reAi /COWJT //er O/K

voor, dardepoorrd/earr. Srfer Gro/ïdwer (va« V840) aa« vree/nde/mge/i ge/ieel
5/w/r, //i /ier oetong rfer a/ge/nee/je rf/e/ur moer fa/wie/? wo/-rfe/i geo/jew/ voor onrfo--
•yc/je/dene oerrefafc//?#en, vwrar wy Zier ra/enr varc ^efcwa/ne

3.5.1 Wettelijke benoembaarheidsvereisten . ;

In het ontwerp Wet RO van 1820 en in de Wet RO 1827 worden de benoem-
baarheidsvereisten, die tot dan toe nog slechts bestaan uit een (grondwettelijk)
nationaliteitsvereiste, aangevuld meteenincompatibiliteitenregeling, eenoplei-
dings- en een leeftijdsvereiste. Reeds in het ontwerp van de Commissie-Farjon
uit 1808 worden deze eisen gesteld voor de leden van het Hoog Nationaal
Geregtshof, de Departementale Geregtshoven, de Hoge Vierscharen en de
Civiele RegtbankenT Omdat de grondwettelijke onverenigbaarheden in 1815
alweer zijn afschaft, verbaast het niet dat tegen een (wettelijke) incompatibi-
liteitenregeling in de ontwerpen voor een Wet op de Rechterlijke Organisatie
in 1820 en 1827, het bezwaar van de ongrondwettigheid van de voorgenomen
regel rijst. Art. 92 GW 1815 verbiedt immers niet de cumulatie van het lid-
maatschap van de Staten-Generaal met dat van de rechterlijke macht. De rege-
ring is echter van mening dat de onderhavige regeling geheel in overeenstem-
ming met de Grondwet is, en zelfs de "voeM /uz/io/ia/" uitdrukt:

/ég{.vfariur re rroHve rfo«c </a/w /a /jécm/ré, owe /«/ /'mpore «>n rfevo/r er son
r, rf'avoir som owe roMtav tev afr/Mwin'o/tf rfe to Loi /o«rfome/iro/e .v

. Or, i7 esr p/i^jia«e/ne/ir //wpo5«ibfe, ^we /e /«
a/j.v / '/l.weffjZ;/ée rfey £raw-Gé/iéraj«; er ta to

Cour. £/i arfwerra«r owe ses /o«cr/o/j^p«me«r êrre c«/««/éej, o/i rféctorera/r w>-
r«e//ewe/jr ^«e /7/7ipo^/Z»/eesr/Jo.v5/o/e: /7/ta'iv/a'wpourrair. d to vér/tó, porrer te
rrrre de wewZ>re rfe.v frow-Généraia er de to //awre Cour, www OM, ra ptoce dfl/w
to C7zam/>re, OM JOAI/öMreM// </Ö/JS to CoMr re^rera/r «o« occMp
i7 /jé^//'^era/'r joi'r /es i/itéretó de to narion, jo/r ceMJt d&vy'Mf n'aaö/ev, er to
sera/r par to require o M/J no/n/ve i/i/érie«r OM voeM éacpn'/né par to nan'on. Ww
proviMce perdra/r /e noz/jftre de .ves repr^enra^w, OM Wen to wiarc/?e des aöïw'rö,
porree* deva/jr to 7/aMre CoMr, pourra/r êrreparafcée, er ce corps se rroMver tors

79. MvT, Bijl. Hand. II 1856-1857, nr. CXXII-3. p. 1171
80. Artt. 19, 21-23, 34, 36. 37, 44, 46, 47, Ontwerp-Farjon



'orf/w/nijfrer fa/utf/ce # </'etereer

Men kan zich echter afvragen of het niet aan de grondwetgever is, in plaats van
aan de wetgever, om de "voe« /wfto/ia/" in dezen te bepalen. Dat is blijkbaar
ook de mening van de vele kamerleden in 1820 die "nvz#e/af/z/zg" blijven om-
trent de grondwettigheid van het verbod om rechterlijke en wetgevende betrek-
kingen te verenigen.^ In het gewijzigd voorstel van wet komt de regering
deels aan de bezwaren van de tegenstanders van het artikel tegemoet; zij laat
de incompatibiliteit overeind, maar creëert voor de betrokkene een keuzemo-
gelijkheid tussen het rechtersambt en het lidmaatschap van het college waarin
hij gekozen is." Lang zal de kwestie over de (vermeende) inconstitutionaliteit
van het lidmaatschap van de Staten-Generaal met dat van de rechterlijke macht
- althans met dat van de Hoge Raad - trouwens niet duren, want in 1848 krijgt
de onverenigbaarheid met het lidmaatschap van de Hoge Raad - opnieuw - een
grondwettelijke grondslag.**

3.5.2 Motivering van de benoembaarheidsvereisten •--? •;•-• •; >; r

Net als voor de aanbevelingslijsten, ontbreekt voor de voorwaarden voor be-
noembaarheid grotendeels een motivering. Wat de onverenigbaarheid van het
lidmaatschap van de Hoge Raad met de Staten-Generaal"' betreft, meent de
regering in 1827 dat deze bepaling "o/? zeer #oede gro/jJefl" ook op alle andere
leden van de rechterlijke macht van toepassing kan zijn. Het verbod wordt
echter tot de Hoge Raad beperkt, omdat anders teveel geschikte personen
worden uitgesloten van het lidmaatschap van de Staten-Generaal. Een ander
argument om juist de raadsheren in de Hoge Raad niet tot de Tweede Kamer

81. MvA. Bijl. Hand. II 1819-1820, nr. XXVl-3
82. Bijl. Hand. II 1819-1820, nr. XXVI-6
83. Ontwerp-art. 3, tweede alinea. Wet RO: 7nd/en zy /o/ ferf«i vo/i de

o/ ra/i de Prowidate Staten mog/en geroe/?e/i wordew, o/" we/, indien de /eden va/i de
•S/a/en-Generaa/, o/Prow/icïa/e Sta/en, /o? /ie/ a/n/>/ va/i roads/ieer in den //ooge/i Kaad
/nog/en wordengefcozen, zw//ende/?enoe/nden/Msscnenne/worgescnreven/jd/naa/jc/w/?
en /ie/ reg/erawift/ moe/en fa'ezen, en a/zoo van een o/ander afstand doen." Bijl. Hand.
II 1819-1820, nr. XXVI-5

84. Art. 91 GW 1848/1884, voorzover relevant, luidt: "De /eden der Sto/en-Generaa/
tonnen me/ /e ge/yt zyn /eden o/"/7rot'Mre«r-genera<3i/ van den Woogen Waad, noen /eden
van de /?e#enfcamer, noen co/n/nwjan* dei Afon/ngs /n de/?rovinden, noc/i gees/e/y/fcen,
noc/i fted/enaren van de god-sdiens/."

85. Ontwerp-art. 12WctRO: "De /eden van den Hoogen Waad z«//en nie/ /evens mogen zyn
/eden van de Tweede /Tamer der S/a/en-Generaa/.
De /eden van de provi/ic/a/e gereg/5/ioven ZM//en n/e/ /evens mogen zyn /eden van de
provinc/a/e s/a/en." Bijl. Hand. II 1826-1827, nr. XIII-2
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toe te laten, ligt in de taak van de Hoge Raad bij ambtsmisdrijven. Het is
volgens de regering 7en /zo0#.vfó o/zvoegzoü/n" dat een Tweede Kamerlid, dat
(mede) toestemming geeft tot vervolging, tevens over die misdrijven kan oorde-
len. "En /joezeer /« zoodon/g #eva/ de re#fer z/cA /n een der 6e/de co//eg/e/i
zowde ytw/z/je/z wra&en, zoo w ner ec//fór /n eene mafónV van d/e/i fóerferen aard
onvoegzaam voorgekomen, da/ d/e fte/de noeda/i/gneden /« één en deze//de
persoon zowden ytwn/ien worden vereen/#d. "** Een ander bezwaar tegen de
cumulatie van het lidmaatschap van de Hoge Raad en van de Tweede Kamer,
ligt in de nominatiebevoegdheid van de Tweede Kamer voor de Hoge Raad. De
regering acht het "wederom onraadzaam om d/e 6e/de noedan/#neden re ver-
ee/i/#en."" Op voorstel van de Tweede Kamer wordt de onverenigbaarheid
voor de leden van de Hoge Raad "«/Ynoo/de van de foe/?a.we///£ne/d derze//&
£e#f>we/en" in de Wet RO 1835 uitgestrekt tot de leden van de Eerste Ka-
mer.**

De Wet RO 1827 verbiedt behalve bepaalde nevenfuncties*', ook het bloed-
verwantschap en zwagerschap tussen rechters, ambtenaren van het openbaar
ministerie en griffiers in dezelfde rechtbank of in hetzelfde hof tot in de vierde
graad.* In het ontwerp van de Commissie-Farjon is in art. 19 in een soortge-
lijke regeling voorzien. Reeds in het voorstel uit 1820 maakt de regering
onderscheid tussen de verwantschap die was ontstaan vóór en die welke was

86. MvA, Bijl. Hand. II 1826-1827, nr. XIII-3b ;
87. MvA, Bijl. Hand. II 1826-1827, nr. XIII-3b
88. Art. 9 Wet RO 1835: "De /«ten ran tten tfoogwi /too*/, zwtfen m>l /evens mogen zi/n

De /erfew van de /jrowic/a/? /IOVWI en der crwune/e reg/fcan/fc zn//en niet /evens mogen
zyn /erfen van de prov/nda/e J7a/en."

89. Art. 8 Wet RO 1835: "De /eden van de reg/er/pe mag/ (me/ «//zonJen'ng van rf«
reg/erc-p/aa/sverva/igers.) tonnen me/ /eveni zyn advocaa/, /?rocwre«r, «o/aró o/
5o///a7e«r, o/ een/g am/)/ /^e/t/eeden aan ne/we//l: eene va^/e wedde is ver/>o/iden.
Zy z«//en ecn/er /evens mogen zyn, /eden van de s/ede/i/fce o/gemeen/e-raden, /eden en
secre/artssen van noogneemraaascna/7/7en, d//*- en po/der/ies/wren, a/ra/oren vannooge
en andere scno/en, /eden van de commissien van openbaar ondenvys o/ van a//<
inn'g/ingen, wette n/e/ a/s eigen/i/jfc oezo/digde am/?/en itunnen worden />escno«wd.
//jgeva/ van ftvy/e/ o/ een/ge openfeire />e/refatirtg van /aa/s/genoemde aard, me/ M
/id/naa/scna/7 der reg/er/i//fce mag/ /»es/aan/>aar zy, za/ zwtts door den honing worden
fces/is/."

90. Art. 10 Wet RO 1835: "B/oedverwin/en o/ aan venvan/en /o/ den derden graai
inges/o/en, fcwnnen n/e/ /e zamen zi/n raads/ieren, reg/ers, a/nft/enaren van ne/ open/'aa''
m/«/'s/ene en gn/J7ers in den Woogen /?aad, o/i« /(e/zeZ/We no/ o/in deze//de reg//»an*-
/ndien de zwagerscna/7 eers/ mog/ z(/n on/s/aan na de benoeming, za/ degeen die
dezeyWe nee/? aangegaan, zi/n am/>/ nie/ ifew/j/ien Wi/ven /?eno«den, zonder vergunning
van den Afoning.

Deze we/sfcepa/ing is nie/ /oeyxuseft/jt op de sM/w/i/witf-gn/Tiers. *
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ontstaan na de benoeming." Afhankelijk van het aantal leden van een rechts-
college, en ook om andere redenen, kan de Koning evenwel dispensatie van het
verbod van bloedverwantschap en zwagerschap verlenen. Later is deze dispen-
satiebevoegdheid van de Koning overigens veelvuldig door de Tweede Kamer
bekritiseerd. Het zou veelal om een "Woof gM/tvrfteroon" gaan, "dar aan
een #e#even, aa« rfe« a/u/er 0«//wwd<?Az ton vvorrfe/i. Z// fcan teren grond
a/fóterï w/wfcn dan /n «er meerder o//winder verrrowwen op Zier toraA:rer van den
/7errofeten /jersoon, dar /n den re#e/ n/er aan de /?e#er/n# oenend Aan z/y/i.""

De derde voorwaarde voor benoembaarheid in de Wet RO 1827 is het oplei-
dingsvereiste, dat voor alle rechterlijke ambtenaren, behalve voor de kanton-
rechters gesteld wordt.*" In het ontwerp van 1820 onderstreept de regering
reeds het belang van een opleidingsvereiste voor de leden van de Hoge Raad.
Het behoeft geen betoog aldus de regering:

Vflf fter «oo .̂vr />e/an# f/er mfl«r.srnapp//' rfaar/n fte^tóöA ow de re^/er/yfce potten
OÖ« wflorc//^e en de.v/fcMnd/ge personen toe re verrrowwen; waarroe #een èerer en
gescft/'/feter m/dde/ aanwez/tf w, dan om de voorwerpen /« m/ndere re^/er///)te co//e-
g/e« re zoe/cen, ren e/nde de ver&/esZ>are ror den )trin^ van personen re èrengen,
/n w/er wo^e/(/*e èenoe/mng de /naawcnapp//' r e e * voora/een .vrewn en

91. Ontwerp-art. 2 Wet RO: "/n
en £n$ïers, o/rferze/ve s«fo«»</e«, e/Awnder omfe/7//ig mogen ftwtóan, /o;;'« «ton

raarf van ft/oerfvfrvnonWc/ia/7 <?ƒ zwager.se/uj/?.
de verHw/i/5c/;a/7 door «wvwe/yA: eer5/ /nog/ on/5/oan zyn, na de ftenoewwng, za/

degeen, werte /ie/ze/ve nee// aangegaan, z/yne awiè/iverrig/ingen me/ mogen Wyven M«7-
oe/enen, zonder daar/oe de vergwnn/ng van den ATon/ng /e /le/^en ^efco/nen." Bijl.
Hand. II 1819-1820, nr. XXV-2

92. Bijl. Hand. II 1860-1861, nr. XI-3. Art. 10 Wet RO is bij Wet van 3 juni 1992, Stb.
nr. 278 komen te vervallen.

93. Art. 51 Wet RO 1827: De reg/ers van de arrond«semen/5-reg//>anJten, de q^ïaeren van
y'itó/i/ie, de grijpers ende reg/er5/?/aa/.yvervanger.?/noe/en, onverm/nderdde verewcn/en
to/ de grondwez voorge^c/ireven, den graad va« /«eej/er o/ //cen//aa/ I/I de reg/en
èefcomen /je/jften, o/? eene van 'i 7?(/Jtï nooge 5cno/en, en den voWen owderdo/n van 25
./aar fcerert/ «elften.
Art. 68 Wet RO 1827: Onverm/nderdde vere«cn/en fty de Crondwe/ gevorderd, ZM//en
de raads/jeeren, /jrocMrewri-generaa/, advoca/en-generaa/, en gripers der /jrovi'nda/e
geregtó/ioven, moe/en: /o 5eder/ /en /n/n5/en vy/yaren zyn wiee^/eri o///cen/ia/en in de
reg/en o/? eene van '5 /Ji/Jfcs Ziooge 5c/io/en. 2o Den owderdom van iOy'aren /en vo//en
/ieft/)en /?erei/t/.
Art. 88 Wet RO 1827: De /joedan/gneden verewc/i/, o/n flaödsneer, Procwre«r-
Generaa/, /4dvocaa/-Ceneraa/ o/Gnyy7er fty den Woogen /?aad /e zy«, *e«a/ve die fcy
den grondwe/ gevorderd, zyn: /o Sedert den ftyrf van /en m/ni/e /i'enyaren den graad
van mees/er o///cen/taa/ i/i de reg/en, 0/7 eene van '5 /?i/fc nooge seno/en verkregen /e
^ftfcn; 2o De voWe owderdom van vy/ender/ig yaren.
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w'/wfr, </af /wre feedeme Z?e/a«gen aan ^oede /KWK/É:« z«//e« wwtfe/j roever-

Tot 1877 stelt de Wet RO, als gezegd, voor de benoembaarheid tot kantonrech-
ter geen opleidingsvereisten (voor de kantonrechter-plaatsvervangers zou dat
tot 1972 duren)." Op voorstel van de Tweede Kamer" verschijnt in de Wet
RO van 1827 de bepaling dat de kantonrechters en de assessoren uit 'We faw-
dig.tfe, fcefcvwwmrte, gegoedere en meert #eacn/e //jj?ezefó«e«" gekozen worden
en dat in handel- of fabriekssteden de assessoren van de kantonrechter voor een
gedeelte uit kooplieden of fabrikanten zullen bestaan." Overigens blijkt niet
dat er veel verzet bestond tegen het ontbreken van een opleidingsvereiste voor
de kantonrechters. Een belangrijke overweging om voor de kantonrechters geen
opleidingseis te stellen, was dat men vreesde dat zich te weinig kandidaten voor
een kantonrechtersfunctie zouden aanmelden. Na 1838 zal de kritiek op deze
regeling echter toenemen (zie ook hierna). Zo verzet De Pinto zich in 1844
tegen de gedachte dat rechtskennis voor een rechter van ondergeschikt belang

"moe//e///7r w /i# te fegrypen, ftoe een regfór go«/ za/ Aa/nnen regf spretert, d/e
de wef e/? /»ef re#r m'ef /tenr,- en d/e &CTW/.Ï, weö:e men voorzeker mef de m//itte
ra/en nee/r ww re vooronder.9fe//en M/ den n«er-ge^radMeerden öewoner va« /ia
p/fl«e /and, /.vy«/\yr voor den fcanronre^re/- /rn'McA/en vee/ /«eer onontóeer///^ dan
voor /eder ander rearer, omdaï ny nef voorre^r /wwf om, zoo nood/g, de voor//c/i-

re /:«nnen mroepe/i van meer jfcMnd/#e re^M^e/eerde am/j^e/jooren. /4a« rfe
, dar een gezond vemand en een ne/der oordee/ vo/doende zyn, om/n

za/:en van m/nder aa//^e/egenne/d re/jr re ̂ pre/ten, ^e/oo/i' in onze dagen we/ n/«-
meer".**

94. Bijl. Hand. II. 1819-1820. XXVI, nr. 3
95. Wei van 9 april 1877 Stb. nr. 73
96. "O/i o/wrve, <?«'// con we/u/rail d 'étóMr danj ce/ a/ïjc/e,

en dra/r, aura /ou/OHrs to /?ré/ërence/7o«r o/>/en/> to ptoce, /orsgu 7/ 5era en conc«rrai-
ce avec wn ca/u/ü/a/, ^ui n 'aura /7os ce//e ^«a/i'/é; e/ ^M 'a/?rèj rftt o/ts, /'/ yöwdra ê/«

c/é, OM doc/ewr en dro/7, pour o/?ren/r to ptoce duyMge de can/on,- /'//n^or/ance <i<
a«ri7JM«o/u <uige cer/e </ü/7on7io/i." Eerste Afdeling, Bijl. Hand. II 1826-1827, XIII-

3a
97. Art. 35: De fajn/on-reg/e/\v en assessoren /noe/en, onvermtnrferd c/e vere/st/»en /)(/ <fc

gronrfwe/ voorgescnreven, rfen vo//en onderao/n van 25yaren oerei/fe/ netóe/i.
Zy worden u«7 de Arwnd/gsre, ftefovaa/nsre, gegoe<is/e en /nees/ geacnie «ngeze/enen, /«/
voorArewr M/7 /nees/er.v o///cen/üire/i ;/i de reg/en geArozen.
/n /w/ide/ o/yaonyteeden ^M//en de assessoren van den tanron-regter voor een gedeett'
MI7 /toop/zeden q/"/a*r(/Aan/en ftes/aa/i.
N.B. Deze vereisten werden niet gesteld in het ontwerp-Wet RO van 25 april 1820

98. A. de Pinto, o.c. 1844, p. 88-90
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3.6 De rechterlijke organisatie in de periode 1838-1871

Na de inwerkingtreding van de Wet RO in 1838 zal de discussie over het
benoemingenstelsel - als we de berichten mogen geloven - beheerst worden
door een litanie van verwijten, waarin de rechterlijke macht, de regering en de
Tweede Kamer elkaar over en weer van willekeur, incompetentie, machtsmis-
bruik en nepotisme beschuldigen. Een belangrijke oorzaak voor de onvrede met
de benoemingen is, behalve in het benoemingsstelsel (zie hierna), gelegen in
de rekrutering van rechterlijke ambtenaren. Daarbij moet worden bedacht dat
na 1838 niet iedereen staat te dringen om een positie bij de rechterlijke macht.
Zeker voor de afgelegen gebieden blijkt het moeilijk om kandidaten te vinden.
Bovendien wordt al vanaf de invoering van de Wet RO geklaagd over de lage
bezoldiging van het rechtersambt." Met name in de jaren zestig en zeventig
van de vorige eeuw, verschijnen over de rechtspositie bij herhaling boze
brieven in de juridische pers. Een anonymus in 1862:

zeer refle/y&e e/? M//y'&e wen.sc/? « rfeze: Jar voor/aan ae We/ waar/tifVZ en
geene o/jvwaarAe/rf spreke, <fttt zy n/e/ /o«#er öezoMg/ng «oeme war vofa/reto
ge<?«<? èezoMg/flg, //uzarf/icto eene /egew/oe/jfcom/ng w, - en a*af, naar waar/je/a",
onrfer ae vere«rnre« voor ne/ /ü/maattc/rap van ae /?eg/er/y'A:e Magf ooA: oï/
genoemd worde "öez// van genoegzaam e/^ene ge/ae/y/ce /««We/en." fen /?eg/ers-
öe/joem/ng « n« toen werA:e/y/: een va/i /ïe^erzngjivege veryfrefc/ cerrf/ïcaar, r/a/
rfe feenoewrfe /o/ Je A êa"er/an</.vcne #eM-am/ocrarie öenoor/, - eene ar/jtocrarie,
<//e eenwiaa/ "rfe /ee/yfafe van a//e amtocratón genoew/a*«."'""

Met grote regelmaat wordt in de vorige eeuw gewaarschuwd tegen de kwalijke
gevolgen die een te lage bezoldiging op de rekrutering van rechters kan
hebben; "Zbo/aw^ /zer Nerfer/a/wivc/ze vo/Jt te onnoorf/^ ac/tf aa/i z(//ie
A:e a/w/)renare/z goerfe öezoM^/n^e/z /e #eve/i, /iee/? Zier j?ee« re^r z/c/i
Wa^en over nw/zne m/nrfere ftrtt/fcftaarne/rf. Men itrygf n« eenA«aa/
waar om /u# .""" En de Rotterdamse advocaat W. Siewertsz. van Reesema
in 1853:

"Wef va// me/ /e on/bennen, a"a/ rf/e />ezo/aïg/ngen n/e/ voWoenrfe zi/«,
om aan personen, a"/e a"aar/oe #e.sr/H'fc/ zyn, /ws/ en opwe/^/ng /e geven to/
zoeken oïer Ae/reW:/ngen, en a"a/ zy aan rfen anderen ikan/ n/e/ overeenkomen

99. Zie bijvoorbeeld W 137
100. flegtóge/eerrf Syfttorf /)e/ioor?«^e ro/ de weiwe /««/dragen voor regttge/eerd/ie/d en

wergevwg, 1862, p. 784
101. De S. L., Verdediging van ne/ vonnw der Goescne reg//)anA:, en van de voordrag/en

•;.-;: van de regfsco//eg/en zn /Vederto ĵd, /egen den aanva/ van den /leer y.Ê.G. /e L, W
•••• 3 2 0 4 , . , -,. . . . . . . •„, „
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de waa/Yftg/?«d rf<?zer Mag/srrarwwr. //er onderwerp « va/? re regeren aarrf, om
daarover w/r re nmtefl, ,• waar zoo vee/ w ze&er, w^n o«^rw^r/7e de aa/wraande
regrery aan sraars-ejcam/na, zoo vee/ WCT? maar vw7, - zo/jrfer ver/ioo^/ng <fer
èezoMg/'«ge/i /oopr me/i gevaar, /n de p/aars va/j goerfe - gee«e regrers /n ge-
noegzaam aanra/ re v/'/ja'en. De na/f"öefcvtu/ne/i, d/e n« geptoatór ivon/e/i, O/?H4B

zy.?. r., Mrs. /n rfe regren zy/i, zw//e« O/J wwe srre/ige ^raaK-ejcami/ia - rfrw/pen,
e/i de èetwa/ne/i zw//e« - wegè/y ve/;, en Je carnère va« /4rfvocaar verfa'eze/i. ""*

De gevolgen van de slechte bezoldiging moeten, als we de berichten mogen
geloven, soms schrijnend zijn geweest. Een - opnieuw anonieme - schrijver
meent dat er weliswaar ook bekwame rechterlijke ambtenaren zijn, "/m/aar,
dar er £<ie/ac/ir&are, EaWGroorac/zrftare, ya ze//s EaW//00#ac7?rf?are Zieeren
gevonden worden, d/e daarroe de nood/ge A:ennw mmen, ton a//een onrA:e/ui
worden door nen, aw/ oc«/o5 /wi»enr er non v/denr."

"Afamen moeten /i/er genoema" wor</e/7, nam nomina swnr orf/o^a, /naar zy' zy/i me(
den v//?ger aan re wyzen, de regres en raad^/ieeren, ya ze/^ n/er en daar <fe
voorz/rrerj, d/e geen/Zaaww Z?egr/p van regrneööen, nocn.vry/, noen raa/bennen,
ya, war meer w, nw en dan door nwnne nande/Zngen o/door nwnne ^nwggere ÖÖ/I-
ment/ngen den sc/i///? moeren doen geboren worden, dar ner nwn aan gezond ver-
brand naperr. Mer /ang ge/eden wa.v ze/tere correcr/onne/e flegröan/:, op zekere
z/rr/ng, w/«/w/re/id«/rdeyong^re regrers e/? regrerv-ptoar^vervangeri- zamenge^retó,
d/e, roen zy' z/cn O/J /i«nnen zere/ nadden nêergev/e/d, öy den aanvang der
de/jarren e//tander aiv de awgwres aanite/ten en mer nwnne e/gen onèedrevenne/rf
jenenen ver/egen re zyn, zoodan/g dar daardoor de /»7ar/re/r onder de Zja//e en
ze/fr onder nerpwMeit werd o/jgewe/tr. //er w meer dan ryd, dar men O/J m/dde/e«
Zjedacnr zy om aan d/en rrewr/gen roe^rand een e/nde re maJfcen, en meer en /«£«/•
fteg/nr z/cn de wen.vcn re open/jaren dar, öena/ve de voordragren, oofc andere
redenen mogen verdwynen, d/e maar a/ re d/A v̂yfa goede öenoem/ngen /n de wê
«aan ." ' "

Bij de klachten over de bezoldiging in de vorige eeuw gaat het overigens om
een relatief probleem, dat veroorzaakt wordt doordat een rechter maatschappe-
lijk tot een zekere 'stand' verplicht is. Vergelijkt men de salarissen van
rechterlijke ambtenaren in de jaren veertig van de vorige eeuw met salarissen
die elders bij de Hoge Colleges van Staat worden verdiend, dan steken de
bezoldigingen voor rechters inderdaad wat bleekjes af."** Zet men de rech-

102. W. Siewertsz. van Reesema. in: M«ove Bydra#«i
1853. p. 166

103. W 3 2 1 0 - V - ••-•'
104. In 1841 is de bezoldiging van de president van de Hoge Raad per jaar 8000,-, van een

raadsheer in de Hoge Raad: 4500,-, van een president Hof: gemiddeld 3000,-, van een
raadsheer Hof: gemiddeld 2500,-, van een president rechtbank: gemiddeld 2000,-. en
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terssalarissen echter af tegen de bedragen die op de justitiebegroting worden
uitgetrokken voor een cipier, een bakker, een knecht of de 'linnenmeid' van de
huizen van bewaring, dan verdient de karigst betaalde rechter (met uitzonde-
ring van een kantonrechter) toch nog altijd het achtvoudige.'°* De betrekke-
lijkheid van de lage rechterlijke bezoldiging wordt overigens ook in de vorige
eeuw al onderkend, vooral wanneer het inkomen van de rechters en raadsheren
wordt afgezet tegen de lage ow#Mtf van de gerechten. De 34 rechtbanken hou-
den gemiddeld 1.5 zitting per week'"*, en wijzen in de periode 1850-1860,
met een bezetting van een president en negen leden, gemiddeld 64 vonnissen
per jaar; de 11 hoven wijzen gemiddeld slechts 16 arresten per jaar, en de
Hoge Raad 30."" Niet voor niets spreekt de Amsterdamse advocaat J. Pinner
in 1851 voor rechters dan ook van een "rfo/ce/ar rae/z/e", en verdedigt hij een
kleiner aantal gerechten met een hogere bezoldiging voor de leden."**

3.6.1 Aanscherping van de benoembaarheidsvereisten .:r-^^-$*"*?',

Hoewel de hoogte van de rechterssalarissen in de vorige eeuw tot een rekrute-
ringsprobleem leidt, en vooral wervingskracht uitoefent op de tweede garnituur
onder juristen, is het geboden salaris nauwelijks relevant voor het vraagstuk
van de toegang tot het rechtersambt. De groep personen waaruit gekozen kan
worden blijft immers beperkt, ook al had men de salarissen verdubbeld. Voor
de toegang tot het rechtersambt is immers een afgeronde juridische opleiding
vereist, en die eis sluit het overgrote deel van de bevolking uit van een functie
bij de rechterlijke macht. De universiteit is immers - tot na de Tweede Wereld-
oorlog - voor de cipier, de bakker en de knecht, laat staan voor de linnenmeid,
nog een sociaal en economisch onneembare vesting. Per definitie is men in de
vorige eeuw bij de recrutering van rechterlijke ambtenaren aangewezen op een
betrekkelijk kleine kring van kapitaalkrachtigen. Dat laatste wordt overigens
lang niet door iedereen als een bezwaar gezien. Integendeel; de wetgever be-
paalt in 1827 expliciet dat de kantonrechters, van wie om strategische redenen

van een rechter: gemiddeld 1500,-. De bezoldiging van een kantonrechter varieert
tussen de 600,- en 1200,-, maar dat is exclusief de emolumenten die voor deze functie
golden. Een minister verdient in 1841 12.000,-, de vice-president van de Raad van
State: 12.000,-, de leden van de Algemene Rekenkamer 4000, Eerste Kamerleden
ontvangen 3000,- en Tweede Kamerleden 2.500,- Gegevens: Wetten van 26 mei 1841
Slb. nr. 16. 17 en 18. De plaatsvervangers verrichtten gratis arbeid, maar dat werd
gerechtvaardigd doordat het plaatsvervangerschap werd gezien als een ViKWige /eer-
5ctoo/" voor jeugdige rechtsgeleerden. A. de Pinto, o.c. p. 121

105. Een bakker verdient in 1841 280,-, een knecht 250,- en de linnenmeid: 230,-. Gege-
vens: Staatsbegroting 1844-1845, Bijl. Hand. II 1842-1843, nr. X, hoofdstuk IV

106. J. Pinner, Bydrage to/ de /-eoT-ganwaWe de/- reg/er/pe /nag/, 1851, p. 38
'07. Zie W. Wintgens, fledfevoeri/igen over /-eg/eWyite organüaAe, 1861, p. 16 e.v.
108. Pinner, o.c. p. 42 „,,, . „ .....
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geen opleiding geëist kan worden, uit de 'kundigste, bekwaamste,
en meest geachte ingezetenen' voortkomen."" In die visie geldt eigen kapitaal
als een waarborg voor onafhankelijkheid, net zoals dat bij de schepenen in de
Republiek het geval was, die uit de "voor/zaarayre /ami/Yen" voortkomen en
zoals Van Hogendorp stelt, "t/oor «K/we rfe«/w//ze, door «K/i/ie opvoa#/ig en

a//e omtoop/ng ver/ieven" zijn.""

Uitgaande van dit beperkte recruteringsperspectief, worden na de invoering van
de Wet RO in 1838 voorstellen gedaan om het aanzien en de kwaliteit van de
rechterlijke macht op peil te brengen en te houden, door aanvullende eisen te
stellen voor nevenfuncties, en door het professionaliseren van de juridische
opleiding. Wat de nevenfuncties betreft, staat in de literatuur, en bij de
herzieningen van de Wet RO tussen 1851 en 1871, in het bijzonder een viertal
beroepen ter discussie: de advocatuur, de handel, het lidmaatschap van water-
schaps-, dijk- en polderbesturen, en (voor de leden van de Hoge Raad) het
lidmaatschap van de Staten-Generaal. Het bezwaar tegen de cumulatie van de
advocatuur met het rechter-plaatsvervangerschap wordt al door De Pinto in
1844 genoemd. Hij meent dat er iets "zo/wfer///igs, ya r'ett ao/wtoore///fa i/i
ge/egen w, rfertze/fde/i persoon, d/e Zieden a/.y odvofazar voor eene regr/wwi
pleir, o/ a/5 procureur po.mdee/t, morgen w d/eze/^e regd?a/iA: a/5 regrer re
z/en z/«/Wj? nemen, om vo/wiw re ve//en mef «en, dre op eenen vo/^ende/i dag
geroepen z«//en z(/n om over z//ne za/:e/i re oorde/en.'"" Toch erkent ook De
Pinto dat men de onbezoldigde rechter-plaatsvervangers moeilijk een rechts-
praktijk kan verbieden. Dat ligt anders bij de uitoefening van een commercieel
bedrijf door rechterlijke ambtenaren. Uit het oogpunt van de "acntf>aarne/d der
ywjrzfte", acht de regering het in 1853 wenselijk dat een einde komt aan de
situatie dat een rechter een bedrijf uitoefent, of zelfs in faillissement verkeert.
De herzieningsontwerpen tussen 1853-1871 verbieden daarom de cumulatie van
de rechterlijke functie met een dergelijk beroep, en deze voorstellen kunnen
steeds rekenen op ruime bijval van de zijde van de Tweede Kamer. Vooral na
1857 wordt het bestuurslidmaatschap van een waterschap, waaraan dikwijls
aanzienlijke bezoldigingen zijn verbonden, als een onwenselijke nevenbetrek-
king voor een rechter beschouwd. Dat geldt ook voor het lidmaatschap van een
gemeenteraad. De Tweede Kamer acht het onjuist dat een rechter oordeelt over
de verbindende kracht van reglementen waaraan hijzelf - zij het in een andere
hoedanigheid - heeft meegewerkt."- De regering ziet echter geen reden de
vele leden van de rechterlijke macht "dre we/mg wer& en n/d re over

109. Art. 33 Wet RO 1841
110. G.K. van Hogendorp, Bydrage /o/ de /luu/toudi/ig va« stoa/ «« /tef

yVe-^rto/K/en, deel V, 1854, p. 50
111. A. de Pinto, o.c. p. 56 -
112. VV, Bijl. Hand. II 1856-1857, nr. LXXIV-6
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te verbieden hun tijd nuttig te besteden aan ondernemingen van nijverheid of
in de betrekkingen bij de gemeente- of polderbesturen. Voor het lidmaatschap
van een gemeenteraad volgt de regering eenzelfde redenering. Men zou, vooral
in kleine plaatsen, deze raden "va« zeer gevcfafae /afe/i '

Over de verenigbaarheid van het lidmaatschap van de rechterlijke macht en de
Hoge Raad met dat van de Staten-Generaal zijn de meningen verdeeld. De
argumenten lijken opnieuw door praktische en niet door principiële overwegin-
gen te worden ingegeven. Zo twijfelen de voorstanders van een dergelijke
onverenigbaarheid in 1857 aan de mogelijkheid van een gelijktijdige, behoor-
lijke waarneming van beide betrekkingen."" Dit argument zien we terug in
1871, als sommige leden opmerken dat de "gertorffge afe#irie/r schadelijk
werken op de rechtsbedeling. Anderen erkennen dit 'ongerief maar menen dat
juist de leden van de rechterlijke macht nuttig werkzaam kunnen zijn bij de
wetgeving; bovendien acht men het raadzaam de kiezers niet meer dan nodig
is te beperken in hun keuze van volksvertegenwoordigers. "*

3.6.1.1 De juridische opleiding

Tegenover de problemen met de rekrutering van rechters staat het probleem
van de juridische deskundigheid van de rechters. In het eerste ontwerp van
1851 wordt daarom, voor het eerst (en, naar later zou blijken, voor het laatst)
een radicale verandering van het bestaande stelsel voorgesteld. Volgens het
ontwerp-Nedermeijer van Rosenthal leggen kandidaten voor rechterlijke betrek-
kingen een staatsexamen af. Ook voor de kantonrechters voorziet dit ontwerp
in een opleidingsvereiste. Het ontwerp-Nedermeijer introduceert bovendien een
nieuwe opleidingsfunctie, die van de 'referendaris'. Bij alle rechtscolleges
kunnen volgens het ontwerp twee of meer onbezoldigde referendarissen worden
geplaatst, die niet bevoegd zijn hun stem in de raadkamer uit te brengen, maar
die wel de zittingen en beraadslagingen kunnen bijwonen, en aan wie bepaalde
werkzaamheden kunnen worden opgedragen."*

113. MvA, Bijl. Hand. II 1856-1857, nr. LXXIV-9
114. VV, Bijl. Hand. II 1871-1872, nr. 90-6
115. VV, Bijl. Hand. II 1871-1872, nr. 90-6
116. Ontwerp-art. 103 Wet RO. "By a//e reg/er//y*e co//eg«>«, de fajn/on£er?£/«i rfaaronrffr

/ fo/nnen /wee o/ meer o/i/>é?zoM#rff r<?/i?ren<ia«.ss«i worrfwi ge/?tatf.s/, d/'e,
/ie; u/'tóren£?/! «"ener j i™ />evoe£d /e zyn, de ziH/ngen en />éraa<2s/a£/>!£e/i
en aan w/e eem#e frepaaMe wertazam/ieden /fcwn/ien worden opgedragen."

Ontwerp-art. 104 Wet RO. "Deze re/erendarissen worden door den AY/n/'s/er van
û$ft7i> gekozen M/7 ne/i, d/e aan ee/ie va/i 's /W//fcr noogescno/en den graad van /nees/er

m de reg/en neMen ver/tregen.
/4/vorenj d/e Ae/refabng fe aanvaarde/i, /eggen zy /n nanden van den Aan/onreg/er o/
van de voorz/Her van ne/ co//eg/e waar*// zy geptoató/ zyn, den eed van gene/VnnoK-
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"//e/ rfoe/ rf/er in^r^/Z/ng, rf/e, o/scnoon ^gwyz/^rf, ooA: /n
w de vorwm^ va« /7e/twa///e re^rer/yfe owi^ware/i en de versctojö'zng van
/lum'gen wwfctnng aanyon^/i^en die c/e noogescno/en /jebten ver/a/É'/j en tegen-
woordig rf/jtwwf/uer we^« /?o^ zy «wnnen Z>£ïd?/&Z>a/-é7J /i/d en ve/-/:regé'«e Aen/iu

preden. Deze i/u:fó//i/i^ /zangr dus /en «aauwwe /e za/wen //ie/ de
va« «e/ /looker o/K/ervvi/'5. 2y' open/ eene ««//i^e oe/e/wc/ioo/ voor /ie/i,

die, /?Ö de/i doc/ora/en ^raad ver/cregen /e ftetóe//, z/cn /o/ /ie/ a/Zeggen va/i een
j/aüW-exaz/ie/i moe/en voorèereide/i, waardoor /?M/Ï a//ee/i de weg /o/ «e/ dingen
/war openbare reg/er/i/A:e oe/reW:i/igen ton worden geopend."'"

De Tweede Kamer vreest echter dat het stelsel van referendarissen met name

aantrekkingskracht zal uitoefenen op de tweede garnituur onder juristen."*

Binnen de rechterlijke macht bestaat evenmin consensus over de referendaris-

sen. Terwijl sommigen liever zien dat kandidaten pas benoemd worden na

enige jaren praktijkervaring in de advocatuur, "mer opgave va/i Ae/ aa/j/a/

zaA:e/i, en o/a*e Mi/fawitf daarvan gw/w/zg of o/igwn^ng was", juichen anderen

het voorstel echter toe.'" Ook het openbaar ministerie is verdeeld over het

stelsel van referendarissen.'-" Het voorgestelde staatsexamen vindt daarente-

gen, zowel in de Tweede Kamer als bij de leden van de rechtscolleges en de

ambtenaren van het openbaar ministerie, algemeen bijval.

Het stelsel van referendarissen, zoals dat door de regering in 1851 is voorge-

steld, ontbreekt in de daaropvolgende zeven herzieningsontwerpen. Dat geldt

ook voor het staatsexamen, hetgeen merkwaardig is omdat dit voorstel eerder

zo enthousiast ontvangen werd.'-' Na 1851 blijft de Tweede Kamer er dan

/en oa/izi'e/i <fer door /i«i /e fo/ia/fc/e/e/i zate/i £/i M/ /e wonen
o/

y;. • Zy, rfie £edfnre/ttte /weey'aren in deze ^e/reJhfc/'/ig zyn wertara/n #ewees/, worrfen /o/ /ie/
5/aa/i-eoramen /oege/a/en, na we/its gwnj//gen a/7oo/> zy /o/ reg/er/(/A:e o//i/>/e/i />e/ioem-
fcaarzyn." Bijl. Hand. II 1850-1851, LUI, nr. 2

117. MvT, Bijl. Hand. II 1850-1851, LUI, nr. 3, p. 314
118. Verslag, Bijl. Hand. II 1851-1852, XXX, nr. 2, p. 435: 'Zy 0 e co/n/n«j/>, MrfW?

jfco/u/e z/cn n/e/ over/wigen, rfa/ /ie/ door de Regering voorge-s/e/de re/erendariaa/ « w
goede Aweefcsc/ioo/ voor reg/er/y/fce am/?/enaren zo« weze/i; zy vree5de i'n/egendee/, da/
ee/ie derge/y)te iVu/eW/ng aan Zien, d»e de Zioogesc/ioo/ Zietóen verto/en, en d/e, 6#

. gem« aan fte/bvwamneden o/ yver, op geewe andere wyze eene eervoWe maatóc/w/'-
pe/yfce /»e/reiü:/>ig Arw/ine/i venverve/i, de ge/ege/ine/d za/ aanWeden /o/ een iwrn«/«erair-
5c/ia/j J/I /ie/ reg/er/y* a/nfr/, vvwarwi/ zy /a/er, I/I weêrwiV van m/nrfere ge5c/«'ifc/nei(i,
aa/wpraa* O/J een de/?n/«ve aa/u/e//ing zw//en on//eenen. *

119. Bijl. Hand. II 1851-1852. XXX, p. 450
120. Bijl. Hand. II 1851-1852, XXX, nr. 6, p. 473
121. Een toelichting op het besluit om, behalve het stelsel van referendarissen, ook het

staatsexamen uit het ontwerp te schrappen laat de regering in het opvolgende ontwerp
van 1853 achterwege.
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ook bij herhaling bij de regering op aandringen een staatsexamen voor kan-
didaten voor rechterlijke betrekkingen in te voeren. De scepsis over het niveau
van de afgestudeerde juristen, zoals we die hiervoor in de pers tegenkwamen,
hoort men nu ook in de Tweede Kamer.'- Zo wordt "de emyftge fctogr gew/r,
dar, r#z gevo/ge van de /«r/g/i/ij? der afazdem/.rc7ze toen e/i exa/nüuz, de
meetfergraad ror «o# we zeer wem/j? gro/id voor verrrowwen op &«nde en ge-
.ycMr/ze/d op/everr." De regering erkent in 1856 volmondig de problemen
rondom de juridische opleiding, maar, anders dan in 1851, deelt zij niet langer
de suggestie van een staatsexamen voor rechterlijke ambtenaren.

"Da/ de pro/nor/e oa« de toogesc/joo/ voWoeflden waaroorg aanWedr van />e-
bvflöwj//e/d za/ ze/ter de fteger/ng /ï/er öewerew. Maar wjöörre^e/e/J re «emen o/n
//aar daarroe weder re wajken, o/ door een anderen waarborg re vervangen, d/r
èenoorr ze/ter «/er /n de wer. Verder wordr «eve«.v d/e oefovaam/je/d oo& «o^ ^e-
jc/?/A:r//e/d vere/^c/?r voor de èerreWa'wg d/e za/ worden verv«/d. £/J daarvoor «
geen andere waarborg re W/tde/i, dan /n de naawwgezerre p//^rjèerrac/i//n^ van
a//en d/e ror de èenoenu'ng medewerken. " '^ ._•_.. , ,„__., s , j ^ •,:•

3.7 D e aanbeve l ings l i j s t en : - • , ; • ; : -

De problemen met de rechterlijke macht in de vorige eeuw, kunnen niet alleen
aan de kwaliteit van het aanbod van de kandidaten worden geweten, ook aan
de zorgvuldigheid van de benoemingen schort het in ruime mate. In de eerste
jaren na 1838 komen de klachten over het gevoerde benoemingsbeleid met
name van de kant van de rechterlijke macht zelf. Vooral De 7ï/dgenoor klaagt
erover dat kunde en geschiktheid bij rechtersbenoemingen zo vaak het onder-
spit moeten delven. In het bijzonder de minister van justitie Van Hall wordt
ToffwV/ezMcnr" bij benoemingen verweten.'-'* Overigens blijkt daaruit, dat de
invloed van de minister van justitie op benoemingen in de rechterlijke macht,
ook vóór de invoering van de ministeriële verantwoordelijkheid in 1848, groot
is. Maar al snel keert het tij zich tegen de rechterlijke macht, in het bijzonder
tegen de aanbevelingen van de gerechten aan de regering, en dat zal tot 1871
zo blijven. 7/2 ner a/gemeen //gr daar/n f/n de aan£eve/wge/i, MdW) de ver-
teerde jrre&fc/rtg, dar ner a#ni?eve/e/zd co//eg/e z/c/z ze// /ze/pr aa/iv«//en, waar-
door de aa/i£eve/wge/i meesra/ ee/? re /oca/en gee.vr ademen en m'er ze/den ner
w/rv/oe/se/ zyn van £//zo/zdere voor//e/de, oo& van rransacrze", zo blijkt uit het
voorlopig verslag van de Tweede Kamer uit het ontwerp-Wet RO 1855. Bij die
gelegenheid keert de 'grote' meerderheid van de Tweede Kamerleden zich dan

122. VV. Bijl. Hand. II 1855-1856, XXXVIII, nr. 7
123. MvA, Bijl. Hand. II 1856-1857, LXXIV, nr. 9
124. Zie: De ryrfgeTioo/ 1841, p. 14-15, 1842, p. 59-60; 1842. p. 208 en 1843, p. 601-602
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ook tegen het stelsel van aanbevelingen.'-" Door het aftreden van de minister,
en het intrekken van het wetsvoorstel, blijft de kritiek echter onbeantwoord,
maar niet onopgemerkt. In het ontwerp van 1857 vervallen namelijk, tot groot
genoegen van de Tweede Kamer'*", de aanbevelingslijsten voor alle rechts-
colleges, met uitzondering van die voor de Hoge Raad. De regering heeft - zo
zegt zij over de aanbevelingen - inmiddels andere middelen om zich te doen
voorlichten, "d/e /n//wfó/is eve/i #oed re ac/tferc zy/i a/s ee/ie voo/tfra^f va/i /ie/
fterroA^en co/Zeg/e'"", en doelt daarmee waarschijnlijk op de informatie van
de parketten bij de gerechten. ' ~

De aanbevelingslijsten voor de Hoge Raad blijven in het ontwerp van 1857
echter gehandhaafd, onder uitbreiding van het aantal aan te bevelen kandidaten
tot tien. Anders dan een minister, is de Tweede Kamer voor haar informatie
uitsluitend op dergelijke aanbevelingen aangewezen, zo is de motivering van
de regering.'-* Dat is ook de mening van de meerderheid van de Tweede
Kamer, die bovendien als bijzonder voordeel van de aanbeveling ziet, dat de
Hoge Raad zo speciale personen kan aanwijzen wanneer volgens hem een be-
paald deel van de rechtswetenschap aanvulling behoeft. Op verzoek van de
Kamer bepaalt het gewijzigd ontwerp dat de aanbevelingslijst van de Hoge
Raad in alfabetische orde wordt opgemaakt en dat deze een getal van zes
personen bevat.'-' Ook dit ontwerp wordt echter ingetrokken.

3.7.1 De interpellatie-Hoynck van Papendrecht

Het valt te betwijfelen of het voorlopig verslag bij het ontwerp van 1855, voor
de regering de enige reden is geweest, om in 1857 de lijsten van aanbeveling
voor de rechtbanken en de hoven te schrappen. In een brochure uit 1876 noemt
J. Pols, de interpellatie-Hoynck van Papendrecht de directe aanleiding.'* Bij
deze interpellatie, gehouden op 20 november 1856, stelt het Tweede Kamerlid
Hoynck van Papendrecht een circulaire van de minister van justitie van 20
februari 1856 ter discussie.'" Deze circulaire, gericht aan de gerechtshoven,
de rechtbanken en de ambtenaren van het openbaar ministerie, bevat het
dringende verzoek om de aanbevelingslijsten voortaan geheim te houden. De
publikatie in de dagbladen zou in strijd zijn met de 'eerbied' aan de Koning.

125. VV, Bijl. Hand. II 1855-1856. nr. XXXVHI-7 ; ; •, — *:
126. VV. Bijl. Hand. II 1856-1857, nr. LXXIV-6
127. MvT, Bijl. Hand. II 1856-1857, nr. LXXIV-3
128. MvT. Bijl. Hand. II 1856-1857. nr. LXXIV-3
129. Ontwcrp-art. 10 Wet RO, Bijl. Hand. II 1856-1857. nr. LXXIV-10
130. J. Pols, Over /ie/ wr/.svoorere/ /o/ vera/ute/ïng in rfe vvyze van 6«i0«mng van Wen «fcf

/r#/«7i//r* mag/, 1876, p. 10
131. Hand. II 1856-1857, p. 141-155
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Zij zou bovendien de vrijheid van de betrokken colleges beperken, en "wefc/
o/zfl/oïg vmwzc/iflrt#£fl op, vemieerc/e/T zia/yVer en /e/ewry/e///ng, en müaAtf
zo/ider noô feaoA: de fooA: der /tegerwg, me/ opz/gf /o/ de öenoemZ/ïge/j, /en
/aatt/e /o/ eene der m0e//e///fcï/e d/e O/J Aaar rw^e/i", aldus de circulaire.'^
Anders dan de minister meent Hoy nek van Papendrecht echter dat er hoogst
wenselijke motieven zijn om de aanbevelingen openbaar te maken. Doordat de
aanbevelingen bij openbaarmaking aan de >MMe&e oordee/ve////ig" bloot
staan, is 'de eer van een rechterlijk college' ermee gemoeid, 7e zorgen dar

aa/i£eve///zg zoo worde //z#erz"gr dar er geene aa/i/Merfa>jgefl op /e
z//n, en da/ d«s me/ opo/fm'/ig van a//e /?ers'oofl///A'e co/15/derarie/i,

a//een z«/fce personen worden aan£evo/en, d/e «// noo/de van «Mnne ge^cn/^/-
/ie/d en ftefcvww/nneden, me/ vo//e reg/ /n aanmertong Arwnnen Aromen. "'** De
Kamerleden Dullert, Van Akerlaken en Van Eek vallen Hoynck bij in zijn kri-
tiek op de circulaire. Zelfs Godefroi - zeker geen voorstander van de aanbeve-
lingslijsten (in 1861 zal hij als minister van justitie de aanbevelingslijsten zelfs
afschaffen) - ziet in het stelsel toch nog het nut dat het de aanbevelingen van
de rechterlijke macht onderwerpt aan de controle van de publieke opinie, "d/e,
preven/Ze/ wer/cende, we///#/ van men/ge m/n goede aan£eve//ng ton ferwgnow-
den. Wan/ dar a/ri/d 6// de reg/er///A;e co//eg/en /zer o/vna/cen van nom/narien
£e/ieer.sr/zr word/ door /ze/ fte^e/van den p//g/ om a//een de gescn/A:tt/en aan /e
/7eve/en, ZOM ifc n/e/ zoo onvoorwaarde/Z/fc dwrven verze^'eren. "'** De minister
volhardt echter in zijn standpunt en onderstreept dat de geheimhouding in het
belang is zowel van de regering, het aanbevelende rechtscollege als de kan-
didaat, "omdd/ ne/ gewis voor nem vee/ aangenamer w, /ngeva/ my n/e/ gekozen

132. "Weer ew m?er //ee/fr /«?« in /a/«r«i ftyd te
/wg o/"voon/rag/e«, /er voorz/e/nVig /'« ftei/aa/K/t vaca/Mrw fry df reg/eWyfcf /nag/, door
mirfde/ der dagfr/ade/i /-Mcn/fraar/ieid ertongtn, /f nvy/ d^z« i/wWren <?ƒ m raadfaz/nf r d/
in een ower/eg /urenen de Zieeren voorz/7/ew van en de /jracMZ-eMW-generaa/ <?ƒ
o^c/e«rt van y'ws/j/ie fry de reg/er/yfce co/Zegej o/Jge/naafc/, vee/eer ais van ge/ie/men
aard /e frescnoMwen zyn. /Veem/ men /oen /n aan/nerfa'ng, da/ deze s/wfaten /nderdaad
frei/emd jyn voor Zyne Ma/e5/e«7 den AToning, om daaro/7 fry de frenoem/ng, we/Jte door
Woog5/denze/ve gescni'ed/, zoodan/g acn/ /e geven a/5 Zyne Mq/ei/e/7 za/ vermeenen /e
frenooren, dn/i ver/neen /)fe /e mogen zeggen, da/ de openfraarmaftng dezer s/wJUten «•
in s/ryd me/ derze/ver eigen/i/'/te fre^/emming en me/ den eerfr/ed, aan ne/ Woo/d van
den S/aa/ vericnw/digd. Zy frezer*/ daarenfroven de vry/ie/d der fre/rototene co//eg/en
en att/on/e//en, weA:/ o/t/ydig verwacn//ngen o/?, vermeerder/ nayver en /e/e«rs/e///'ng,
en maaA:/ zonder noodzaak de /aa* der Regering, me/ o^z/g/ /o/ de frenoem/ngen, /en
/aa/s/e /o/ eene der moeye/y/ts/e d/e op naar n«/en. V)t nefr derna/ve de eer « /e
verzoeken, om we/ /e wi'Wen /oez/en, da/ de fredoe/de aanfreve/»/igen o/ voordrag/en
voor/aan ge/ie/m worden genowden." Voorgelezen door de minister van justitie Van der
Brugghen, Hand. II 1856-1857, p. 143-144

133. Hand. II 1856-1857, p. 143 Zie in gelijke zin een anonymus in W 1727
134. Hand. II 1856-1857, p. 147-148 Zie ook de Tweede Kamerleden Van Akerlaken, p.

147 en Hoynck van Papendrecht, p. 152
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wordr, dto /erfereen diwr ge<?« A:enn/.v va« rfroa^, daar er ve/e rerfene/i,
/zanA:e/ï/A: van en vo/wrefo ft«/tó/i de/i aangewezen per^oo/i, /c«n/jen z/y/i, om een
a/w/er re benoemen. ""*

3.7.2 Verzet tegen de aanbevelingslijsten '

Na 1857 neemt het verzet tegen de aanbevelingslijsten toe. Net als de ont-
werpen van 1857 en 1859'*' beoogt ook het zesde ontwerp van 6 mei 1860
de lijsten van aanbeveling van alle rechtscolleges, met uitzondering van die van
de Hoge Raad, af te schaffen.'" De kritiek op de aanbevelingen is slechts
meer van hetzelfde. Enkel de toon wordt scherper. Opmerkelijk is wel, dat het
in 1860 juist de regering is die fel uithaalt naar de aanbevelingen. Godefroi,
inmiddels minister van justitie, en als mede-benoemende autoriteit dus goed op
de hoogte van de bestaande praktijk, fulmineert: '7& /zeft d/A.'vwy/.y /n de /wm/na-
r/en - be/zoMde/w »iem#e #«/wtf#e w/Tzo/idenng - meer gez/en eene zwcnr om tó
/?e//even, dan we/ ner streven om de meetf gescn/fcren voor re dragen, /fc ne/> m
d/e /io/m'/uzn'e/i oo& meerma/en fcespewrd ner prodwcr van een d/&wer/öeperfcre/i
gez/gre/nder." De oorzaak van de problemen legt Godefroi in het "tora^rer"
van het aanbevelingenstelsel zelf, 'ïn d/e co//e#/a/e veranfwoorde///£ne/d, die
d/A.-w//7.v op n/er^ neder&om/, /n ner gem/.v van eene naar /?«/ren roe werkende
/nd/v/dwe/e veranrwoorde///Me/d." "* Dit probleem wordt volgens Godefroi
veelal niet ondervangen door de verantwoordelijkheid van ministers; met name
voor "een zwa&A'e/i M/ws/er, d/e n/er M/r e/gen oogen z/er z//n nom/narien zeA:er
een w/rm«nrend n«/pm/dde/, wanr z// onrne^en nem van de moe/re om re zoe-
ken. ""' Om die reden acht de minister het "o/iemaïg nwrr/ger, ddr de Mmw-
rer /?/ƒ /zef doen van z//«e voordragr aan den ATon/ng ze/fsrand/g z//, dar /iem
geene ge/egen/ze/d worde gegeven op aan/>eve//ngen re /ewnen en daar/n een
.vfn//d re v/nden voor zyne e/gen veranrwoorde//y/cne/d." '^ Het kost Godefroi
geen enkele moeite om de Tweede Kamer te overtuigen, want bijna unaniem
(met 61 tegen 4 stemmen) neemt zij het voorstel aan.""

135. Van der Bnigghen, Hand. II 1856-1857, p. 144
136. Ontwerp van Wet op de zamenstelling der Regterlijke Magt en het beleid der Justitie

van 4 februari 1859. Bijl. Hand. Il 1858-1859, nr. LXVIII-2 Het ontwerp van 1859
wordt ingetrokken, nadat het strandt op het onderdeel dat de cassatietaak van de Hoge
Raad beoogt af te schaffen. Hand. II 1858-1859. p. 1048

137. Art. 9: "De /«fen c/er A<;g/er/y<:e mag/ worrfen door O « te/ioe/na'." Bijl. Hand. II
1860-1861, nr. XI-5

138. Hand. II 1860-1861, p. 169
139. Hand. II 1860-1861. p. 169
140. Men zie ook de opmerkingen van de Tweede Kamerleden De Brauw en Cool, die in

de aanbevelingen wel enige waarborg zien, met name tegen de invloed van de officier
van justitie bij benoemingen. Hand. II 1860-1861, p. 169

141. Hand. II 1860-1861, p. 169
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Zoals bij alle herzieningsvoorstellen, blijft ook nu in het wetsvoorstel de aanbe-
velingslijst voor de Hoge Raad behouden. Anders dan in 1857 kan de Tweede
Kamer de regering hierin in 1860 niet meer volgen. Volgens het voorlopig
verslag zijn de gevoelens van de Kamer over de aanbevelingen van de Hoge
Raad inmiddels 'overbekend'. Het kamerlid Van Eek stelt daarom een amende-
ment voor, waarin ook de aanbevelingslijst voor de Hoge Raad vervalt. Zoals
de aanbeveling de verantwoordelijkheid van de minister ondervangt, zo onder-
vangt de aanbeveling van de Hoge Raad de verantwoordelijkheid van de
Tweede Kamer, redeneert Van Eck."*^ Een zwakke Tweede Kamer zal net
als een zwakke minister op de aanbeveling kunnen leunen, meent hij. Boven-
dien is het een 'algemeen beginsel' dat geen lichaam zichzelf kiest, en hoewel
de aanbeveling volgens Van Eek geen echte verkiezing is, meent hij toch dat
het 'een begin van keuze' is.''" Godefroi blijft niettemin bij zijn standpunt dat
het de Kamer aan voldoende informatie ontbreekt en handhaaft zijn voor-
stel.''" De Tweede Kamer - kennelijk niet overtuigd - neemt het amende-
ment-Van Eek met 36 tegen 29 stemmen aan.''*' De invoering van deze wet
wordt echter herhaaldelijk uitgesteld,''** en tenslotte op 23 juni 1870 door de
Tweede Kamer verworpen.

3.7.2.1 Kritiek buiten de Tweede Kamer

De meningen over de aanbevelingen zijn in 1860 duidelijk verdeelder dan in
1857. Zo staat de stemming in de Tweede Kamer over de afschaffing van de
aanbevelingen van de Hoge Raad (36 tegen 29 stemmen) en van de overige
rechtscolleges (61 tegen 4 stemmen) in schril contrast met de gevoelens in de
Eerste Kamer over dit onderwerp. Daar vrezen 'niet weinige' leden dat het
voorgestelde 'Wog weer <£w /j# fcetfoü/tt/e rttf to/pen/e/T aanleiding zal
geven.'^ Kritische geluiden over de aanbevelingslijsten zijn in de tweede
helft van de vorige eeuw met grote regelmaat ook te horen in het Weekblad van
het Regt. Zo leest men bijvoorbeeld na de 'Goesche zaak' - een geruchtma-
kende strafzaak waarbij de rechtbank Goes twee kinderen van negen en vijfjaar
wegens diefstal tot zeveneneenhalf jaar gevangenisstraf veroordeelde -in 1870:
"d fo

een Me/se/ van /naïreae cooptofte f-J en, /n z(//i wer/c/ng, aan

142. Hand. II 1860-1861, p. 170 , , ,• '? -,•;.••. ,; :. '
143. Hand. II 1860-1861, p. 170 .-'... >•,; ^
144. Hand. II 1860-1861, p. 170
145. Hand. II 1860-1861, p. 170 De Eerste Kamer nam het ontwerp met 25 tegen 11 stem-

men aan. Zie: Wet van 31 mei 1861, Stb. nr. 49
146. Wetten van 17 december 1861, Stb. nr. 125, 27 juni 1863, Stb. nr. 85 en 8 juni 1864,

Stb. nr. 69

147. Verslag der Commissie der Rapporteurs van 22 mei. Bijl. Hand. I 1860-1861
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d/e / H # tor de ftevoorrecnre/a/raV/en ftenooren, en d/e z/c/i /n geene
retof/e« mo^e/i vernemen, de/j roe^a/i^ for de recnrer/ï/fce nazcnr /ïc/zte/i/fc few
versperren." Naar aanleiding van 'De Goesche zaak' pleit Goudsmit voor af-
schaffing van de aanbevelingslijsten, omdat zij, hoewel zij de minister tot
7e/ddraad" moeten strekken, in wezen "dwaa/srerren" zijn. 7n «er a/̂ ewieen
rocn wordr ddarft// #e/er op /ioedan/^«ede/z, d/e mer d/e, voor den recnrer/yfan
fl/?zZ?renaar vere/scnr, /i/ew gemeen netóen. Den een 5ïrefcr ror aan/?eve//ng
zyne po/ïr/efce o/godvd/ensr/ge r/cnring, den ander een ,rcn0one/am//./e-n<2am,
een derde zyn benage/yA: w/rer/ï/A: o/ de meerdere o/ m/ndere gemaA£e///)fc-
Aeid".""* Een anonymus valt Goudsmit bij in zijn kritiek:

"Er zyn o/w regrer/yfce co/7e#es oefcend, d/e gewoon zyn ^oede vnenden
raarfye.? voor re ̂ re//en, en de vraag, o/nunne cand/daren de nood/ge gescn/forta'rf
öez/rren, ai? een pwnr van onderge5cn//kr èe/a/?g jcnynen re ieicnouvven, en er
öesraar ergem /n A'edertond zoodan/g co/7eg/e, waann ^cn/er «/«/M//end/)e«onen
zere/en, d/e, we/ w waar, n/er /n den verooden ^raad va« Woed- en aanverwa/ir-
^cnap, maar rocn zoo naaww aan eftander veröonden zyn, dar ner doorgaans /«
/oco mer den naa/n van /ara//ereger/ng wordr öe^re/npe/d. 5omri/'d5 v/ndr /«01
onder de /eden, d/e re zawen van ner / /o / en van de rtegtóan/: dee/ maten, een
pr//«w.v /nrer pares, d/e, war meer verbrand neftoende dan zyne mede/eden f/n /iet
/and der Mnden « éénoog Jfcon/ngX dezen ais ner ware weer re oeneer^cnen en,
gewoon zynde zyn naan iton/ng re z/en itraayen, den zoodan/gen rracnr re weren,
d/e nem zouden t̂wnnen overrreötn, en den //eve//ngs-cand/daaraan zyne mowroni
de Panwrge weer op re r/r/ngen. /nmguanren mer een innemend voorkomen, o/
zefcerƒ!/« de èottcne o/oeva/7/gne/d /n de zamen/ev/ng neèèende, ma/s de cerve/-
/e.. .po/nr. ////, d/e genoord en gadeges/agen nee/r war er zoo a/ omgaar, en 50m
door de voome//er.v ze/ven ;n .voc/ere/ren en &oj$yn«/zen, dan een5 dom-naie/ rfa«
eenj onvoorz/grig verre/d wordr, wanneer er cand/daren re it/ezen zyn, Jkan ge-
fw/gen, dar vee/ryd^, ya ^cn/er /n den rege/ (er w geene rege/ zonder «/rzondenngj
op a//e^, öena/ve op ge$cn//trne/d en oefcwaamne/d, ge/er wordr, en ner w n/e/
nood/g OAH /n den raadAamer re neüen doorgedrongen, om /n d/r opz/gr mer nare
arcano Z?e/:end re zyn. £en meegaand menjcn, een cnar/nanreyongen, a/ w ny'oo/:
a/ n/er nee/ fcnap, jcnynr ner /deaa/ voor een regrer re zyn, en ner« afao/men zicA
aan doodzonde zoude scnw/flYg nwuten, zoo men zien /n de pép/n/ére der advocaW
een dege/yfc pracr/c«5 g/ng zoe/ken. "'*'

3.7.3 Omslag: invloed van het ministerie van justitie

Omdat de Wet van 1861 nooit wordt ingevoerd, volgt nog een ontwerp tot her-
ziening van de Wet RO, dat - naar later zal blijken - eveneens vergeefs is. In
1871 wordt opnieuw voorgesteld de aanbevelingslijsten, onder verwijzing naar

148. J.E. Goudsmit, W 3200
149. W 3210
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de argumenten die hiervoor genoemd zijn - af te schaffen. In 1871 doet zich
echter - net zoals dat in 1855 gebeurt - een radicale omslag voor, deze maal
dus niet te« «aJe/e maar juist fón #M/i.v/e van de aanbevelingslijsten. Zo is de
vrees voor nepotisme bij de rechtbanken en de hoven in 1871 weliswaar niet
weggenomen'*, maar deze wordt - kennelijk - overschaduwd door de nog
grotere angst voor de invloed van de uitvoerende macht op de rechterlijke
colleges. Men moet daarbij in het achterhoofd houden dat in deze periode de
ontwikkeling van de politieke partijen een aanvang neemt, terwijl eerder - in
1848 - de ministeriële verantwoordelijkheid (ook voor benoemingen in de rech-
terlijke macht) is ingevoerd. J.J. Loke, lid van het Gerechtshof 's-Gravenhage,
schrijft later over de afschaffing van de aanbevelingen in 1861:

"M/'/jaaV/en rfettiyrfy een m/nwtór, oïen/er rorrfe/ia/ïymannen ftenoon/e f-J. Afaor
de we.vronrfe/7 zyn veranderd en de onderwiaïng nee/r ge/ee/tf, rfor M/ rf/e veran-
dering eene a/sc/?öfjïng van de aanèeveZ/ngen noogsr onraadzaam wre /ioe//ie/t.
(-) Wer /j jefcer geen van de ge/M Âr/gsre gevo/gen van de invoering van de Grond-
wer van /S4S, dar zy eene zoo verweertferae groe/Axacnr /?ee/r gegeven aan oen
parrygeesr, rf/e voor Afcaerfona' zoo rf/Zave/f rfe oorzaak van een re /aar o/jfcomeno'
èeroww gewee.vr«."'"

Thans is een minister volgens Loke een 'zetbaas' van zijn partij geworden.
"£e/i wwn/srer vanyM^nrfe Zn den regenwoora'/gen n/<i ton geen vaArwan zyn; A(/
moer mea"e //n 5rr«rfe/ en /zy rn/^r rfe vny'A«d, rf/e nooaYg w, om z//ne aan^ra-
fc/tyfcAeü/ voor a*e a*oor Aem geprovoceera'e ftenoem/ngen re itwnnen gevoe-
ten. '"^ En zo ziet de Tweede Kamer het in 1871 ook. 'Zeer veel leden' acht-
en het niet te laat om terug te komen op de huns inziens "verteerde fte.yfc/ng"
van 1861 om de aanbevelingslijsten af te schaffen. Zij vrezen dat de leden van
de jongere magistratuur in de onmiddellijke afhankelijkheid van het uitvoerend
gezag worden geplaatst, en dat degenen die in of in de nabijheid van de resi-
dentie wonen veel voor zullen hebben op hen die in de provincie wonen. Het
gevaar dreigt dat bij de aldus aangekweekte magistratuur de "#eesr van ze//-
wand/#/ie/a"' ontbreekt.'" De regering handhaaft echter haar standpunt ten
aanzien van de aanbevelingen. Het probleem zou niet liggen bij de benoemin-
gen maar bij de aanbevelingen, die het aanbod van kandidaten belemmeren:
"fiefovame en gescM-reyonge/Zeden, maar wven /zer aan /?erre)bt/ngen o/vr/en-
öe« onrèreeArr, aYe Zien £(/ a"e /ea*en van een/g re#rer///)t co//eg/e A.«nnen aan/?e-
ve/en, onderwnden soms a*e groorsre moe/re om op een/ge vooraVagr een/ge

: > f ' ' V I . \ . - . • . - . . . . . • • • • - . , . , - . < • • •

150. Zie: VV, Bijl. Hand. II 1871-1872. nr. 90-6, p. 2144-2145

151. J.J. Loke, OoA: een woord voor /ie/ />e/iowd der aa/ifceve/Z/ige/i fry vaca/wre/i »n de

reg/e/7y*e wwgf, Rotterdam, 1876, p . 5 .- , •-
152. Loke, o.c. p . 6-7 \ ;..•%..-.,:. i-- , •;. •;-.. •,

153. VV, Bijl. Hand. II 1871-1872, nr. 90-6, p . 1250 • .
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re Arf/ge/i", zo stelt de regering.'* Hoewel de Tweede Kamer
inmiddels terug is gekomen op haar bezwaren ten aanzien van de aanbevelingen
in het algemeen, bestaan bij sommigen tegen de aanbeveling van de Hoge Raad
nog steeds belangrijke bezwaren. Opnieuw is het Van Eek die een amendement
voorstelt om de bepaling over de aanbevelingslijst'** van de Hoge Raad te
schrappen.'™ Hij herhaalt zijn argumenten uit 1860, en wijst op de "o/ivoeg-
zame so///a'rafl>n" waartoe de aanbevelingslijsten hebben geleid; "/eder va/i
o/u ZOK roc7z />neve/! uo/i vo/Z/dra/ifó/j A.M/z/ie/i roorte/z ew verfctorw^e/i

omrre/ir pervoort/ï/fce .yo/Z/araften. /fc weer dar deze oofc &/ derc
#e<iatfrt worde/i."'" Deze maal heeft hij echter geen succes, want de

Tweede Kamer verwerpt het amendement Van Eek met een ruime meerderheid
(44 tegen 21).

3.7.3.1 Brochures van Pols en Loke

De zorgen van de Tweede Kamer in de jaren zeventig van de vorige eeuw over
de invloed van het ministerie bij benoemingen en bevorderingen, worden
gedeeld door de rechterlijke macht. Naar aanleiding van het wetsontwerp van
1876 verschijnen twee invloedrijke brochures van J. Pols en J.J. Loke, waarin
een krachtig pleidooi voor het behoud van de aanbevelingslijsten wordt gehou-
den.''* Zowel Pols als Loke zien in de aanbevelingslijsten een belangrijke
bron van informatie en een controlemogelijkheid voor het publiek, iets waarop
bij de interpellatie-Hoynck van Papendrecht ook al is gewezen:

/flg, en a*e a7enren#evo/ge daarover geroepe/i
ween/n#, vee/ weer /io# dan J/I nef aa/iz/e/i van /ze/ /•e r̂er/yyk Co/7eg«,

^c/?«//r ner ^eza^ rfer aanoeve/;/7gen, e/i vanrfflflr
00/t rfar deze ojy «/me/wendne/rf paj^en /n eenen conjftVurionee/en 5/aar, waor o//f

154. MvT, Bijl. Hand. II 1872-1873, nr. 60-1, p. 3
155. Art. 10 ontwerp-Wet RO is inmiddels gewijzigd en luidt: "Va/i AeJ

Woogen /?aarf word/ door rf/V/i /?aarf aaw rff 7Vv̂ erfe Jfo/nir rfer S/a/w-
gegeven, d/e /er verv«//;>ig rfaarvaw eene /iom</ta/i> van vy/'/?e«onCT

aan Onj aanwierf/, /en e/nrfe daarui/ eene itewze /^ rfoen.
By aVe *eAi/i«gevi«g /j/Vrf/ </<• Wooge flaaa" aan rfe Tweerfe ATa/ner eene /yjJ W
aa/i/»evWing van m//u/fras zei perionen aan, /n a/pna*e/«c/ie orde gerangic/i/*/." Bijl-
Hand. II 1872-1873 nr. 60-12

156. Hand. II 1872-1873, p. 1244
157. Hand. II 1872-1873, p. 1246
158. J. Pols, Over/ie/we/5voori/e//o/ verandering /ra de vvyze van benoeming van /eden aVr

reg/er/y*e/nag/, 1876 en J.J. Loke, Oo* een woord voorne/ /?enoMdderaan*eve/wg«'
/>(/ vaca/wren i« de reg/er///)fce wiag/, 1876
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Zonder aanbevelingslijsten zal de regering zijn aangewezen op het oordeel van
met name de hoofden en andere leden van de parketten, en hen acht Pols, rech-
ter in de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, minder dan ooit de aan-
gewezen personen daarvoor: 'V , . . . . . , ,

waor //er 0pe«Z?aa/- Mi/i/sterie /n .vrra/zaJken ai? vervo/gewfe party
tegen een öe/fctaügde opfreefl"/, woer de /ïegrer, op een onzyd/g .vfa«rfp«nr fwjjcnen
èe/rfen gepfoawr, weer rfan een.v w«gere« aan ner ver/ange// tfïer a/«Z?renaar.v
gevo/g re geven. We n« öegnypf n/ef dade/y'A:, nergeen />(/'ton.v aan /'erfer regrer///7c

en zwdir W/ za/Menwerfc/ng over en werfer, er //gr van rye* /o/ nya* ver^c/;// va/i
gevoe/en, en öy nernaa/fl" voor/tomen ///ervan eene /«///o'er gewa/ate/yjte ver/»o«-
rf/ng rwwc/ien ner een of anrfer /«/ van neï openbaar w/nw^er/e, en rfa/ van een
reg«co//eg/e o/een /M/itonregrer. /n e/fc geva/ za/ reea".? ne/ èewHS/zyn, rfar ner
oöïc/e öy' ner co//eg/e re zyner ry'rf geroepen za/ woraen ow a"e A//n/srer re
arfv/ezeren owrrenr /ewan^ gejen/fene/ö', ze//ï rfen /n^e^r ona/7/a/?/:e///')ten regfer
/« eene voor zyn gevoe/ vafacne ver/jot«//ng regenover a"ar Oj0ïrie brengen"."°

Pols verwacht dat bij de afschaffing van de aanbevelingslijsten, de officier van
justitie ten behoeve van het college informatie zal inwinnen bij zijn ambtge-
noten in andere arrondissementen, hetgeen zal leiden tot "eene verza/tte//n# va«
z'/i/ormarz'ën", die ook bij andere vacatures gebruikt wordt: "Wee /ie/ //o" der
ma#/.tfra/wMr da/ /zogyo/i/», en n/ef ft«/re« zyn dd^e/yfornen werA£r
wee ze/̂ v den over/^en.v i'oed AeA:ende, d/e m/nder ##njft# onder d/e
van ner pareer mogr voorto/wen; en toe /ƒ#/• K Aer /oc/i /no^e/yA; da/ een/^? //d
van ner qöïc/e, vo/tomen /e goeder rroMw, /e/na/uiy verd/e/25:/e« verkeerd öe-

In een artikel in Themis'*- verzet A. Heemskerk, de latere minister van jus-
titie, zich sterk tegen het door Pols voorgestane behoud van de aanbevelingen,
en sluit hij aan bij de in 1860 genoemde bezwaren. Dat een minister zonder
aanbeveling is aangewezen op de adviezen van het openbaar ministerie lijkt
Heemskerk overdreven: '7n een /a/idye a/.v Zier onze /s Zier so/Z/c/rerend regtóge-
/eerdpersonee/ mer zó"d /a/ryfe o/eew acnef A//n/.vrer tow er we/ oo# op nowden.
fiovend/en /?e/er n/etó «em, oo/c /?. v. &y regrer.y o/noo^/eerare/i adv/eze/z /n /e

159. Pols, o.c. p. 14
160. Pols, o.c. p. 18
•61. Pols, o.c. p. 18-19
' ° ~ A. Heemskerk, Bo<>/(r/>eoo/z/e//>igen «i vers/agen /Verferto/ufac/if //WerarKur, Themis,

1876, p. 454-460
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ww/ien.""" Juist dat laatste schiet echter bij de tweede auteur, J.J. Loke, in
het verkeerde keelgat:

"Zy, d/e een/ge o/?</erv/«rfmg «eoben, were« wer my ror we/fce grove
y'M/.Wrfaf raarfp/egen voopro/ewore/; overèe/ioewuVi^en //ee/it ge/e/d; zy ne
/ief z/cn, rföf er ryden gewee^r zy'n, waarop rfeze o/ge«e //oogge/eerrfe va/? de éóie
wn/verare/r op .vdw'er /«tere {tenae/rung genoord werd, tórvwy/ zyne co//ega '5 aw
andere floogescno/en //n/ner re vergeef op een verzoefc o/« /n/or/natón è/evoi
wac«fen; zy were/i ner, toe aa/i^e/wam d/e //eeren pro/e^oren «er vonden om
öötend re zyn ai? 'èyyiörift'e /nv/oed re nebben' ^ zy' weren ner, noe d/^werfd/e
reco/«/nendar/én /arer geb/e/cen zyn, wan n/er zoo nee/ dew#de/yfcen aard re zy/i

Loke, raadsheer in het gerechtshof 's Gravenhage, sluit zich overigens aan bij
de brochure van Pols die "door ö(//w de #enee/e /na^wrra/MMr mer /«^enomen-
/jgza"' is begroet."* Die magistratuur - zo lijkt Loke te willen zeggen - heeft
inmiddels flink haar bekomst gekregen van de politieke inmenging bij benoe-
mingen, en Loke doet het pleidooi van Pols nog eens dunnetjes over: "////, dfe
de ttwg/srra/wMr fcenr, weer ddr de /Veder/and.vcne /•egrer/j/fce amöre/wren o.' zoo
Wy zy/i, dar z// ^enee/ /w/fó/i dar po//r/eA:e ^e/iai'pe/ zyn ^esre/d, en dar een«
geprononceerde po/z'riete /c/e«r, /n we//ce r/g/i/ig 00^:, voor een ^o///c/£an/' a/ft;d
z.v ̂ ewee.vr eenen reden van arnfórwz7.vfó//z/i ,̂ vee/eer dd/i eene recwn/nanda/ie
om eene p/aaw op eene /z/jr van aö/z/7eve/z>î  zn re nemen. "'**

3.7.3.2 Laatste poging tot afschaffing van de aanbevelingslijsten

Hoewel in 1871 in de Tweede Kamer inmiddels een omslag heeft plaatsgevon-
den, en ook de publieke opinie inmiddels weer op handhaving van de aanbeve-
lingslijsten aandringt, komt de regering in 1876 opnieuw met een wetsontwerp
om de lijsten van aanbeveling voor vacatures in kantongerechten en rechtban-
ken af te schaffen."" Deze maal betreft het geen algehele herziening van de
Wet RO, maar een verlate reactie op de grondwetsherziening van 1848, toen
de Pwvz/jrzate //oven - die nog herinneren aan de Republiek - werden afge-
schaft, en vervangen door de huidige gerechtshoven. Mèt het afschaffen van
de oude Hoven in 1848 hadden - uiteraard - ook de aanbevelingslijsten voor die
Hoven moeten worden geschrapt, maar het zal tot 1875 duren voordat dit ge-

163.
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OvW, Bijl.
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beurt. "* Deze merkwaardige situatie had - maar dit terzijde - in elk geval nog
het voordeel dat juristen hun scherpzinnigheid konden botvieren op de vraag,
of de nieuwe gerechtshoven na 1848 bij een vacature nu wel of niet een aan-
bevelingslijst (bedoeld voor de Provinciale Hoven) moeten opmaken.'** Wat
daar ook van zij'™, in 1875 meent de regering dat, met het verdwijnen van
de aanbevelingen voor de gerechtshoven, ook de gelijksoortige bepalingen voor
de rechtbanken en de kantongerechten moeten vervallen.'"

De regering voert in 1875 echter een achterhoedegevecht, hoewel uit het voor-
lopig verslag toch blijkt dat "/m/ef beroep va/i weerszi/tfe/t op rfe vmc/z///efk/e,
dflfcvwyfa /?er/ww/rfe argwrae/tfe/j" nog een 7eve/K#ge i-myrf" wordt gevoerd over
de al dan niet wenselijkheid van de afschaffing van de aanbevelingslijsten.'^
Tijdens de openbare beraadslaging stelt het Tweede Kamerlid Lenting echter
in een amendement voor de lijsten van aanbeveling te handhaven. Nu de pu-
blieke opinie zich niet meer zo ongunstig over de aanbevelingen uitlaat meent
Lenting dat tal van redenen voor het behoud van de aanbevelingen pleiten,
waarbij hij rechtstreeks uit het werk van Pols en Loke voordraagt.'™ De
Tweede Kamer neemt het amendement Lenting, gewijzigd op voorstel van Ver-
niers van der Loeff, met 34 tegen 31 stemmen aan.'™ Het wetsontwerp wordt
uiteindelijk echter verworpen, zodat per saldo de bestaande situatie werd
gecontinueerd.

3.7.3.3 Restauratie van het stelsel van aanbevelingen

De restauratie van het stelsel van aanbevelingen -die zich in 1871 en 1876
aftekent - zet door. Zo wordt in 1885 ook voor de nieuwe gerechtshoven het
stelsel van aanbevelingslijsten opnieuw ingevoerd. In 1875 zijn immers de
bepalingen in de Wet RO, die nog betrekking hadden op de Provinciale Hoven,
waaronder die over de aanbevelingslijsten - zonder veel tegenwerking van de
Tweede Kamer - weggenomen.'" Deze situatie zal echter niet lang duren. Op

168. Wet van 10 november 1875, Stb. nr. 204
169. Zie bijvoorbeeld: W 1165. Voorc/rag/ en Aenoe/n/ng van krfra voor flV

GeregAs/ioven
170. De regering meeni achteraf dat die plicht niet bestond, zie MvT, Bijl. Hand. II 1874-

1875, nr. 121-3
171. MvT. Bijl. Hand. II 1875-1876. nr. 147-3
172. VV, Bijl. Hand. II 1875-1876, nr. 147-25, p. 153
173. Hand. II 1876-1877. p. 985
'74. Hand. II 1876-1877. p. 991
175. Ontwerp-art. 62 Wel RO: "De pres/de/i/en, v/'ce-/7re5i'den/e/i en roadj/jeere/i vwrd«i

<foor den Afo/ung voor /IM/I /even aa/igej/eW.
0e amft/enaren van ne/ o/?e/j/>aar ;n/n«/ene, rfe gri#ier5, en /iwnne j«fo//7w/en worden
"uge/yfa door den Afonmg aanges/eW, doc/i /o/ wederopzeggenj /oe."
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21 juli 1884 biedt de regering een ontwerp van wet aan de Tweede Kamer aan
om ook voor de gerechtshoven aanbevelingslijsten in te voeren."' Er is -zo
heet het nu- een anomalie in de wet ontstaan, ten gevolge waarvan voor de
benoeming van een lid van de Hoge Raad, van een rechtbank en van een kan-
tongerecht wel een aanbeveling is vereist, maar voor de benoeming van een lid
van een gerechtshof niet. Deze situatie acht de minister niet verdedigbaar. Het
argument (de geconstateerde anomalie) is echter nogal selectief; even goed had
men aan het ontbreken van een aanbeveling voor de gerechtshoven een argu-
ment voor de afschaffing van de aanbevelingen voor de overige gerechten kun-
nen ontlenen (iets wat in 1876 ook gebeurd is). Opnieuw wordt - zij het met
steeds minder overtuiging - gewezen op het feitelijk ontbreken van de ministe-
riële verantwoordelijkheid voor benoemingen door de semi-bindendheid van de
aanbevelingen, op het gevaar van nepotisme, en, zo meent het Tweede Kamer-
lid De Vos van Steenwijk geheimzinnig...

".. .da/i« er rto# ee« /acror: «er w de /«v/oerf va« //er vrowwe/y'A; e/e/ne«r.
//e/> ƒ& //M ///'er op «er oog «er geva/, rf#r a////er gememoreerd w, roe/;
a///e//de//i£//r-Le«r//jg werd fte«a/ideW, dar //awe/yA: ee«e rec«röa«A: W/ «er o/wna-
A:e« va/j de tfa«/>eve/7/j£ reed.? dade/yA; a/7e .vo/7/rira«re//, d/e o«ge//«ivd waren,
6«/'re« aa«//;erA:j//g .vre/de, o/«dor /«e// voor de co/ivmaf/e z« //er A:/e/«e ^wd/'e een
ge«wwd paar ver/a/7gde. ft Z?edoe/ ooA; «/'er «er gevo/ dor /ny ee/w « rer oore
geA-owe/i, dor ee/? recnrer, öy/iö ry/j voor /?e/?j/oe/7, e/7 vader va// ee/Hge on^e-
//«wde doc7?rer.v, e«A:e/ op de onge/»«wde ,vo///dra«ren ac/;r .v/oeg. A/aar j)t bedod
de/J/nv/oed va// '.v rec/jrerv vrouw. OoA: Z?y //aar wordr ge^o/Z/c/reerd, ooA:z(///eefï
//are .vy/H/wr/He; zy //er ///er voor de// ee/ie/z o/ a«dere/j ca//d/daar, da// a/r/wm
voor d/e//.v ec//rge//oore, e// //« w //er //c//re/y'A: re /?e#ry/je/j, dar z(/, d/e dag OT
//ac//r //er oor va/j «aar w/a« «eeri, /'«.«aar w /«v/oed «/r re oe/ene«. A/oer wen rfe
gew/c/zrige />e/zoewu«g va// /ede// der rec//rer/jyA:e /«ac«r aa« d/e gevare«

De minister van justitie Du Tour van Bellinchave wil dit laatste trouwens niet
tegenspreken, en hekelt de geringe informatie van de gerechten: "ft erftyv. een

//i //e/ /zo/ van Getóer/a/fci, aiz/2

Ontwerp-art 63 Wet RO: "De /eden der gereg/j/iove« worcte/i *y voor*e«rgetozen «i«
e/i fl/«/)/enare/i va/i /ie/ o/7e/i/>aar /n/«M/ene /J/y rfe arro/u/«je/flwK-

rt, d/e /iw/i/ie />ed/e/i/>ig me/ /o/e« yver /ie/)/7e/i wwarge/icwie/i." Bijl. Hand.
II 1874-1875. nr. 121-6

176. Achter art. 62 Wet RO zou de volgende bepaling worden ingevoegd: "Wawieer een'
ptei/j va/i raadï/;eero/>e/ira//, wiafl*/ /ie/ //o/ de/JrocMrewr-ge/ie
/Jen, ee/ie ///i/ van aa/j/>eve//'/ig va/i v/// cand/da/e/i O/J, we/Are ///J/,
/'/iger/g/, aa« de/i ATo/i/'/ig word/ aa«ge/>oden, om daaro/7 zoo<ia/i/g ac/i/ /e 5/aan ais W')
za/ dj"e/w//g oorde/e/i." Bijl. Hand. II 1883-1884 nr. 247-2

177. Hand. II 1884-1885. p. 975
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Ge/der.rcne /ucnr W voor mevrouw en de fa/u/eren van den so///ri/a/ir d/e
w// worden. £n w er een vacarure 6// ner no/ '5 Gravenna#e, dan

de M/n/s/er noe noodzaA:e/iyA: de^ïwcn^ 5cneven/n^.vcne /ucnr /.v om
Je #esrno/tre gezonaTze/d van een «w/5#ez/n re neme//en. Maar /n//c/ir/ngen
om/ren/ de öe)twaamne/d en //ver, z// M/ven vee/a/ aen/erwe#e. ""* Toch
hebben deze argumenten tegen de aanbevelingen, die de laatste 30 jaar herhaal-
delijk voor het voetlicht zijn gebracht, in 1885 in de Tweede Kamer sterk aan
gewicht verloren. Het zwaartepunt van de argumentatie ligt inmiddels bij
iemand als De Savornin Lohman, die de invoering van de aanbevelingslijsten
van de gerechtshoven met vuur verdedigt. Sprekend uit een persoonlijke onder-
vinding van twintig jaar, wijst hij op het praktische belang om rechtscolleges
zelf inspraak te geven bij benoemingen. Hij neemt daarbij geen blad voor de
mond:

"Men denjte daarover mef //c/tf, wwtf men vergere m'er dar /n een
• 00/fc /n de gew/dir/gsre za&en, zw/!fce onèeJtwame mewc/zen den doors/ag

geve/i. Z/rren er /n een co/Zege rwee n«//en regen een befovaam wjan, dan w dar
nog zoo erg n/er, vwnr d/e rwee zw//en d/e eenen /7«twaawe/7 vo/gen; maar de roe-

• «and wordr zeer ongeMtóg, afa regenover rwee bekwame menenen een n«/ ^raar.
• Men /tan dan even goed de zaait doen ies/eenren door een duèèe/rye o/? zyn tonr
. re doen .vraan. /& neZ> een co//ege geiend, waan'n /e^iond gezeren wa.v w/en.v

verbrand ver/j//^rerd wa^, maar d/e nog n/er onder c«raree/e wond en rocn z/rr/ng
vw'tóe netóen, zoodar de pre^/denr en de rweede reenrer. d/e we/ öy nwn verbrand
waren, moe^ren a/f/jraten, dar, £// verven// van opvarr/ng, dey'ongire reenrer^ z/cn
jreed^ zouden voegen naar ner oordee/ van den pres/denr, ren e/nde gewaarborgd
re zyn dar de ^e.s/m/ng n/er zou a/7?angen van de .vrem van een jtranJkz/nn/ge.'"'"

De Tweede Kamer neemt het wetsontwerp met overgrote meerderheid (46
tegen 10) aan."*

3.8 Terug naar de voordrachten: periode 1840-1887

Terwijl in de periode 1838-1876 ten aanzien van de lijsten van aanbevelingen
het rumoer aanzwelt (en weer afneemt), blijft het tot 1887 ogenschijnlijk lange
tijd stil rond de voordrachten. Toch is er tussen 1840 en 1887 forse kritiek op
de (praktijk van de) voordrachten van de Tweede Kamer voor de Hoge Raad,
en het is de vraag in hoeverre de discussie over de aanbevelingen niet beïn-

178. Hand. II 1884-1885. p. 980 • . . <•<
179. Hand. II 1884-1885, p. 977
180. Hand. II 1884-1885, p. 982 N.B. een amendement-Ruys van Beerenbrouck wijzigt het

aantal kandidaten op de aanbeveling van vijf in drie. In de praktijk zou het volgens hem
ondoenlijk zijn vijf (bij een dubbele vacature: tien) geschikte kandidaten te vinden die
beschikbaar zijn voor de vacature. Zie thans art. 63 Wet RO

111



vloed is door wat zich elders, bij benoemingen in de Hoge Raad afspeelt. In
1871 bijvoorbeeld ontleent de minister van justitie Godefroi (toch zeker geen
voorstander van de aanbevelingen) aan de voordracht een van zijn belangrijkste
argumenten om de aanbevelingslijsten voor de Hoge Raad toch te handhaven.
Deze voordrachten noemt hij een "a//er0n£e/MA*/gjre" bepaling, en- veel voor-
zichtiger dan menig bewindsman op justitie na hem zal doen - zegt hij:

nw O/d/e tepatfntf A/er #o«/ «ee/r gevverfcr, dan w ra/>j anrwoord, da/
er zaten zy« nworover men ///er in //er open/raar moeye/y* ton 5pre/:en, en <&•
/nen öefer /nde cow/men />enande/r. Afaar n/er //gr za/ /e/na/id, d/e tonden fyd //d
der /fawer way, èeweren dof noo/7 de po//'r/e/t /'n v/oed nee/f ge/zad op de voordra f̂
van /eden van den //oo#e« flaad; dor noo/r/a vor/r/sme, noo/r redenen, vreewd aan
de zaa/fc, op nef opmaken d/er nofru/zaf/en neo&en ^evverfo. "'*'

Al eerder, bij de grondwetsherzieningen 1840 en 1848, en bij het initiatief-
voorstel van de Negenmannen in 1844, is getracht de voordrachtsbevoegdheid
van de Tweede Kamer af te schaffen."" Aanvankelijk komen de bezwaren
tegen de voordracht niet goed uit de verf. In het initiatief-voorstel van de
Negenmannen bijvoorbeeld houdt de afschaffing verband met de invoering van
een nieuw 'Hof van Staat'. Dit Hof van Staat is belast met de berechting van
ambtsmisdrijven gepleegd door leden van de Staten-Generaal, en de Hoofden
der departementen van algemeen bestuur."" Daarmee verviel volgens de
Negenmannen de "noo/a'flrwrd om Zier re#r van ftenoe/ning taxyc/ien a*e Tweede
Afa/ner en a*en ATomnj? te verdee/en". En dan, zo staat in de memorie van toe-
lichting (die door Thorbecke was opgesteld), "nerne/nen de redenen, we/&e/te/
0/iroao'zaa/n /na^en, de vny/r«"d der Afroon /e fteperite/j, eene /a/n/fce ver^ade-

der#e///X- a/n/?r /nede re /aren benoemen, en de 5raren-Generaa/ m de

181. Hand. II 1872-1873. p. 1246
182. Zie ook D. Donker Curtius, /Voeve ef/t«r nieuwe grondwe/. 1840, waar in art. 158

wordt voorgesteld de Koning een keuze te laten doen uit een lijst van zes personen die
de Hoge Raad ter vervulling van een vacature opmaakt. De voorzitter wordt door de
Koning uit de leden benoemd, en de Koning heeft de vrije aanstelling van de procureur-
generaal en de advocaten-generaal.

183. Ontwerp-art. 128 Wet RO: "De /erftvi der Sta/wi-Generaa/ en rfe Zioo/rfen <frr <fr/w-
/emen/en van a/gevneen />e5/i«<7- s/aan, M»7 noo/de van a/n/>tsm/jdn/ven, /er vervo/gmg.
/ie/zy va/1 ^on/>ig.vwege /ie/a}' vanwege rfe Tweede Warner, /e reg/ voor een Wo/ MO"
5/art/, /e/Aren̂  /en />e/ioeve van zoodan/'ge vervo/g/ng ftyeen /e roepen, //e/ worrf/, « w
de />e/*j//ngen rfer we/, za/nenge^/eW M/7 vi£/7ea"en van de Woogen Raad, /wee va/i ^'
£er.v/e ATa/ner en fwee van den /?aad van 5/a/e. Zy ftenoe/nen den voorz/7/er ui7 /"""
midden." Bijl. Hand. II 1844-1845, nr. XX-2. p. 448
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voor de gedane &ewze /n re wzA#e/en, de ftoven/ja/u/. "'**

Ook in 1848 zijn de bezwaren tegen de voordrachtsprocedure nog niet erg

duidelijk, wanneer de regering schrijft: "/e/e/ie ften/an#e o/uferw/tdöig nee/ï

<fe noödzö&e/ï/A^ze/d der voordragen o//uwu/uz/zefl /iicr zóó beveiligd, dof men

M /?e#/n.ve/, «e/we/A: /n de meesfe co/iyft/Mfton/ze/e /a/u/ew ren aanz/en rfer re#f-

#ra?fac/?e /7enoem//ig /?<?mr/zr, /i/er nier ZOM /noeren atf/meme/i ""* Met het

laten vervallen van de nominatie wil de regering bovendien de macht van de

Koning versterken, "zo/zder die o/? eene, voor 's to/uft vri/nede/i en voor de

0rtfl/fazrtA:e/(/A;/zeid der regrer/ï/A:e macnz 5rnade/i/A;e vwyze MIY re breiden. "'**

De "grote meerderheid' van de Tweede Kamerleden is echter tevreden over de

tot dan toe gevolgde praktijk bij Hoge Raadbenoemingen, en vreest overigens

dat de Hoge Raad te zeer afhankelijk van de regering zal worden.'*" Erg

zwaar lijkt de voordracht voor de regering niet te wegen, want in het gewijzigd

ontwerp wordt zij gehandhaafd.'** - H ; • - - . , ; . ; :

r , x ( . , • • . • . • • ; • - ' - , ; l - i . - ^ ^ • " • < • • • ' « • • ' " ' ' • • '' " • • • •••• " • • - • ' • - '

184. MvT, Bijl. Hand. II 1844-1845. nr. XX, p. 461 Vergelijk zijn /ia/tf«*«K>ig o/J </<-
Gro/fcftve/, waarin hij de voordracht, gezien de laak van de Hoge Raad bij de berech-
ting van ambtsmisdrijven, V/KM>W gwig/ig" noemt, en die. "a/ /naa*/? men een /»>«we
Gromftw/, «e/ fce/iowd van rfe merfewerifcing der S/a/engeneraa/ ^o« aa/irarfen." J.R.

o Thorbecke, /la/i/ee/te/ii'ng o/? de Grondwef, 1843, p. 173 Het voorstel van de Negen-
mannen haalde het overigens niet; de grote meerderheid van de Tweede Kamerleden
verklaarde zich tegen het nieuwe Hof van Staat en tegen het wegvallen van de voor-
drachtsbevoegdheid van de Tweede Kamer (VV, Bijl. Hand. II 1844-1845, nr. XX, p.
474-475). Het initiatief-voorstel werd op 30 mei 1845 door de Tweede Kamer verwor-
pen.

185. MvT, Bijl. Hand. II 1847-1848, nr. XILX-11, p. 350
186. MvA, Bijl. Hand. II 1847-1848, XLIX-27, p. 577 • -.
187. VV, Bijl. Hand. II 1847-1848, XLIX-26, p. 485 . . . : . .
188. Twee minder vergaande voorstellen van de regering haalden het overigens wel; tegen

de zin van de Tweede Kamer in, werd de voordracht uitgebreid van drie naar vijf
kandidaten met het doel de keuzemogelijkheid van de Koning te vergroten (MvA. Bijl.

- Hand. II 1847-1848, p. 577), hoewel de Tweede Kamer meende nu soms al moeite te
hebben om drie geschikte kandidaten aan te wijzen voor het hoogste rechterlijke
college. Dit voorstel was trouwens nogal merkwaardig, gelet op de inmiddels gegroeide
praktijk, waarbij de Koning (na 1848: de regering) sinds 1840 steeds de no. I op de
voordracht had benoemd. Ook werd in 1848, tegen de zin van de Tweede Kamer, de
bepaling geschrapt dat de leden van de Hoge Raad zoveel mogelijk uit de verschillende
provinciën worden benoemd. Zie art. 158 GW 1848: "Van eene voorgeva//ene vaca/wre
word/ door den Woogen /taad aan de Tweede Afa/ner der S/a/en-Generaa/ *ennts
gegeven, df'e, rer verv«//('ng daarvan, ee«e nomina/ie van vi//"/>erjonen aan den Afo/i/ng
aanWed/, fen eiVide daar«(7 eene &e«ze /e doen. De Afomng /?enoe/n/ den Pres/den/ w<7
de /eden van den Woogen Raad nee/? en nee/? de regtó/reefcsene a#nj/e///ng van de
Procwrettr-Generaa/."
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3.8.1 Preadviezen NJV 1883 • • - -. >• - • ' . \

Na 1848 neemt de kritiek op de voordrachten, net zoals dat na 1838 gebeurde
voor de aanbevelingen, sterk toe. Van de 48 benoemingen in de periode 1839-
1887 zal slechts in 24 gevallen de no. I op de voordracht van de Tweede
Kamer gelijk zijn aan de no. I op de aanbeveling van de Hoge Raad. Daar-
entegen benoemt de Koning (na 1848: de regering) nagenoeg steeds de no. 1
op de voordracht van de Tweede Kamer."" Het verbaast dan ook niet dat de
twee preadviseurs. Heemskerk en Tellegen, op de 14e vergadering van de NJV
in 1883 (thema: 'Welke bepalingen omtrent de justitie zijn in de Grondwet
onmisbaar?') aandacht besteden aan de merites van de voordrachtsprocedu-
re. "° Heemskerk bepleit in zijn preadvies o.a. de afschaffing van de voor-
dracht. Hij noemt de verplichte voordracht van de Tweede Kamer 'afkeu-
renswaardig'.''" Bovendien meent Heemskerk dat de historische grond waar-
op de voordracht steunt - de regeringsvorm van vóór 1795, toen de scheiding
tussen staatkundige en rechterlijke macht zeer onvolkomen was - niet meer
bestaat. Nu 'de geheele wetgeving' is doortrokken van de rechterlijke en de
staatkundige bevoegdheden, acht hij een 'politieke vergadering' niet geschikt
voor de keuze van de leden van het hoogste rechtscollege. De aanbevelingen
daarentegen doen "mett /e A:o/? aan de o/zq/fta/z&e/i/fc/ze/d van '.v Jfo/M/i#y fceuze
e/i aa/i de vo//e vera/irvv00raW//fc/ie/d o'er MzVirttery, d/e de fte/joem/ng co/i-
/rav/#/zeerr." Neemt men deze 'primae linae' tot grondslag, dan acht Heem-
skerk het voldoende dat de Grondwet, met betrekking tot rechterlijke benoe-
mingen slechts bepaalt dat alle leden van de rechterlijke macht worden
benoemd door de Koning.'"

De andere preadviseur, Teilegen, staat in het algemeen een verkiezing voor het
leven van de leden van de rechterlijke macht door vertegenwoordigende li-
chamen (Staten-Generaal, provinciale staten en gemeenteraden) voor. Hij ver-
dedigt de voordracht van de Tweede Kamer voor vacatures in de Hoge Raad.
Het lidmaatschap van de Hoge Raad is immers "de Mzarsr/wtora/ der /?ecA-
fór/z/fce A/acAr", en dat men "om d/e« re er/a/jgefl, door /zer weer //zv/oedn/fee
dee/ der Verrej?e/iwoord/#//i# daartoe #e.scM? moer worde/z geadzf, ZÜ/ <fe
ATo/z/ng « Awi/ie/i /?e/zoewe/z", kan volgens Teilegen "de/i èederve/ide/i z>/v/0«f

189. In de periode 1839-1887 zal dit bij 43 van de 48 benoemingen het geval zijn. Zie: Van
Koppen en Ten Katc, o.c. p. 40

190. J. Heemskerk A/n. preadvies. //a/ttte//>j£<7i tter Atefer/a/!<fcc/(£
1883 p. 34-80 en B.D.H. Tellegen, preadvies, tfandWiVigen der
/«!-Wr«7i/gin£, 1883. p. 81-128

191. Heemskerk, o.c. p. 71 .
192. Heemskerk, o.c. p. 72
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van a"e ZMC«/ naar bevorder/ng fó/npere/j, zoo m>r were/i."'" Iets dergelijks
zullen de liberale Tweede Kamerleden Van Houten en De Ranitz in 1887
zeggen: "de noogsre w/r/ng van de vo&ï/neem/jg, de Verfe^enwooni/^jng en ne/
orgaan van ne/ Neder/a/idscne Vo/fc, moe/ metfewerfcen /o/ Je .samen.ï/e///n£ van
een co/Vege, a*a/ oo& geroepen fean worden /n zaA:en van />o////e&en aard reen/
/e s/?refcen. "'** Over de nadelen van een rechtersverkiezing, in het bijzonder
dat "/>o/i//e£e reenen" invloed op de keus kunnen hebben, zegt Tellegen:
"£eswa/ er fty oVn Mnü7er n/e/ ne/ nog groo/er gevaar, dar de /eea"ere ftanden
VÖ/I Woed- en aanverwanrscna/j nem èiy ne/ doen Jer fceuze vcry/rflüke/i ? /etó
waarvoor men £/ƒ Je TweeJe Warner /mmfer vree* ^enoey? re ifeo«/ere/i. ""*
Tellegen erkent overigens dat bij een verkiezing de waarborg van de minis-
teriële verantwoordelijkheid niet bestaat, en dat het stelsel van keuze "een
groo/en wv/oea* zowoV i/t/u/mi/t aan /j/aa«e/i//:e en prov/ncia/e inv/oea"en. "
Maar, ook de ministeriële verantwoordelijkheid belet de minister niet "aan
ya/m7/e£e/reA£/ng, zoo we/ afr aan/w/Z/iefce cons/flVra/Ze/j />(/ a*e Aenoem/ng ne/
oor re /eenen".'* Overigens meent hij dat een groot deel van de bezwaren
tegen de verkiezing van rechters kan worden weggenomen, door een verkiezing
voor het leven door gemeenteraden, provinciale staten of Staten-Generaal.

3.8.1.1 Reacties op de preadviezen van Heemskerk en Tellegen

De reacties op de preadviezen van Heemskerk en Tellegen, zijn op het punt van
de voordracht gelijkluidend, zij het dat men vanuit andere, soms zelfs tegenge-
stelde redeneringen, tot eenzelfde uitkomst komt. A.F.L. Gregory wijst er op
dat alleen 'rechtschapenheid en bekwaamheid' bij een benoeming tot de rech-
terlijke macht in aanmerking komen, politiek moet daaraan geheel vreemd zijn.
Wanneer de Tweede Kamer de nominatie opmaakt valt volgens hem te duchten
dat de heersende politieke opinie beslist, en dat op de lijst slechts namen van
personen komen die behoren tot de politieke meerderheid. Gregory stelt daar-
om voor de aanbeveling van de Hoge Raad te laten vervallen, en de voor-
drachtsbevoegdheid van de Tweede Kamer over te dragen aan de Hoge Raad
zelf. Alleen de Hoge Raad is z.i. in staat zich officieel te doen inlichten
omtrent de geschiktheid van de kandidaat; bovendien is hij het best op de
hoogte van hetgeen wordt gevorderd om "eene wwzraV ê p/aaw /n z(//i co//e#e
w re nemen".'" Ook Levy is voorstander van de afschaffing van de voor-
drachtsbevoegdheid van de Tweede Kamer, zij het om heel andere redenen dan

193. Tellegen, o.c. p. 105 , . , ' «. .
'94. Hand. II 1886-1887, p. 1606 • , ?•
195. Tellegen, o.c. p. 106 "
196. T e l l e g e n , o . c . p . 1 0 3 - 1 0 4 -.'••• .-•;
197. A.F.L. Gregory, Vers/ag van <ƒ* v*«7«en<feyMr«/«r7i-vwgater/ng, donderdag 30 augus-

tus 1883, p. 8-11
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Gregory."* Uitgangspunt voor de samenstelling van de rechterlijke macht,
zou juist moeten zijn 'geen benoeming zonder aanbeveling'. Hij wijst op het
belang van de openbaarheid van de aanbeveling, iets waar hij in 1877 ook al
eens op heeft gewezen, en waarop ook de interpellatie Hoynck van Papendrecht
in 1857 over was gegaan.'** ... . . _ , ,,

dee/ zoe/fcf zy woW/c/if/ng, omda/ /je/ bewwj/zyw ze//ï/a/id/g /j«re />//c/i/ /e ver-
v«//t'«, /Kwir/?er e/» .s/er£ m a a k £ewe fcrac7j//ge Ver/ege/jwoord/g/wg, o«/H>yfade
ope/i6aar/je/d der aa/jèeve//Mg eve/i/n/'/t. Zy' z/e/ m deze ee« waarborg /egew mij-
Z>rM/'/fc va/i gezflg, da/ , /ioe /we/i over perro/ie/j </e«te, /o/ de /woge/y'A^jede/i WIJ^
Z>e/joore«. "**

De suggestie van Gregory om een stelsel van assumptie aan te nemen voor de
Hoge Raad noemt Levy het 'allergevaarlijkste middel' dat men bedenken kan:
"W// mtvi vo/i cfr/i f/oogen .Raad mtf&en ef«_/ö'"^"'''^^' fltff
i/e/ van aïi«/w/j//e; iYe// ^// er ec/i/er pr//5 op rfa/ o/w Zioogs/e

war /ie/ /s, /aar <ia/i Je /^en <ioor t/en A"o/?/>;̂  /?e«oe/nJ wor<fc/j, e/i om-

va/i aV ^t'/ïoe/n//;g <?n g<?e/i o'er

3.8.1.2 Negentiende-eeuwse perceptie van rechtersverkiezingen

Het pleidooi van Teilegen in 1883 voor rechtersverkiezingen is - gezien het
tijdsgewricht - een interessant waagstuk, maar roept - wellicht omdat het zo
bizar is - geen reacties op. De publieke opinie - de rechtsliteratuur - is in de
jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw immers sterk tegen zulke verkie-
zingen gekant, met name onder invloed van alarmerende berichten uit de Vere-
nigde Staten. Van de bewondering die tijdens de Republiek nog vrij algemeen
wordt gekoesterd voor de Amerikaanse (federale) rechterlijke organisatie, is
na de invoering van de rechtersverkiezingen in 1846 in de deelstaat New York,
niets meer over. Niet voor niets refereert Heemskerk in zijn preadvies aan de

vrMc/i/c/7" die men in New York van zulke verkiezingen heeft moeten

198. J.A. Levy, Wrr/ag van rft ve<T»V/iaVyM/is/«rn-v«»rgadm>ig, donderdag 30 augustus
1883, p. 12-20

199. Levy, o.c. p. 15-16 In gelijke zin: N.F. van Nooten, Wrs/ag van <Yf vtert/VW'
yMru7t?n-vt-rga</<Ting, donderdag 30 augustus 1883, p. 20-22

200. J.A. Levy, De r«?c7«cr. ;e//S/an<//g «/rage/- der £wiinA7i//te r?t7ifó;nai'/i/ frec/i/er/i/'^e aan-
èeve/ingen,), in: MVMW? Bi/dragen voor rec/itoge/eerd/ieü/e/i we/gevmg, nieuwe &
derde deel, 1877, p. 146

201. Levy, o.c. p. 20 -...•
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smaken.^ Inderdaad culmineren juist in deze jaren in die staat de problemen
met rechtersverkiezingen (zie § 5.5.3). Berichten daarover zijn al in een vroeg
stadium in de Nederlandse rechtsliteratuur doorgedrongen, en roepen vragen
op met brandende kwesties als de (on)wenselijkheid van het (algemeen) kies-
recht hier te lande. B.C.J. Loder, later raadsheer in de Hoge Raad, schrijft in
1873: "w/e dw/7? de deugdzoam/zezd vo/ /e /zowde/z va/z de am&/e/zare/z onder /ze/
opzz'c/z/ va/t /ze/ sowverez/ze voüfe, z'/z ee/z /(/d waarz'/z de /za/zd/g/ze/d va/z ee/i
7ö/n/na/ry-/?//zg zs aa/z /ze/ /z'c/z/ ge&ome/z, e/z waarz/t de ve/7/zezd der rec/z/ers va/z
Atew Kont jpreeJbvoorde/yfe werd. "̂ * En het Tweede Kamerlid Beelaerts van
Blokland schrijft in 1869:

, dfl/ d/e/y/fl/ £« o/wfawp/wg ffa /joq/ypcz/g/je/V/ u/7/naafo van
("'/7ïe_/br/y //i/evey",). (S) Door </<? VO/&Ï/:CKZC zy/j

Gooren

/ief ;/J /J<

5/fl/c/i /£

zaJtc/j JO
rrouHWj

rec/i/cr*

?oge »ia/<
>c /e payj*
'or/gc/y/l'É
O/J </c o/;/

èy vo/fo/

? o/io/7/y'A: wore, a// M
?«, /OC/J w /je/ /j/e/ /ege
• gevo/gc/j /e weeg /bre/
Mir/yd/g/ze/rf rfer wee^/i
cewze «a/jmerArc/y/: w g

« /e
jge/j
e 5/<
e^c/i

'orfoc/ie vt
5/jreite/i, <ƒ

, e« da/ ƒ«
i/e Cowr/j,
IOAÏ. "**

, e//
o/> a/ rfe

l/Vi/c Acf v«r-

Hierna zullen we nog zien dat Beelaerts van Blokland in 1887 aan de ontwik-
keling van de Amerikaanse democratie een argument ontleent om de voor-
drachtsbevoegdheid van de Tweede Kamer voor vacatures in de Hoge Raad af
te schaffen. Maar ook elders in Europa (Frankrijk, Engeland, Zwitserland)
wordt met ontzetting naar de Verenigde Staten gekeken. De Zwitser Rüttimann
citeert in 1867 schrijvers als De Toqueville en Duvergier om zijn afkeer van
rechtersverkiezingen kracht bij te zetten**, en de Engelse auteur Anthony
Trollope rapporteert in 1862: "/4/ /jrese/z/ eve/z a /ew v£s/tó /o //ze

202. J. Heemskerk Azn., We/Av fcfpa/wg^n o/n/r«n/ rfe7;«ri//V zj/'/i m rfe Gron^H-e/ onmis-
baar, preadvies, NJV, 1883, p. 70

203. B.C.J. Loder, D« few rf«r vo//tsw«v^m/»7W/, 1873, p. 157-158
204. G.J.Th. Beelaerts van Blokland, D? />evo?g<0i?t</ va« t/<-n ajnm'fcaa/«t7ien

cngron<fM'f;;igv^r)t/ar/ng t<?n /̂' wt-/, in: MVmv* öi/V/rag^n voo
Wf/gevmg, 1869, p. 41-43

205. Rüttiman, p. 337 e.v. Aardig is het citaat van Laboulane: "L« ^/ec/Zons/7o/7H/ai're5 on/
d « r w i t e t/«'/fi/a/7/« f-; Lt> canrf(</a/ ie /roHVf fxpoié aio: />ro/wsi7ionj /f5 p//«
«'/rang«. /l/Vwi vo/ts iavez «/«'j/ y a </a/w cvr/a/'/u £tó/i ««f /oi, ^i/i' rf^/%«</ / '(«age «te

***0 'OM/ spiri/Mffiu'. C«/f /OJ « / /r^5 rf^agr^aè/f a c<rr<ai/t» pa / / /
no/amwen/ aia- gfn* rf'origine a//e-wa/wff. E/i AiVn, o/i y a rfiV a/t* j « g « : "O«j,

a /a conrfi/ion f̂Mf voi« n 'a/)/7/iötter*z />cw /a to». "
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//i r/z/.v /na/z/zer (tfoor verfoez//i#, M/W) vw// co/ivmce ÜAI o/werver
r/ze y'itt/j?e.v on r/ze £e/jc/z are rar/z^/' //z/erior r/za/z sw^en'or ro r/ze

//jf?/n. 77ze /na/z/ier fl/adore.»-, r/ze ro/ie o/vo/ce, r/ze /ac& o/d/^/i/
a/zd r/ze asjMmpno/z /?>> r/ze /awyer fce/öre /j/m o /a /z/g/zer awr/zor/ry

/z/s, a/7 re// //i/-v ra/e. "~°* Dergelijke kritiek komt overigens hard aan in de
Verenigde Staten. D.B. Eaton schrijft aan de vooravond van het referendum
over rechtersverkiezingen in New York in 1873 (zie § 5.6):

"OM/- «Kwr //zfe///#e//f /r/e/Nfa /« or/?er co««rr/CT, OJ we// ay co/irf/rf oteerver5 af
/?«we, tove //or/cerf r//e t/ecav «/?</ r/ie rfwgrace //?ro W/H'C/J ouryu<//da/ repow
/zove /ö//e//, a/?rf «/C/Ï re/?om are r/ze toro/Herer.? o/ o«r _//«//dö/ fl/Jaz>. /// o//
fwropeö/z coM/im'e.v w/zere owr re/Jom are aworerf, r/?e rfed^z'o/i^pr/orro 7546 f/'.e.
/jeryaar rfar rec/!rer.vver/:/ez//z^e/z z'/z //ew yor^ werden z/z^evoerrf, AWW) are o/
/z/^/zer awr/ïor/ry r/za/z r/zafe wzarfe f/Mr//î  r/ze /V<wr ren oryi/ree/z vear^, a/zrf «o Atew
Kor* /avvyer vvoz/W care more r/za/z o/zce ro re/er ro r/ze /areryumprwo'ence o/to
Srare z/z r/?e pre.ve/ice o/a *"

Teilegen is zich in 1883 deze kritiek terdege bewust, maar meent toch dat hier
met twee maten wordt gemeten: . .... •

w #e/Hajfc&e/y/fcer </a/i Je .vc/ïa^wwzi/rfe va/; a"e/z rec/zrer rfoor yteuze z/z
re ,vre//e/z, a"aar jy weer /// 'r oo^ 5/jrz/zgr rfa/z a"e narfee/e/z aa/z ae
/>e/zoe//)z'/ẑ  veröo/zr/e/z. Mewa/za" z/er er ee/z/̂ ? öezwaar //i /tr/rz'at e/z .vc/zer/je fcn'rz'eit
wzr re oe/e/ze/z over rfe/z gekozen rec/zrer, ae o/za'erv/'/za'z/z^ ec/zrer /eerr, aar /«/ </«
a"oor rfe/z Jfo/H/z# öe/zoez/io'e rec/zrer.v a"e /tr/r/e/t zz'c/z /?/<?? /«zV/e /aar /zooren.
Wa/f/zeer r/e eervre /zer aa/z/zoore/z o'er p/e/a'oo/e/z ror ver/e/zgz/z^ o'er «ac/zrrzüf
//zoc/zr wi7/e/z ge/7rw/A:e/), /zer zoztófe de/z vo/̂ e/zde/z da^ //z de dago/ade/z
doer /zer de rvveede, //ze/z za/ er zzc/z we//zc/zr />//z/ze/z '5 )ka//zer.v ZJOOJ over
we//zc/zr a/.v op zer.v jtom/efo er o/zder e//ta/zder op wzyze/z. "^*

En daar heeft hij niet geheel ongelijk in. De enkele verwijzing naar het Ameri-
kaanse 'schrikbeeld' van rechtersverkiezingen zal, tot in onze tijd, als een
- nogal gemakkelijk - argument gelden tegen 'politieke' benoemingen, maar de
tegenstanders (en dat is nagenoeg iedereen) zullen steeds minder moeite doen
om hun afkeer te beargumenteren, laat staan om het Amerikaanse verkiezings-
stelsel serieus in studie te nemen.

206. Anthony Trollope, Atort/i /4/ner/ca II, 1987 (voor het eerst gepubliceerd in 1862),
p. 338

207. D.B. Eaton, S/wM/V/ywdges />e Wecïed? Or Z/ie ex/>en'/ne/if o/"a/i e/ecft'veywrf/cwry '"
Mw Kor*, pamflet. 1873, p. 20

208. Tellegen. o.c. p. 103
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3.8.2 De grondwetsherziening van 1887 •; -••• - .u. , . » ' / ? ' - - '

Anders dan in 1840 en 1848, wil de regering in 1887 de voordrachtsprocedure
voor de Hoge Raad handhaven.*" Dit vindt, aldus de regering een "rec/ir-

£evoe#*#ze/d va/j dür //c/wam, /?epaa/de/ï/& rfoor de
de vera>/#/n# van Mn/.yrer.v we#en.v a/rtfos/nwrfn/-

Zij stelt bovendien dat: "/d/oor de voordrac/tf van de Tweede Kamer
der /ede« va« de« 7/oo#en 7?aad re öe/zoMden, wordr er&e«d

dar de Vo/fcyverfe^e«woord/^/«^ op de /cewze een /?e/?aa/de /nvtoed woe/ w//oe-
/enen."'" In het ontwerp tot grondwetsherziening is het aantal namen op de
voordracht verminderd van vijf tot drie, omdat men een bezwaar ziet om vijf
(of bij een dubbele vacature: tien) juristen op één ogenblik aan te wijzen, die
zowel geschikt als genegen zijn om in de Hoge Raad zitting te n e m e n . ^

Het spreekt - om tenminste twee redenen - niet vanzelf dat de voordrachten in
1887 worden gehandhaafd. Na de afschaffing van de Provinciale Hoven in de
Grondwet van 1848 is immers de historische grondslag aan de voordrachts-
bevoegdheid van de Tweede Kamer ontvallen. Bovendien had de indiener van
het ontwerp, Heemskerk, zich in 1883 in zijn preadvies voor de NJV nog
scherp gekant tegen de voordracht, en betoogd dat een "po/ïrie/ce ver#aden>2#"
niet geacht kan worden het meest geschikt te zijn voor de keuzen van het
hoogste rechtscollege. Daar schrijft hij immers nog: 'Y?eedï /zer
(wanneer d/r a/#e/neen //i#an# v//id/j dar men ^e&end moer zy/i a/.v
ran Aer een o/ ander 'r we/& de meerderne/d /n een po//rz'eA: //cnaam op pr//s
yfdr, o/dar men > ror de vr/e/ide/i" moer ftenooren, om ror «oo#ere recnrer/ï//ce

re gera&en, werA:r mzdee//^ op de o/zq̂ 2a/zA:e/{yA:/2e/(i van zwaA#e
5, zooa/5 er w /edere magwrrarwMr, mernoevee/zor^ oo/: 5amen^e.yre/d,

209. Onlwcrp-art. 158 GW: "Van ««« voo^eva/Zene vaca/«re word/ rfoord^/i
Jfa/nerrfer 5to/en-GeAieraa/ /te««/.v g^fven c//e, /er vervM/Wwg aaarvan,

voorrfrag/ va/i t/n> /Jerio/j^/i aan den ATo/j/n̂  aanWerf/, /en e/nde (ioarui/
e re doen.
Ton/'/î  />enoéVM/ (/«i prei/'rfen/ en rfen Wce-/>re.«'tfen/ MI/ rfe /erfe/i wan den

d. "OvW, Bijl. Hand. II 1884-1885, nr. 111-14 N.B. door de Staatscommissie was
geadviseerd de bestaande regeling te handhaven. Bijl. Hand. II 1884-1885, nr. 111-29

210. MvT, Bijl. Hand. II 1884-1885, nr. 111-15. Zie ook de rede van de minister van
justitie Du Tour de Bellinchave bij de openbare beraadslaging van het voorstel tot
grondwetsherziening: "We/ is /oc/i vo/fco/nen vwar, da/ de man. d/> m«5cn/en *a/i

voor den Woog en /?aad, de /eden va« da/ recn/5co//ege me/ aan z/cn moe/
tonnen vcrp//c/i/e/i. Wy moe/ /erec/i/s/aan voor een co//ege in a//e o/?z/cn/en

ge«ee/ onq/?;anA:e/y<: en waarvan de /eden noen door ne/n, noc/i door zyne voorgangers
'o/ die nooge /Je/re/fe*/ng geroepen zyn." Bijl. Hand. II 1886-1887, p. 1605

2U. MvT, Bijl. Hand. II 1884-1885, nr. 111-15
212. MvT, Bijl. Hand. II 1884-1885, nr. 111-15

119



#<?v0/wfe/i. "*" Die opvatting valt moeilijk te rijmen met de opmerking
in de memorie van antwoord dat " / ^ " ^ /fl/igrfwn^e o/idemM«j nee/r
zen, darrf^ /Tamer fctfften00r////ke vervw///n# va/z oïe faaA: n/er o/igesc/wfa«.

Op de jaarvergadering van de NJV in 1883 was reeds gebleken dat - onder
juristen althans - het behoud van de voordrachten niet op brede steun berustte
(33 tegen, 18 voor en 11 onthoudingen). In de Tweede Kamer liggen de ver-
houdingen echter anders. Uit het voorlopig verslag blijkt dat 'verscheidene'
leden, anders dan de regering, de voordracht voor vacatures in de Hoge Raad
wensen te laten vervallen. Volgens deze leden ligt het minder op de weg van
een politiek lichaam om de juridische verdiensten van de kandidaten voor het
hoogste rechterlijke college te beoordelen. Vele andere leden menen echter dat
het bestaande stelsel goed gewerkt heeft en dat behoud van de voordracht
noodzakelijk is om de onafhankelijkheid van de Hoge Raad tegenover de rege-
ring te waarborgen.*'* Het is de liberaal Greeve die - zeer tegen de zin in van
zijn liberale achterban - in een amendement voorstelt de voordrachtsbevoegd-
heid van de Tweede Kamer te laten vervallen.-'* Greeve beroept zich met
name op de historische anomalie van de voordrachten, waar Thorbecke in 1844
ook al op heeft gewezen, en noemt het voordrachtrecht "een adaf, eene
over/even>i# waaraa/i men zee/- #enedtf /j en aï'e men n/e/ gaarne zow vw//en
pn/y#evert. "^ Vooral de liberale voorman Van Houten trekt fel van leer, en
verwijt Greeve dat hij zich heeft afgescheiden van de grote meerderheid van
zijn partij, en zich heeft verenigd met een "gevoe/en van a*e overzZ/de" (te
weten de anti-revolutionairen), zonder zich te bekommeren om de 7//n der
///?era/e

Men moet hierbij in het achterhoofd houden, dat op de achtergrond van dit
debat de kwestie-Van Eyssell speelt. Als in 1886 in de Hoge Raad de vacature
van F.C. Donker Curtius openvalt, plaatst de Hoge Raad de anti-revolutionair
P.J. van Swinderen als eerste op zijn aanbeveling. De Tweede Kamer, die op
dat moment is samengesteld uit een liberale meerderheid, passeert echter Van
Swinderen ten gunste van de liberaal Van Eyssell.-" Het verbaast dus niet

213. Heemskerk, preadvies. NJV o.c. p. 71 ••'••• •
214. MvA, Bijl. Hand. II 1885-1886, nr. 34-19
215. VV, Bijl. Hand. II 1884-1885. nr 111-38
216. Amendement-Grecve: ",4r/. ƒ5#oV/- G/WK/W?f vwrrf/ ^ /ezen ais vo/^/: "

vwi raad.s/itff/- i/i d«i Woogen /?aa</ o/>«iva//, waait/ aV Woogf

op, wW#e /i/sf, a//7/i<jfte/i5c/i /'«geri£/, aan den Afomny word/ aartge/waen om
ZOodV7Wg ac/i/ /e s/aa/i afa Wy za/ <A'e/u/(g oorde/e«." Hand. II 1886-1887, p. 1593

217. Hand. II 1886-1887, p. 1593
218. Hand. Il 1886-1887, p. 1600
219. Zie ook Van Koppen en Ten Kale, o.c. p. 41 -
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echt dat met name de anti-revolutionairen in 1887 het amendement van de
liberaal Greeve ondersteunen. Zij menen dat de Tweede Kamer als "po//r/eA:
//C/UW/M " wel als laatste geroepen is om leden van de Hoge Raad voor te dra-
gen: "/W/og 0/i/an#ï toonde de //o#e föwd z(/«e o/zparn/rf/^/ïe/rf rfoor a/.v «o. 7
0/7 de aaAi/>eve///ïgs///s/ een a/zr/'-revo/wr/o/zna/r re p/aütóe/i. War rfeerf roe/i de
Earner ? Daar z//' « / ^ va/z z/c/z to/z a/vc/zuda'e/z aar z(/ een po/z'r/eA: //c7zaa/n w,
werd «M/nero eeVz vooröz/gegaaw en /ZM/rzero rwee een //beraa/, geA:ozen.^°
Naast de ongeschiktheid van de Tweede Kamer voor het opmaken van voor-
drachten - A. Blussé wijst er op dat de Kamer bij voordrachten "/zog a/ we/
o/fltomr"^' - wordt er door verschillende kamerleden op gewezen dat een
voordracht door de Tweede Kamer een kwestie van "goed ge/oo/" en "roeva/"
is. De meeste Tweede Kamerleden zijn volgens Blussé onbekend met de 7 W Ï -
dwc/ze graor/zede/z", en zijn voor hun informatie afhankelijk van van hun
rechtsgeleerde vrienden. De nominatie zélf noemt hij een 7orer / / " .^ Dat is
ook de mening van A.F. de Savornin Lohman, die aanvoert dat op het opma-
ken van een voordracht geen peil te trekken is: "/7//oe gaar dar? '5 /Ivo/zdï o /
een paar dage/z re vore/z tomr er op de age/zdd: Voordracnr voor de/z Hooge/z
/taad. Ve/e /ede/z vrage/z e e m op de/z dag der sre/n/ni/zg aa/z deze/z e/z ge/ze/z:
op w/e/z r̂e/Tzr g(/, e/z ö// verdee/d/ze/d va/z gevoe/e/z /za/zgr /zer resw/raar der
we/wm/zg geAee/ a / va/z de roeva///ge om^ra/zd/g/ze/d, war op ee/z gegeve/z
ooge/z/?//A: zekeren c/«£ d/e/z dag w//. "^' Dergelijke praktische bezwaren
tegen de voordracht wegen in 1887 echter niet op tegen de principiële belangen
die met de voordrachtsbevoegdheid worden gediend. De liberaal Van Houten:

" to « de ze/frra/zd/g/je/d van de reduer/yfce wacwr Z/J
Mflafe we/z de ge«e/e redtfe/7///:e //iödu a/7ia/zA:e///A: van de /?e#een'«#, /aar we/z
daarop n/er den /»/««£« «nv/oed va« de Verrege/?woord/g/ng roe, dan « daarmede
de recAter///te wac/?r «/r de drz'eéenne/d van de wwcnren «n ner con.vr«rMrz'onee/e

verdwenen, en /s zy een onderdee/ van de regeermacnr geworden.^*

Ook de liberaal S.M.S. de Ranitz doet een duit in het zakje: "De f/ooge
fcenoorr n/er re zy>z ee/ze corerze, dze ge/zee/ .yraar öw/re/z /zer vo/A:; rzmc/ze/z ddr
vo/A: e/z d/en /?aad /noer ee/z fta/zd z//n, d/e /?aad /nag n/er ge/zee/ vree/nd W//ven
aa/z nergeen /n de nar/e o/ngaar. £en/ge rerwg^/ag van nergeen zn ner vo/A; /eert
e/i werA:r, nzag n/er ge/n«r worden /n ner noog.vre rec/zrer/z/A: co//ege. "^* Daar
is echter lang niet iedereen van overtuigd. Beelaerts van Blokland, die zich

220. Hand. II 1886-1887, p . 1598 . : '• ;

221. Hand. II 1886-1887, p . 1599 , , :w .̂ , ' = • •" •••- ,•-- ' ••• ' '
222. Hand. II 1886-1887, p. 1598 4, ü ^ v v r t : , • .^.

223. Hand. II 1886-1887, p. 1604 >-; -v ••.,"-"• - -

224. Hand. II 1886-1887, p . 1600 '• ,

225. Hand. II 1886-1887, p . 1606
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eerder zeer negatief heeft uitgelaten over het Amerikaanse rechterlijk toetsings-
recht en over rechtersverkiezingen in New York, stelt dat 7/i rf<? regeflwoo/tfige
0/nsftz/utfg/ta/e/z, d/e vo/i de democrarwcne /«v/oeden" het "dw/joe/ nod/g" is
dat de rechterlijke macht "/n a/ faMr verra/cfcz>z#e/2" volkomen onafhankelijk is
van de

"A/o/? tit </CT r̂acftrew fl/gevaan#£rfe (Van Houten. MdW) verzoen om zyn Wft
/jaar /4/niri£a re we«rfeAi; Jaar za/ ny Z/CT dar de ^^va/-e«, flïe oofc aw

«gen zyn, «aar /i«f oordee/ van rfe èeste en
/?er rfo^/frg^e/j^r onrwefen worrfe/i door (/Ver/g re zorgen

dd va/i rfe rec/irer/ï/fe wac/?r,
a//e^ </oe« ow

re w/Men van rfe Verregenwoorrf/g/ng e/? van ae fa'ezer^. f-j £en recflrer/ï/'&e
*«/re/; a//e ;>?v/oe</ van voifc e« va/i Verregenwooz-rf/g/ng, z/etfaar een
men rfe '

Toch heeft het pleidooi van Beelaerts van Blokland niet het gewenste effect.
Met een krappe meerderheid van 39 tegen 36 stemmen, wordt het amendement-
Greeve op 10 mei 1887 verworpen.*"

3.8.3 Voorstel tot grondwetsherziening 1913 en het Genootschap
voor den Rechtsstaat 1940

Tot omstreeks 1920 zou de Tweede Kamer een belangrijke rol blijven spelen
bij benoemingen in de Hoge Raad. In de periode 1887-1917 plaatste de Kamer
in negen van de 27 gevallen een ander als eerste op de voordracht dan door de
Hoge Raad was aanbevolen."" Om die reden wenste de regering in 1913 de
voordracht af te schaffen. In de praktijk hadden de voordrachten geleid tot een
benoeming door de Tweede Kamer, en een politiek lichaam achtte de regering
voor een dergelijke benoeming niet het meest aangewezen orgaan. Een andere
reden om de voordrachtsprocedure af te schaffen, zag de regering in het feit dat
de Hoge Raad na 1887 niet langer het forum privilegiatum was voor de berech-
ting van de Koning, de leden van het Koninklijk Huis en de staat."' De voor-
stellen tot grondwetswijziging werden echter niet in behandeling genomen en
nog hetzelfde jaar ingetrokken. Na 1913 nam de bemoeienis van de Tweede

226. Hand. II 1886-1887. p. 1603
227. Hand. II 1886-1887, p. 1613
228. Van Koppen en Ten Kate, o.c. p. 40-41 . •>
229. Ontwerp-art. 163 GW: "Wan/iee/- «wie ptaa/s van //</ in rf«i W o o ^ n Zfaarf

? /toad, </e /?rocMreM/--£<7ieratf/ daao/ufc/- freg/'f/je/i, m i e /ysf va/i
J, rf/'e a/p/ia/>?ruc/i i'/igencn/, aa/i rfe/i Ko/i/Vig vvorrf; toegezo/ufr

ie i / aan afa/ iyza/rf /e /u/ igoordWf/i . "Bijl. Hand. II 1912-1913. nr. 250-
15

122



Kamer met benoemingen in de Hoge Raad sterk af, en verdween ook de kritiek
op de voordrachten. Van de 24 benoemingen in de periode 1917-1940 werd in
21 gevallen de no. I op de aanbeveling van de Hoge Raad door de Tweede
Kamer op de eerste plaats van de voordracht gezet; in 18 gevallen was de voor-
dracht conform de volgorde van de eerste drie kandidaten op de aanbeve-
ling.^ ,.f, •-.. =•• ^..„-.: , V : . ' , . , .- -. - , -•: . . - - ^ V ^

Na de Tweede Wereldoorlog zou de bemoeienis van de Tweede Kamer met be-
noemingen in de Hoge Raad nagenoeg*" geheel verdwijnen.-^ Toch waren
de bezwaren tegen de voordracht nog niet bij iedereen weggenomen. Het Ge-
nootschap voor den Rechtsstaat riep tijdens de Tweede Wereldoorlog, in 1940,
een commissie in het leven met de opdracht om een rapport samen te stellen
omtrent alle hervormingen op staatkundig gebied, welke na de oorlog wenselijk
werden geacht "rene/nrfe rfen arlretd va/z po//neA:e /oe/KKten/ig, we/A:ey«/.st re#en
to w/öre/fcen van den oor/oj? vrwc/t/rfrage/zd 6ego/2 re worcfcn, voo/t fe zer-
fén".*" Deze commissie stelde voor de voordrachtsbevoegdheid van de
Tweede Kamer te vervangen door een bindende 'voordracht' door de Hoge
Raad: "Dfla/ïoe worde ftepaa/d, dar nefde /?e#eer/n# n/ef vr// Jtoa/ een /?enoe-
mwig £«/ren de voordracnr o/w re doen, renz// ner ^erre^ de l>e/z0e/?u/ig van
/e/nand, d/e fttf dw.rver #een dee/ ui/maa&fe van een/# recn/er///A: co//e#e en de
voordracnf u/fi/u/rend fte^raar «// /eden der flecn/er/Z/fce Macnr, de p/aaw-
vervan êr.v daaronder fte^repen." Deze restrictie was volgens de commissie
noodzakelijk om te voorkomen, dat de Hoge Raad buitenstaanders ("d/e .vo/n-
ftydy, voora/ /n den Z/oo#en /?aad, een ge/«A±/^e aanv«///n^ geven") de toegang
tot het rechtersambt zou afsnijden. "Onder deze onty/and/gneden verva/f vanze//-
.sprefcend de öemoeZ/ng van de Tweede Afa/ner me/ de ftenoe/n/ng van de /eden
van den tfoo#en /?aad. ""** Ook dit voorstel heeft niet geresulteerd in de af-
schaffing van de voordrachtsprocedure.

230. Van Koppen en Ten Kate, o.c. p. 40
231. Een uitzondering vormt de voordracht van 22 januari 1975. De Tweede kamer zette

toen de enige vrouw. Van den Blink, die op de zesde plaats van de aanbeveling van de
Hoge Raad stond, op de tweede plaats. Van Koppen en Ten Kale, o.c. p. 97

232. Zie evenwel de nieuwe situatie sinds 1992 bij het opmaken van de voordracht door de
Tweede Kamer (§ 2.3.6.1) en de achtergronden daarvan (§ 4.10.1)

233. Stoa/Arwmftge /jervowii'/igeAi, rapport uitgebracht aan hel Genootschap voor den
Rechtsstaat, 1946, p. 5

234. S/aa/fcMnd/ge /tervormüige/i, o.c. p. 5
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3.9 De benoembaarheid van vrouwen in de rechterlijke macht

Terwijl in ons land al na 1887 de aandacht van de (grond)wetgever voor het
vraagstuk van de toegang tot het rechtersambt wegebt (om pas na de Tweede
Wereldoorlog terug te keren), doen zich juist in die jaren in Europa en in de
Verenigde Staten, belangrijke ontwikkelingen voor op dat punt, met name wat
de benoembaarheid van vrouwen in de rechterlijke macht betreft. Een oekaze
van de Russische keizer uit 1876 verbiedt vrouwen expliciet de toegang tot het
rechtersambt, en ook de hoogste rechtscolleges in Zwitserland, Turijn, Dene-
marken en Brussel ontzeggen vrouwen de toegang tot het rechtersambt."' Al-
leen in de Verenigde Staten worden vrouwen sinds 1870 benoemd in de rechter-
lijke macht.^ Toch heeft ook daar niet altijd consensus bestaan over de wen-
selijkheid van vrouwelijke rechters. In zijn cwicwraVig deds/ort in flroaW/ v.

schrijft ./«sftce Bradley in 1873:

"C/v// tow, as we// a.v nar«re ner.ve/f, /HW a/ways recognized a w/rfe dij(ferertc£ in
pAergj a/id dert/n/er o/wa« anrf WOWÖ/J. A/an w, or .ynowtó te,

pro/ecror a/z</ Éfefemter. 77?e mtfura/ a/id proper ri/wid/ry am/ de/icacy
wA/c/j èe/ö«^^ ro /ne/ewa/e .vex ev/de/tffy/ïtó iV/or wiawj o/r//e occwpanon.? o/ c/w7
///e. 77/e conrf/fuf/on o/r/;e/a/m/y orgaw/zafto/;, W/?/C/Ï IS /ownrferf //i r/ie divine
ord//ia«ce, a.v we// a.v //i r//e notare o/r/H'«g.v, //jrf/cflfe.v r/?e dowie^ric sphere ÖJ fto
W/HC/J pro/jerfy />e/ongs ro r/»e dowam fl/jd^M/Jcnow o/wowan/ioorf. 777e //flr/non>,
no/ ro ,ra>> //je iden///y, o//n/ere^w o/?d v/ews W/H'C/I fte/o/z^, or /̂ZOMW Z>e/o/i#, w
r/ïe/a/w'/v /«.vri/««on w repi/gnam fo r/?e idea o/a wo/na/z adoprin^ a d«r/«c/onrf

career /row /nar o/ner /iitóöand. (-,) 77»'̂  w /ne tow o//ne Craz/or.
w /«e preroga/i've o/ r/ie /e^/i/a/or ro pre^cnèe re^w/anonj /ownded on

e, reason and experience. "^"

In ons land begint de discussie over de benoembaarheid van de vrouw in de
rechterlijke macht rond 1915.-* Op 8 januari 1915 wordt Anna Maria Elza-

235. R. de la Grasserie, De fayiu/ic* ew Franc? e; a /'&ra/ig£ran XXe 5i>c/?, 1914, p. 792
236. De eerste vrouwelijke rechter in de Verenigde Staten was Esther Williams, die in 1870

in Wyoming toiyuvr/ce o/"//ie/?race werd benoemd. Men leze over dit onderwerp bij:
Susan Carbon, Wo/n«i ;'w //leywd/aary: a« in/rorfMc/ion, in: Judicature The Journal of
The Judicature Society. 1982. p. 285

237. Concurring O/WIIO/I vany«j«"ce Bradley bij: BradwW/ v. ///j/io/'j, 83 U.S. 130. 21 L.F.d
442 (1873)

238. Ik wijs evenwel op de discussie in 1901 naar aanleiding van het amendement-Van
Helsdingen op het ontwerp-Beroepswet. In het amendement wordt de benoembaarheid
van de vrouw in de raden van beroep bepleit (Hand. II 1900-1901 p. 1659 e.v.). Hel
amendement haalde het overigens niet; de Wet van 8 december 1902 tot uitvoering van
artikel 75 der Ongevallenwet 1901, Stb. nr. 208 bepaalt in art. 10 o.a. dat alleen
mannelijke ingezetenen benoembaar zijn tot de raden van beroep.
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bee Post, op requisitoir van de officier van justitie bij de rechtbank Winscho-
ten, bij beschikking van die rechtbank, benoemd tot 'klerk ter griffie' en als
zodanig bij deze rechtbank beëdigd. Tegen deze benoeming, die direct een
'stout stuk'^" wordt genoemd, lijkt aanvankelijk geen wettelijk beletsel te
bestaan. De Wet RO stelt op dat moment immers slechts als enige voorwaarde
voor een griffier dat deze de leeftijd van 23 jaar bezit.^* Tegen de beschik-
king van de rechtbank Winschoten, tot toelating van de betreffende vrouw tot
de beëdiging, tekent de officier van justitie van de rechtbank Winschoten echter
beroep aan bij het gerechtshof Leeuwarden. Het Hof acht de beëdiging van
Post in strijd met de wet en vernietigt de beschikking van de rechtbank voor-
zover het betreft de toelating tot het afleggen van de eed. Het Hof overweegt
daarbij onder meer: ••••••• •

"Vte «aar owze jfaor.y//i.sre////ige/i ae .staatt/wac/i/ (6e/jou</e/w ae /fon;'n&/yfe
tfïg/ie/a' e/i Ae f TtegeM/Jc/ja/j,) WO/Y// w/z'geoe/è/ia' ^/oor /wa/i/ie/i; rfaf me» /»e/ My'Jfc-
èflflr o/i/iooa7g /jee/7 gene/i/ ;/j a"e Growrfwe/ e/J /'/» a*e orgaw/eAre wette/j aïf /ne/
ro/zoe woorcfe// M/V /e jprefe/», r/a«r ryYfe/w /ze/ vajte/e//e/j <//«r wer/en aaaromrrewf
W/ /He/na/ia* fwyyw èesfo/irf; O. aVi/ //i/urac/ren we/ M/f ffl/ va/» Z>e/Ja///jge« fe///Aï, </af
me/i rfe w;oge///'/r/ie/J o/w vrowvwew /we»" üfe j/flrtAwjrtc/// fe i»e/:/ee</e/j ^e/»ee/ //ee/f «//"-
| ö / o t o i ^eflc/j// </«/ </;/ /« /ief iyzo/JÉter /ew aa/iz/e/i v«/j </e rec/i/er/y/ke w<ic/i/
A/yfa M;7 ar/ 70 a/. 7 7?. O., waarèy w èe/wiaW, a*a/ fe/oerf- ew aa/ivenvan/e/j gee/j
</ee/ mo^e/j M;7/waA:e/j va// ee/ize/^/e rec/j/5co//e^e, a"oc/i waarfcy' va« ec/i/gewoore/i
gee/i /weW/'/ig vvora"/ gemaaAï, e/j «// a/. 4, jöoa/i' oVr i y a"e Wef va« 9 /4/>r;7 7577
aa/j rf/7 arr/A:e/ / J /oe^evoega', Z>epa/e/k/e: "zwager^c/ja/j ZiowaV O/J a"oor Zier ovcr/y-
rfe/j van ae vrouw <//e Ziaar veroorzaak/". *"

De Hoge Raad casseert het arrest van het Hof, conform de conclusie van de
procureur-generaal, overwegende dat een beëdigde klerk geen lid is van de
rechterlijke macht en dat het antwoord op de vraag of een vrouw tot lid van de
rechterlijke macht benoembaar is voor de wettigheid van de gewraakte beschik-
king van de rechtbank Winschoten niet beslissend kan zijn. Aan een principieel
antwoord, te weten of de vrouw benoembaar is in de rechterlijke macht, komt
de Hoge Raad niet toe.**" De visie van de rechtbank Winschoten wordt overi-
gens niet door iedereen gedeeld. In 1921, komt de Raad van Justitie te Padang,
op grond van hetzelfde wetshistorische materiaal, namelijk tot een tegenover-
gestelde redenering als de rechtbank Winschoten in 1915:

"Wu oe wer geewe u/ft/ru&fce/y'A:? verftoo'.yZ>e/>a///ig //i/iouaV, /wag, a/ /MOC/J/ /ie/
waarac/iyn/yT: ae 6ea"oe////g va/i a*e« we/gever zyn geween 0//1 a"e vrouw «//* /e

239. D. Simons, W 9773 . . - ... . . ^ • .-.
240. Art. 47a Wet RO
241. Gerechtshof Leeuwarden, 21 april 1915, NJ 1915 p. 405-407
242. HR 17 december 1916, NJ 1916, p. 161-163
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s/u/fen van de rec/tfer///A:e wac/rr, /« veröa«rf roef de #evwyz/gde Ae/?oe#en en
//izicAte/i, vMflarffî e M/ de «if/egg/ng der wer mag worden re*e«/n
worden aangeno^n, dar de WOMW Ö& zorfa/Mg / H # W u/lg&f/ofen va/i

3.9.1 Pleidooien van Simons voor de benoembaarheid van vrouwen

Naar aanleiding van de kwestie in Winschoten, houdt D. Simons in de periode
1915-1930 in het Weekblad van het Recht een drietal pleidooien voor de be-
noembaarheid van de vrouw in de rechterlijke macht.-" In twee artikelen uit
1915 bespreekt hij de juridische aspecten van de benoembaarheid van de vrouw
in de rechterlijke macht, alsmede de geschiktheid van de vrouw voor het
rechterlijke ambt en de maatschappelijke wenselijkheid dat zij in de rechterlijke
macht haar intrede zal doen. Simons gaat er van uit dat de wetgever bij de
totstandkoming van de Wet op de Rechterlijke Organisatie (1827) aan de be-
noeming van vrouwen tot rechter niet gedacht heeft: '/w/tfre die #edac7tfé we/
toy /zem opgefco/we/i, Aiy ZOM Aaar a/.v de o/yjercymd/ie/d ze/ve /letoVrc verwor-
pen. ""* Ook bij de totstandkoming van art. 10 Wet RO in 1877 zou de wet-
gever stilzwijgend verondersteld hebben dat alleen mannen tot rechterlijke
functies kunnen worden geroepen. Niettemin meent Simons dat de Wet RO
thans niet zo mag worden uitgelegd dat de benoeming van vrouwen tot rechter-
lijke ambten niet is toegestaan. Nu art. 5 van de Grondwet bepaalt dat iedere
Nederlander in elke landsbediening benoembaar is, meent Simons dat, om de
vrouw van een landsbediening uit te sluiten, de wetgever daartoe zijn wil
uitdrukkelijk moet uitspreken."*

243. Vonnis van de Raad van Justitie te Padang van 13 juli 1921 (bekrachtigd door het
Hooggerechtshof van Nedcrlands-lndië bij vonnis van 28 september 1921) en gepubli-
ceerd in W 10818

244. Zie: W 9773 en W. 9775, Vroinve/i toy de rec/f/f/•/(/** mac/i; / en //, W 9773-9775, W
12135. VroKWCTi /'« rfe recn/e/'///A:e mac///

245. Uit de memorie van toelichting bij hel ontwerp van wet van 1 maart 1876, nr. 147
blijkt inderdaad dat de regering de kwestie van de benoembaarheid van de vrouw in de
rechterlijke macht geheel terzijde heeft gelaten.

246. Simons. W 9773; men vergelijke de visie van het gerechtshof Leeuwarden (21 april
1915, NJ 1915 p. 407) ten aanzien van de door het hof voorgestane methode van wets-
interpretatie; "O. /<vi aanz/i'i daarva/i, rfa/ /ie/ Wo/vaw oorcteW is, rfa/ de v«*«c/H'//enrf'
fattra van we/ge w/ig, /'n ver/rand we/ den aan/ van «wn onderwerp, verscfl/7/endf
rqjWen van //i/er/Jreta/ze medebrengen,• da/ /ie/ /wrger/yA: reen/ word/

ver/wid /«t>/ />e/?aa/de /ei/e/i/Jtre /oe.v/anden en neersenende o/?va//i«gen, een
/?/oo//>aar/ie/d mcVir me/ /ie/ oog O/J /n den too/? der /iy'd«i /n/rede;ide vera/idennge/i i«
/oei/anden en o/?va//i'ngen, /envj/7 de rec/i/er/y*e /nac/i/« aangewezen afa een zeZ/ïM"-
dig o/ja/7ia/i*e/i/A: 5/aa/iorgaan, om i>//' de rec/iteonfwijlt&e/ing /Wdend op /e /reden; 0.
da/ de rege/en, we/A:e /noe/e/t ge/den /en aanzien van de />Mrger/y/re wc/gev/ng <B.W->
W. v. AT. enz.> MI/ den aard der zaa* verscM/en van de rege/en, we/Jte /oepasjing moe/W
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Over de geschiktheid van de vrouw voor het rechtersambt merkt Simons op dat
er geen enkele reden is om te veronderstellen, dat de grondige kennis van recht
en wet, die nodig is voor een rechterlijke functie, niet bij vrouwen aanwezig
is. Wat de objectiviteit en de onbevangenheid van het vrouwelijk oordeel
aangaat, sluit Simons aan bij de bevindingen van de psycholoog Heymans. De
conclusie van Heymans over de gerechtigheidszin van de vrouw noemt Simons
b e l a n g r i j k : . - , > . • • * ; > ; , , . . • • - : ? • • . . - / • > ; • • ! ƒ - • : < A -..••• ; • < * • « * • • - ! ' = ' ,

«/er/>// verroonr z/cn deze/^e e/^e/?aü/-rf/^/j«(/; de vroww nowdr weer
rakemng wer /?er ö(/zonrfere geva/, de paragra/en van de wef //npo«eere« «aar

/« geringe ware (. J Voor /?e« d/ty, d/e ^e/-ec/?//^/?e/rf verfteze/? 6ove« «ef
/w/sferen naar de wzwpraaA: van den wefgever, ZOM de vroww de /dea/e

rec«rer /«oefen wezen. £e«e aan «er /even vreemde recnwpraa/:, zi'cn vas/fc/e/n-
mende aan de /etter, /ton van Ziaar n/'ef worden verwacnr. " ^ ,

Simons meent dat het oordeel van de vrouw met name op het terrein van het
familierecht niet gemist mag worden; "/a///ev war 6erre/ï ner /iMwe///fa7even en
de rec/jren ren aanz/en van a*e ónderen /na^ rocn n/er ee/zz//d/# van Zier /nanne-
/yjt .tfand/wnr worrfen gewaara'eera' en fterecnr. / / e r « M///A: en
dar de irem van ner vroMwe/y/c ^evoe/ en van a*e vrowwe///A:e
daaroy mede ge/zoord worden."™* Vijftien jaar later, in 1930, herhaalt
Simons zijn argumenten voor de wenselijkheid van het benoemen van vrouwen
in de rechterlijke macht, maar zwakt hij zijn standpunt iets af, omdat '7n a*en
/üaftren n/d, oofc ren onzenr, ner recnrer////: aAn/?r aan /?ereeA:enw /zeejt ^ewon-
/!f«; fty ver#e///fczng van wer^ever en recnrer w/nr de /aarwe Zier re#enover vroe-
ger, //er /i/fer onnood/g d/r nader «/reen re zerren. f.. J De meerdere macnr, door
de« wanne/Z/^en rec7?rer verA:re^en, za/ vanze/J ooA: aan de vrowwe///A:e co//ega
toeva//en. /^ z// ryp d/e ^roorere veranrwoorde///Me/d re dragen, mag z// op
tore .vcnowder.v worden ge/egd?"^* De pleidooien van Simons roepen in de
literatuur betrekkelijk weinig weerstand op. Slechts een enkeling merkt in het
Weekblad van het Recht over vrouwen op: "a/ w ner gemaA£e///A' 5/?reA:en naar
van nar«re meer e/gen dan den man, f ra^e/d van rong /.v /za^r we/ een^ verwe-
fe«) daarmede - [/ w//r d/r we/ roegeven - w a//erm/n.vr aangeroo/id, dar z// 7n

/?y rfe e,tp/jca/t'e van wetten, wwarW/ een rfee/ rfer i/aa/5/nacn/ aan
a«/ori;e/;en worr// o/7£erfra#en,- rfa/ rfaa^i/ in vee/ /neeraVre ;na/e rfe we/ en d*e
fterfoe//ng van rfen we/gever a/.v een/^ nc«/5«oernaar voren /rerfen en in vee/ /neerrfere
"ia/f iedere veranrfer/ng verewcn/ een fteifo/ i/igrypen van rfen we/gever; O., c/a/ fcy
rfe vraag, o/ vroMwen /o/ rec/i/er/yifcc am/?/en benoem/jaar zyn, woe/ worrfen vas/-
ge/iourfen aan /ie/geen de />edoe//ng van den we/gever en de .s/reWr/ng van de we/ moe/
worden geacn/;" . . . . , - - . -.,

247. Simons. W 9775 - ( , " :• - '-..• ;
248. Simons, W 9775 : .•-•>•.••
249. Simons, W 12135 : i: ': ,^s-> ^ r • ;
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a/gemee/j" n/er a//ee/i de £efcwaam/ie/d, maar w Zier ö/zo/i^er de
£ez/f voor Zier moe/////: rec7z/er-a/w£/ (over de vervtt///>ig waarva/i door

«w oordee/ a/ge/neen we/ za/ gedee/d worden). "**

3.9.2 Wet Invoering kinderrechter 1921

Tot een principieel debat in de Tweede Kamer over de benoembaarheid van de
vrouw komt het in 1921, bij het voorstel van wet tot Invoering van den kinder-
rechter en van de ondertoezichtstelling van minderjarigen."' Blijkens de me-
morie van toelichting is de vraag of aanstelling van vrouwen als kinderrechter
wenselijk is, 'ernstig overwogen'. De minister van justitie. Heemskerk, wenst
echter eerst het oordeel van de Staatscommissie voor de Grondwetsherziening
over de grondwettigheid van een dergelijke aanstelling af te wachten.*® In
een afzonderlijke nota, gevoegd bij het voorlopig verslag noemt het Tweede
Kamerlid Dresselhuys de uitsluiting van de vrouw van het rechterlijk ambt, en
met name van de functie van kinderrechter, een 'anachronisme'. Juist de vrouw
is als pedagoog en psycholoog geroepen om 'het verwaarloosde of misdadige
meisje' en het 'zeer jeugdige mannelijke kind' op het juiste spoor te zetten."'
Nadat de Staatscommissie in de benoembaarheid van de vrouw in de rechterlij-
ke macht geen grondwettelijk bezwaar ziet, sluit de regering zich bij deze
zienswijze aan.-* Toch meent de minister dat het vraagstuk 'met grote
omzichtigheid' moet worden benaderd. Een nader onderzoek is daarom nood-
zakelijk."'' In antwoord op de nota-Dresselhuys zegt de minister van justitie
dat hij geen principieel bezwaar heeft de benoembaarheid van de vrouw op een
of andere manier in de wet vast te leggen. Wel wijst hij op het bezwaar dat art.
10 Wet RO wèl van bloedverwantschap en zwagerschap spreekt, maar niet rept
van een verbod voor gehuwden.-'''* . ^

3.9.2.1 De adviezen van de president van de Hoge Raad en de J* .*
procureur-generaal bij de Hoge Raad . .^ f

Bij de algemene beraadslaging in de Tweede Kamer op 20 mei 1921 over het
wetsvoorstel, dient Dresselhuys een amendement in waardoor de Wet RO zich
althans tegen de benoeming van een vrouw als plaatsvervangend kinderrechter

250. B. Denekamp, W 9778 Zie in gelijke zin W 9778
251. OvW. 18 maart 1920. Bijl. Hand. II 1919-1920. nr. 409-2
252. MvT, Bijl. Hand. II 1919-1920, nr. 409-3
253. Nota Dresselhuys, Bijl. Hand. II 1920-1921, nr. 75-1
254. MvA. Bijl. Hand. II 1920-1921, nr. 75-2
255. MvA, Bijl. Hand. II 1920-1921, nr. 75-2
256. Antwoord Nota Dresselhuys, Bijl. Hand. II 1929-1921, nr. 75-2
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niet verzet.**' Naar aanleiding van het amendement-Dresselhuys, dat al op
21 februari is ingezonden, verzoekt de minister van justitie de Hoge Raad en
het parket bij de Hoge Raad om advies omtrent de grenzen waarbinnen de be-
noembaarheid van vrouwen in rechterlijke functies gewenst is, en tot welke
wijzigingen in de Wet RO een en ander moet leiden.-** Hoewel de Hoge
Raad in de wet geen beletsel ziet voor de toelating van vrouwen tot de rechter-
lijke macht, zijn er volgens hem wel bepaalde bezwaren tegen vrouwelijke
rechters. De Hoge Raad betwijfelt met name of een vrouw, als ambtenaar van
het openbaar ministerie, wel met kracht en gezag kan optreden. Als rechter zou
de vrouw bovendien geconfronteerd worden met zaken van 'uiterst kieschen
aard'. Ook vreest de Hoge Raad dat een gehuwde vrouw niet al haar tijd en
aandacht aan de werkzaamheden van het ambt zou kunnen geven en dat daar-
door het werk voor de andere leden bleef liggen en zich zou ophopen. Het is
echter onredelijk, aldus de Raad, om aan deze bezwaren, die ook voor andere
ambten gelden, met betrekking tot het rechtersambt beslissende invloed toe te
kennen. Vrouwen moeten zelf beoordelen aan welke onaangename ervaringen
zij zich willen blootstellen. Overigens verwacht de Hoge Raad dat een gehuwde
vrouw, 'de onverenigbaarheid van ambt en moederschap inziende', haar ambt
zal neerleggen."'

Bepaald minder positief over de benoembaarheid van vrouwen is het advies van
het parket bij de Hoge Raad, gevat in een afzonderlijke nota, en meegedeeld
door de procureur-generaal bij de Hoge Raad Noyon.^ De procureur-
generaal meent, net als de president van de Hoge Raad, dat voor de beant-
woording van de vraag naar de geschiktheid van de vrouw in de eerste plaats
deskundigen in de psychologie en de biologie in aanmerking komen. Wel wijst
hij op het zijns inziens wetenschappelijk vastgestelde feit "dür de WOMW, /n fte-
paa/de ft/o'per&en, d/e der zH>an#ersrna/> en der me/mrwafte, d/A.'\w7/.v «/er
TOW/ « en zo/u/er dar z// ze/ve z/cn daarvan /?ew«.tf w o/Aer voor a/jdere/i
Wyifce/i, ondernev/# ta/z zy/z aan waa/ivoor.vre///n^en, en zoo d/r a/ n/er ner
#eva/w, rocn ton /e/den aan ongewone pr/Metóaarne/d; zooddr rvvyfe/ o/z// /n
d/e ft/dperA:en we/ over de voor ner M/roe/enen van een recnrer/Z/ft a/nftr nood/ge
0rtfrevan#enne/d en onparr/yd/gne/d 6e5rn/A:r, #erecnrvaard/#d w. '*" Over de
bekwaamheid van de vrouwelijke rechter schrijft Noyon dat de ervaring heeft
geleerd dat 'Yn ner a/ge/neen, door de vroMwen, d/e z/cn aan de

257. Toelichting Amendement Dresselhuys, ingezonden 21 februari 1921. Bijl. Hand. II
1920-1921. nr. 75-7

258. Brief aan de Hoge Raad, Bijl. Hand. II 1920-1921, nr. 75-12
259. Brief aan de minister van justitie van 17 mei 1921, Bijl. Hand. II 1920-1921, nr. 75-18
260. T.J. Noyon, Brief aan de Hoge Raad van 10 mei 1921, Bijl. Hand. II 1920-1921, nr.

75-13
261. Noyon, o.c. > ' : • • ; • . ,
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vwytfe/i, n/er vee/ wore?/ j?eprae9r<?errf,- op ee/ie zeer en£e/e
n e ^ e n zy z/cn mer boven de /raVft/e/maaf we/e« re ver/ze#e/i." Met name func-
ties bij het openbaar ministerie en het rechter-commissariaat in strafzaken
dienen volgens de p-g voor de vrouw gesloten te blijven in verband met haar
'kieschheidsgevoel'; "7env//7 J e vroa# naar /zef o/?en.vre//en van de/i toej?o/ig
ro/ £erreAat/n#en, d/e vroeger a//ee/j door mü/i/iert vervw/d werde«, voor de
vroww fteoo#r /ie/ op/zeö%/2 van /war w/r eene door onge///&/ze/d o«w/iaa/ide
/n/nderwaard/#e p/aaw /n de /naaftc/uzp/Hy, zo« Aer waarnemen van de ftedoe/de
yM/irriën naaryw/.vr om/aa^ na/en." De bijzondere geschiktheid van de gehuwde
vrouw als kinderrechter kan Noyon niet inzien. Overigens meent hij dat de
krachten van een vrouw in de eerste plaats dienstbaar moeten zijn aan haar
g e z i n . " ' ^ • • . • • "•;• -..- ,. - ;." , ; •• •.••; • • . ' . -.-.. .• • :t.-.-

Naar aanleiding van de nota van de Hoge Raad neemt de Tweede Kamer - op
voorstel van Kleerekoper - een motie aan (met 33 tegen 29 stemmen), waarin
de Tweede Kamer uitspreekt dat het gewenst is vrouwen tot het rechterlijk
ambt toe te laten en waarin de regering wordt uitgenodigd ten spoedigste
wettelijke voorzieningen te treffen om de toelating van vrouwen tot de rech-
terlijke macht mogelijk te maken. Volgens Kleerekoper is door de nota van de
Hoge Raad de 'legende' over de grondwettige of wettelijke bezwaren weggeno-
men.-"

- • • . • • . • • • • • • • . " • - • • &

Bij de beraadslaging over het amendement-Dresselhuys voeren sommige tegen-
standers van de benoeming van vrouwen tot rechter aan dat de gehuwde vrouw
thuish(X)rt in het gezin; een ander ziet in het amendement:

Ve sre«/.v w^er e« weer voomvoeiterende e/wV/e/ra'e m Aer wöatocftap/>e///'A: /even,
waardoor men ner ver.vcn/7 /« aan/e# en roep/ng fRwcnen man en vroavv genee/ w/f
nef oog ver/zesr. f. J Wanneer dan oo/fcde vro«H> naar e/gen e/'genjena/jpen wz'f/ie/
oog gaar ver//ezen, dan z/en wzy, dar z/cnyM/.vr zn //aar o/jrreden ner regenoverge-

o/?en/?aarr: dan z/en wzy dar zy yw/jf wordr A:oz/d, /zaardragend, öedz'/z/e/: en
gevoe//oo-ï. ft zeg, dar een vroww, d/e /(aar vrozove/zy&e ezgen^cnappen ver-
zzen ^en/He/*f door e/genjcnappen, vve/fce de vrozw n/er ^z'eren, maar naar

onraarde/z. Wer z.v dan oo/: om d/e reden, dar de vrozvw onge^cn/jtr z\y voor deposz-
r/e va/z fa'nderrecnrer."-"

262. Noyon, o.c.
263. Hand. II 1920-1921, p. 2518-2519
264. Scheurer, Bijl. Hand. Il 1920-1921, p. 2521
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De eerlijkheid gebiedt te vermelden dat volgens de Handelingen op dat moment
'tumult' uitbreekt in de Kamer, en de voorzitter de overige leden maant om
Scheurer zijn gedachten te laten uitspreken. Nadat de minister van justitie, in
weerwil van het advies van de Staatscommissie en van de Hoge Raad, heeft
betoogd dat het amendement strijdig is met art. 10 Wet RO wordt het door
Dresselhuys zodanig gewijzigd dat het enkel de benoembaarheid van de vrouw
als plaatsvervangend kinderrechter mogelijk maakt.^ De Tweede Kamer
verwerpt het amendement echter met 42 tegen 31 stemmen.^*

• J T * ' • • . . • - j . - j

3.9.3 Initiatief-wetsvoorstel Marchant 1922 . "

Een jaar later, op 6 maart 1922, dient het Tweede Kamerlid Marchant een
initiatief-wetsvoorstel in tot wijziging van art. 10, vierde lid, Wet RO."" Het
enige wettelijke voorschrift dat de benoembaarheid van vrouwen in rechterlijke
ambten volgens de indieners in de weg kan staan, wordt daardoor uit de weg
geruimd. In het voorlopig verslag wordt met name als bezwaar genoemd dat
de gehuwde vrouw, die belast is met de zorg voor de huishouding, niet meer
de geschiktheid voor het ambt bezit. Daarom kan volgens het voorlopig verslag
het wetsvoorstel moeilijk los worden gezien van een wijziging van de Grond-
wet (benoemen van de vrouw voor bepaalde tijd) of uitbreiding van de gronden
voor ontslag door de Hoge Raad (ontslag na huwelijk). Bovendien wordt als
bezwaar tegen dit wetsvoorstel gevoeld dat de voorgestelde wijziging van art.
10 Wet RO er toe leidt dat een rechter wel met zijn vrouw, doch niet met de
zuster van zijn vrouw in hetzelfde college kan zitten.-** Tijdens de openbare
beraadslaging worden grotendeels dezelfde bezwaren herhaald die reeds zijn
geuit tegen het amendement-Dresselhuys. De Tweede Kamer verwerpt het
initiatief-voorstel van Marchant op 22 februari 1922 met 39 tegen 35 stem-
men.»"

265. "£<>n vro/w £an uwden ^ / I O W K / /o/ /?/aa/.nwvang?/u/ /irf van een arrondw.settien/5-
rec/i//>anA', doc/i a/feen mf/ aamvj/ïmg /er vervanging van rfen £/nderrec/i/er i/i

•;'•••• aange/egen/iede/i /?e/re$ende meis/'e.y enyVMga'ige ;nanne/y£e £//ideren. " Hand .111920-
1921, p. 2530

266. Bijl. Hand. II 1920-1921, p. 2531
267. "7/t>; vierde //d van ar/. 70 van de VVV/ O/J de reg/er/yVte organisa/iV en /ie/ fce/e/a" der

y'iu7i/iV word/ ge/ejen afc vo/g/.- "De zwagersc/ia/j /io«d/ O/J door /ie/ over/yden van wie
/laar veroon:aaA-/e. " OvW, Bijl. Hand. II 1921-1922, nr. 445

268. VV, Bijl. Hand. II 1921-1922, nr. 445
269. Hand. Il 1922-1923, p. 1624
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3.9.4 Preadviezen van Scheltema en Cluysenaer •: , ,

Ruim tien jaar later, in 1933"°, brengt de Nationale Vrouwenraad een twee-
tal preadviezen uit rond het thema: De gesc/i/to/ze/d va/i de vroww voor de rec/i-
rer/yfo mac/zr."' O.J. Cluysenaer, de president van de rechtbank Winschoten
(dezelfde rechtbank die in 1915 een vrouwelijke griffier benoemd had!), noemt
in zijn preadvies zowel juridische als psychologische bezwaren tegen de
benoembaarheid/benoeming van vrouwen in de rechterlijke macht. Hij meent
dat niet te ontkennen valt dat de wetgeving niet is ingericht op de benoeming
van vrouwen tot rechterlijk ambtenaar. Argumenten daarvoor ontleent hij aan
het recent verworpen wetsvoorstel van Marchant met betrekking tot art. 10,
vierde lid, Wet RO en aan het ontbreken van de grondwettelijke bevoegdheid
van de wetgever om te bepalen dat de vrouw na huwelijk ontslagen zou kunnen
worden.-" Belangrijker echter dan deyMr/d/sc«e onmogelijkheid om vrouwen
te benoemen, acht Cluysenaer de onwen.ve/yMe/d dat de vrouw haar intrede in
het corps van de magistratuur zal doen. Hij herhaalt de bezwaren die eerder in
het parlement en daarbuiten zijn genoemd, en wijst op de diverse werkzaamhe-
den die niet thuis kunnen worden verricht, op het 'natuurlijke schaamtegevoel'
van de vrouw in zaken van delicate aard en op bezwaren van 'intersexueel
psychologischen aard' bij de collegiale rechtspraak.-" Maar ook al zouden
al deze bezwaren niet bestaan, dan nog moet het rechterlijk ambt volgens
Cluysenaer voor de vrouw gesloten blijven "omdar f-J de #em/drfetóe vroww
door ner wezen van ftaar /wycne, /nzonrfer/ie/rf door naar #roorere e/noftonfl-
//re/r, £y de/ï #em/dde/den ma/z ren acn/er stoaf. "-'* Ook Cluysenaer heeft,
net als destijds Simons en Noyon (gedeelten uit) het boek D/e P.yyc/io/o#/e der
Fraw van de psycholoog Heymans gelezen. Opvallend is dat dezelfde passages
die Simons in 1915 in zijn artikelen in het Weekblad van het Recht ten gunste
van de benoeming van vrouwen aanvoert, door Cluysenaer ten nadele van een
dergelijke benoeming worden opgevoerd. Cluysenaer citeert Heymans waar
deze meende dat het voor veel vrouwen:

"öyna on/woge/yX' /« / aa/ieen oesprefong over een/ge /war //tfere.s\yeere/wfc vraag
dee/ re /lemen, zo/ider won de/i öeg/wze of daarin party re fa'ezen,- reed* de een-
vo«d/#e vraag.vre///«# veroorzaak e/wor/onee/e reacf/es, doer ner eene

270. Ik wijs er op dat vrouwen al sinds 1929 benoembaar zijn in het ambt van ambte-
narenrechter. Zie MvT, Bijl. Hand. II 1928-1929, 91, nr. 2, p. 10

271. De" £fscWfc//i«</ der vroww voor dfe rec/ifcr/i/Jte merc/i/, preadviezen van Prof. Mr. F.G.
Scheltema en Mr. O. J. Cluysenaer voor de Nationale Vrouwenraad van Nederland,
1933 ,

272. Cluysenaer, o.c. p. 27 .
273. Cluysenaer, o.c. p. 28-29 • • " *
274. Cluysenaer, o.c. p. 30 '•"'
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jympafn/elfc ner öAirfere ««ftpar/H'e/: jc/Hy/ien; en rfaar/n£€ « n/ef ze/rfen de
reeds èeïtaf. Van d/f oo#enM£ a/ we/r de öerroA ên vrouw z/cn m'er meer ö/s
/•ec/ïfer, /waür a/.v advocaar,- zy /?^e/ï de waa/-/zeW «/'er wm- te vmden, /naar nog
sfecto te verrferf^en, en wanneer zy naar gronden zoefcr, ge^cn/erfr dif //u/u/er,
om e/gen rwy/e/o/> te toeven, dan om de ft«/enfa'n#en van anderen tefa/nnen weer-

Het positieve recht boezemt de vrouw weinig ontzag in, zo meent Cluysenaer
bij Heymans te lezen, want de vrouw zal zich richten naar het bijzondere geval
en niet naar de algemene regel. Onafhankelijk van het geldende recht zal een
vrouw bij strijdige rechtsaanspraken ertoe neigen volgens haar eigen mening
te kiezen. Cluysenaer vraagt zich dan ook af hoe een dergelijke sterke, emotio-
nele partijkeuze te rijmen is met de opdracht van art. 11 Wet Algemene Bepa-
lingen: 'De regter moet volgens de wet regt spreken; hij mag in geen geval de
innerlijke waarde of billijkheid van de wet beoordelen.'

De andere preadviseur, Scheltema, ziet echter -zoals dat gaat bij preadviezen-
geen juridische bezwaren tegen de benoembaarheid van de vrouw in de rechter-
lijke macht. Noch art. 5, eerste lid, GW noch art. 10, vierde lid, Wet RO
verzetten zich zijns inziens tegen een dergelijke benoeming. Ook aan de psy-
chologie kunnen zijns inziens geen argumenten tegen de geschiktheid van de
vrouw worden ontleend. Hoewel Scheltema op grond van psychologisch onder-
zoek verwacht dat het percentage vrouwen dat geschikt is voor het bekleden
van het rechterlijk ambt geringer is dan dat van mannen, meent hij toch dat ten
aanzien van dat deel der vrouwen dat wèl geschikt is voor de rechterlijke macht
het ambt moet open staan.-'*

3.9.4.1 Reacties op de preadviezen van Scheltema en Cluysenaer

Blijkens het verslag van de op 22 april 1933 gehouden Algemeene Vergadering
van de Nationale Vrouwenraad, gaf het onderwerp De gevcnto/ie/d van rfe
vroMvv voor Ö"<? /tec/tfer/y&e Mzc/zf aanleiding 'tot een zeer levendige en vaak
amusante gedachtenwisseling', waarbij de deelnemers zich - gezien de samen-
stelling van het gezelschap niet geheel verwonderlijk (aan de discussie werd
volgens het verslag, behalve door de voorzitter C. Frida Katz, deelgenomen
door vijf vrouwen en twee mannen) - over het algemeen aan de zijde van Schel-
tema scharen."' Kritiek wordt door de deelnemers met name geleverd op de
door de preadviseurs geciteerde, psychologische onderzoeken, die zij als 'niet
meer van den laatsten tijd' kwalificeren. De Vrouwenraad weerlegt het

275. Geciteerd bij Cluysenaer, o.c. p. 32
276. F.G. Scheltema, o.c. p. 3-13
277. D.R.E. Oppenheimer-Belinfante, W 12591
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bezwaar dat het rechtersambt ook voor de vrouw werkzaamheden buitenshuis
vordert, door er op te wijzen dat dit bezwaar ook geldt voor vele andere beroe-
pen waarvoor de vrouw wel geschikt wordt geacht. Het 'intersexueel psycholo-
gische' bezwaar waar Cluysenaer op had gewezen - te weten: de vrees dat de
rechter in raadkamer 'onder de bekoring eener lieftallige collega' zijn plicht zal
verwaarlozen -, gaf volgens het verslag 'ruimschoots stof tot bestrijding en
hilariteit', en werd gepareerd met de overigens weinig elegante opmerking "dia
a/.v vrottwe/zyA:e rec/tfer.y z<?/:er #ee/2 yew#d/#e sc/zoo/ie// zowdew worde/i
s/e/d, waar owdere vrouwe/i, d/e re&ft door yare/i/awge /-ec/iWpracft/
spore/i vercfc>/tt/ /wdtfert. ""*

3.9.4.2 Heymans over Heymans

De leden van de Nationale Vrouwenraad zouden er goed aan hebben gedaan het
boek van Heymans er zelf eens bij te pakken. In zijn boek waarschuwt deze
namelijk uitdrukkelijk voor de 'rechtlijnigheid' van zijn theorie, en voor de
'gebrekkigheid' van het wetenschappelijk onderzoek terzake. Heymans voorziet
bovendien dat veel en selectief geciteerd zal worden uit zijn boek ten behoeve
van 'staatkundige beschouwingen', 'w/e d/iy'e/t/gen de.y Frawe/w/wd/Mms, des
Frawe/jwa/j/rec/iw, der fierec/iflgw/zg der Fra« z«/n fleWe/de/z

«ftera//, wo jrfarfee prate'sc/re/J /nr<?rm<?/i wö/ten, en^ommr <fte Wtwen-

vom

z«

Heymans voelt bovendien het spanningsveld tussen de maatschappelijke wense-
lijkheid en de juridische mogelijkheid van de benoembaarheid van vrouwen in
publieke ambten feilloos aan, als hij schrijft (en ik maak nu, net als de meeste
critici van Heymans' boek, gebruik van de vertaling) dat "de maa/yc/wppe/iyte

voor ee/i Zioogere o«/vw&)te///jg va/i Zier vroMwe/yit versta/id ftestóf

278. Oppcnheimcr-Belinfante, o.c.
279. G. Heymans, D?> />yyc/!o/og/> rfer Frauen, 1910, p. 4-5
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; dey'ewgd-opvoed/ng en ne/ scnoo/-onderr/c«/ w Z«y de m«'sy'e.v
j èy dey'ongen.v er o/? genen/, we/e/wcnappe/y/fce n«g//»gen /e o/i/wi&fcifen o/
i we/en.vcnappe///^e denfovyze /e bevorderen,' /np/aa/f van /n de d/ep/e /e gaan,
r wen zoo vee/ moge/y/: aan de opperv/ajfc/e, en necnr meer waarde aan aes/ne-

en gewoeds-vorm/ng, raikfc'ffl ze/fr aan ner aan/eeren van Woo/e oe-
tee/dne/ds-vormen, dan aan de on/wzAteu'ng van ne/ vers/and, /s ne/ we/.vy'e een-
maa/ vo/wa.wen, dan vond ne/ /o/ voor dorren /yd, en v/ndr ne/ n/er en daar nog,
rfe/;oor/en der noogere ondervvy',s-/nncrt///ig«7 voor z/c« ge.?/oren; en daariu/ren-
d/en rorde weesre a/tóren, voor we/^r vervu///ng acadew/sene op/e/d//ig vere/sen/
word/, a//een /nannen worden /oege/a/en, on/ftreeA/ öy de vrouwen een der Z>e-
/ongryfare mor/even, d/e genen ror geejre/y£ werA: aanboren, tornen er dan
re/w/orre de nog a/rydn/e/ verdwenen vooroordee/en /egen de "ge/eerde vrouw"
/>//, d/e /n eZfc geva/ de waa/.vcnappe/y/:e po«//e van ne/ .v/«deerend /««s/e n/e/
aangenamer mafcen, en wmen/en ze/fï naar tonsen op een ge/wjt/t/ger «uwe/y&
ftesfo/ ver/n/nderen, dan zou men ne/ ooA: Z?y vo/üto/nen ge/y/tne/d van den oor-

• j/?ronjke/y/:en aan/eg öyna een wonder moe/en noemen, /«d/en de vrouwen /n een
o/andere we/e/wcna/j evenvee/ /o/ s/and geöracnr nadden afa de /nannen. "**°

3.9.5 Benoeming van J.C. Hudig tot kinderrechter

Het mag terecht cynisch genoemd worden dat het boek van Heymans de zaak
er voor vrouwen bepaald niet beter op maakte, maar integendeel de bestaande
vooroordelen bevestigde. Nog bij het laatste, principiële debat in de Tweede
Kamer over de benoembaarheid van de vrouw in de rechterlijke macht in 1946,
wordt op grond van 'zijn' bevindingen de wenselijkheid van de vrouwelijke
rechter betwist. In september 1946, voorafgaand aan de openbare behandeling
van de Rijksbegroting, constateert de regering dat omtrent de vraag of de
rechterlijke macht voor vrouwelijke functionarissen toegankelijk dient te zijn
"c/e meen/ngen vr/y .yrnerp /egenover e/tander" staan.-*" Volgens de regering
kan men niet voorbijzien aan het feit "da/ ne/ gevoe/s/even ö/y de vrouw /n ne/
a/gemeen 5/erA:er e>n/w/A£e/d wa.y dan W/ de man en da/ ft/y den man ne/ ge-
voe/.v/even meer onrfer con/ró/e van de vers/a«a'e/y7ce opva/nngen s/aa/ dan £/ƒ
de vrouw. " ^ Met name tegen de benoeming van vrouwen als rechter-
commissaris, en bij het Openbaar Ministerie, bestaan bezwaren bij de rege-
ring.-^ Een en ander neemt echter niet weg dat de vrouw voor bepaalde

280. G. Heymans, />5yc/io/og/> d?/- WOMHWI, 1920, p. 118-119 Zie ook Heymaas, D/e
ftyc/io/ogt> «ter Fran*/!, o.c. p. 108-109

281. MvA, Bijl. Hand. II 1946-1947, nr. 213-6
282. Van Maarseveen, Hand. II 1946-1947, p. 21
283. "De tafl/r ra« den O#7c/er va« y«.vw/e /oc/i, aa/i de AO/K/ van vw'e/w Z>eve/en de/?o//7/e

naar o/35/7on'ng5/aa* nee/"/ ?e verncn/en en d/e vaa* /n ne/ o/75/?on'/ig5onderzoe*nande-
/end d/en/ o/> /e freden - men de/iAe ft. v. aan nwiszoe/tingen e/i de daar/nee gebaard
gaande aan/iowd/ngen van verdac/i/en en /nftei/agnem/ngen - « n/e/ ge5c/i//t/ o/n door
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functies, met name voor die van kinderrechter, bij uitstek zeer geschikt wordt
geacht.'** Daartegen bestaat echter weer het bezwaar dat ook de kinderrech-
ter voor het leven wordt benoemd, hetgeen de regering voor gehuwde vrouwen
ongewenst voorkomt:

"De recnfer/yite./wnctfe fljrfK </CT? gefteefe/? mm«7f. //// aVe tof recnter Zwioemd
woraV, moer z/cn genee/ aan a"e recnrer/yfce /wncft'e fcw/wen wy'den, n/er a/feoi
ov^rt/ög, wwaroo^rfeJövonA, nwi/ie«r/«yzy« //ffera/wuren vaArwetó/wc/ïa/? moef
6e.tt«aV?eren. Won/iggr «w rfe vrouw rfoor /?<?r nuwe/y* een a/wfere roe/wng *ry#,
aïe /?aar wrA/M/m mer a/ //aar Aracnr //aar raaA ais recnrer re Wy ven vervu/Ven,
a"a/i jtan rfe vrouw roe/? oo/: na //aor /tuwe/yfc deze^wncrie ft/yve/i wna/7ie/nen,

zy na naar nuwe/yA: /n/nrfer gesc/i/it/ wordr, <//e^<ncn'e fe vervu/ten. "*

Bij de openbare beraadslagingen over de gezamenlijke vaststelling van de
Rijksbegroting 1946 en 1947 wordt de wens van de benoeming van vrouwen
in de rechterlijke macht met name verwoord door de Tweede Kamerleden
Wttewaal van Stoetwegen en Tendeloo. Wttewaal van Stoetwegen meent dat
het werk van vrouwen in de voogdijraden niet zo veel verschilt van wat er op
dat gebied gebeurt door de officier van justitie en de rechter-commissaris.
Bovendien acht zij het vanuit het standpunt van de vrouwelijke verdachte
gewenst dat zij door een vrouw wordt verhoord.-®* Anderen wijzen er op dat
in Nederlands-Indië sinds jaar en dag vrouwen worden benoemd bij de Raden
van Justitie en bij het Hooggerechtshof.-*" De bezwaren tegen vrouwelijke
rechters zijn grotendeels dezelfde gebleven. Genoemd worden het juridische
beletsel van art. 10 Wet RO, de grondwettelijke onmogelijkheid van ontslag
van de vrouw na huwelijk, en het feit dat de vrouw na benoeming voor alle
rechterlijke ambten, dus niet alleen voor het ambt van kinderrechter, in aan-
merking komt. Zij zal zodoende belast kunnen worden met de behandeling van
strafzaken, of deel moeten nemen aan de berechting van ernstige zedendelicten,
hetgeen volgens sommigen (Terpstra) in verband met de "grofóre emoflontf/tór
va/2 de vrowvv" onwenselijk is. Uitgebreid verwijzen de tegenstanders naar de
onderzoeken van Heymans.-*® In haar /nemo/rev biedt C.W.I. Wttewaal van
Stoetwegen in 1973 de toto/re t/irf/ne van dit debat: ,

"By </<? eersrvo/gende oegroftng van yusrtöeJtHU/n Corry TenaWoo naar me roe en
verreWe aar zy #/ng .vpre/fcen over ner öenoemen van vrouwen afa recn/er. Wanr <fle
waren er nog n/er. V Zou /eu/t zyn aiv _/(/ er oo/t Zett over ze/.' /it vroeg aan <te

« n vroMiv /e M/ortfoi verric/t/." MvA, Bijl. Hand. II 1946-1947, 2. IV, nr. 8, p. 44
284. Van Maarseveen, Hand. II 1946-1947, p. 22
285. Hand. II 1946-1947, p. 22
286. Hand. II 1946-1957. p. 329-330
287. Hand. II 1946-1947, p. 336
288. Hand. II 1946-1947, p. 333-334
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7YtoJ«J, war nzy er von vonrf afc zA: rfoarov^r z'n voorz/cnrz'ge oewoordzngen
5/jraA:. A/a eHz# «örfcAz/:en zez /z//.- 'Ocnya, rfoe ner nzaar, /zer z'.v rocn nz'er regé-zz re

.' ' 7oen z'A: aan 'r woord Awa/n vroeg /A; rfz« de /ran/srer «oe /zzy er over
vroz/wen a/.? rec/zrer f e /JCTZOCTM£«. /it /z'er dwzde/z/A; merA;en rfar nzzyn/racrz'e

ac/zrer wie jrond. /n rfepaz/ze noorde zA: wr. / . Fer/JWro ze^e/z: 7a, zA: woerrfaar
we/ /ege«z>z ^aa/z.'' /& way zo on/zoze/ ow /zzer ee/z^ re />egrzy/je« rfar a"ar over /nzy/z
jpeec/z ^'«^. Maaryawe/, rfaar ^waw /zer: rfe vroz/w wa? vo/^e«5 pro/, //ey/rza/zj,
<fe/wyc/zo/oog, re emorzo/zee/ voor /zer rec/zrersdzap. f.. J /A: woei-r, roe/z zA; aïr a / t e
zn er/z r̂ /zoorrfe zeggen, zo Zac/zen rfar/A: naar Corry FenJe/oo roe&'ep en een oeer/e
mer «aar zar na re gnnn/A;en. Mer o/n rfe neer 7er/?.?rra,aYe /it ezyzonrfer waar-

e, re nznrferen /naar o/n ner zrfee rfar er zn / 94 7 nog zwite opvarringen oe-
n. /n rfe verrfere rfz.vcz««e werrfen ooA; rfoor //?ey«/Jro«w 7ena"e/oo a"e aoor a"e

/zeer Terp^rra geér«/A:re percentages z'n rvwy/e/ gerroAaken. /A; zez/ nanz aan a"e
verrfere aïscziMzev geen rfee/, /A; naa* nz 'n zegy'e gezegrf en ae wres rer recnrerzz/Vz"e
was ges/agen o/n^arrfe èerroA/cen iew/na'^/nan, Van A/aarveveen, wwra'ar TzTanzw
wer goerf vond. Benoenz/ng van vrouwen ror recnrer werd roegezega". De

recnrer werd nzevroww nzr. 7. C //z/dz'g.""'

Inderdaad weegt het argument van de vermeende emotionaliteit van de vrouw
voor de minister niet langer erg zwaar, ook al bestaat daarvoor een nogal
dubieuze reden. Van Maarseveen wijst immers op een recent artikel in het
Nederlands Juristenblad van H.R. de Zaaijer*, waarin deze het begrip 'poli-
tieke delinquenten' relativeert, en enig begrip vraagt voor de verschillende
gradaties waarin 'landverraad' zich tijdens de bezetting heeft voorgedaan.
Enigszins ongelukkig redeneert Van Maarseveen dat, nu "/nanne///'A:e recnrer-
///£<? anz&renaren zoo aïA3w/7.ï /zw/z na/T /aren .vc/zreewwen /n p/aatt van /iz//z ver-
stand re /aren jpreAce/z", het bezwaar van de grotere emotionaliteit van de
vrouw veel aan overtuigingskracht verloren heeft."'

J.C. Hudig zal de eerste vrouw zijn die door een rechtbank op de aanbeveling
wordt geplaatst. Tijdens haar verblijf in Chicago wordt zij in 1946 per telegram
gepolst door de vertrekkende Rotterdamse kinderrechter, Overwater. Tijdens
haar sollicitatie bij de toen als vooruitstrevend bekend staande rechtbank
Rotterdam, wordt haar met nadruk gevraagd of zij ook bereid is andere taken
op zich te nemen dan het kinderrechterschap. En hoewel het punt tot dan toe
in de Tweede Kamer en in de literatuur niet is aangeroerd, blijkt de rechtbank
ook geïnteresseerd in de vermogenspositie van de kandidate. "Afmc/z/en waren
ze bang aar /A: /wzy zo« /aren onzA'open", aldus Hudig in 1992. Hoewel er
"aanvanA:e///A: door de ozvdere /ede/z van de recnrfta/z/c no# we/ raar werd op-
geA:eA;en regen ee/z vraww a/5 rec/zrer", wordt Hudig unaniem door de rechtbank

289. C.W.I. Wttewaal van Stoetwegen, De./h-M/e ver/W/, 1973, p. 289-291
290. H.R. de Zaaijer, Oorttee/dw om/erec/jf/Vls, NJB 1946, p. 146-148
291. Hand. II 1946-1947, p. 1341 ,v .- • . y ;
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aanbevolen. Toch zal de minister van justitie Van Maarseveen haar eerst een
functie als griffier aanbieden. Hudig weigert echter en wordt - tot haar eigen
verbazing - toch tot rechter in Rotterdam benoemd.-*

Het feit dat met de benoeming in 1947 van de eerste vrouwelijke (kinder-
rechter, het pleit over de benoembaarheid van de vrouw lijkt beslecht, neemt
niet weg dat sommige, grondwettige bezwaren tegen de #enwwde, vrouwelijke
rechter volgens de regering overeind blijven. Op de opmerking van het Tweede
Kamerlid Tendeloo in 1948, dat, mocht Hudig in het huwelijk treden, "men te
ge/uvr e/2 /n vo/ ver/rouwen aan /war ZOM &M/z/2e/i over/aren o/w re 6e57/.we/i o/
zy rwee vera/jfwoorde///A^erfe/2 /zatf.tf e/A^ar fawz aö/zvatf/tfe/i, zonder dar de ene

op#eo/Jerd atf/2 de a/zdere'**\ reageert de minister in 1947:

zow d/r myns /«Z/CTW a/7een ^wnnen doen, wanneer Zier /ï/er #/ng ow parricu-
//ere öe/a/Jgen. A/er ̂ ofl? Wer edtfer oo/k o/n //er /?y&.vèe/ang. Daarom «/?er, naar
myn oordee/, w/V/de/" ^?we/Jir, dar vrowwe/yjfce redjrm genuwd zyn. /fc /;e/? reerfi
vroeger ror de ^eoc//re a/^evoord/^de gezegd, dor «7: «ge/j/yt o/> rw/w/ere .vc/iaa/
de èenoe/w/ng van vrouwg/y/te recwrer? ZOM bevorderen, wanneer ner grondwef-
re/y*e öezwaar van naar ono/zerèaarne/d *y nuwe/y/c n/er />ê rond. "^

Inderdaad is de wenselijkheid van de benoeming van vrouwen in de rechterlijke
macht in deze jaren nog geen gemeengoed geworden. In 1950 meent een com-
missie van het centrum voor staatkundige vorming nog: "By de woww 5/>e/en
f-j door naar narwur, p.y_yfn»r«e en pnv.we&e /acroren een ro/, we/Ae o/ider
om.vrand/^«eden re &orr /cwn/zen doe/2 aan de on£ezo/i/zen oft/ecnw'fó/f, we/fce
voor de rer/zrer een eer.vre vere/.vre w. "*'* Ook de wettigheid van de benoe-
ming van vrouwen is, zelfs na de benoeming van Hudig in 1946, tot twee maal
toe bij de Hoge Raad betwist, op grond van art. 10, vierde lid. Wet RO.-*
In 1948 spreekt de Hoge Raad echter expliciet uit dat geen enkele wettelijke
bepaling de aanstelling van vrouwen tot leden van de rechterlijke macht
belet.-"" Pas in 1956 wordt de Wet RO gewijzigd om aan alle misverstanden
omtrent de benoembaarheid van de vrouw een einde te maken.-*

292. Bron: Interview met J.C. Hudig, 8 juni 1992, Zeist '•
293. Hand. II, 3 december 1947 -">
294. Hand. II, 3 december 1947
295. /?<*«rga«ija/j> van rfc/i/5/?raaA: //i /Vfrfer/am/, Centrum voor staalkundige vorming,

1950, p. 9. Men zie in dit verband ook: L.W.M.M. Drabbe.De vrouwi>i t/e rw/i/c'''y-
/fe wwc/i/, in: Themis. 1963, p. 532 e.v.

296. HR 15 oktober 1946. NJ 1947 nr. 18 en HR 1 juni 1948, NJ 1948 nr. 502
297. HR 1 juni 1948, NJ 1948 nr. 502 De annotator W. Pompe ziet in de toekomst naast

de raadsheer ook de 'raadsdame' zitting nemen in de Hoge Raad.
298. Bij Wet van 28 juni 1956, Stb. 377 kwam het laatste lid van art. 10 Wet RO te luiden:

"De zwogerjc/iap /io«<i/ 0/7 rfoor <fe o/i/Zwuftng va/i /ief /?KHW»/<: dar /laa
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3.10 Nabeschouwing

Dit hoofdstuk onderzocht de veronderstelling uit hoofdstuk 1 dat er een histo-
rische samenhang bestaat tussen de factoren uit het positieve recht die samen
de toegang tot het rechtersambt bepalen, t.w. de benoembaarheidsvereisten en
het benoemingsstelsel. De conclusie moet zijn dat een dergelijke samenhang in
constitutioneel opzicht ontbreekt. De huidige voordrachtsbevoegdheid van de
Tweede Kamer voor de Hoge Raad, werd 'geleend' van de staatsinrichting van
de Republiek, en hoorde niet thuis in een eenheidsstaat. Het enige motief dat
haar bestaan kon rechtvaardigen (namelijk het herstel van de Provinciale Hoven
in 1814), verviel met het wegvallen van deze hoven in 1848. De invoering van
de aanbevelingslijsten stond - althans wat de Hoge Raad en de Provinciale
Hoven betreft - haaks op de ideeën die daarover ontwikkeld waren in de grond-
wetscommissie 1813, en de ministeriële verantwoordelijkheid werd pas veel
later, namelijk in 1848, onder het benoemingsstelsel 'gelegd'. De benoembaar-
heidsvereisten en later (zie § 2.2.2) de invoering van de leeftijdsgrens, konden
slechts onder protest en op gespannen voet met de Grondwet worden inge-
voerd. Dat het vraagstuk van de toegang tot het rechtersambt een moderne
conceptie is en geen historische notie, wordt onderstreept door het feit dat de
twee belangrijkste factoren die de toegang tot het rechtersambt tot in deze eeuw
bepaalden: het eigen vermogen en de mannelijke sekse, nooit in de (Grond-)wet
genoemd zijn. De vraag rijst, nu aan het ontstaan van het benoemings- en
benoembaarheidsstelsel geen principiële visie op de toegang tot het rech-
tersambt ten grondslag ligt, of dat bij de verdere ontwikkelingen wel het geval
is geweest. Die vraag komt in het vierde hoofdstuk aan de orde. Bovendien
wordt gepoogd tendensen te signaleren met betrekking tot het vraagstuk van de
toegang tot het rechtersambt.
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Benoeming en benoembaarheid: '
ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog

4.1 Inleiding - i „ .J: . >

In zijn boek De /aattfe eer - gra/rede/z, fingeert de Nederlandse romancier Fer-
dinand Bordewijk in 1935 de figuur van Jhr. mr. Digitalis, president in een ge-
rechtshof.' Bij diens verscheiden geeft Bordewijk, die behalve schrijver ook
advocaat is, een karakteristiek van een lid van de rechterlijke macht, dat hij in
zijn rechtspraktijk misschien wel eens is tegengekomen:

j De go«fe zéïfe rfer rtetfter/anrftt? /wag/smzraar w/7 rfar zy z/c/i va// //er gevwe/ des
.> «toge/yfae// /eve/w verre //oadr, zo/ door de rfuwen e/i e/M>oog.stote/z va« /ief

fen. 7/(r. Mr. D/^/wfo wo.? va/? rfeze zerfe we/ ee« overrw^rf rfrager. //y' vonrf rfar

oven'ge
Ze, //arf /?(/ ge/7er/e« cowracr. 7a, rfe vreze zy« eve/?w/c/?r re ^c//ofcte« weerWe/a"

ee« /(«we/yle /joaro* re opmaten ew z/c/7 oflfl toar veeiyz/Vw wetóarf/g v«wr re
a/r

we/gerrfe //y' n/erreAnm /e</er verdeer wer ö«rferen rfa/; '.v
* raden, r/y ze/rfe w//' ee«.v re vrezen dar /iy afa rec/;rer re^e/zover vr/eno'e/? zoa
i. fome« re.vraan e/i /?«« be/a«ge/7. ƒ/// vreemde voor z/c//z«//parryrf/g/7e/a' va/7 opvar-
• ft'«g, //iaar //er rypeerae //ew dar, ge/y^ //y daaröy voegde, /?y d/e/?arryd/g//e/d ZJ//

z/c/ïze//'///er vreemde re« g«/t?re va//zy//vr/e«de//, -//ee«, o/«ge/ceerd, wa^Z/yèe-
vreesd dar //y a/r over/«oar va« voorge//o/?/e// ó«/>arryd/g//e/d, e// o/w eZ/fce i-c//y//
van /;er rege//dee/ re ver//i//de//, y'a/\yrzy« vr/e//de// eer da/i vreemde// //i //er o//ge/y'A:

,. we//e// zow. A/er pa^r o/w zovee/ jcrapa/e aiy ee// //oge toraitrerytwa//re/r op re
.; tfragen."

Het beeld dat Bordewijk in 1935 niet zonder ironie schetst is meer dan louter
fantasie. "Ee/z örooaye efórc m eew örooüy^zoaA: rfoe i/c w /Imyfórdawi wé/, w
Waar/em mer, zegt de president van de Haarlemse rechtbank, F.P.E. Bloemarts
in 1969, "/« de wer .vraar a/tóra^e/yA: dar ee« rec/jtó/- z/c// ///er mer üfeparri/e/ï

/ . /« ca/é o/ ̂ roo^'e^wiMe/ tonye a/n/a" ee/i /?ü/ry VÜ/I /ZW, morge/z

F. Bordewijk, De /aató/e eer- ^ra/redf/i, 1935
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o/ overmorgen /ege/z&ome/i. "* Maar ook in 1993 nog meent de scheidende
vice-president van de rechtbank Maastricht, J. Wortmann: "flec/tfers «appe/i
zeWe/z 5/Jon/aa/i een cü/e Mwie/i. Sre/ye voor dar ze een /naand totór oog w oog
mer een dr/n&efcroer z/rren. W// z(//i noga/ nw/.ve///A: /ngetfe/d."'

De tijd dat potentiële verdachten zich enkel in tweede of derde klas rijtuigen
ophielden, ligt echter achter ons, en ook het pathetische beeld van de schichtige
president die, verstoken van huiselijke haard, - in Amsterdam wél, in Maas-
tricht niet - een kroketje (of erger) uit de muur 'trekt', heeft plaats moeten
inruimen voor de banaliteit van alledag. Tegenwoordig wordt - niet in het minst
door de magistraten zelf- om het hardst betoogd dat rechters toch vooral
'gewone' mensen (moeten) zijn, die fouten maken 'als iedereen'. Typerend is
de beschrijving van de oud-president van de rechtbank Rotterdam, F.J.M. Ni-
vard in 1991: "flecnrers^wncr/oneren ft/nnen de /naattr/tapp(/ en zw//en dw mef
de /n d/e maattc-napp// /evende opvattingen en onrw/A#e//ngen refce/img moeren
nowden w//7en n«n w/ttpra&en en ftesfe/ngen /n d/e /naaftc/zapp// weerfc/a/tf;
v/nden en aanvaard worden. "* Het 'gewoon zijn' is niet alleen tot norm ver-
heven, het is kennelijk ook een bittere noodzaak geworden. Maar nog altijd ligt
er volgens Nivard gevaar op de loer van "a//er«ande /nv/oeden van £«/ren",
zoals van pressiegroepen, pers en andere media, die de onafhankelijkheid van
de rechter dreigen te corrumperen. Veel keuze lijkt er echter niet te zijn. "W/e
de 5cy/7a van deze fteinv/oed/ng vermz/cfr moer dan we/ oppassen aar «//' n/#
A:omr vait re z/rren op de C/ianMü van de a/gene/e q/^t/di^Ae/d van «er /mwr-
.vcnappe///A' #e/?e«ren." Nivard zet daarmee de toon voor een uiterst behoed-
zaam laveren tussen twee kwaden, in de zeeëngte die de rechtspraak kennelijk
is; wie niet verslonden wil worden door het monster in de straat van Messina
moet tegelijk zorgen dat hij niet terecht komt in de klauwen van de zeskoppige
hond met de twaalf poten. Het is een haast moedeloos makende opdracht, want
het verhaal wil dat zelfs Odysseus zijn zes beste makkers verloor aan een van
beide. De prijs die betaald moet worden voor het 'gewoon zijn' is dus - net als
die voor de ultieme distantie van weleer - hoog gebleven.

En daarmee zijn we terug bij de grafrede van Bordewijk op de eenzame jonk-
heer. Digitalis mag dan zijn begraven, het dilemma van Digitalis - het vermij-
den van zelfs maar de schijn van rechterlijke partijdigheid - is springlevend en
actueler dan ooit. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens hanteert
voor de uitleg van het begrip 'onafhankelijke en onpartijdige' rechter in art. 6
EVRM de 'objective approach'. Rechters moeten niet alleen onpartijdig zy»,

- .ti

2. Bij: F. Kuitenbrouwer, Part/apa/i* Aourf/ rec/i/er op rfe /loogfó, NRC Handelsblad 4
oktober 1984

3. Engclien Beker, "£en rec/j/er /(/*/ o/? m i c/«>Mrg", de Limburger 3 juli 1993
4. F.J.M. Nivard. Of goft/f /-ft/i/er, in: G.P. Hoefnagels. De goede_/«m/, 1991, p- 1?
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ze moeten ook de schijn vermijden dat ze partijdig zouden kunnen /(/fcen. In dit
hoofdstuk, dat de verdere ontwikkeling van het vraagstuk van de toegang tot
het rechtersambt beschrijft, zal blijken dat met name dat laatste aspect van
onpartijdigheid, na de Tweede Wereldoorlog sterk aan belang heeft gewonnen.

4.2 De toegang tot het rechtersambt na de Tweede Wereldoorlog

Vanaf de vorige eeuw tot in de jaren vijftig werden rechterlijke ambtenaren ge-
recruteerd uit de substituut-griffiers bij de rechtbanken (c.q. de griffiers en de
substituut-griffiers bij de kantongerechten) en uit buitenstaanders. De re-
crutering, selectie en opleiding van rechterlijke ambtenaren was een zaak die
vrijwel geheel berustte bij de rechterlijke macht. De jonge jurist werd na zijn
afstuderen eerst als volontair zonder enige vergoeding bij de griffie van een
rechtbank geplaatst. Na enkele jaren als waarnemend-griffier dienst te hebben
gedaan, werd hij tot substituut-griffier benoemd, en dan volgde, tenzij bleek
dat hij daarvoor apert ongeschikt was, de benoeming tot rechter. Tegen het
volontairstelsel bestonden in de Tweede Kamer reeds voor de oorlog grote be-
zwaren. Men meende dat van de tientallen volontairs, die gedurende een groot
aantal (vijf a zes, soms langer) jaren een volledige dagtaak verrichtten in de
hoop op een benoeming tot rechter, misbruik werd gemaakt. Het substituut-
griffierschap bood bovendien onvoldoende kwaliteitswaarborgen. * De regering
had immers de "mo/v?/<? v<?rp//c/ift>ig" om ook "m/<£fe//wflrtge A.rac/tfe/7" tot rech-
ter te benoemen.* Zij wenste overigens geen verantwoordelijkheid te dragen
voor dergelijke slechte benoemingen, en schoof het probleem van de volontairs
door naar de rechtscolleges, die zij voor de aanstelling van de volontairs
verantwoordelijk achtte.^

Het mag niet verbazen dat het recruteringsstelsel - dat uitging van de vooron-
derstelling van eigen kapitaal van de kandidaat - leidde tot een - naar her-
komst - eenzijdig samengestelde rechterlijke macht. Die eenzijdigheid werd,
behalve door het volontairstelsel, veroorzaakt doordat de universitaire studie
praktisch slechts toegankelijk was voor een bovenklasse uit de samenleving.
Het volontair-stelsel vormde daarom eengemakkelijk doelwit voor verdachtma-
kingen in de gevoelige periode vlak na de Tweede Wereldoorlog. "Vmc/ie/-
dene /et/ert" van de Tweede Kamer, zo staat in het voorlopig verslag bij de
Rijksbegroting 1946, meenden.

5. Zie bijvoorbeeld een anonymus in NJB. 1929,
P- 550-552

o. Zie bijvoorbeeld het voorlopig verslag van de Tweede Kamer bij de begroting voor 1934,
Bijl. Hand. II 1933-1934, Bijlage A, 2. IV, 7, p. 7

7 MvA, Bijl. Hand. II 1937-1938, Rijksbegroting 1938, p. 27
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"rfor «an.? //Jz/é-m //? de pracry'A: bepao/rfe ^ro^p^n rfer bevo/fang «o# re vee/ vun
«er recnrersambr zyn w/rges/oren. So/n/wg»i /?M/?«e/- waraz van oorc/ee/, d<w d/j ^
mede roe /2ee# bygedragen, rfar de recnrer/y'A:e /«ac/zr z/cn gedwrende de èezerring
re vee/ /?eeji ^erfragew a/j een o/jaan</oe«///7ce en ö/j?e5/ore/j tore, d/e /n derc «n)'(/
regen den bezerrer o/ivoWoem/e nee# weege/ee/rf. OoA: w^enrfe/7 zy. rfar d/r u/r-

, zooafa er den /aawren ri/V/ ver^c/ie/dene geva//en zyn, d/e den
van een zekere "^to^e/Mir/r/e" f-J, bevordert. "*

De gewijzigde economische verhoudingen na de Tweede Wereldoorlog brengen
echter verandering in het traditionele selectiepatroon, als een tekort dreigt aan
rechterlijke ambtenaren.' "Mer /a/*#er w o*e vroa^ a//een /naar; "//oe
w/y Je fte.v^en?", zy' za/ wetóra z(/«.' "Hoe A:r//ge/j w(/ er ^enoe^j?" en
meer dün oo/r: "//oe rre/cA:e« wy' van /eder nef be^parr i /?" , aldus G.E. Lange-
meijer in 1945 in het Nederlands Juristenblad.'" Konden rechterlijke ambtena-
ren voorheen nog "aan e/#en vermogen een zekere o/iversc/MV/ïg/ie/ö' voor /uw
ja /dra f-j o/if/eenen", onder de nieuwe omstandigheden verwacht Langemeijer
niet langer dat men bereid is 'te beleggen' in eigen werkkring. Langemeijer
baseert zijn verwachting, op de bezoldigingsstructuur en de verminderde aan-
trekkingskracht van het rechtersambt. De 'pijnlijkste' reden is echter het
gedaalde aanzien van de rechterlijke macht. De verwijten die tijdens en na de
oorlog naar de rechterlijke macht zijn geslingerd, hebben volgens Langemeijer
weinig overgelaten van het hoge voetstuk van de 'noblesse de robe ' ." Daar-
naast is het rechterswerk volgens Langemeijer ook 'relatief onbelangrijker', en
daardoor minder aantrekkelijk geworden: "//er rempo o'er wergev/ng « storm-
acMg geworden, naar omvang onverge/y'£/?aar groorer dan vroeger, nerprac-
ft.vc/ze en /w/Vic/p/ee/e öe/ang van a*e pes/ws/ngen der ad>n/n«frarie en /war
vryne/a" daarpy zyn j-rerA: vermeerderd. f..J Op ra/ va/i p/aaWen ton deywmf
z/c/z meer /n ner cenrrw/n van ner recnttge^ewren voe/en do/z in de rato-
zaa/."'" De door Langemeijer geschetste problematiek, is echter - zoals hijzelf
ook aangeeft - betrekkelijk. De bezoldiging van substituut-griffiers en de
overige leden van de rechterlijke macht is weliswaar lager dan wat in het be-
drijfsleven verdiend kan worden, maar vaak toch nog vele malen hoger dan wat

8. VV, Bijl. hand. II 1946-1947. Rijksbegroting 1946, hoofdstuk IV, p. 23 Zie ook de
voorstellen van het Genootschap voor den Rechtsstaat uit 1940 voor het aantrekken van
buitenstaanders voor de Hoge Raad § 3.9

9. Zie het voorlopig verslag bij de Rijksbegroting 1956. Bijl. Hand. H, 1955-1956. p. 24
10. G.E. Langemeijer. De /oeitow«f va/i de rec/i/er/i/Jte wiac/i;, NJB, 1945, p. 281
11. Zie hierover P.E. Mazel, /« /wam va/i lie/ rec/if De Woge flood «i de Tweede

oor/og. 1984
12. Langemeijer, o.c. p. 284
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elders in overheidsdienst verdiend wordt.'^ Ook het recruteringsprobleem is
betrekkelijk. Terecht werpt men Langemeijer tegen dat hij niet gedacht heeft
aan de grote categorie vrouwelijke juristen die op dat moment nog niet voor
benoeming in de rechterlijke macht in aanmerking komt (zie § 3.9)."*

4.3 Commissie-Verdam

De regering deelt de gedachte van Langemeijer, dat met betrekking tot de
selectie, de opleiding en de verdere voorbereiding van rechterlijke ambtenaren
nieuwe wegen moeten worden ingeslagen. De bestaande opleiding acht zij niet
veelzijdig genoeg; gezocht moet worden naar een verruiming van de 'gezichts-
kring' van betrokkenen. De regering stelt voor om aankomende rechterlijke
ambtenaren bij de griffie en het OM te detacheren, om een diepere kennisma-
king omtrent inrichting en werkwijze van politie, gevangeniswezen, reclasse-
ring en kinderbescherming te verwezenlijken. Ook wenst de regering greep te
krijgen op de selectie van rechterlijke ambtenaren; onvoldoende was in het
verleden de "èej//j.vetó wvfoe<i van deaM/or/'/e/'/, d/e /n een /a/er s/aaYw/n voor
</e vervcM/ende ftenoewu/i^en s/aattrecn/e/f/fc vmmAvoonïe/yA:" verzekerd
geweest." Bij besluit van de minister van justitie van 19 december 1949
wordt de commissie-Verdam ingesteld, die tot taak krijgt het opleidings-
vraagstuk te onderzoeken." Bij de installatie van de commissie, neemt haar
voorzitter reeds een voorschot op de uitkomst van het rapport. Verdam bena-
drukt de maatschappelijke vorming van de rechterlijke ambtenaar, die moet
worden gerealiseerd als onderdeel van de ambtelijke loopbaan. "Ma#/.ï/ratf/

fe neem/ n// ze/f we/n/g ac/ze/dee/ aan ne/ /naa/.vcnap/?e///A: /even. Afnyg/ n//
e/a" o/n z/cn gerfwrende en/#e n/a" vo/op /n /e /even /n da/ maa/-
/even a/5 ze#y/a/taï# wer&er, dan ton d// - voora/ nw ne/ #e.vcn/ed/

na z(/n M/H verw/aiVe .y/wd/e - aan z(//i vomwng een /?epaa/de r/cflri>i# ge-
ven. "" De commissie-Verdam zal uiteindelijk verbeteringen zoeken in twee
hoofdrichtingen: in de selectie van rechterlijke ambtenaren en in de scholing
die de gekozenen zullen ondergaan. Opvallend is de voorkeur van de commis-

13. Op de Rijksbegroting voor 1940 wordt voor een substituut-griffier gemiddeld 5000,- per
jaar uitgetrokken, vooreen rechterarrondissementsrechtbanköOOO,-, voor een raadsheer
gerechtshof 7000,-. De directeur van een strafgevangenis daarentegen verdiende in 1940
3000,-, een huismeester 1700,- en een kok 1400,-

•4. Zie: E.C. Simons, De /oefaww/ vanaV /•ec/iter/yte//wc/iz. NJB, 1946, p. 222 Overigens
reageert Langemeijer hierop met het verweer dat hij het denkbeeld van het benoemen
van vrouwen weliswaar toejuicht, maar het onder de huidige omstandigheden nog niet
realistisch vindt. G.E. Langemeijer, NJB, 1946, p. 222

•5. Rede van de minister van justitie, gehouden bij de installatie op 9 februari 1950 van de
commissie-Verdam, gepubliceerd in NJB, 1950, p. 209-210

16. Besluit van 19 december 1949, 8e afdeling B, Kabinet No. 6810, T 16
'7. Installatierede, o.c. p. 210
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sie voor 'buitenstaanders' in de rechterlijke macht: "De a//er£e.tte
voor /zer rec/zrerai/nfo w zefcer /zy, die //z de vo//e smyd de.v Zevens
de n/fc/o/n oa/z ervar//zg /zeer? we/e/i op fe doe/z e« de zw/ver/ze/d e/z
VÜ« torojfcrer /zeeft were/z fe /?ewaren, d/e voor /zer rec/zfersam6r
zy/i. "'*

De commissie-Verdam doet een reeks voorstellen om aan de geschetste proble-
matiek tegemoet te komen. Door voor het griffiersambt niet langer de rechten-
studie te eisen, zou een groot aantal rechtersvacatures ontstaan, die kunnen
worden opgevuld met advocaten en juristen uit de overheidssector en het be-
drijfsleven. Ook stelt de commissie een bijzondere pensioenregeling voor
buitenstaanders voor, die personen uit het bedrijfsleven of uit vrije beroepen
de mogelijkheid biedt een behoorlijk pensioen op te bouwen. Nieuw is het
voorstel van de commissie voor een specifieke opleiding voor rechterlijke
ambtenaren. Pas afgestudeerde juristen, die voor een benoeming bij de rechter-
lijke macht in aanmerking wensen te komen en die 'op grond van de universi-
taire gegevens' geschikt schijnen, zullen worden aangenomen als rechterlijke
ambtenaar in opleiding, en afwisselend te werk worden gesteld op een griffie
of parket. Ondanks de voorkeur van de commissie-Verdam voor rechterlijke
ambtenaren die met twee benen in het maatschappelijk leven staan, bestaat er
bij de commissie duidelijk koudwatervrees voor haar eigen voorstellen, met
name wat betreft het aantrekken van buitenstaanders, "o/w/renr w/e /zerDe/rarre-
me/zr va/z /«.vm/e moe/////: /?e/ro«w/?are #e#eve/z.s za/ A:w/z«e/z ver/cry#e/z. //#

/?e.vtaar da«, ddf aart/?eve///!# /?y voor/?ee/d door j?o////e&e re/artes of
door c/ze/s, d/e ze/f va/z de èerrofc&e/ze/z ontt/a#ert we/z.ve/z re worden,

Aor/ow aa/z/?eve///z#en w/r o/zza&e/y&e mof/even vee/ va&er dd/z
voorkomen."

4.4 Het Permanent College van advies •*

Het rapport van de commissie-Verdam ligt aan de basis van de Nota Z/izote *fe
rec/tfer/y&e mtfr/z/ uit 1953." Hierin worden met name voorstellen gedaan met
betrekking tot de rekrutering van rechterlijke ambtenaren. Als richtsnoeren
voor het toekomstig beleid noemt de regering hierin onder andere de verminde-

18. Tweede rapport-Verdam, Bijl. Hand. II 1953-1854, 3200, hoofdstuk IV, nr. 8, p. 56
19. /Vota i>iza*e> <fa rec/i/tr/i/te wwc/i/. Bijl. Hand. II 1953-1854, 3200, hoofdstuk IV. nr.

8. Ik wijs hier nog op het rapport van de werkgroep-Langemeijer die tot taak kreeg een
technische uitwerking in details te zoeken voor de voorstellen van de commissie-
Verdam. Ik zie af van een bespreking van het rapport-Langemeijer, dat het overgrote
deel van de desiderata van de commissie-Verdam deelt. Zie: rapport van de werkgroep-
Langemeijer, Bijl. Hand. II 1953-1954, 3200, hoofdstuk IV, nr. 8, p. 31 e.v.
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ring op korte termijn van het aantal substituut-griffiers en gegradueerde waar-
nemende griffiers, het regelen van de ambtelijke status van de secretaris van
de rechter en het regelen van de ambtelijke status van de jonge rechterlijke
ambtenaren in opleiding. Deze Nota resulteert in 1954 in een wetsvoorstel dat
onder andere de mogelijkheid opent voor een meer doeltreffende opleiding van
rechterlijke ambtenaren.*' De twee wegen die traditioneel naar het rechters-
ambt leidden (via de griffie en als buitenstaander), blijven onder het nieuwe
stelsel bestaan, maar de selectie en de opleiding van de toekomstige substituut-
griffiers zal verbeterd worden. Daartoe acht de regering het allereerst nood-
zakelijk dat het aantal juristen op de griffie wordt verminderd. Indien de voor-
uitzichten voor een benoeming tot rechter na een loopbaan ter griffie zeer
gering zijn, zal de aantrekkingskracht van de griffie-functies op de bekwamen
volgens haar klein zijn.^' Voorts stelde de regering voor, in aansluiting op de
bevindingen van de Nota inzake de rechterlijke macht, een tweetal nieuwe ran-
gen in te voeren, die van gerechtssecretaris bij de arrondissementsrechtbanken
en de kantongerechten, en die van secretaris bij een arrondissementsparket."
De regering beoogt hiermee in de wet bepaalde mogelijkheden te openen inzake
de opleiding van jonge juristen. De gerechtssecretaris zal - anders dan door de
commissie-Verdam is voorgesteld - ambtenaar in tijdelijke dienst zijn. Pas na
een benoeming als substituut-griffier kan een vast dienstverband worden aange-
gaan. De uiteindelijke vormgeving van de opleiding zou naderhand "ge/e/d
door pracfwc/ze ervan>*#" bij algemene maatregel van bestuur worden vast-
gesteld.^

Typerend voor de houding van de Tweede Kamer ten aanzien van het oplei-
dings- en selectievraagstuk in de jaren vijftig, is, zo zal hieronder blijken, dat
dergelijke onderwerpen volgens haar allereerst thuishoren bij de rechterlijke
macht zelf. Als de Tweede Kamer zich enkele jaren later, in 1967, beklaagt
over het gebrek aan inzicht in, en informatie over de samenstelling van de
rechterlijke macht, vergeet zij dat zijzelf in de eerste plaats verantwoordelijk
is geweest voor die situatie. In 1954 staat voor de Tweede Kamer voorop, dat
gegadigden moeten worden opgeleid in "£e/&irac/zri#e same/zwerfan^ mer", en
"w rfe #ee.tf t'« m de .v/eer va/i" de rechterlijke macht. Waarschijnlijk om enige
vaart te zetten achter die eendrachtige samenwerking tussen regering en rech-
terlijke macht, stelt de Tweede Kamer een bij de wet geregeld adviescollege
voor, dat bij de selectie een 'belangrijke', en bij de opleiding een 'overwegende

20. MvT, Bijl. Hand. II 1954-1955, 3705, nr. 3, p. 5
21. MvT. Bijl. Hand. II 1954-1955. 3705. nr. 3, p. 7
22. Ontwerp- art. 59d Wet RO: "Onze M/m5fer van JiaftVie *»n ££7?cfl/ssecre/aris.ï«! />(/

een a/Tom//.s.se/ne/i/.s-recn//?a/iA: o/ few/on^erecn/ en ietre/amien 6y een a/vwtóftsse-
menttparvte/ ftenoe/nen." Bijl. Hand. II 1954-1955, 3705, nr. 2

23. MvT, Bijl. Hand. II 1954-1955, 3705, nr. 3, p. 8
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invloed' heeft, en dat geheel of voor het grootste deel, uit leden van de
rechterlijke macht is samengesteld. Op de instelling van een dergelijk college
is eerder aangedrongen door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak.^
Bij Nota van wijzigingen volgt de regering de suggestie van een in te voeren
Permanent College van advies.-* Dit College, waarvan de leden door de rege-
ring worden benoemd, is gevestigd in Den Haag, en adviseert de minister van
justitie op diens verzoek of ambtshalve inzake de rechterlijke organisatie. De
regering benadrukt dat het College slechts een adviserende bevoegdheid zal
toekomen. "De «tfe//ide/j/ifce verartAvoorde/Z/A^e/d voor /?<?/ />e«0em//i£.v- e/iAef
pervo«ee/.v/>e/e/d - «/. de /«d/v/dtte/e A:e«ze va/i de re 6e/joe/we« a/n/tfe/uwr en

va/i de /o/a/e bezem/ig - is f-J een zaafc va/i de flegerwg."-*

Problemen rijzen in de Tweede Kamer als een amendement-Van Rijckevorsel
voorstelt de benoeming van de leden van het College niet door de Kroon maar
door de Hoge Raad te laten geschieden.-^ De voorstellers van het amendement
achten het beter de gehele wijze van benoeming en samenstelling van het
College aan de rechterlijke macht over te laten. In hoofdzaak gaat het er
volgens hen om dat de adviezen komen van een college dat het vertrouwen van

24. VV, Bijl. Hand. II 1954-1955. 3705. nr. 4, p. 2
25. Na artikel 59c Wet RO wordt ingevoegd:

"/Ir/. 59/ £r i.v m i Pe/vnanwi/ Co//ege va« a</v»M i/t zaJfce de rec/i/er/i/Jfce organ/sa/iV,
gf ve.ïfigrf /e '.s-Gravt7!//a£e.
/4/7. 59g. We/ Co//ege />e.s/aa/ «/'/ fewm/ufó e//" en /en /ioogs/e vy///en /eden.
De /frfe/i worden door O/u /)?«of;/u/ e/i «/1/5/age/i. De
M/7 /erfe;i va/i de A/oge Waad, de geA
fa7/iton/'e'c///er5. £e/i van deze /eden word/ door O«.v /o/
/4a/i /ie/ Co//ege ton door Onze A/ims/er van yMj//7('e een iecre/arw worden toegevoegd.
/4rt. 59A. We/ Co/Zege d/e/i/ Onze W/n«5/er va/i 7««/»7ie o/? d/enj verzoe* o/a/n/>/5/ia/w
van adv/e.? /n zaite de rec7i/er///jfce organ/iaft'e.
We/ Co//ege word/ ge/ioord over de vav/s/e//;'ng va/i ee/i a/gemene /naa/rege/ van £«-
i/MMr, A>edwe/d i'« ar/. 59e." .
Nota van wijzigingen. Bijl. Hand. II 1954-1955, 3705, nr. 7

26. MvA. Bijl. Hand. II 1954-1955, 3705, nr. 5, p. 4 ' "**
27. Amendement-Van Rijckevorsel op ontwerp-art. 59 h Wet RO:

/. We/ Co//ege /?e5/aa/ M/7 /en/m/ts/e ey en /en noogs/e vy^/en /eden, d/e door de Wog<
/?aad der Neder/anden worden />enoe/nd en on/i/agen.
2. De meerder/ie/d van de /eden />e.s/aa/ M/7 ra<7<fa/(eren van de Woge /?aad, raadsner?»
van de gerec/i/snoven, recn/ers van de arrond(55e/nen/5-rec7i//'an*enen *an/onrec/i/e«.
£en van deze /eden word/ door Ons /o/ voorzitter ftenoemd.
5. We/ Co//ege Arom/ /en/n/Vw/e een/naa/ '5 y'aar.v 1/1 vergadering M/een en doe/ vóór /
a/)r/7 aan Onze W/n«/er van ./M.s/i7/e ve«/ag van zy'n wertera/nneden. Onze AlWM'er
ftreng/d/7 veri/ag/er/tenni.vvan/>e/de Afawier.v der 5/a/en-Ceneraa/. Bijl. Hand. II 1954-
1955, 3705. nr. 13. N.B. het derde lid wordt in een tweede amendement-Van Rijcke-
vorsel ingetrokken; Bijl. Hand. II 1954-1955. 3705, nr. 14
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de rechterlijke macht zelf heeft.-* Waarschijnlijk wordt hiermee tegemoet-
gekomen aan bezwaren uit de rechterlijke macht, die de Nota niet onverdeeld
gunstig ontvangen heeft. De minister van justitie (Donker) ontraadt het
amendement echter ernstig. Volgens hem moeten in het College, naast leden
van de rechterlijke macht, ook vertegenwoordigers van de rechterlijke macht
'in ruime zin' worden opgenomen. Hij denkt daarbij aan vertegenwoordigers
van het openbaar ministerie, van de griffie, van de advocatuur en van het
ministerie van justitie. Donker noemt het 'onredelijk' dat de Hoge Raad ook
de benoeming van deze leden wordt opgedragen, te meer omdat zo'n benoe-
ming niet onder de ministeriële verantwoordelijkheid valt. Tenslotte acht de
minister het onjuist dat het College in de zin van het amendement adviezen aan
de beide kamers uitbrengt; een verschil tussen een advies van het college en
een besluit door de regering zou dan in het openbaar ter discussie kunnen ko-
men.-' De bezwaren van de regering mogen echter niet baten. De Tweede
Kamer neemt het amendement aan met 44 tegen 28 stemmen.* Ook het twee-
de amendement-Van Rijckevorsel, dat het College van advies de bevoegdheid
geeft om adviezen te geven aan de Staten-Generaal", en dat eveneens door
de minister is ontraden, wordt aangenomen, met 44 tegen 26 stemmen." De
wijzigingen wegen echter zo zwaar voor de regering dat zij enige tijd later het
gehele wetsontwerp, dat inmiddels bij de Eerste Kamer ligt, intrekt.

4.4.1 Afspiegeling

Het debat over de samenstelling en de bevoegdheden van het Permanent Col-
lege van advies, kan niet goed worden begrepen los van de discussie die op dat
moment speelt over de afspiegeling van verschillende politieke en religieuze
stromingen in de rechterlijke macht. Al voor de oorlog komt men in de Rijks-
begroting klachten tegen over de 'ondervertegenwoordiging van katholieken en
socialisten in de magistratuur." In 1955 houdt het Nederlands Juristenblad
een pleidooi voor een evenwichtige en evenredige verdeling van verschillende
richtingen; "vwe z/c/z /we/ ope/i oor w vervc/i///ertde fc/i/tge/i beweeg/, weer va/i

28. Van Rijckevorsel, Hand. II 1954-1955, p. 2916
29. Hand. II 1954-1955, p. 2918
30. Hand. II 1954-1955, p. 2920 N.B. van de aanwezige leden van de vaste Kamer-

commissie stemmen vijf voor en twee tegen het amendement.
31. Amendement-Van Rijckevorsel op ontwerp-art. 59h Wet RO: "We/ Co//ege *an zi/n

atfweze/i /er üren/i/5 ft/wigen va/j de fceiaV ̂ amers der S/a/e/i-Gwifraa/." Bijl. Hand. II
1954-1955, 3705, nr. 14 Dit amendement wijkt overigens af van het oorspronkelijke:
"We; Co//ege /torn; /emmVwre eenmaa/ 'syaar.s «i vergarfenVig èyeen en rfoe/ vóór ƒ
aan Onze Af/n/s/er van y«i7/7/'e verstag van zy/i we/vtzaa/nnea'en. Onze AZ/n/sfer
rf(7 vers/ag /er Jfcennis van fce/de ATa/ners o'er S/a/e/i-Generaa/."

32. Hand. II 1954-1955. p. 2921
33. Zie bijvoorbeeld: VV, Bijl. Hand. Il 1934-1935. nr. 2. IV 8, p. 10
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«oevee/ öe/ü/ij? rf// vraagsrwA: w, enerzydy voor «er verrrowwe/i //i
/nac«r, a/zderz/./ds voor de #evoe/.v«OM<#«# va/2 de /ede« der recnrer/yfo
re#e«over J e a/w/ere .yraa«or^a«e«.'** In dit verband kan het stelsel van aan-
bevelingen tot een beperktheid van blik leiden, waardoor "rrad/rze, .v/eer en ra;/
f..j een enA:e/e /?uw/ ror een war w/rer/y&e 6eoorde//n# va/i eenpersoon/yfc/iad
A.Mn«e« /e/den, nawwepersoon/y/ce aanraAz/nj? ror en/#e overwaarder/ng vana/i-
a'ë««/re/r." Het voorgestelde College van Advies wijst het NJB daarom af. In
plaats daarvan dient de minister van justitie, die door zijn functie "a/7/c«r meer
#e«e/gd /w/ oo# /e «eM?en voor ve/?e#e«wooraÏ£/«# van rfcAri/i^e/i", op het
aanbevelingenstelsel een correctie te brengen, "f/e/ w ee« /a/?/e/ evenvwc7ir<to
a/a"«.v o«/.v/aar, maar ee/z dar e/A: o ên/j/ZA: //i depar/e/ne/itó/re vera«nvo0rdV///fc-
«e/d re^enover wme/ende meerder/zeden rw/'/we correcrte/wo^e///A:«eden te-
v a r . " " • - • . • > • . . • - . - • • - . . - v . - . , . ••-••• ... -

De redactie van het NJB loopt in 1955 met haar pleidooi voor een actief benoe-
m/«#.ïfte/e/d ver vooruit op een discussie die eigenlijk pas in onze tijd van de
grond komt. Maar ook het £enoem/n#sper.ïpecne/ waartegen zij dat beleid af-
zet, is opvallend modern. Juridische en politieke vraagstukken zijn volgens
haar geen tegenstellingen, maar juist sterk verweven, en daarom heeft het NJB
een voorkeur voor rechters.

de ftedoe/mg vo/j de wer#ewr f-j
zonder /Jo//7/eA:e z'nv/oed öere/te«f «/er Z?e«oe/«de« zo«der /w//fl'ete

f-j /?ec«r e« po/Zr/eA: «eZ)öe« de woe////fere nvwrvra^e« gemeen, //er
/.Ï o«de«Aiaar dar /ewa«d voor «er rec«rerjc«ap /« aa«merAa«^ ZOM A-owen, <//e fen
aa«z/e« va/j d/e vragen n/er //i/ier/yA: /Jorry ZOM «eèèew ^eA:oze«, a/ wo^e «y rfflfl
de M/rer/yAre vormen der /?o//r/e/t «o^ zo ver van z/c« wyze«. *** .

Het probleem van de afspiegeling, zoals dat door het Nederlands Juristenblad
wordt voorgesteld, komt bij de Rijksbegroting voor 1956, niet uitdrukkelijk ter
sprake. Juist het tegenovergestelde, de toenemende invloed van het departement
van justitie op de organisatie van rechtspraak en de rechterlijke macht, wordt
gehekeld. "£r is (..) ee« a/#emeen srreve« mertóaar o/w de mac/ir va« a/rrf»re-
«are« w/r re ftre/de/z. i3emoe/r de m/«/.vrer z/V/i «/er re vee/ /«er de a/zonder///&e
ro//e^e.v ? f.. j Me« .vc«y«r op «er Deparreme«r de rec«rer/yA;e mac«r we /em a/̂
ee« "oa/re/id/e/wr" van «er Deparremenr re oe^c«owwe/i. "^

34. De vas/tfe/o/^n AerziV/ung van de rec/i;er///'*e or^an«a/j>, redactioneel, NJB, 1955,
p. 641-652

35. Redactioneel NJB 1955, o.c. p. 647
36. Redactioneel NJB 1955, o.c. p. 647 -^
37. VV, Bijl. Hand. II 1955-1956, 4100, nr. 9, p. 2 ^

ISO



4.4.2 De Wet van 28 juni 1956, Stb. 377 • - - --

Een vrijwel identiek wetsvoorstel, nu zonder het Permanent College van ad-
vies, passeert in 1956 de beide kamers.*" Bij de beraadslaging over dit voor-
stel in de Tweede Kamer dreigt - alweer - een amendement-Van Rijckevorsel
roet in het eten te gooien. Het amendement beoogt onder andere de bepaling
over de amvb met de voorschriften voor de opleiding (en vorming) van de (ge-
rechts)secretarissen te schrappen." Volgens Van Rijckevorsel zijn er onvol-
doende waarborgen dat de rechterlijke macht in de toekomst invloed heeft op
de selectie en opleiding van kandidaten'*", en hij vreest dat de regering met de
amvb de administratie, opleiding en vorming van de rechterlijke macht naar
zich toe zal trekken.*' De minister van justitie (Van Oven), beducht voor de
gevoeligheid van de Kamer op dit onderdeel, weet na een schorsing het verzet
tegen het gewraakte artikel in de kiem te smoren, door het afleggen van een
verklaring waarin hij de voorgenomen amvb toelicht/- Kandidaten zullen in
de toekomst met advertenties worden opgeroepen te solliciteren, en op aanbe-
veling van de rechtbanken worden geselecteerd voor de opleiding. Na een proef-
tijd van zes maanden bij de zittende en staande magistratuur beslist een selec-
tiecommissie of de betrokkenen tot de opleiding worden toegelaten. Daarna

38. Wet van 28 juni 1956. houdende wijziging in de rechterlijke organisatie, Stb. 1956 nr.
377; voorzover hier relevant:
/!/•/. J9rf. Owze M/n«/e/- van Jurt/ft'i tan gerecn/.ssec/-e/ara.sen /?//' een a/Tond/.s.ye»jentó-

o/ farn/ongerec/i/ en secre7ams«i fty een a/ronaï.wewien/.ï/ja;7lre/ />«7ioeme«.
. 59e. BZ/ a/ge/nevie /mw/rege/ van /W/MM/" /(runnen voo/\ïcfl/ïy?e/i uwrfen g^gf ven we/

/o; de op/Waï/ig en vo/wing va« de i/j arri&W 59d gwioemde am&re/iare/i, d/e
de graarf o/ /toedam'g/ie/rf />e#7/en ais fcerfoeW in artófce/ 45.
O/ije W/'/iw/er van 7/«/i7/e is bevoegd n«n /en frenoeve va/i rfie o/7/eü//ng en vorming
ver/o/me/ A>eno«d van AezoW/g/ng /e ver/enen voor /e/i noog5/e nveeyaren.
N.B. In art. 59e Wet RO wordt thans van 'opleiding en vorming' gesproken. De achter-
grond hiervan is tamelijk prozaïsch. Het voorstel van wet nr. 3705 sprak oorspronkelijk
alleen van 'opleiding'. Een amendement Van-Rijckevorsel (3705 nr. 14) wijzigt dit in
'vorming', opdat in de wet beter tot uitdrukking komt dat goede rechters niet worden
gevormd 'door zich getrouwelijk aan bepaalde stelsels van opleiding' te 'onderwerpen',
maar door 'zelfwerkzaamheid'. De Tweede Kamer nam het amendement zonder hoofde-
lijke stemming aan, ondanks kritiek dat het begrip 'vorming' een exclusief rooms-katho-
lieke betekenis heeft, die niet geldt voor protestanten en niet-gelovigen (Tendeloo) en
dat beide begrippen moeilijk te karakteriseren zijn (minister Donker). In het nieuwe
voorstel van wet (4244) is in art. 59e blijkbaar gekozen voor de oer-Hollandse compro-
misgedachte door 'opleiding en vorming' naast elkaar te noemen, waarbij men de aldus
geconstrueerde contradictie (onderwerping door zelfwerkzaamheid, zelfwerkzaamheid
door onderwerping?) blijkbaar voor lief heeft willen nemen.

39. Bijl. Hand. II 1955-1956. 4244, nr. 7
40. Hand. II 1955-1956. p. 2614 > • . -
41- Hand. II 1955-1956, p. 2615 ; • - . - >
42. Hand. II 1955-1956, p. 2616 -
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volgt een aanstelling tot gerechtssecretaris voor een periode van twee jaar en
vervolgens plaatsing als secretaris op het parket bij een officier van justitie
voor twee jaar. Na deze diensttijd van vier jaren volgt een stage.'" Zonder
hoofdelijke stemming wordt het voorstel daarop door de Tweede Kamer aange-
nomen.'" :,, ; 1 ;T • . , . • • . •• . • • • , . '

Tot dan toe heeft de Eerste Kamer nog geen gelegenheid gehad zich uit te spre-
ken over het selectie- en opleidingsvraagstuk. Zij laat zich, anders dan de
Tweede Kamer, niet meteen overtuigen door de toelichting van de minister
over de voorgenomen amvb. Anders dan in de Tweede Kamer komt in de Eer-
ste Kamer de gedachte van een afspiegeling in de rechterlijke macht - zoals die
eerder door het Nederlands Juristenblad onder woorden is gebracht - wel aan
de orde. Terwijl sommigen menen dat de invloed van de rechterlijke macht op
de opleiding van jonge juristen onvoldoende is verzekerd, zien anderen juist
nadelen in die invloed, omdat het espm de corps in de weg kan staan aan een
veelzijdige benoemingspolitiek. Voor hen is niet aan de orde de vraag "o/men
meeflr mer een #e#o<ffg<fe ror een aart£ertam£ sameflviwA:/rt# /e tomen" maar
vooral of bij de samenstelling van de rechterlijke macht voldoende rekening
wordt gehouden met "de e/sen van «er maawc/wppe/Z/A: /even en van een rec/i/-
vaard/#e verde//n# van de a/n/tfen". Daarom dient het zwaartepunt bij benoe-
mingen bij de centrale overheid te liggen. De voorgestelde regeling voor de
rechterlijke macht zou volgens hen slechts leiden tot een afgezonderde, gesloten
kaste van specialisten, die het contact met de maatschappij ontbeert.** Diepen-
horst zegt hierover bij de beraadslaging:

"S/>eda//.vren wenen wra/: a//es re weren, /eder fcenf we/ w/r e/#en ervar/ng moez'b/l
n, d/e ecnre/" voor een èepoa/de werfeaamne/d vo//«flg

, owdof zy, ftwn jfcenn/.v wer /WoJbtende adamrappe/ er afa /?er viwre
M/wperterend, .v/ecn« één tonr en n/ef weer dan één tonr van de zaaA: z/e/i. f.)
Tegen en/ge A:enn/j van nef gevangen/\?wezen, van de p^ycn/am'^c/je ftenandcfifli
van de//nawen/en, o/, ow/ett ge/fee/ander.? re noewen, van ner/orceren Mon/>ra/«/-
fa/Aten «ƒ van /?e/ p/egen van jcnr(//vervaZï/ng - narwur/y/: woe/ ner /n de toöötó
geva/ten een A:ennü wer ware zyn - neè //t geen enjte/ gevaar. ATenn/.v vo« /ief
waa«c/?appe/y'A: /even, van de nande/. van //ergeen /n èepaa/de itnngen econo-
wwc7i geZ?r«/te/y/: «•, zy d/enr er ze(/j overv/oed/g re zyn. "*'

43. Hand. II 1955-1956, p. 2616
44. Hand. II 1955-1956, p. 2617
45. VV, Bijl. Hand. I 1955-1956, 4244, nr 200, p. 2
46. Diepenhorst, Hand. I, p. 2396.
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Ondanks haar twijfels neemt de Eerste Kamer het wetsvoorstel op 26 juni 1956
zonder hoofdelijke stemming aan."' Enige maanden later verschijnt het Oplei-
dings- en vormingsbesluit R.0.^ Dit besluit brengt, zoals te verwachten,
weinig nieuws omdat de hoofdlijnen reeds door de minister van justitie aan de
Tweede Kamer (zie hiervoor) zijn meegedeeld. Zes jaar later echter, in 1962
wordt het Besluit ingrijpend gewijzigd/' In grote lijnen kan men zeggen dat
het besluit van 1962 de procedure van 1956 niet alleen vereenvoudigt, maar dat
ook de invloed van de rechterlijke macht enigszins ten opzichte van het minis-
terie van justitie vermindert. In zoverre is de vrees van de Tweede Kamer te-
recht gebleken. Sinds 1984 bepaalt art. 59i Wet RO dat personen die de graad
of hoedanigheid bezitten als bedoeld in artikel 48, eerste lid, Wet RO door de
minister van justitie kunnen worden aangesteld als rechterlijk ambtenaar in
opleiding. Volgens het tweede lid van art. 59i Wet RO kunnen bij algemene
maatregel van bestuur voorschriften worden gegeven met betrekking tot de se-
lectie, de aanstelling, de opleiding en andere aangelegenheden, de rechtspositie
van de rechterlijke ambtenaren in opleiding betreffende. Het wetsvoorstel werd
in 1984 door de Tweede en Eerste Kamer zonder beraadslaging aangeno-
men*, en dat was - vergeleken met de commotie die eerder ontstond rondom
de wetsvoorstellen voor de functies van (gerechts-)secretaris (zie hiervoor) -
opvallend, te meer daar art. 59i tweede lid, Wet RO de gehele inrichting van
de raio-recrutering, selectie en opleiding expliciet overlaat aan de regering.""

4.5 Vertrouwenscrisis rechterlijke macht

Bij de omschrijving van haar voorgeschiedenis stelt de Staatscommissie Herzie-
ning Rechterlijke Organisatie in 1984 tamelijk voorzichtig dat deze is gelegen
"OT de Ar/rieA: d/V z/c/z /n de yaren zejftg en zevenrig /uüfer ddn wor/iee/i to
toren op /zer/wncnYweren van Je recn/e/7//£e macn/", een verschijnsel dat vol-
gens haar "moge/i/ifc sa/nenn/ng me? de a/gemene gene/gaTze/d totaa/K/e waar-
den en daarop gebaseerde maawcnapp//.vrr«cn/ren en gezag.vvernowd/ngen /er
dwoöfl'e re .v/e//en."" De kritiek op de rechtspleging in het algemeen, en op
de (eenzijdige) samenstelling van de rechterlijke macht is in de jaren zestig

47. Hand. I 1955-1956, p. 2407. Zie Wet van 28 juni 1956. Stb. 377
48. Besluit van 21 december 1956, betreffende opleiding en vorming van gerechtssccretaris-

sen en van secretarissen bij arrondissementsparketten, Stb. 1956 nr. 643
49. Besluit van 19 oktober 1962 tot wijziging van het Opleidings- en Vormingsbesluit R.O.,

Stb. 1962, nr. 407
50. Hand. II 1984. p. 4748 en Hand. I 1984. p. 1259
51- Het Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren (KB 24 oktober 1985, Stb. 555) verving

in 1985 het Opleidings- en Vormingsbesluit 1962, en biedt de structuur voor de huidige
raio-opleiding.

52. Eindrapport van de Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie (deel I), 1984,
P- 1
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echter niet nieuw (zie de verwijten aan het adres van de rechterlijke macht voor
de oorlog). H.J.A. Hofland situeert de eerste tekenen van verzet tegen 'het
Bestel' in het midden van de jaren vijftig, bij het begin van het verval van de
welvaartsstaat. De kritiek betreft overigens niet alleen de rechterlijke macht,
maar geldt de 'arrogantie' van het hele centrale en lokale bestuur jegens de
'simpele kiezer', die 'Tzer #evoe/ /uzd da/ A(/ a/#e6/«/ï uwtf door de deï/twM-
gen, dto /?// er voor /ief/7/ez/er van depo/ifte way, dar /ze/ n/ett «/rmaa&re o/fa)'
//nfcï o / rec/itt W/me/i Zier Bette/ toos, dar zJ/n par/ewe/jranènv rocn n/er o/
0n/>e#n/pe///it w/r /iw/i woorden Awaken en dar a//es &u/fe/i «em om geregeW
werd.""

In 1958 wordt, in het rapport van R. Rijksen Afen//i^e/7 van #edeftneerden over
de srra/rec7zr.s/?/e#/n#, verslag gedaan van de wijze waarop de strafrechtspleging
door de (passieve) betrokkenen wordt ervaren. In dit rapport, dat lange tijd niet
mag worden gepubliceerd omdat het te controversieel is, worden klachten geuit
over de denigrerende houding van rechters op de zitting. Ongevraagd verklaren
gedetineerden het onbegrip van rechters over verdachten uit de (vermeende)
afkomst van de eersten, die:

r>egn/? «elften vwr er in d/e zwemen /ee/r, omdor d<? neren
M/na a/7en «ir 'n genee/ andere ge.v/oren /cr/ng tornen a/s de tfewone wian, (<//'«
overigens n/ew öérer w afa d/e gewone wen.venjtr/ng.'j" " Waarom ie^raa/ een rec/tf-
/>a/i/: M/r Baron d/e en d/e, enyo/i&neer zitv en zo? Deze mensen, d/e a//en nier een
^e/dza/: om nwn nafa ^eöoren werden, moeren z/cn de omjrand/^neden voometo,
waarroe een gewone mem u/r de ar/je/derat/asse ror zyn mwdn/J jbwffi. Dor
/>e.vraar ^énvowd/g n/er." "7/oe za/ 'n öaron o/eenyonjtneer oo/r bannen oegr///>e/i
noe 'n arèe/der /eefr en den/:r? /.v ner n/er vee/ gema/ate///A:er OA« eer/y/fe re Wijven
afa nien in overv/oed />aadr en noo/r regem/ag o/ e//ende nee/r ^e/:end nô
onrmoer, a/.v wanneer men n/er.v anders neefr a/j armoede en regenspoed zoafa zoo
ve/en van ons gevangen?"*

In 1967 treedt de kritiek op de (vermeende) eenzijdige samenstelling van de
rechterlijke macht echter sterker op de voorgrond dan voorheen, als het
weekblad Revu twee enquêtes publiceert waaruit blijkt dat de helft van de
Nederlandse bevolking meent dat de rechter 'met twee maten' meet / ' De uit-

53. H.J.A. Hofland, Tfgeis Wc/j/e/i, 1972, p. 169-171 Zie verder over deze periode: A.C.
't Hart, Opwjfow/- Af//ii5/«n> e« rec/tfoyiaru/Aaw/tg, 1994, p. 15-84

54. R. Rijksen, AtemVigwi va/i gtttaineerrftvi ov*r de 5/ra/r«c/i/j/7/egi>ig, 1958, p. 106, 112.
129 en 137

55. Efmeflevw-en^ttf/e (1-1-1967) Op de vraag: "Vindt U dat de Nederlandse rechter ieder
met gelijke maat meet?" antwoordt 45% van de Nederlandse bevolking: nee, 38%: ja
en 17%: weet niet. Dat de rechter met gelijke maat meet vindt 51% van de WD-
stemmers. 48%: KVP, 46%: CHU. 36 %: PvdA, 35%: ARP, 29%: BP en 11%: KVP.
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slag van deze enquête wordt in de publieke opinie onmiddellijk uitgelegd in
termen van klassejustitie.*" Na de publikatie van de tweede Revu-enquête op
21 november 1967 komt het onderwerp klassejustitie in de Tweede Kamer ter
sprake. Bij de vaststelling van de Rijksbegroting 1968 zegt het Tweede Kamer-
lid Singer-Dekker (PvdA) ervan overtuigd te zijn dat met de wijd verbreide
mening over klassejustitie aan de samenleving de rekening wordt gepresenteerd
van "a//e onrede///A:e ver.vcn/7/en naar ran# en sfcz/irf", die nog steeds worden
gemaakt. Om de beeldvorming van de rechterlijke macht te verbeteren, en het
vertrouwen van het publiek te versterken, stelt zij een sociologisch onderzoek
voor naar de samenstelling van de rechterlijke macht. "/D/e rec/tfer/yfce /nac/tf
vwrcfr vaaA: ftevc/ireve/? a/.v een aantö/ de/fi#e «eren, d/e n/ett /?e#rypen va/z
to#een er /n de /naawc/zap/?// omgaaf. /& weer n/er, o/ d/r a/Zemaa/ waar ü,
maar /are« vwy rf/V/Jw/zr dan ee/w weren.yc/zappe/i//: /aren besrwderen. /fc w// we/
ee/w wefen w/r weMre w///ew.v de recnrer.v to/nen, van we/&e /evensftescnoMwe-
/j/ite e/z po/ïr/e&e r/cnrf/i^e/i zy zy« en o/deze nc«ftn^en we/ evenred/^ over de
co//e#e.v zy>i verdee/d."" Volgeas Singer-Dekker is het benoemingsbeleid
voor het publiek niet doorzichtig genoeg. Voor het vertrouwen van het publiek
is het daarom goed als er een adviserend lichaam komt voor de selectie van
rechters, dat onder andere is samengesteld uit vertegenwoordigers van verschil-
lende delen van de bevolking.-'* Kritiek op de samenstelling van de rechterlij-
ke macht komt, behalve van de PvdA en D'66, ook van de PSP, de CPN en de

Dat de rechter niet met gelijke maat meet vindt 33% van de CHU-stemmers, 34%:
| KVP, 37%: VVD. 49%: ARP, 51%: PvdA, 59%: BP en 84%: PSP. rwwrfe Ztevw-

?n^«ê/e (21-11-1967) Op de vraag of men denkt dat de Nederlandse rechter ieder met
" gelijke maat meet, antwoordde 50% van de Nederlandse bevolking: nee, 38%: ja en

17%: weet niet. Op de vraag: Kunt u daarvan voorbeelden noemen?, antwoordt 28%:
Baarnse moordzaak. 9%: beter gesitueerden, rijken krijgen lichtere straffen, positie
speelt rol e.d., 9%: ervaringen uit eigen omgeving, 2% Tres-affaire. 2% andere
antwoorden, 5%: geen antwoord. Op de vraag: Aan gevangenen kunnen bepaalde
gunsten en vrijheden worden toegestaan, afhankelijk van de omstandigheden. Meent u
dat het bij de toekenning van deze gunsten en vrijheden in het algemeen eerlijk toegaat
of denkt u dat er onredelijke verschillen in de behandeling van de gevangenen zijn?, ant-
woordt 43%: onredelijke verschillen. 27%: in het algemeen eerlijk, 30%: geen ant-
woord. Op de vraag: Kunt u daarvan voorbeelden noemen, antwoordt 34%: Baarnse
moordzaak, 4%: beter gesitueerden, rijken hebben meer vrijheden, positie speelt een rol
e.d., 3%: ervaringen uit eigen omgeving, 1%: Tres-affaire (roetkappenzaak). 2%:
andere antwoorden, 3%: geen antwoord.

56. Zie bijvoorbeeld: M. Ruyter, T gaaf <w? 'f e^ecf van 7 rec/if Mr Sf/i^/ntf/j: Mi'M/ag
rev«-e/i<7MêfÉ> fé-/e</r.s/W/e/id, de Volkskrant dinsdag 3 januari 1967; zie ook het redactio-
neel van het Nederlands Juristenblad 1967 p. 467-469, dat de enquête "e/iauefefic/inücfc
W r ortgenMartceera"" noemt, en meent dat de wetenschappelijke waarde van de
opiniepeilingen kwestieus is.

57. Hand. II 1967-1968. p. 672
58. Hand. II 1967-1968, p. 672-673. Zie ook: Goudsmit (D'66) Hand. II 1967-1968, p. 680
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Boerenpartij. Wolff (C.P.N.) brengt het begrip klassejustitie in verband met
"o/ni6'A7!e/r2er.s d/e va/i de rec/tfertoc/zmra/ztf va/i /ZM/I èeto/ige/j fó^e/i deartó-

vragen en door de o/? deze /nan/er ro/ wand tomende in/neng/ng va/i de
;M5fttte, /n a/-fte/dsron/7/cren en ,v/aA:/n^en"." Diepenhorst (A.R.P) spreekt
daarentegen van een "voo/Tre^e///fce recnttpraa/:" en merkt op zelf "oofc we/
ee/w voor een overne/dïMer re z//n a/ges/iawwd. "*"

• - • - ••- 1

De minister van justitie (Polak) hoort het allemaal gelaten aan, en reageert met
een Judaskus op het betoog van Singer-Dekker, dat hij 'zeer wijs' noemt, maar
dat volgens hem 'niet erg diep' gaat,

"Voorn vraa# iJt wy o/, o/de veronfrw^nnj?, d/e «/erover vaa& wordr geu/r, n/er
wede i's ingegeven door de «/er en daar .ypec/aa/ vaa/: nog ö//'y«mfe« /eve/w/e
opvatting van de gewe/d/ge rtoog/ie/d van nef recnrersaw/tf. De recnrer is ec/tfer
in onze f//'d n/ef weer een Woog «oven zy/7 wedewensen rronend onaanrasfèare^-
gi/«r, waartegen iedereen eerö/ed/g w/oer opzien en wiens woorden, daden en «if-
•yprojfcen wen oewonderend en deewoed/g «ee/ï re aan vaarden. (.. j D/rnoMdrector
oo/t in, dar de recnrers, ner afa ieder, d/e we/angri/^ en «oogsr veranrwoorrfeü/i
we/* doer, weer in de />i/W/eA:e öeiangsre///ng sraan en dar n«n gedrag, wyze wan
oprreden en M/rspraiten de aandacwr rrefcten en cowwenraren u/rM&en, oo* we/
eens ongi/nsr/ge. Ongwnsr/ge cowwenraren worden so/ns ferecnr gewoa^r, o/?«/a/
de recnrers ner ai? ieder ander wens oo£ we/ eens/o«ren waAen. D/eA:n'r/e^ /s n/«f
a/ri/'d even prettig, waar inrie* i's nooir prettig; z//' wordr ooA: «irgeoe/e/id op
/tawer/eden, w/ni'srers en wer/tgevers.""

Met de grootste nadruk verzekert Polak dat de selectie-commissie voor de op-
leiding in het geheel niet let op klasse, geloof of politieke overtuiging. Wel
beaamt hij dat met het beperkte aanbod van kandidaten rekening moet worden
gehouden, en daarom wordt volgens hem getracht zoveel mogelijk buitenstaan-
ders te winnen voor de rechterlijke macht. Een sociologisch onderzoek naar de
samenstelling van de rechterlijke macht acht Polak echter schadelijk." Ook
de door Singer-Dekker gesuggereerde Con.ye// de to Ma#/srrarwre wijst hij van
de hand, omdat het meer dan het Nederlandse aanbevelingenstelsel coöptatie
in de hand werkt. De adviezen van de rechterlijke macht bij benoemingen wer-
ken volgens Polak goed: "/w/anneer er />// de m//i/.vfór vragen nyzc/! - d/r tomf
no#a/ een.v voor - voor o/ nadar n// de aan/?evo/enen nee/t onrvangen, tow )
de recnrer///A:e /nacnr nadere vragen we//en en nagaan o/de adviezen in

59. Hand. II 1967-1968, p. 684
60. Hand. II 1967-1968. p. 682-684. Zie over het "corrupt /><?<?W" van de rechterlijke

macht ook Brongersma (PvdA) Hand. I 1967-1968, p. 389 en Van Wijk (PSP) Hand.
I 1967-1968, p. 402

61. Hand. II 1967-1968, p. 700 *
62. Hand. II 1967-1968, p. 700-701; zie ook Hand. I 1967-1968, p. 444 *
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mtf <fe vere/tfe zorgvMtózg/ietó z//n opgeef e/d. //e//e/r dar de rnwto e/7
tftparfemert/' degenen, d/e de aan/>eve//rt#ert doe/z, A:e/i/ze/z vo/?nr M/MJ een /

/ƒ de beoorde/z/zg van aa/z£eve//n#en." : ;

Een jaar later, bij de interpellatie-Wolff over het vervolgingsbeleid van het
openbaar ministerie bij de Maagdenhuisbezetting, laat Polak echter door-
schemeren de Conse// de to Mzgü/rafure, althans voor het aantrekken van
buitenstaanders, toch in onderzoek te hebben.** Inderdaad rapporteert de
Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en de Kieswet in 1971 over
de Franse Co/ue// Stópénewr de to Mzg/tfra/wre, maar zij ziet als bezwaar tegen
een "^eJ/u/z/M/ionatóeerde znspraaA: //z nef öe/ioem/n^- e/zpro/nofleèe/e/d" van
de Franse Co/we/V, de grote rol die anciënniteit daarin speelt, met als doel 'Tzef

van po//rieA:e be/zoe/w/zzgen en/jromorie^ fó A:ere/i. //i Nedertond w d/f vr//-

Hoewel nagenoeg alle fracties zich in de kritiek op de rechterlijke macht
kunnen vinden, wordt het verlangen van D'66 en de PvdA naar een breed sa-
mengestelde Coflse// de to Magwrra/wre niet gedeeld. Naar aanleiding van het
rapport-Witsen-Elias over het aantrekken van buitenstaanders (zie hierna) ont-
spint zich bij de Rijksbegroting van 1970 een discussie over de samenstelling
van een z.g. Raad van Advies. (Deze Raad van Advies beoogt het solliciteren
naar het rechterschap te vergemakkelijken voor buitenstaanders, en niet zoals
de voorstellen voor een Co/we// de to M2#/.sïrafMre een democratisering van de
rechterlijke macht.) Volgens het voorlopig verslag menen 'zeer vele leden' dat
de meerderheid van de raad deel moet uitmaken van de zittende magistratuur,
en dat geen ministerieel vertegenwoordiger lid moet kunnen zijn van de
Raad." Eerder had D. Giltay Veth in het Nederlands Juristenblad in 1970 zijn
ongenoegen geuit over de plannen van de commissie-Witsen Elias, en deze in
verband gebracht met de ideeën van Singer-Dekker en Goudsmit voor een CO/J-
•fe/7 tfe /a Ma^mratare.'* Giltay Veth meent dat de rechterlijke macht niet de
veranderde opvattingen dient weer te geven die bij het Nederlandse volk leven,
"fte/w/ve /wfMW/-///fc vwz/i/ieer de wergever ze(f Aem een marge /zee/r geto/e/i."

63. Hand. II 1968-1969, p. 3517
64. Eindrapport van de Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en de Kieswet,

1971, p. 245-246
65. VV. Bijl. Hand. II 1970-1971, 10 808, nr. 6, p. 8. Zie ook: Eindrapport van de

Staatscommissie van advies inzake de Grondwet en de Kieswet, 1971, p. 245-246
waarin de staatscommissie als bezwaar tegen een 'geïnstitutionaliseerde inspraak in het
benoemings- en promotiebeleid' van de Fraase CO«J«7 Sw/3én>M/- <ie /a Mag«/ra/Kre

' noemt de grote rol die anciënniteit daarin speelt.
66. D. Giltay Veth, De ra/>/wrten-B/oemar/.s en - Wïttwi £/ /OÏ, deel 1 en 2, NJB, 1970, resp.

P- 1061-1072 en 1120-1131
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Benoeming van rechters op grond van 'politieke overwegingen' ziet Giltay
Veth als "de er&tf de/itóare aa/i^/a^ op «er ge/w/fó va/i o^e rec/irer/(/fo
mac/tf", en hij twijfelt er niet aan dat de voorstellers pleiten voor rechters die
er over abortus, druggebruik en pornografie "M/rgesproA:e/z woderwe opvam'/j.
ge/T op na houden. Natuurlijk prikkelen de uitspraken van Giltay Veth het
Tweede Kamerlid Singer-Dekker (PvdA) tot tegenspraak*". Kon zet zij ineen
reactie haar bedoelingen met een Co/2.ve/7 de to Magtirrarwre nog eens uiteen,
en onderstreept zij dat haar voorstel voor een Raad van Advies geen pleidooi
is voor een Raad met een linkse of links-extremistische signatuur. "ffer gaaf
er m// 5/ec/2W om zo goed moge///fce waör/wrge/i te .vcAe/j/je/i dar me/tve/? ma

po/Vrzate o/ /evem#e.vc/ioMwe///A:e overrw/g//ig, oflddn/cv vo/doende
/d, mer geweerd worden. '**

4.5.1 De publieke opinie over klassejustitie

Het verwijt van klassejustitie leidt - met enige vertraging - in 1969 en 1970 tot
een betrekkelijk groot aantal bijdragen over de selectie van rechterlijke
ambtenaren. Belangrijker echter dan de uitslag van de Revu-enquêtes in 1967,
lijkt het massaproces dat in juni 1969 door de politierechters G.H. Nomesen
A. Oosterbaan wordt gehouden na de ontruiming van het bezette bestuursge-
bouw van de UvA (Maagdenhuis) waarbij, zoals de fractievoorzitter van de
PvdA J.M. den Uyl het noemt, sprake is van een 'snelrechtpsychose'." In 12
dagen behandelen de beide politierechters ruim 500 zaken. In het bijzonder het
vermeende politieke karakter van de vervolgingen en de aard van sommige op-
gelegde straffen wordt als onrechtvaardig ervaren (ontzetting uit het kiesrecht
was na de oorlog alleen aan NSB-ers en landverraders opgelegd).

Niet altijd is echter duidelijk tot wie de kritiek zich richt ('justitie'), en wat
precies onder "klassejustitie' moet worden verstaan. Terecht tracht A.J. Cnoop
Koopmans, rechter in Amsterdam, in 1969 in een artikel in het Nederlands
Juristenblad enige duidelijkheid te brengen in de discussie over klassejustitie.
Hij onderscheidt drie vormen van klassejustitie, en meent dat de derde vorm,
t.w. 'establishmentsjustitie', zich in de laatste jaren hier en daar plotseling
heftig heeft voorgedaan. Van establishmentsjustitie is sprake wanneer staande
en zittende magistratuur zich in overheersende mate laten leiden door het
verlangen de maatschappelijke orde en de bestaande (maar niet algemeen aan-

67. H. Singer-Dekker, tfer voo/rfrac/i/en- «i fce«oem/>igj*W«d M/ rfe
NJB, 1971, p. 68-73

68. Men zie in gelijke zin: D.H.W. de Jong, Mr. D. G/'/tay Ve//i e/i de
gen, NJB. 1970, p. 1371-1372 en J.C.M. Leyten, De recft/erly** orga««a«> /.
1971, p. 634-636. Anders: G.E. Langemeyer. NJB, 1970, p. 1373-1374

69. De/i l/y/ /ie?// />«vwrar/eg«i ;noj5a-/?rocM, de Volkskrant, 14 juni 1969
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vaarde) morele waarden te handhaven en te conserveren en onvoldoende open-
staan voor optredende maatschappelijke veranderingen. Als uitingsvormen van
deze establishmentsjustitie noemt Cnoop Koopmans hooghartige, geïrriteerde
of neerbuigende behandeling van langharigen of anderen met afwijkend uiter-
lijk, zware bestraffing op het gebied van marihuana-roken en erotische
geschriften en extra zware bestraffing van overtredingen tegen de openbare
orde, met name deelname aan niet toegestane demonstraties, delicten met een
politieke achtergrond en belediging van overheidsfunctionarissen.™ Niet
iedereen onderschrijft trouwens de constatering van klassejustitie van Cnoop
Koopmans. A.J. Hoekema spreekt voorzichtig van 'discriminerende justitie',
en constateert dat ten onrechte nooit onderzoek is verricht naar het espm de
co/ps en de herkomst van rechters, en de invloed die dit kan hebben op het
doen en laten van de leden van de rechterlijke macht; "ac/tfenvege /are« za/ d/r
0/!#H/tfft'#<? #£w/# /zebften, daf zovve/ de /wyr/je van de vo/s/re/tfe o£yecriwY«Y
der /wto/?/eg//ig ö/i' de mvr/ie van de vo/srre&re /c/as.yege&0nden/2e/d ervan,
Ofl#£tf0ord £:«/znen M//ve/i Z?e^aan."™ In een sociologische analyse van de
Revu-enquêtes concludeert Hoekema in 1971 dat de onderzoeksresultaten niet
mogen worden geïnterpreteerd als een teken van massale verwerping en een
aantasting van het justitieel (moreel) gezag, of als teken van een wijd verbreide
gezagscrisis. Een interpretatie in termen van klassejustitie gaat Hoekema hele-
maal te ver."

Net als in de Tweede Kamer wordt ook daarbuiten een verband gelegd tussen
het aanbevelingenstelsel en de (vermeende) eenzijdige samenstelling van de
rechterlijke macht. Die eenzijdigheid valt volgens P.H. Hugenholz terug te
voeren op het feit dat het benoemings- en promotiebeleid is gebaseerd op het
oordeel van een //j-crovw/. "De /ede/j van de rec/zre/7///:e /nacAr ma&ert o/zder-
/wg w/r w/e zy /n een vatarwre &/ƒ AM/I co//e#e öenoemd w//7en z/en. £r /«oer
we/ /etf /zee/ foyzo/zde/w aa/z de /za/id z//« vwV de m/n/ire/- van d/e voordrac/ir

70. Als de twee andere vormen van klassejustitie noemt Cnoop Koopmans klassejustitie in
de oorspronkelijke of klassieke vorm waarvan sprake is als in een maatschappij twee
klassen bestaan waarvan de ene (de heersende of bezittende) de voorrechten en machts-
middelen in handen heeft en de andere niet, terwijl het justitiële apparaat gebruikt en
beheerst wordt door de bezittende klasse ter handhaving van haar bevoorrechte positie.
Een meer subtiele vorm van klassejustitie is de "ondemocratische of selectiejustitie",
waarvan sprake is wanneer de leden van justitiële organen bij uitsluiting of bij voorkeur
worden geselecteerd uil bepaalde bevolkingsgroepen en weinig of niet uit andere
groepen, en wanneer bovendien de leden van die andere groepen daarvan hinder
ondervinden bij de rechtspraak. A.J. Cnoop Koopmans, Vormen van Wowe/as/if/e, NJB,
1969, p. 421-423

71- A.J. Hoekema, O/w/e/ten «i A/e//;>ig«i over */os.re/u.y/ift'£, 1969, p. 4
'2- A.J. Hoekema, Vmrowwen /n rfcyusrttóe r«M/tó/en wan een verge/ytend onderzo**,

1971, p. ïoo
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q/wyfcen". Het benoemingsstelsel zou 'dubbel selektief werken: andersdenken-
den worden niet op de aanbeveling geplaatst, maar willen ook niet meer sol-
liciteren. Het resultaat van een en ander is een "a/vraraa/ va/z /zoga/

w d/e zw dfl̂  de cotfzpwze/zfe/z #e/ze/#d z«//e/z z(//i /o/ een
" Het espm de cor/w. wordt niet alleen door Hugenholz als

een probleem ervaren. J. ter Heide bepleit in zijn oratie de 'zelfstandigheid van
de magistraat in zijn systeem', en wijst op het "gevaar da/ /«fer .yy.sreem
£edra#r dar door cod/tta/ze /of .v/a/ui A.wn/, /z./. da/ a//ee« zy w aan/nent/>ig
fawze/z d/e z/c/z we/zse/z /e co/i/brmere/z aa/z de re/ere/z/zeA^zders e/z codes van
de#e/ze/z d/e fte/zoe/nen." Door het espr// de corps wordt de onafhankelijkheid
van de rechterlijke macht meer bedreigd dan vanuit het parlement, "orato to
#ewe/z.v/e co/z/o/msTtte A;racn/7ge me/zse/z /wez/rase /z/euwe tóeeè/z te/z a^c/zrat-
A:e/z VÜ/I ee/z /oop/?aa/z waar da/ .ve/ec/zecrz/er/wm word/ #e/za/z/eerd. //z een n/d
va/z 5wper.y/ze//e vera«der//zge/z, d/e ooA; aa/z de opva/ring va« /ze/ rec/z/«;'«

/z d// ee« groo/ gevaar /?e/eA:e«e/z voor /ze/ aa/zz/e/z va/z de recn/-
A:. A'eo/z/ze e/z co/z/orwzẑ ffze zy/z o/zvere/z/gftaar. "̂ * Ook J.C.M. Leijten

waarschuwt in 1970 in zijn oratie voor het espr// de corps:

m/nder öeto/z r̂z/ifc /?«, dar rec/z/er/(/A:e co//e^e.v een ream vormen, rfar in
vn'e«d.vc/?ap en no/Mogem'/e/'r ja/nenwerfo - noezeer d/r waarden zyn, oo* voorde
rarnr.vpraa/:, d/e /A: /zo/?e/y)t neft gewaardeerd - da/i dar «er recn/er/y/c co//ege ('n
z/e/j d/e con/7/c/erende waarden aanwez/^ vzndr, d/e /n ner //laarjcnappe/y'A: tere/
om voorrang en d«s narwon«ar/e irryden. f-J 772eorer/5cn w ner n/er noodzate/yt,
dar wen deze waarde - een passend en nomogeen ream - op moer geven, ai? men
ner maar.vcnappe/y/t con/Z/'cr Wnnen ner recnwco//ege voer aan wa/ /aar zerren ('n
rw/mer mare dan nz/ geèewrr. //er /y&r voorw dw/de/yX:, dar d/r rengevo/ge wan de
on vermyde/yA:e ver/i/eww/wg ge/yde/y'A: aan rocn za/ geèewren. A/aar de recnrer///-
ie yenoem/ng.Tvoordracnren, d/e z/cn op ner srandpunr van ner nomogene ream sre/-
/en, z«//en, zo/ang zy de /e/re/yle/nv/oed öenoz/den, d/e zy rna/w ftez/rren, roc/i
we/ een du/de/yA: remmend eöfccr «eiöen op deze vern/eww/ng. "̂ *

Tegenover de kritiek op het benoemingsbeleid en het benoemingsstelsel staan
opvattingen als die van bijvoorbeeld G.E. Langemeijer. Hij verklaart het ver-
wijt van klassejustitie vooral uit een communicatie-tekort tussen rechter en jus-
titiabele. Bijna 25 jaar na zijn artikel in het Nederlands Juristenblad over het
dreigende tekort aan rechterlijke ambtenaren, moet hij nu opnieuw constateren
dat het aanbod van geschikte kandidaten maar net groot genoeg is: 'X>a/ A

73. P.H. Hugenholz. Jftassg'iuri/ie, rra/i7«7.'. Intermediair, 1969, p. 3-7
74. J. ter Heide, De o/iq/ftanfc/i/A/ie/rf van rf«r rec/i/er/yAre mnt/i/, e

/>e«7wMM>i£, 1970, p. 18
75. J.C.M. Leytcn, De rec/i/er op rfe .sc/io/u/oW, 1970, p. 23 Zie ook: C. Gutter, OM

5/rq/rec/»/, verfce/i/iing van ew ac/i/e/-£<?/>tev<7i getoed, 1969, p. 136-137, en L.H.C.
Hulsman, On/>e/iage/i overrtrt rec/i/, de Gids 9 oktober 1967, p. 266
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voor een £ert0£/n/n# /o/ /-gc/jfór ve/en z«//en (wnmetóew, d/e
va« de /naawc/zapp//7zenw?raer en een rw/me Jo.vw rorio/ogwc/K? en/wy-

/:e«n/,v /zeöö^ ÜÜ/Z re ft/erfen ///&r me «/# zo woarscn(//i/(/A:, nu
/# wz/?e/ rfar de M/roe/en/n# van we/& beroep 00/: op den

O/J een /tóer dr«A:r. "™ Overigens gelooft Langemeijer niet dat de selectiecom-
missie in de richting van een 'klassegeest' werkt; over het conservatisme in de
rechterlijke macht merkt hij op: 'Toen « ner ze&er dar «1 ve/e za/cen - /Ac den/:

an zedenAn/idnyven - de ra7tfer,y /neer revo/«riona/> z///i dan
. Wanneer n/eryMry-rectopraaA: zo« zy/i, v/e/en er zwaardere

z, daar Z?en /A: zeA;er van. //er #rore pwè//efc w difeivi//j nee/ war conserva-
w r dan de recnfór/i/fce Anacnr. Voor de/nocrafte w /n onze recnr5/?/eg/n^ ^een
p/aatt."" Anders dan Leijten en Ter Heide ziet Langemeijer daarom weinig
bezwaar in het esprif de co/"/?̂ .™ M. Knap hekelt het spookbeeld van een zich-
zelf 'coöpterende en inteeltplegende' rechterlijke macht, en wijst er op dat de
Tweede Kamer nooit gebruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid om een
minister voor een benoeming ter verantwoording te roepen. De bestaande aan-
bevelingsprocedure acht hij dan ook bevredigend, omdat het zittende college
het best in staat is om de geschiktheid van een kandidaat te beoordelen. Open-
baarheid van de rechtbankvergadering zou er volgens Knap slechts toe leiden
dat de openhartigheid van spreken wordt aangetast."

4.5.2 Rijksbegroting 1970

Na de openlijke aanval op de rechterlijke macht in de publieke opinie, besteedt
de Tweede Kamer in 1969 opnieuw veel aandacht aan het verschijnsel klasse-
justitie."" Opnieuw brengt zij het verschijnsel in verband met het stelsel van
aanbevelingen. De toonzetting is evenwel minder voorzichtig dan twee jaar
eerder. Zo merkt Van Schaik (KVP) op: •

Tfe? w vanzeZ/sprefcend dar O/J de voordraenren won een recnrèan/: mer
namw z«//e/i />n/&e/j van d/e^enen, d/e andere o/?varr/«^e« nu/d/gen dan de /eden
WW deze rec«r/>an/c ze/Jen d/r ton ror^evo/^ «eMen dar andervden/tenden «/er op

76. Langemeijer, 0/Mfó//ert en ste///wge« ove/- jtfattejusrir/e, 1969, p. 8
77. Haagschc Post, £/arce/ittft7/e in Afote/Vand:ya q/"«ee?, 24 mei 1969, p. 5
78- G.E. Langemeijer, De onq/fta/ifc/iyfc /-ec/i/e/- op de seno/wtoe/, NJB. 1971, p. 811-812
79. M. Knap, Worden rec/i/eri we/ o/? "dewiocratócrte vw/ze" A>enoe/nd?, NJB, 1969, p.

1079-1082. Zie ook J. de Ruiter, die waarschuwt tegen het denkbeeld dat bij het
selectiebeleid 'politiek getinte motieven' een rol zouden mogen spelen. J. de Ruiter,
Oude en n/ewwe /a£e« van de *«rger/i//te recn/er, Calvinistische Juristen Vereniging,
1970, p. 17

80. Zie ook het voorlopig verslag bij de Rijksbegroting 1969, waarin gesproken wordt over
een 'maatschappelijk ivoren toren' waarin sommige leden van de zittende en staande ma-
gistratuur lijken te zitten. Bijl. Hand. II 1968-1969. 9800, hoofdstuk VI, nr. 12, p. 11
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de voordracnr tomen, rerwy/ öAïder^de^endCT! ze// #en«grf zw//en zyn, «fa g)' '
W«/H'^ toratoer //eööert z/c// re con/ormeren, da« we/, a£v zy' we/ torafoer /ïetóen,
ee« derge/y£e./urtcr/e «/er re a/?jè/ëre/j. //er resw/raar w een apparaar va/i eenvor-
/n/ge, en M/i(/b/-we .«w/mïte////ig /ner een zekere /i«/?/«g ror r>enottdend/ie;V/ en
- war «o# erger w - geen ayp/ranren voor de öe^raa/ide vacarwres, om de reden,
dar zy ervoor /«raen om dee/ «/r re /na£e/J van een co//ege dar som? o//nd u,
a/rnan.v de /ndrwjfc waajtr /;////d re zyn, voor /naauc/iappe/(/%e onrw/Wce//ngen. f..) '
De recnreri wonen en werden /n een ^amen/ev/ng d/e ftepaa/de groeper/ngen van
onze Miaar.?cna/3/j//'n/er)tenr, d/e naar vo/fco/nen vreewd z//'n. £n rocn, /«//nneerde
Voorz/rrer, ito/wn /«'f deze groe/jenngen./M/.yr/>//zortder ve/en wer deze rec/jrer m
aanrajt/n^ en dar d/r ror een /?enande//ng en een w/r.spraa& ton /e/den d/e men afa
/fc/a.we-y« r̂/r/e za/ )twa///iceren, « dan n/er re verwonderen. "*'

Anders dan twee jaar eerder reageert de regering duidelijk defensiever (maar
ook informatiever) op de beschuldigingen. Om de Kamer zo goed mogelijk in
te lichten, verschaft de minister van justitie een overzicht van gegevens die het
Centraal Bureau voor de Statistiek heeft verzameld over de sociale milieus
waaruit de rechtenstudenten afkomstig zijn. Daaruit blijkt dat van alle rechten-
studenten, ingeschreven in het studiejaar 1964-1965, 61% voortkomt uit de z.g.
'hogere' milieus, 25% uit de middelbare milieus en 4% uit de lagere milieus.
Polak meent dat, als een verband tussen de functieuitoefening en het milieu
waaruit men komt al bestaat, het probleem niet ligt bij de rechterlijke macht,
maar bij de toegang tot het wetenschappelijk onderwijs. Iets dergelijks zal de
Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en de Kieswet in 1971 ook
zeggen:

"Naar/ware de roegang en de roe/oo/? ror ner weren<«:na/?/>e///)fc o/Kfervw/s worden
ver/;reed, za/ oo£ de «;/«en.vre///ng van de recnrer////te macnr een grorere JC/W-
/cer/ng £u/;nen verronen. //er ///&r wense/Z/A: dar ner öenoew/ng.vèe/e/d n/erop oofc
/>ewM.« wordr ger/cnr. Z«/fcv ton ner verrrowwen /n de wyze van sa/Hen.vre////Jg vw
de recnrer///*e macnr vervrev/gen, darrnartj, Wy/te/ween weer op/evende dwc«i«e
over ner voortomen van een z.g. /fc/owe- o/e.vraM.ïrtmenr/«jr/r/e, door w/nffugen
wordr aangevocnren. "**

4.5 .3 Beeldvorming

De kritiek op de rechterlijke macht, leidt in 1971 tot de instelling van een
werkgroep (naar zijn voorzitter: werkgroep-Wiersma).*" Deze heeft tot doel

81. Hand. II 1969-1970. p. 379-380
82. Eindrapport van de Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en de Kieswet,

1971. p. 246
83. Werkgroep organisatie rechterlijke macht ingesteld bij beschikking van de Minister van

Justitie van 23 december 1971, Stcrt 29 december 1971, nr. 253
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de minister van justitie van advies te dienen over de taakomschrijving van een
in te stellen Staatscommissie, die voorstellen moet doen over vernieuwing van
de wetgeving betreffende de rechterlijke organisatie (de latere Staatscommissie
Herziening Rechterlijke Organisatie). De werkgroep hoort in 1971 en 1972 een
groot aantal personen en instanties, die direct of indirect bij de rechtspleging
betrokken zijn. Ln 1972 resulteren de werkzaamheden van de werkgroep-Wiers-
ma in een lijvig rapport, G<?dac/?tó/z over de toe/comtf van de rec/zttp/e#//z£.**
Na bestudering van het binnengekomen materiaal, geeft de werkgroep de rege-
ring in overweging om de herziening van de rechterlijke organisatie te funderen
op de resultaten van een onderzoek naar de rol van de rechter in de samen-
leving. Als een van de principiële vragen die in een dergelijk onderzoek aan de
orde moeten komen, rekent de werkgroep de benoemingsprocedure van rechter-
lijke ambtenaren. Deze suggestie resulteert in 1973 en 1977 in weer twee
andere rapporten onder dezelfde naam: De ro/ va/z de rec/tfer wi de .va/nen/e-
w«g.*' Ik zie af van een integrale bespreking van beide rapporten, maar wijs
op een van de centrale onderwerpen die daarin ter sprake komen, namelijk de
beeldvorming van de rechterlijke macht. Deze beeldvorming laat - zo stellen
beide rapporten het voor - mede door toedoen van de media ernstig te wensen
over. In dit verband signaleert men het probleem dat de meeste burgers vrijwel
nooit rechtstreeks met de rechtspraak in contact komen, terwijl de verslag-
geving door de media slechts 'zelden' een representatief beeld van de ïeeit-
spraak geeft. Om die reden wordt voorgesteld om de vooriicittng aan tel
publiek systematisch aan te pakken.

Kritiek op de (vermeende) tendentieuze berichtgeving door de media valt is
deze jaren natuurlijk allereerst binnen de rechterlijke macht zélf te tsïluïsteres.
Reeds bij zijn installatie in 1956 als president van de rechtbank Arnsientam,
spreekt U.W.H. Stheeman de aanwezigen waarschuwend toe: *ft

van een vaA^ntte w de öerge/i en i)t zow i/ecto t*t's /racffe was
vw7/en gen/eten, dar vwy .v/e/den in «nzé? fter$»Kfc. **** Stheemm,

ooit zowel de 'meest bekritiseerde' als de 'allerbeste kortgedingrechter* na de
Tweede Wereldoorlog genoemd, wordt het in de daarop volgende jarea dow
de media niet gemakkelijk gemaakt. In zijn afscheidsrede in 1973 hekelt hij q*
bittere wijze de verhouding pers-rechtspraak, en meent hij dat de pers *M

Gedad//en over de toe/fccwuf van de rec/ite/j/eg/ng, Rapport van de werkgroep hentteiaag
rechterlijke organisatie ingesteld bij beschikking van de Minister van Justóie van 23
december 1971, Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage, 1972
Ministerie van Justitie, Wetenschappelijk Voorlichtings- en documcniatjeceisnas, Oe
ro/ va« de rec/jter ;>i de «wié7i/ev;>i£, een beschrijvend literatuurrapport, i9?3 en O*
TO/ va/i de rec/i/er /n de iö/ne/i/evi'ng, een aanvullend literatuurrapport }S7?
U.W.H. Stheeman, rede uitgesproken bij zijn installatie als president vaa de rechïhaak
Amsterdam op 2 augustus 1956
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va/i de democrarwcne ^edra^re^e/^, wer en rec/zr /war /zaar 3/1
rracnr re verftK/#en rfoor ftefnv/oed/n# va/j de recnrer mer de m/tWe/e/! van
/nft/n/ddr/e, va« Jfcr/riefc n/er «/f recAMw/irf/^e maar w/r po/töe&e fae/t".
Instemmend citeert Stheeman de Nijmeegse hoogleraar Nouwen, na kritiek op
een vonnis van Stheeman in kort geding, tussen werkgevers en werknemers in
de metaalindustrie:

"W/7/en wy oaf overöevo/fcr /a/w#e fc^baar /?o«rfe«, rfa/? z«/7en wy /«er grote
«.f w/7/ew w/o<?tó« ftevwo^e/?, woorfty ftetangryfcer

rec7irer/y£e'
7. Zo n/er, dan zow de recnr^sraar we/ eens p/aaW /cwnnen ///ajfeen voor de |

r, öefleer.vr door een o/andere onconrro/eerftare pre5j/egroep. //er feed j
van andersdenkenden « dan n/er i

Bepaald onkies is de oproep van Stheeman tot een tweede perszuivering, als hij
spreekt over een "/v/£m«7'>ig van a*e recnr.wfeer /n on5 /ana", we/fce ow
opn/eww aan een grore .vcnoonmaaA: roe rfoer z//n." In navolging van Nouwen"
spreekt Stheeman de hoop uit "aar onze /e/a*er.v a*e w(/.y«e/d en a"e /ux//^e moed
ZM//en ronen, a"/e 5/feer re z«/vere/i en zw/ver re rtOMa"en. "** De uitspraken van
Stheeman zijn echter zeker niet representatief voor de hele rechterlijke macht.
In zijn rede bij de installatie van J. Schaafsma, de nieuwe president van de
rechtbank Arnhem, haalt de vice-president van de rechtbank Arnhem, B.W.
van Houten in 1973 fel uit naar zijn Amsterdamse collega:

"/fc /jerfcen (.J de reacft'e va« we/wen die z/cn fterfre/grf gevoe/en. /fc «er/cen de
fl/vveer va/j ftevoorrecnren d/e /n onaonto^rftaarne/o' neftöen ge/ee/d en d/e z/c/i
we///c/?r zonder Zier ze/J re werden re vee/ verwyderd /ïeöften von a//e.v wor z/c/i
M/rAmra/foeerf /n de maarfcnappy waarè/nnen zy /?wn raa/: //eèöen w/r re oefenen.
C.. j A/aar /& w/7 n/< graag nee/ du/de/y'A: zeggen dar /?er wyy'wwr voortomr dorde
rec/?rer />; deze ryd de /voren roren ver/aar en dar «y f. J p/aaw neemr //» to
g/ozen n«/\y/e dar men voor new gereed flee/ï sraan. "**

87. De Gelderlander, 19 februari 1972
88. Afscheidsrede gepubliceerd in NJB. 1973, p. 17-18. De uitspraken van Stheeman

ontlokten vanzelfsprekend heftige reacties. Zie: Het Parool. 30 mei 1973, 7>m wv«//'
/>/ƒ w« rcc/ittj/iffr', de Volkskrant, 1 juni 1973, /ïec/j/e/- 5//ieemaw /
aan vervMi//«^ rec/itej/eer; Jac. van Veen, Wr 5r/ife/na/jj gn«e/ /^ />?ro^ op
/«'dVre' wi> </// d«/i oo* mogen zyn. Het Parool, 2 juni 1973.

89. Gepubliceerd in: NJB, 1973, p. 18; zie ook: de Volkskrant, 5 juni 1973,
*n/£/ ftrift'e* va« co//ega. De woorden van Van Houten waren blijkbaar (ook) letterlijk
bedoeld.
Zo heeft de Amsterdamse wethouder Han Lammers over het Arnhemse Paleis van Jus-
titie, dat zeer veel glas bevat, eens gezegd: "Da/ w rfan anrfWi/* w«/ meer o/
y'e *an er ne/e/naa/ rfoor/iee« fay/ten, /ie/ ///*/ u«arac/i/ig we/ ee« ec/i/
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Jac. van Veen, rechtbankverslaggever van het Parool, beschrijft in 1979 de ve-
randerende houding van de pers ten opzichte van de rechterlijke macht. Vóór
het midden van de jaren zestig ziet de 'zeer gezagsgetrouwe pers' de magistra-
ten als 'strenge, maar rechtvaardige figuren', maar in de zestiger jaren wordt
dat anders:

rovo, de KdöOMrerparfty, de o/wta/K/rfer 5rt/rfé-«tó/r, de
en de Axoafaic/iey «eoèen /zer wer^W/e è/wie/? de pa/e/z£

toe«. 7be« f. J «er A/aagt/^nAu/5/wocey fte^on waren po//w>-
ven/ocnte </aar voor ^/eper.v n/er meer een iron wn öwrger///")t, owZ?o///g
r, waar «oogsr ooez'ende ejrponenren van vofarre/:̂  re^en^ej/eWe opvar-

over recnr en waawcna/?p//'. £en enie/e repo/ter van a"e oude ^ara*e /coo^
o^ rrarf/r/one/e ma/ijgr rfe tonr van /?er ^ezag rfoor /« zyn è/arf op re w<?r/:en, a"ar
'rfe /?o/merec/tfer «er tong/jori^ e/ewen/ o/> ae verrfacnreöan/: zeer rerecnr tempre
vanwege zyn ftr«ra/e njona", waar ae njeerrfer/ie/V/ za^ «er roen a/ rfM/a"e/y/t
anrferi. f̂ ..) //er Maagfl"e«nw/5/>roces wa^ we//.vwaar a-rvpwcn voor «er A/eaer-
tonrf^e ^rra/proce^, ffiaar «er «ee/r we/ een aan/a/yo«mafcren gepn'Aatetó om ae
/wnrfe/ en wana"e/ van verregenwooraïgers o'er z/rrentfe en traande /na^/.vrrar«wr
oo :̂ onder «orma/e omsrand/g/zeden ee«^ war «auwfeewn'ger onder de /o«pe re /eg-
^CT. War daaröy de eersrvo/gende yaren z/c«röaar werd was «er öy «er«a/ï«g
/a/en /n de co/«/«wn/car/e wer verdac«ren en vaa^ ooJk wer ^er«/gen, wanneer ooA:
rf/e/H'era^:o/K5rig waren w/rA:r/ngen, waarz'n rec«rers z/c«ze/Jgewoon///'/c bewegen.
5oww erger/yle ^eva//en van onwe//evend«e/d; geen «/r/eg /n normaa/ Afeder/ands
war een vonnw /̂ erefcenr, afa er a/ een nwr/ven'ng werd gegeven."""

De regering trekt zich deze kritiek aan, en de suggestie om de voorlichting
over de rechtspleging aan het publiek systematisch aan te pakken resulteert in
1972 in de aaastelling bij het ministerie van justitie van een voorlichtings-
consulent voor de rechterlijke macht met als taak het verstrekken van facili-
teiten aan de pers. Ook binnen de rechterlijke macht wordt structureel over
betere voorlichting nagedacht. Bij de rechtbank Dordrecht bijvoorbeeld treedt
sinds 1973 een van de rechters uit het college op als 'contactpersoon voor de
publiciteitsmedia'. Soortgelijke initiatieven volgen in de jaren daarna bij de
rechtbanken van Den Haag en Rotterdam, waar contactpersonen en z.g 'pers-
officieren' worden aangesteld.

. • Bij: Jac. van Veen, De rec/ifen van dV /n«u de mewjew van /ie/ rec/i/, 1971,
p. 93

. Jac. van Veen, De AnV/eA: /n de pers 0/7 de s/ra/recn/.sp/eg/ng, in: De /nagis/raa/ /n de
/, 1979, p. 115-123
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4.6 Recrutering van buitenstaanders

4.6.1 De Commissie aantrekken leden rechterlijke macht

Hoewel uit het rapport van de commissie-Verdam en de Afotó //izoA:e de redtfer-
///ite macfo uit 1953 al blijkt dat de regering een grote voorkeur had voor het
aantrekken van buitenstaanders, blijven concrete voorstellen voor de recrute-
ring van buitenstaanders lange tijd uit. De discussie over de (vermeende) een-
zijdige samenstelling van de rechterlijke macht heeft dit proces echter aanzien-
lijk versneld. Het aantrekken van buitenstaanders geschiedde vóór 1970 via de
gerechten zelf. Belangstellenden wendden zich tot een gerecht, met het verzoek
hen bij de minister van justitie aan te bevelen voor een benoeming tot rechter-
plaatsvervanger. Een probleem was echter dat zich te weinig buitenstaanders
aanmeldden; het streven van de regering om de helft van de leden van de rech-
terlijke macht uit buitenstaanders te recruteren kon (bij lange na) niet worden
gehaald. Om die reden werd in 1968 de commissie-Witsen Elias ingesteld, die
moest adviseren over de mogelijkheden van het aantrekken van meer buiten-
staanders. Volgens deze commissie was de wijze van solliciteren een bezwaar
voor de leden van de balie om te solliciteren; zij moesten enige tijd als rechter-
plaatsvervanger optreden, zonder verzekerd te zijn van een benoeming tot
rechter. In geval van mislukking was de weg terug voor een advocaat moeilijk,
en liep hij het risico van een terugslag in zijn praktijk. Oudere advocaten
vonden het bovendien onaantrekkelijk om als jongste rechter in een college te
worden benoemd. Voor alle advocaten gold tenslotte het bezwaar dat zij, om
een hoger salaris te kunnen verwerven, promotie moesten maken, terwijl het
antwoord op de vraag of en wanneer zij daarvoor in aanmerking kwamen
onzeker was."

De commissie-Witsen Elias meent dat er behoefte bestaat aan een Raad van
Advies voor de Zittende Magistratuur, een centrale instantie tussen het bestuur
en de zittende magistratuur, waar buitenstaanders zich kunnen aanmelden. De
Raad adviseert de minister van justitie omtrent bekwaamheid en geschiktheid
van gegadigden voor de rechterlijke macht door persoonlijke gesprekken waar-
in de nadruk wordt gelegd op 'inzicht in maatschappelijke en menselijke ver-
houdingen' en door toetsing van de juridisch-technische vaardigheid van kandi-
daten. Aldus ontstaat een fonds van potentiële kandidaten, waardoor vacatures
in de rechterlijke macht sneller vervuld kunnen worden. De Raad zal ook een
taak krijgen inzake de verdere carrière van de leden van de zittende magistra-

91. Rapport-Witsen Elias, Bijl. Hand. II 1969-1970, 10 300, nr. 15, p. 15
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tuur." Behalve een Raad van Advies voor de Zittende Magistratuur, bepleit
de commissie-Witsen Elias de invoering van de functie van rechter-auditeur.
Deze functie is bedoeld als opleidingsfunctie voor buitenstaanders die 'nog niet
ten volle de geschiktheid' hebben om tot rechter te worden benoemd. Met de
functie van rechter-auditeur zou de kloof in de salarisstructuur van de rech-
terlijke macht kunnen worden overbrugd.

Bij de Rijksbegroting voor 1970 kondigt de regering aan de suggestie van de
commissie-Witsen Elias voor een Raad van Advies in hoofdzaak over te zullen
nemen. Overigens meent de regering, anders dan de commissie-Witsen Elias,
niet dat de aanbevelingsbevoegdheid van de rechterlijke colleges dient te ver-
dwijnen. In beginsel moet 'een zekere invloed' van de gerechten blijven be-
staan; de aanbevelingsprocedure draagt bovendien bij tot de openbaarheid van
het benoemingsbeleid." De regering acht het echter te vroeg nu reeds over
te gaan tot de instelling van een dergelijke Raad van Advies. Teneinde eerst de
noodzakelijke, praktische ervaring op te doen, stelt zij de Commissie aantrek-
ken leden rechterlijke macht (naar haar voorzitter: Commissie-Dubbink) in die
zal trachten te bevorderen dat onder juristen die buiten de rechterlijke macht
werkzaam zijn (bijvoorbeeld in de advocatuur), meer kandidaten voor het aan-
vaarden van een functie in de zittende magistratuur bereid worden gevon-
den.*

4.6.2 Invoering gerechtsauditeurs

Conform het advies van de Commissie-Witsen Elias stelt de regering in 1970
een afzonderlijke aanvangsfunctie voor de zittende magistratuur voor, die ener-
zijds een opleidingsplaats is voor buitenstaanders die nog niet geheel geschikt
zijn om tot rechter te worden benoemd, en die anderzijds dient als een voort-
gezette opleiding voor de rechterlijke ambtenaren in opleiding." Deze z.g.
gerechtsauditeurs zijn niet met rechtspraak belast, en hebben in hoofdzaak een

92. In de visie van de commissie-Witsen Elias is de Raad samengesteld uit zes leden; drie
leden zijn afkomstig uit de rechterlijke macht, een lid vertegenwoordigt de minister van
justitie en twee leden zijn afkomstig uit 'belangrijke maatschappelijke groeperingen'
(genoemd wordt de Orde van Advocaten).

93. Brief van de minister van justitie, Bijl. Hand. II 1969-1970, 10 300, nr. 15, p. 1-2
94. Besluit van 16 april 1970, HDORR no. 735 P 870
95. Ontwerp-artikel 108 Wet RO: "W

Of #fr?c7i/.vaitt/i7t7<r.s zi/n ro«g<rvo?g</ aan «/f / J W W M / van /i«tf Af/roA-A-tn co/iVg? onder-
V A - «V A-anJY>n/-«7i/éT, OI«/.Ï/V J/J rang van A>?no«nJng, W/ /if/

On^e A/inis/tr van ./jtófi/je rfort Ons aV w0raVat7i/ /o/ /»//» fcf/lowmTig na ov^rfeg ;n*f a*e
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assisterende taak, bijvoorbeeld bij het opstellen van concept-vonnissen en
nota's over juridische vragen.* De Vaste Kamercommissie voor Justitie van
de Tweede Kamer reageert echter buitengewoon sceptisch op de plannen van
de regering, die het voor met name oudere, ervaren advocaten met een ruime
praktijkervaring, eerder minder dan meer aantrekkelijk maakt om naar de zit-
tende magistratuur over te stappen. Reden daarvoor is het 'matig interessante
werk' dat zij gedurende een lange reeks vanjaren moeten verrichten, tegen een
aanzienlijk lagere honorering dan zij elders kunnen verwerven." Ook bij de
openbare behandeling krijgt het wetsvoorstel bepaald geen warm onthaal in de
Tweede Kamer. Men verwacht niet dat de nieuwe functie grote werfkrachtop
buitenstaanders zal uitoefenen. Daarvoor acht men de functie van 'docu-
mentalist' of 'hulpje' te 'pover'.* Toch neemt de Tweede Kamer het voorstel
aan." Ook de Eerste Kamer, waar evenmin veel enthousiasme bestaat voor
het wetsvoorstel, neemt het voorstel aan (indachtig de weinig inspirerende
woorden 'baat het niet dan schaadt het niet' van minister van justitie Van Agt).

4.7 A.J. Cnoop Koopmans: Rechter en politiek

Het geruchtmakendste artikel dat in de jaren zeventig over het onderwerp rech-
tersbenoemingen is geschreven, is zonder twijfel dat uit 1973 geweest van de
Amsterdamse rechter A.J. Cnoop Koopmans: Z?ec7tfer e/ipo/ZrieA:."*' De com-
motie in 1973 is echter opmerkelijk. Op 22 maart 1972 schrijft Cnoop Koop-
mans immers al een brief aan de werkgroep-Wiersma, waarin hij stelt dat de
rechterlijke macht wat herkomst en sociaal-politieke oriëntering betreft een
'uitermate eenzijdig samengestelde groep' is. Als ingrijpende maar noodza-
kelijke maatregel ziet hij dan ook dat de selectie en benoeming van rechterlijke
ambtenaren in handen wordt gegeven van breder samengestelde colleges.""
In een onderhoud met de commissie-Wiersma stelt hij zich een van de adminis-
tratie onafhankelijk, niet politiek verantwoordelijk orgaan voor, dat belast is

96. Ontwerp-artikel 110 Wet RO: "Oe ge7-ec/tf.sa««/j7«<rs staan ne/ gerecn/ in zyn

Zy *MWI<7! de /ere-c/i/z/Wingen en andere gerecn/e/y*e verricMngen, aiwnede />yeentom-
s/en in raadkamer van nef coWege o/ £an/ongerecn/, vwarM/ zy zy'n fcenoeW,
W/HÜ««I, /enzy de /?re.s/den/ onde/scnWdfn/f/Ar de jfcan/onrecn/er, ouds/e in rang WM
fcenoem/'ng, in een /)(/'zonder ge va/ ander.? 6e5/w/."

97. VV, Bijl. Hand. II 1970-1971. 10 808, nr. 6
98. Zie Hand. II 1971-1972, p. 2757 e.v.: Geurtsen (VVD), Goudsmit (D'66), Abma

(SGP)
99. Hand. II 1971-1972. p. 3082
100. A.J. Cnoop Koopmaas, flecn/er «ipo/ift>*. NJB, 1973, p. 630-638 Zie ook:

inyKra/enWad: recn/er/y*e macn; « weinig /i'nfcs, de Volkskrant, 3 juni 1973
101. Brief van 22 maart 1972, gepubliceerd in: Gedacn/en over de /oefaww/ van

ret7i«/j/eging, p. 75
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met de benoeming van rechterlijke ambtenaren.'°^ Ruim eenjaar later, op 26
mei 1973, werkt Cnoop Koopmans zijn suggestie voor een raad voor de rech-
terlijke macht uit in het Nederlands Juristenblad, waarin hij opnieuw de stelling
verdedigt dat recht en politiek nauw verband houden, en dat dit verband in het
benoemingsstelsel tot uitdrukking dient te worden gebracht.'™ Om haar func-
tie naar behoren uit te oefenen is het daarom van het grootste belang dat de
rechterlijke macht het vertrouwen van de bevolking geniet:

recnrer/y&e woc/ir «n een rfemocraft'e «OMtfV /w: een recnrer/y&e macnf öïe
/fc «^ tfe èevo/fa>ĵ  voo/t)tow/ en oe mew//?̂ e/i en opva/ï/n^e/i vo« aïe

zo ^g«wa/icger</ moge/y'A: /n Z/C/J veren/#f. Mfa «en rec/ïr^r/yfe mac/i/
naarAzmmtfe///ng aanz/en/y/: a/Wy& van de sa/ne/wf e/tf/ig oer öevoifc/ng, rfon ton
zy /« een Zevende, ata ifcri/wcne /naafócnappy «aar /aa/: op rfen rf««r n/e/ Aevrea'/-

vervw//en, a/ vww «er a//een waar, onu/ar ner noo</zajte/y/fee verrrouwen /n
)ko/nen re onrörefcen. ""*

Over de bestaande benoemingsprocedure merkt hij op dat de ontwikkeling van
de samenstelling van de rechterlijke macht is achtergebleven bij die van de
wetgevende en de uitvoerende macht: "/ByenoenK/e par/emenfen,
en #emee/irera<i<?/i zyn vervan#e/j door êA:ozen co//e^e5, öe/ioem
Zieden p/aa« gemoaAt voor <ioor /zer par/e/nenr oangeweze/ie." Slechts bij de
Hoge Raad is het anders, omdat daar het beginsel van coöptatie 'op gelukkige
wijze' is gecombineerd met 'democratische inspraak van de burgerij'. (Dit
laatste moge dan feitelijk zo worden gezien, historisch is deze verklaring voor
de voordracht onjuist; zie § 3.3.1). Een andere reden waarom de benoemings-
procedure volgens Cnoop Koopmans onbevredigend is, is het toegenomen
beroep van de burgers op de rechterlijke macht tegen de rijks- of plaatselijke
overheid. Daardoor zou bij het ministerie de neiging kunnen bestaan om
rechters te passeren van wie men een uitgesproken kritisch-onafhankelijk stand-
punt heeft ervaren. Dit probleem speelt vooral bij de verdere benoemingen
waar het ministerie - anders dan bij eerste benoemingen, die praktisch altijd
door coöptatie tot stand komen - op dat moment nog nagenoeg vrijheid van
handelen heeft. Om aan beide problemen - de eenzijdige samenstelling van de
rechterlijke macht en de invloed van het ministerie van justitie - het hoofd te
kunnen bieden, bepleit Cnoop Koopmans een verkleining van de ministeriële
bevoegdheid bij het rechterlijk benoemings- en promotiebeleid en een vergro-
ting van de invloed van de burgerij daarop. Directe verkiezingen sluit hij echter
hij voorbaat uit vanwege de schadelijke gevolgen die hij daarvan in de
Verenigde Staten heeft gezien. Een benoeming van rechters door de volksver-

'02. Gedac/i/f/i, o.c. p. 74
'03. Cnoop Koopmaas, o.c. p. 630-631
'04. Cnoop Koopmans, o.c. p. 633 , .

169



tegenwoordiging ziet Cnoop Koopmans als een systeem met de meeste voor-
delen en de minste nadelen. Hij stelt daarom de instelling van een raad voorde
rechterlijke macht voor, waarin qualitate qua de president van de Hoge Raad
zitting heeft en waarvan de overige leden door de Tweede Kamer worden geko-
zen, met dien verstande dat zij periodiek aftreden en herbenoembaar zijn.

De ideeën van Cnoop Koopmans zijn in 1973 - ook onder juristen - niet hele-
maal nieuw. Eerder, in de jaren vijftig, heeft het Nederlands Juristenblad een
soortgelijk pleidooi gehouden en een lans gebroken voor een representatief
benoemingsbeleid."* In 1973 echter leidt het artikel van Cnoop Koopmans
tot een stroom van reacties, waarin vooral het verband tussen 'recht' en 'poli-
tiek' bekritiseerd wordt, een gevoeligheid die wellicht kan worden verklaard
uit de discussie over klassejustitie, die op dat moment net gesust lijkt. De
minister van justitie (A.A.M, van Agt) noemt het pleidooi van Cnoop Koop-
mans 'ongenuanceerd', en meent dat deze het woord politiek gebruikt voor ver-
schillende situaties. Toch is ook Van Agt het met Cnoop Koopmans eens dat
bij rechtspraak sprake kan zijn van politiek handelen:

van de recn/er neoften i/i/uwen inderdaad ee/i verarate-
t/i /waattcna/jpe/yAe vernowd/ngen /o/ gevo/g, en /cwnnen dw.v a/s /w/mefc
'e/en, öe/er gezegd a/.v po/tcy-wajt/ng - n/ervoor ne£ w£ geen ver/a/t/ig rfw-

pon;7;e/ - worden aange/ner/:/. Zit zow er evenwe/ voor /erwgde/nzen onder een rfer-
ge/y£ po//7/e£ /iande/en oo/: par/ypo/i/ie/: nande/en /e öegri/pen. Zodra n« rfe

wordf ge/egd /«e/ de vertegenwoordigende /t'cna/nen, zoa/v de neer Cnoop
:/cn d/e ay.voc/a/ie VAW O/J. /it ZOM /?e/n daar/n, a/.v ni/'t/af

', «te/ wt//en vo/gen. Wy' moeten o/yven ver/angen, da/ tedere recn/er, of
nty nw //d t.v van een /jo/t'/te)tepar/ty o/n/e/, oordee// in vofa/re/t/e on/>eva«ge/i/i«rf
en on/jar/yd/gne/d. W: A'an dan oo/t n/e/ inzien, da/ wy, ze//!? afc wy ne/ «//-
gangjpun/ van de neer Cnoo/? /Toopwanj zowden jt/ezen, a//e/7o/t/i'eite n'cnringen
in de recn/er/pe w;ac/(/ zowden /«oe/en aan/rerjen. "'°*

De vele tegenstanders van het voorstel van Cnoop Koopmans vrezen vooral een
politisering van de rechterlijke macht, en daarmee een daling van het vertrou-
wen in de rechtspraak. Ten recn/er d/e van wege zy'n po////e/te nc/tri/Jg
een po/in'eA: gefcoze/i co//ege word/ /jenoe/na" w n/e/ weer oZj/ec//e/.
vanwege z(/« po////eAe A:/ewr fmaa/i/a/ voor zyn öenoem/ngj word/ van
verwacn/ overeenAoms//g d/e &/e«r reen/ /e spreien en za/ n// z/cn ge/?o

! aan par////)o////eA:e progra/wna 's en .v/ana"/JMn/en.""" Men meent dat

105. Zie § 4.4.1

106. Hand. II 1973-1974, p. 807-808 ''
107. L. Wichers Hocth. NJB, 1973, p. 1209. In gelijke zin: W. de Vries, NJB, 1973, p

1212-1216 en Th. H.A.M, van Eupen, Handelingen NJV, 1975, deel 1, p. 41
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de door Cnoop Koopmans bepleite raad voor de rechterlijke macht voet geeft
aan "fl"e on/Ktffó #edac/jre dar ooA: /n de /-ec/ztópraaA: vvorrfr ^e5rrerfe« over

Anderen trekken de analyse van Cnoop Koopmans in twijfel. Zo zegt de
rechtsfilosoof J.J. Loeff in zijn afscheidscollege: "M/ A^^ / i er a//e
voor, dar t/e dewre/i en ra/ne/i va/j o/zze eer/)/erfvwwrd/^e gerec/jW^
«ra vwyd worrfe/j opengezer, zoddf er een / r m e wwu/ door/iee/i ton Wazen,
ttttwr wy z//« er n/er gerasf op o/«er verrrefcpwnr, waarvan vee/ &/*m'efc en voor-
rtrf/en rof vern/eww/n# w/rgaan, we/ y«wr w. """ Volgens J.C.M. Leijten
noopt de grondgedachte van Cnoop Koopmans - meer politieke verscheidenheid
onder rechters - tot een andere oplossing. Niet de ministeriële bevoegdheid
dient te worden verkleind maar er moet gebroken worden met het systeem van
aanbevelingen. Opnieuw meent Leijten - net als in zijn oratie uit 1970 - dat
'teamgeest' als criterium bij benoemingen dient te vervallen."" Hoewel hij
zich aanvankelijk nog bijzonder sceptisch uitlaat over een raad voor de rechter-
lijke macht'", toont hij zich in zijn preadvies voor de Nederlandse Juristen-
vereniging in 1975 een voorstander van een dergelijk instituut.""

4.8 Promotiefüncties

Uit het voorgaande blijkt dat het recruteringsprobleem van vlak na de Tweede
Wereldoorlog, en de latere kritiek op de eenzijdige samenstelling van de rech-
terlijke macht, heeft geleid tot twee ontwikkelingen: de institutionalisering van
een opleiding voor rechterlijke ambtenaren (de raio-opleiding) en de institutio-
nalisering van de werving en selectie van buitenstaanders, door de instelling

108. H.L. Wedeven, 7aa£ en pasiiïe van rfe recn/er/iy&e/nac/i/ J/J onze.sa/nen/ev/nfl. Hande-

lingen NJV 1975, deel 1. p . 96-97. In gelijke zin: M. Bonger, NJB, 1973 p. 1208, en

W. Schenk, Veran/iuoonft/ig e« voorwi/z/c/i/, NJB, 1974, p . 6-16

109. J.J. Loeff, We/ r e e n / « <fe noerfer va/J de ander , 1973, p . 15. iastemmend aangehaald

door W.E. Haak, / ld /je/ronam, a d rem, in: 7 «em/^e/dwzng/i/, 1975, p . 203-204

'10. J.C.M. Leijten, De rec/f/er o/? de sc/io/M/oe/, oratie 1970, p . 23

'11. J.C.M. Leijten, Rec/i/er en po/ifte* / , NJB,1973, p . 1204-1205 Zie ook: J .C.M.

Leyten, De op/e/d/ng van de maff«/ra/Mur in Atede/7and, in: 7aa£ en o/?/eid//i£ van de

ma£«/rafl/, 1973, p . 87

'12. J.C.M. Leyten, De/w5/7/e van de recn/eWy/te /nacn/ ;n de .samen/ev/ng; in: Handelin-

gen NJV 1975, deel 1, p . 121. Zie ook de stemming op de vergadering van de NJV

op 21 juni 1975. Vraagpunt 7 luidt: 'Is het wenselijk, dat een voor tenminste de helft

uit niet-leden van de rechterlijke macht bestaand college wordt ingesteld voor benoe-

ming van rechters? Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord: a. dient dit

college dan uitsluitend adviserende bevoegdheid te hebben? b. behoren de leden van dit

college te worden benoemd door c.q. op bindende voordracht van de volksvertegen-

woordiging?' Vraag 7 werd bevestigend beantwoord, evenals vraag 7a. Vraag b werd

o n t k e n n e n d b e a n t w o o r d . :•• . , • . • . : , • • : . : ._.: • •• , .
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van de Commissie aantrekken leden rechterlijke macht (aanvankelijk: Commis-
sie-Dubbink). Doordat in beide gevallen de minister van justitie belangrijke be-
voegdheden kreeg bij de samenstelling van de selectiecommissies, kon de uit-
voerende macht meer en meer haar stempel drukken op het selectiebeleid. Kri-
tiek op de potentieel uniformerende werking van de selectiecommissies bleef
dan ook niet uit."* De vermoedens over de uniformerende werking van de
selectiecommissies zijn later bevestigd door het voormalig hoofd van de Hoofd-
afdeling Rechterlijke Organisatie van het ministerie van justitie, P. Mosten. In
een interview in 1981 herinnerde hij zich de eerste tijd van de raio-selectie door
de minister van justitie Samkalden. ~ ••?.

"/ƒ(/ nee# de emté .ve/ecr/e </u{Y/e///i(: overgedaa/i en rfaar/nee ncAf/ynen gegeven
voor zyn verregenwoord/ger /n de Co/M/n/js/e, e/7 /£ £an« zeggen dar waren /iee/
srrenge ricnr/yne/?. Verrfer w ners/eeds zogeè/even dara/Zeen a7i£a/?dzdaté/i door
de commmi'e jtwowen waarmee zovve/ de recnrer/y/ce macnr a/s ne/ de/Ja/re/nem
z/cn bonden veren/gen. /4£y één van de rwee./wndawenree/ Z>ezwaar Wee/no«</en
itwam de tand/daar er n/er door. ""* : .._-.,,

Er is echter nog een ander - zeer belangrijk - terrein waar de invloed van het
ministerie van justitie na de Tweede Wereldoorlog toeneemt, en dat in de lite-
ratuur ten onrechte onderbelicht blijft, namelijk de benoeming in promotiefunc-
ties. Terwijl de critici van /ïecnZer en po/Y/zafc in 1973 zich vastbijten in de
ideeën van Cnoop Koopmans over de 'democratisering' van de rechterlijke
macht, signaleert deze in 1973 ook de groeiende greep van het ministerie van
justitie op de promotie van de leden van de rechterlijke macht. In 1975 schrijft
hij hierover:

TervwyV de ötfnoe/w/ng van n/ewwe /eden /n de co//ege.v /n/e/re een itwesft'e vwi
coó/war/e /.v, onttre&rde verdere fte/ioem/ng ö/nnen de co/Zeges z/cn /nam aan /HM
/nv/oed en ge.vcn/edr /n noo/dzaa/: door ner w/nwren'e wan/Mjrfft'c. £en «rworfe rfie
zo w/oge/Z/'A- nog ongen'enjrer «. De ona/7(anA'e///'/tne/d van de recnrer ren
van de adw/nwrrar/e, van de v/erde wacnr, van nerdaarn/ee verbonden o/j

aangera.vr. £en recnrer za/ z/cn /n zy'n dage///fae wer̂ : ffcto
/aren öe;nv/oeden door de weren^cnap dar zy« '/

van war ner O.Af. daarover aan ner /«/nwtón'e öen'cnr.

113. Zie: Coornhert Liga. /4//e/?wh>vf7M5/i7itfcegrori«g /97i , p. 46-47. Zie in gelijke zin:
P. Zonderland. H?/ /nmse/i/Jt getoa/ va/i rff A/é-(/<T/fl«*e fturger/y'Arf rfdi/er. Intermedi-
air 22 april 1977. p. 47 en W.E. Haak, /tec/i/ers, m> z/yn rfa/, w /io^ Arwn rt ?
in: De ;n<7?/5/rafl/ in de sf(r)aa/, 1979. p. 57-70

114. In: De .vcnurir/iur van de rec/i/er/y/fce /nac/i/. Trema, 1981, p. 163
115. Reactie op de preadviseurs. Handelingen NJV, 1975, deel 2, p. 54
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Waar Cnoop Koopmans op doelt is dat de anciënniteitsregel, die van oudsher
de doorstroom naar presidents- en vice-presidentsfuncties bepaalde, na de
Tweede Wereldoorlog allengs wordt vervangen door z.g. keuzebenoemingen,
waarnaar gesolliciteerd kan worden. De nieuwe situatie geeft de minister een
belangrijke rol bij de selectie van presidenten en vice-presidenten. De benoe-
ming tot president rechtbank bijvoorbeeld vindt plaats na consultatie van de
president van het gerechtshof in het betreffende ressort, die op zijn beurt het
gevoelen van het college en dat van de Deken van de Orde van advocaten in-
wint. De reden voor het verlaten van de anciënniteitsregel is dat de zich uitbrei-
dende kort gedingrechtspraak steeds meer eisen stelt aan de geschiktheid van
de (fungerend) president.'"" Bij wijze van experiment besluit de minister van
justitie (Van Agt) daarom eind 1974, ook de vacatures van vice-president recht-
bank voor sollicitatie open te stellen door publikatie in het Nederlands Juristen-
blad.'" • :-.

Een belangrijk punt van kritiek op de keuzebenoemingen was dat een herken-
bare procedure ontbrak. Of, zoals de vice-president van de rechtbank Arnhem
P.R. Smits het in 1989 uitdrukt: "//er depa/teAM67tf /*ad een £e/an#r/y/fce,
o/irfuzde/ty&e v/nger /n rfe pap, evena/s de /zo/preï/dertf va«

va/z //<?/ co//e#e, de /*0O/#q#?aer va/? yïtyft'ft'e en de
/, de /aame rvw»e mer /ÏM/Z 0/id00r#/-0«de///A:é' i'/i/Zc/zri/ige/jfawja/e/i.""" Ook

de commissie-Van der Velden, ingesteld door de Nederlandse Vereniging voor
Rechtspraak, hekelt in 1981 de "waas va« #en«/?izJ>wH#fle/d'\ die zich wreekt
ten aanzien van het vertrouwen van de bevolking 'Ywnda/ de /ndrwA: gewefo
wordr dar er wa/ re verbergen va/r. Maar ze//s onder de /ede« va/z de rar/zre/7y-
te macnr ze// wwdr /zer a/.v /werAwaard/g ervaren ddr ft//v00r/?ee/d n/e/.v öe&ena'
w over de w//ze waarop, mer /zawe op w/er adv/eze/z, öe«oe/n/«g /n /op/wncft'e.v
w de rec/jrer///A:e /nacnr ror 5ra«d A:ome«."'" Niet voor niets vergelijkt
K.E. Mollema de benoeming van een rechtbankpresident in 1980 dan ook met
een pausbenoeming: '7?eedï maanden van re voren zwe/r de tferwcnrensrroo/n
aan. De één waanr z/cn no^ wgew/yder dan de ander. Toen M/A:r A:eer op yteer
düf de werfce/7//ce i/z^ewi/de/i z/cn /n onze rewdenr/e Z?evznden en a/ddar /n nwn
/voren roren de dey7n/r/eve 6e.v/m/n# nemen. "'^

116. Rapport-Nivard, p. 370
117. MvT, Bijl. Hand. II 1975-1976, 13 600, hoofdstuk VI, nr. 2, p. 43 Zie: Circulaire van

3 januari 1975 (nr. 2284, P 874)
'18- PR. Smits, Êrt/gf faj/!//eAréTO/jg«! fa/ df /lu/rf/ge /Jrocerfwre va/i /?enotmj>i^ va/i

P^5(dcn;e/z en vja?-/jres/dé7i/en Wy rfe rec/»//>an*e« e« /?ov^«. Trema, 1989, p. 169
19. Gevraagd.- een roarf voor rfe rec/i/er/y'Jt? /nac/;/ /?a/7/7O7-/ va« tte comm«5/'e raa</ VOOA

rff rec/i/er/yle' ;nac/ï/ aan Ae/ fce^/MMr van tfe /Verfer/analse Ver^n/g/ng voor /?ec/i/5praajt,
gepubliceerd in: Trema, 1981, p. 253

120. K.E. Mollema, De iwH<? roo* *nnge// op. Trema, 1980, p. 137-138
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De kritiek op de ondoorzichtige benoeming in promotiefuncties moet worden
gezien tegen de achtergrond van het gewicht van de betrokken functies. Met
name de functie van (fungerend) president van de rechtbank is in belang
toegenomen, in verband met zijn taak in de kort gedingrechtspraak.'-' Bij de
Rijksbegroting 1982 vraagt het Tweede Kamerlid Faber (CDA) dan ook aan-
dacht voor het probleem van de 'verstrengeling' van de rechterlijke met de uit-
voerende macht. "Me/i zow &Mrt«e/j ze##en dar w/y op /zef o#enMA: /iard op wq>
z//W naar ee/i rec/tfem/aar. OoA: w d/r //M/.V /noere/i wy de «and Zn
boezem .vreten, //oe /tomr ner: va#e wewnormen, /caderwe^ev/n^
öe^Zn^e/en van benoor/Z/A: terwwr, toegenomen mondZ#neZd van de bwrger
re verderen, roe#enomen recnwnw/p, maar ooA: rra#e wergevwig/"'^ Faber
vraagt zich af hoe het in dit verband staat met de onafhankelijkheid van de
rechterlijke macht ten opzichte van de uitvoerende macht, en welke waarborgen
er zijn ten aanzien van het carrièrebeleid, om die onafhankelijkheid in de
toekomst te waarborgen.'-' Ook de Staatscommissie herziening rechterlijke
organisatie, neemt in 1985 bovenstaand perspectief van de toegenomen
overheidsbemoeienis en de bedreiging die daarvan uitgaat voor de onafhan-
kelijkheid van de rechterlijke macht, tot haar uitgangspunt: 'Waarmare toèe-
srwwr vator d/raï o/ Z/tttfrecr £>Z/ #e.vrnZ/7en berro^/cen Zs, neemr de Am? op
u/ttpratovt d/e voor ner besrwwr nZer gu/isrfg zZ/n, roe. Her oestuur fean er
daardoor /?e/an^ /7Z/ ne/?/?en a//een recnrerv re benoemen o/re bevorderen ww
wZe re verwacnren o/ j?e/?/eA:en Z5, dar z/y de door ner ê̂ rwMr #e.yre/de doe/e/i
n/er zw//en re^enwer^en."'-"' De Staatscommissie constateert een 'over-
heersende' invloed van de minister van justitie op de benoeming en bevordering
van rechters. Hoewel zij geen enkele aanwijzing zegt te hebben dat het benoe-
mingsbeleid ook maar enigszins tendeert in de richting dat door het bestuur
rechters worden benoemd of bevorderd van wie te verwachten of gebleken is,
dat zij de door het bestuur gestelde doelen niet zullen tegenwerken, acht zij het
wenselijk dat het bestuur een minder overheersende invloed krijgt op de benoe-
ming van leden van de zittende magistratuur.

4.8.1 Openstelling promotiefuncties •vy.

De kritiek op het ondoorzichtige promotiebeleid leidt in 1981 tot de instelling
van de werkgroep-Nivard, die niet alleen voorstellen doet voor een loopbaan-

121. /to/7?ort-A//Vflrd. o.c. p. 370 -
122. Hand. II 1 december 1981, p. 661
123. Hand. II 1 december 1981, p. 662
124. Eindrapport van de Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie, deel II,

p. 7
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prognosesysteem'~\ maar ook voor de benoeming in promoöefittieifes, £fe
werkgroep meent dat de benoemingsprocedures van met name de presdtegtea
en vice-presidenten, zoals die in de vorige eeuw ontwikkeld zija, minder gaei
hanteerbaar zijn geworden; zo zou bijvoorbeeld de aanbeveiingsfjr<Mj«taie**
zijn toegesneden op de beperkte omvang van de toenmalige rechÉssfcÉa ae
hoven (3 tot 5 leden). Het experiment met de benoemingsprocedure waarde
vice-president rechtbank wenst de werkgroep te handhaven en wettelijk *ast te
leggen. Ook ten aanzien van presidentsvacatures rechtbank stelt de wsrtereep
een open sollicitatieprocedure voor die zoveel mogelijk overeenkotnstei ver-
toont met de procedure voor de vice-president rechtbank. De aanbetaling sal
echter niet door een commissie maar door de president van het geredtaiirf
worden opgesteld. De president van het gerechtshof dient daarbij sehrifieijk
het advies in te winnen van de hoofdofficier van justitie, het desbetreffende
college en de Deken van de Orde van advocaten in het arrondissemesL^ ö e
regering volgt de suggestie van de werkgroep-Nivard en in 1985 w a s l ëe
functie van president arrondissementsrechtbank opengesteld voor sollcïfaée.
Anders dan de werkgroep-Nivard echter had voorgesteld, geschiedt de aanbe-
veling niet door de president van het gerechtshof alleen, maar vormt deae ees
commissie, met twee ad hoc door de vergadering van rechtbankpresideatea sss-

125. Het loopbaanprognosesysteem omschreef de werkgroep enigszins houterig als "ƒƒ«/
$/efce/;narig verza/ne/en van refevan/e in/ör/na/ie o/«/re/i/ de Ai/a/ig.s'te//ing van rec/i/ers
f/i vjce-/7re.sfc/en/en van rec/i/fran/ren (foe/angj/e//<>ig.sregis7ra/re,), a/ i /n^f de in/örwia/ie
o w /HM» verdere /oo/?/>aan/noge/i/A7ieden i/i de z/7/ende /nagü/rarnnr (7oopftaamW/ca-
/i'ej." (Rapport-Nivard, o.c. p. 367) De betekenis en de voordelen van het systeem
- waarin een sleutelrol voor de president van het college is weggelegd - waren volgens
de werkgroep-Nivard tweeledig. Volgens de werkgroep biedt het systeem de mogelijk-
heid van een betere onderbouwing van de aanbevelingen voor en benoemingen in rech-
terlijke promotiefuncties en van een verdere uitbouw van de personeelsplanning, terwijl
het voor rechters en vice-presidenten meer inzicht in eigen carrièremogelijkheden en
een grotere controleerbaarheid van de aanbevelings-en benoemingsprocedures creëert.
Het zou bij het loopbaanprognosesysteem niet gaan om een 'methodische personeelsbe-
oordeling' die de huidige functievervulling tot onderwerp heeft. "Df //««dig*./M/IC/IV-
v«-v«////ig van de mr/i/w q/" vicf-prMJaVn/ is in /ie/ 5ysf*«n geen iecKWe/ingsdoe/ 0/7
Zic/ize/f doo/i i/ec/i/i een aanjtnop/ngs/?«n/ voor de Aeoorde/ing van de />o/en/ië/e
gttc/ii&r/iWd." (Rapport-Nivard, o.c. p. 367) De plannen van de werkgroep-Nivard
verdwenen uiteindelijk in de ijskast. Thans is bij de NVvR opnieuw een loopbaanprog-
nosesysteem in studie.

126. N.B. Met weinig gevoel voor historiciteit noemt de werkgroep-Nivard de negentiende-
eeuwse aanbevelingsprocedure 'vooruitstrevend', omdat slechts de door het college
gekwalificeerde kandidaten voor benoeming in aanmerking kwamen, terwijl anderzijds
slechts die kandidaten benoemd werden die voor het college in collegiaal opzicht
aanvaardbaar waren. Bij herhaling echter is deze procedure in de vorige (en ook in
deze) eeuw juist op grond van deze factoren gelaakt wegens haar conserverende
invloed. Zie ook hoofdstuk 3

127. Rapport-Nivard, o.c. p. 372

175



1
gewezen rechtbankpresidenten. Een vergelijkbare benoemingsprocedure geldt
sinds 1987 voor de functie van president gerechtshof en sinds 1989 voor de
functie van vice-president gerechtshof. '^

4.9 Benoembaarheidsvereisten >

In hoofdstuk 3 is er al op gewezen dat de formele benoemings- en benoem-
baarheidsstructuren voor rechterlijke ambtenaren sinds de invoering ervan in
de vorige eeuw niet zijn gewijzigd. Na de Tweede Wereldoorlog heeft het
benoemingsstelsel weliswaar onder zware kritiek gestaan, maar tot een wijzi-
ging van de uitgangspunten, die al in het begin van de vorige eeuw zijn gefor-
muleerd, heeft dit niet geleid. In het licht van de ontwikkelingen die zich ten
aanzien van het denken over de aanbeveling en - later (zie hierna) - de voor-
dracht hebben voorgedaan is dat merkwaardig; daarbij ging het immers aller-
eerst om een /•ecT«ren>i£svraagstuk, nl. om de veronderstelling dat de rech-
terlijke macht eenzijdig is samengesteld. Juist de benoembaarheidsvereisten zijn
- misschien meer nog dan het benoemingsstelsel - bepalend voor het recrute-
ringsperspectief. Het verhinderen, bemoeilijken of juist vergemakkelijken van
de toegang tot het rechtersambt voor bijvoorbeeld niet-Nederlanders, personen
die niet voltijds beschikbaar kunnen of willen zijn, niet-juristen of juristen met
een specifieke opleiding, of (kandidaat-)rechterlijke ambtenaren met typische
nevenfuncties, kan een belangrijke impuls betekenen voor een vernauwing of
juist verbreding van de samenstelling van de rechterlijke macht. In de discussie
over de bredere samenstelling van de rechterlijke macht in de jaren vijftig,
zestig en zeventig, is dit probleem echter voor het grootste deel blijven liggen.
Ook in de jaren tachtig en negentig, als het thema 'afspiegeling' van maat-
schappelijke opvattingen en stromingen in de rechterlijke macht steeds be-
langrijker wordt (zie hoofdstuk 6), zal de aandacht voor de benoembaarheids-
vereisten achterblijven.

4.9.1 Het vereiste van het Nederlanderschap

De eerste, belangrijke barrière voor de toegang tot het rechtersambt vormt het
vereiste van de Nederlandse nationaliteit. Vóór 1988 wordt de nationaliteitseis
voor rechterlijke ambtenaren niet in de Wet RO genoemd, maar geregeld in de
Wet van 4 juni 1858, regelende de benoembaarheid van vreemdelingen tot
landsbedieningen, Stb. 46. '" Sinds 1989 wordt de nationaliteitseis ook in
art. 29a Wet RO genoemd. Een uitzondering op de regel van art. 29a Wet RO
nemen de niet-Nederlandse Molukkers in, 'die door de zorg van de Neder-

128. Zie § 2.3.5
129. Gewijzigd bij Wet van 11 juli 1882, Stb. nr. 82
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landse regering in 1951 of 1952 in groepsverband naar Nederland zijn over-
gebracht, en die op het tijdstip van het in werking treden van de Wet van 9 sep-
tember 1976 Stb. 468 in Nederland woonplaats of werkelijk verblijf had-
den'.'™ Zij worden bij de toepassing van de Nederlandse wetgeving behan-
deld als Nederlander, en zijn in tegenstelling tot andere niet-Nederlanders, wèl
tot iedere openbare dienst benoembaar, met uitzondering van de krijgs-
macht."' Ook het vereiste van het Nederlanderschap dat art. 29a Wet RO ais
voorwaarde stelt voor de benoembaarheid tot rechterlijk ambtenaar geldt niet
voor deze categorie niet-Nederlanders.'-'- Voor deze bijzondere rechtspositie
heeft de regering bij herhaling de 'bijzondere historische relatie' tussen de
Nederlandse regering en deze bevolkingsgroep genoemd.'" Met name de
Tweede Kamerfractie van de VVD heeft kritiek op deze regeling geuit, omdat
zij het niet wenselijk vindt dat niet-Nederlandse Molukkers functies als rechter,
burgemeester of lid van de Raad van State kunnen bekleden.'-'*

Tot aan de Wet van 28 september 1989, Stb. 420, was de eis van het Nederlan-
derschap - als gezegd - niet opgenomen in de Wet op de Rechterlijke Organisa-
tie."- Als in 1988 de eerdergenoemde Wet van 4 juni 1858 Stb. 46 vervalt,
ontstaat een situatie waarbij Nederlanders zowel als niet-Nederlanders in de
rechterlijke macht benoembaar zijn, maar waarbij degene die na benoeming het
Nederlanderschap verliest in verband met art. 12, eerste lid Wet RO zijn ambl
moet neerleggen. Bij de algehele grondwetsherziening van 1983 was namelijk
het tweede lid van art. 5 GW 1972 ('Geen vreemdeling is hiertoe benoembaar
dan volgens de bepalingen der wet') uit de Grondwet geschrapt.'* De rege-
ring is echter van oordeel dat het bezit van het Nederlanderschap van belang
is voor rechterlijke ambtenaren zowel 'als waarborg voor kennis van Neder-
landse verhoudingen en maatschappelijke beleving, als uit een oogpunt van
acceptatie door de justitiabelen'. Daarom stelt zij voor de nationaliteitseis inde

130. Wet van 9 september 1976, houdende regelen omtrent de positie van in Nöfcrtaad
wonende Molukkers die niet het Nederlanderschap bezitten (Wet betreffende «te positie
van Molukkers). Stb. nr. 468

131. Art. 1 Wet van 9 september 1976, Stb. nr. 468
132. MvA, Bijl. Hand. II 1985-1986, 19 076, nr. 5. p. 6
133. MvA, Bijl. Hand. II 1989-1990, 21 215, nr. 5, p. 3. Zie ook: Nota naar aanleiding vait

het eindverslag, Bijl. Hand. II 1986-1987, 19 076, nr. 7, p. 2-3
134. Eindverslag, Bijl. Hand. II 1986-1987, 19 076. nr. 6. p. 2, en: VV, Btji Hand, ïi

1989-1990.21 215, nr. 4. p. 2
'35. Overigens wordt in art. 12, eerste lid. Wet RO het verlies van het Nederlanderschap

wel als ontslaggrond aangemerkt.
'36. Deze bepaling zou volgens de regering een ongeweast accent leggen op het weren vaa

vreemdelingen. Hoewel de wetgever bevoegd is de openbare dienst geheel of ge-
deeltelijk te reserveren voor de eigen staatsburgers, sluit de beperking de benoembaar-
heid van vreemdelingen in de openbare dienst niet uit.
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Wet RO op te nemen.'" Volgens de regering is voor het stellen van het
nationaliteitsvereiste noodzakelijk dat tussen functie en Nederlanderschap
sprake is van een 'zinvolle samenhang'.'* Het moet dan gaan om functies
waarin een van de 'kerntaken van de staat' worden vervuld, t.w. functies
waarin rechtstreeks"' publiek gezag over burgers wordt uitgeoefend, of
functies die verband houden met de nationale belangen van met name de interne
en externe veiligheid van de staat.'"" Als voorbeeld van een dergelijke functie
noemt de regering de zittende en staande magistratuur."' Het CDA-Tweede
Kamerlid Paulis merkt hierover in 1987 op dat fundamentele Nederlandse
belangen vereisen dat men voor de vervulling van bepaalde functies c.q. beroe-
pen de Nederlandse nationaliteit bezit: "/W/// moeren toy vooröeetó

/uz/z'o/za//re{'f ee/i oordee/ moe? w'ü/wefce/i over <ie pe/-.vv/x//ietó w Ate/er-
/and. "'*- Uit het voorlopig verslag bij het wetsvoorstel nr. 20 301 blijkt
echter dat met name de PvdA het stellen van het nationaliteitsvereiste voor het
rechterlijk ambt niet zonder meer vanzelfsprekend vindt, nu de Grondwet geen
beletselen meer kent voor het benoemen van vreemdelingen. Zij vraagt zich af
of een vreemdeling, die in Nederland de hoedanigheid van meester in de rech-
ten heeft verworven, niet evenzeer geacht kan worden iemand te zijn die kennis
heeft van de Nederlandse maatschappelijke verhoudingen en maatschappelijke
beleving, en zij wijst er op dat een niet onaanzienlijk percentage van de justitia-
belen uit niet-Nederlanders bestaat."'' De regering herinnert er echter aan dat
de nationaliteitseis niet nieuw is, en meent dat van een rechterlijk ambtenaar
onder meer het bezit van een 'grondige kennis van de Nederlandse verhoudin-
gen' gevergd mag worden, waarvoor zij de Nederlandse nationaliteit - kenne-
lijk - een voorwaarde acht.'" In 1990 geeft de minister van Binnenlandse
Zaken, Dales, echter toe dat het bezit van de Nederlandse nationaliteit geen
'keihard blijken' is van de verbondenheid met de Nederlandse staat. Toch acht

137. MvT, Bijl. Hand II 1987-1988, 20 301, nr. 3, p. 9 Eerder werd de gedachte om de
nationaliteitseis o.a. voor de benoembaarheid in de rechterlijke macht te handhaven,
door de Tweede Kamer algemeen gesteund. Zie: VV, Bijl. hand. II 1985-1986.19076,
nr. 4. p. 1-6

138. MvT. Bijl. Hand. II 1984-1985, 19 076, nr. 3, p. 6
139. De bijvoeging 'rechtstreeks' is van belang. Bij de totstandkoming van de Wet van 25

februari 1991 tot wijziging van enkele wetten betreffende het doen vervallen van de eis
van Nederlanderschap voor bepaalde functies, Stb. 98. stelt de regering dat het enkel
uitoefenen van gezag geen criterium is voor het stellen van de eis van Nederlander-
schap. MvA. Bijl. Hand. I 1990-1991, 21 215, nr. 68a, p. 2

140. MvT. Bijl. Hand. II 1984-1985, 19 076, nr. 3, blz. 5
141. Zie in gelijke zin: MvA. Bijl. Hand. II 1989-1990. 21 215, nr. 5, p. 5
142. Hand. II, 19 maart 1987, p. 3201 :
143. VV, Bijl. Hand. 1987-1988, 20 301, nr. 4, p. 3 - ->•
144. MvA, Bijl. Hand. II 1988-1989, 20 301, nr. 5, p. 9 • >-
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zij het 'passend' om een 'veiligheidslijn' te trekken: "//er
/oo/tf een min/mate fteft-ofcfce/j/ze/rf ft// de jVederto/Kfre 5tóar, d/e a//ereem
# worden vatf#etfe/d "'**

4.9.2 Het opleidingsvereiste " ^ i a - . # i w ^ . " ^ ' ;•.•••*-jw

Sinds 1814/1815 is de tweede belangrijke voorwaarde voor benoembaarheid in
de rechterlijke macht het vereiste van een bepaalde universitaire juridische
opleiding geweest (thans ara. 35, eerste lid, 48, eerste lid, 64 en 86 Wet RO).
Voor de toegang tot het rechtersambt in de vorige en in onze eeuw is de oplei-
dingseis van groot belang geweest, omdat de uitsluiting van niet-academici
materieel tot effect heeft gehad dat met name de lagere milieus niet in aanmer-
king kwamen voor een benoeming in de rechterlijke macht.

Afgezien van kleine wijzigingen'*', heeft na de Tweede Wereldoorlog slechts
enige discussie bestaan over de al dan niet benoembaarheid van fiscaal-juristen
in de rechterlijke macht. In 1972 rijzen grote bezwaren van de kant van de
universiteiten, als een uit 1957 daterende regeling, die afwijking van de
algemene opleidingseis toestaat bij de benoeming van die raadsheren in de
Eeredr/stoCKtTi, tivt vrtisVciftCTii 'AVtT&i TV/ak.?i &ve.Vi m de. belastingkamers, niet
wordt verlengd.''" Ten onrechte wordt de fiscaal-juridische studie als onvol-
waardig beschouwd, zo betogen de tegenstanders van het ontwerp. "Z)e ge-

145. Hand. II, 19 september 1990, p. 71 ^ , , ; -,•:.•. *•:-?'! <=:•
146. Bij Wet van 7 september 1972 Stb. 461 is voor de kantonrechters-plaatsvervangerseen

opleidingseis als voorwaarde voor benoembaarheid ingevoerd. In art. 64 (gerechtsho-
ven) werd de leeftijdsgrens geschrapt en ook de eis dat de opleiding ten minste vijf
(voor de raadsheren-plaatsvervangers: tien) jaar geleden moet zijn voltooid. Ook in art.
84 (Hoge Raad) werd de leeftijdseis geschrapt. Bij Wet van 17 oktober 1978, Stb. 564
werd art. 86, eerste lid. Wet RO gewijzigd, in die zin dat voor de benoembaarheid tol
de Hoge Raad de eis van het verlopen van tien jaren sedert het afleggen van het doc-
toraal examen niet van toepassing was op eventuele aanvullende examens. Bij Wet van
14 mei 1981 schrapte de wetgever in art. 86 Wet RO het vereiste voor de benoeming
van de raadsheren, de procureur-generaal, de advocaten-generaal en de griffier-generaal
van de Hoge Raad dat de academische graad of hoedanigheid ten minste tien jaar voor
de benoeming diende te zijn verkregen. Een soortgelijk vereiste voor de gerechtshoven
(vijfjaar) was al bij de Wet van 7 september 1972, Stb. 461 afgeschaft. Na 1981 zijn
de bepalingen in de Wet RO over het opleidingsvereiste tweemaal gewijzigd. Zie voor
wijzigingen i.v.m. de invoering van de Open Universiteit: Wet van 14 november 1984,
houdende Wet op de Open Universiteit Stb. 1984, 573 Bij Wet van 26 juni 1986, Stb.
388 werd in de artt. 35, eerste en tweede lid, 48, eerste en tweede lid, 59b, 64, 86,
eerste en tweede lid, en 109 Wet RO de zinsnede 'een Nederlandse universiteit of
hogeschool in de zin van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs' vervangen door:
'een Nederlandse universiteit in de zin van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs ' .

•47. W , Bijl. Hand. II 1971-1972, 10 808. nr. 9

179



voor a//e rgcAtór/yifee y^ncr/es deze/y /̂e me« vaw
moeren ^drfe/i, e/i we/ de we/£e o.a. /n ÜAÏ. 64 z//n Offiyc/zz-eve/z, ///to /uer meer
/n overee/tyremm/«j? mer de /tuótfge .«'rwar/e. //er rec/jr w zo omvartgryfc gg_
worrfe/i dar een //ire#ra/e A:enn/.v daarvan aan n/eww/jrf weer /.v #e#eve/i. Va/i
de ywrar ton n/er /weer verwacnr worden dan dar n// een brede a/gemene
y«r/d/icne itewiw nee/r, mer een verd/ep/ng daarvan op 6e/>aa/de onderde/e/i
waarvoor n/y \pma/e be/an#sre///n# nee/r. "'** Men beschouwt het als een
ongerijmdheid dat een strafrecht-jurist "d/e noo/r /ett /neer van ner fte/ay%-
recnr nee^ ^ez/en dd/z zy/i e//jen aan#//re, we/ zonder /neer öenoemèaar zow
z(/« /n zowe/ de c/v/e/e a/5 de ftetofln^tomer, rerw//7 de J75caa/-y«mr, dïe
evenvee/ van ner /?Mrger////c recnr a/vveer a/5 de srra/recnr-ywmr, n/er benoem-
baar zo« zyn /n de c/v/e/e &a/ner, /aar ^raan de betor/n^fca/ner". Alle meesters
in de rechten, ook de fiscaal-juridische en notariële, zouden zonder onderscheid
benoembaar moeten zijn in alle kamers.'*'

De minister van justitie (Van Agt) wijst deze kritiek echter van de hand. Hij
heeft grote moeite met de gedachte om juristen die het strafrecht 'niet meer dan
elementair', in het kandidaatsexamen hebben bestudeerd, toe te laten tot de
strafrechtspraak. "De .vrra/rec«tt/?raa& w een reer onderwerp. Z// raaA:r /« ve/e
geva/Ven es.venr/ë/e /wen.ve///A:e waarden en be/an#en. ./««r b/y ner ^rra/rer/;/
A:o/nr ner a/rnans /n de meer be/an#r//&e zaAen aan op ner /nz/c/ir /n ner Aoe en
waarom. Daarbi/ moer men bede/z&en, dar de 5rrayrecnr5praaA; /n de
meerder/ze/d van de #eva//en, b// de tonronrecnrer a/rzyd en b/y de
.vemenr.vrecnrbanAen mee.vra/ -de po//r/erecnrer name///A:-, p/aattvwaY /n een
enAe/vo«d/j?e Earner. "'* Niettemin blijkt de regering bereid voor een deel aan
de bezwaren tegemoet te komen. Zij neemt een viertal amendementen op het
ontwerp over. De vakken burgerlijk-, en handelsrecht en strafrecht blijven
verplicht op doctoraal niveau, daarnaast kan een keuze worden gemaakt tussen
het Nederlands staatsrecht, administratief recht of belastingrecht.'""

148. Afdeling Fiscaal en Notarieel Recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de
Rijksuniversiteit te Leiden, Verslag van een openbaar gehoor. Bijl. Hand. II 1971-
1972, 10 808. nr. 9, p. 1-2

149. Wetenschappelijke Staven in het Belastingrecht aan de universiteiten en hogescholen in
Nederland, zie: VV, Bijl. Hand. Il 1971-1972, 10 808

150. Hand. II 1971-1972, p. 3061
151. Amendement-Geurtscn. amendement-Van Schaik. amendement-Haars en amendement-

Rocthof. Bijl. Hand. II 1971-1972. 10 808, resp. nrs. 36, 37, 38 en 39 De bezwaren
tegen de niet-benoembaarheid van fiscaal-juristen zijn overigens gebleven. Zie b.v.:
H.J. Hofstra, Z)*pasi7ie vn/i t/eyï.ïcaa/-./Km/. Weekblad voor Fiscaal Recht, no. 5027,
p. 132-137; P. Meyjes, Cflvra/i/ ^«afi/orw. Weekblad voor Fiscaal Recht. no. 5027
p. 125 132; P. Meyjes, £><• gen«/5/f//e/ide woortfen van rfe /H/VIM^/- VWI
Weekblad voor Fiscaal Recht, no. 5036, p. 321-323; H.C.F. Schoordijk,
/wio<7ni/ig.sme/i vowrf? rcdi/<?r/</*e mac/i/, NJB 1988 p. 286-287; De wyzigm/?
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4.9.3 Incompatibiliteiten ^««vv^•••-.-. - ^ v . . - > ; «. ^uv* ,»•••

Terwijl de aandacht voor het nationaliteitsvereiste en de opleidingseis na de
Tweede Wereldoorlog vrij marginaal is geweest, en slechts heeft geleid tot de
handhaving van de bestaande benoembaarheidsstructuren, heeft de regeling van
de onverenigbaarheden - in het bijzonder de regeling van de nevenfuncties -
vooral de laatste jaren tot veel commotie geleid.'" Op weinig plaatsen wordt
het verschijnsel van wetgeving als 'reactief verschijnsel"" zo duidelijk als
bij het onderwerp van de nevenfuncties. Aanvankelijk lijkt na de Tweede
Wereldoorlog ten aanzien van de nevenfuncties een liberale houding te bestaan.
Zo vervalt in 1956 de bepaling in de Wet RO dat de leden van de rechterlijke
macht geen 'ambt kunnen uitoefenen aan hetwelk een vast tractement verbon-
den is'. In plaats daarvan wordt in 1956 in de Wet RO het criterium van de
'hoofdbetrekking' ingevoerd. Hoewel het de leden van de rechterlijke macht
verboden is een andere hoofdbetrekking te hebben, zijn nevenfuncties, ook die
waaraan een vergoeding is verbonden, toegestaan.'"* De liberale houding ten
aanzien van nevenfuncties zet zich in onze tijd door in het rapport dat de
commissie-Van Julsingha in 1980 uitbrengt ten behoeve van de NVvR, en bij
de grondwetsherziening 1983. De commissie-Van Julsingha acht nog slechts
een beperkt aantal functies, beroepen of ambten steeds onverenigbaar met het
rechterlijk ambt, t.w. die van advocaat, procureur, notaris, belastingconsulent,
deurwaarder en rechtshulpverlener.'"''' Wel is de commissie verdeeld over de
vraag of, anders dan tot dusverre, functies in of lidmaatschappen van verte-
genwoordigende lichamen met wetgevende bevoegdheid en functies in het open-
baar bestuur steeds onverenigbaar moeten worden geacht:

, "De recftrer d/'e z(//i too/: Z/i o«o/7za/7Jfce/(/JÜ?«7/ moer wZroe/ene/?, fte/?oorr voor zo ver
' Zw fóettZ/7#, wZr/eg e// roepö.wZflg van een wetfe/Z/Jfce re#eZ, «Zer re

• vajwfe//Zn^ van deze regeZ, rerwZ/7de rec/irer dZe moer

vry woef >vtofl/? fe« o/7zZc/zr
va/j pamye/; /aa/ i>«/«er* «z'ef roe rfar de rec/i/er /'/? procedwre^ waar/;//' de over/ie/d

enige Ae/raWrtgert fre/re$Wte <fc W-O. m rfe rvveede ATamer, Weekblad voor Fiscaal
Recht, no. 5082, p. 381-385; Wyz/^//ig va« e«/ge /?e/?a//>ige/i A»?/re î?/jde de rec/j/er///*e
orga/i«a/;>. Weekblad voor Fiscaal Recht, no. 5031, p. 234-235

'52. Het vraagstuk van de onverenigbaarheid op grond van bloed- of aanverwantschap of
zwagerschap blijft hier buiten beschouwing. In het kader van de aanhangige herziening
van de rechterlijke organisatie is deze eis bij Wet van 3 juni 1992, Stb. 278 komen te
vervallen.

'53. De term is van Reiner de Winter, De //eersertde /eer, 1992, p. 7
'54. MvT, Bijl. Hand. II 1954-1955, 3705. nr. 3 Vergelijk art. 8, eerste lid. Wet RO
'55. Rapport Onverenigbaarheden, gepubliceerd in: Trema, 1980, p. 181
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I/I g/ii^c vorm èerro/kte/i w a& 6^/a«^/jÉ'tóenrfe, i/i ee/i Z«/zo/idcre re/arie tot dtt
"'*

Ook een minderheid van de Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet
en de Kieswet meent in 1971 dat alle met rechtspraak belaste personen - voor-
zover zij de rechtspraak als hoofdberoep uitoefenen - uitgesloten dienen te
worden van het lidmaatschap van de Staten-Generaal. Voor het bekleden van
de functie van rechter is volgens haar een andere 'instelling' vereist dan voor
die van volksvertegenwoordiger. Zij meent dat er een principieel onderscheid
is, "rerw# fe voere/i op Zier &eg//zse/ va/z de sc7ie/'d//J# der /nacAfó/i"; daarnaast
meent men dat "de /wrgerr Aer oo£ met* op pn/s .tfe//e/i //utfe/i rec/zrerj een
MiTgespro/fce/i po//rieA:e ./w/jcne zowden fcefc/ede/i". De overige leden van de
Staatscommissie en de regering delen dit inzicht echter niet. Het beroep op "nef
Jt/Vm/eJte, doc/j ac/zrer/ttw/de, Z?e#//i.re/ va/i de jc/ie/d//ig der mac/tfe/i" acht men
allerminst overtuigend'":

voor /jer a/?jw/ va« rec/?fer e/? voor rfo/ va/? votoverrege/ïwoord/tfer ee/i ver-
//!.vre////ig ZOM zy/i v^rewr, ac/zren wy ee/j zwa/: argww/e/i/. Naar onj

er geen ovmu/ge/Jöe .vfaa«rec/ife///fe gro«de« aa/j re voeren om de
ge/ie/e rec/?rer////ke /nac/tf /n a/ z(//i ^e/ed/n^en /« </e Cro«dwer va/j /ief /JV///IOÜ/-

sc/ia/j va/j r/e 5/are/i-Ge/ieraa/ w/r re i-/«/re/?. Oo^ ///er rysr de vraag o/oy een
eve«r«e/e o/ivere/»/goaarver/:/an/?g /»er ged/jö%re/ir/eerd zou /noere/? worde/i. /Ver
verd/enr de voordeur o/« //i de Cro/ïdwer op d/r pw«r /i/etó re öepa/e/i, zodflï rfe
wefgever a//e vr////e/d /zee/r ow - «a gro/idwett/?erz/e/ï//ig - de rege//«g re rrejfen,
d/e ////' eve/?r«ee/ ZOM

Overigens blijft de grondwettelijke incompatibiliteit voor de leden van de Hoge
Raad in 1983 onveranderd."" De regering sluit daarvoor aan bij een tweetal

156. Rapport Onverenigbaarheden, Trema, 1980 p. 181
157. Eindrapport Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie, o.c. p. 119
158. MvT, Bijl. Hand. II 1978-1979, 14 223, nr. 3, p. 20 Zie in gelijke zin het Eindrapport

van de Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie in 1985.
159. Art. 97 GW 1922, voorzover hier relevant, luidt: "£«•« //d van rfe Sto/e

/art tó ge/yter ftyrf z(//i W«-/M-«»d«ii o/ fltf van ae/i /faarf va/i 5/a/e,
/>r«jtfe/irq/*//</ van 0//?rocttreMr-£é7!eraa/o/"adv0caa/-g«ie'raa//>(/ rff
noc/i prrarfenr o/ /id van de /4/gewefn? /?e*«i/taméT, noen Co/n/n/55ar«
('n fe/if /JTOv/nciV."

Art. 99 GW 1938/1946/1948 (art. 106 GW 1953/1956/1963/1972). voorzover hier
relevant, luidt: "Een /irf van de 5/a/en-Ceneraa/ *an n/e/ ;e gW(/*<r /yd zy'n Www'"'.
vi'cr-AJrf.v/den/ o/ //d van den Raad van S/a/e, /w.viden/, vic^-/jr«irfen/ o/ /«* ^ " "/
/7TOCwreMr-gene/-aa/q/"advocaa/-generaa//jy den Woogen Raad, noc/i/?re«denr o/tó
van de ^/gemeene ReA:en*a/ner, noc/i Co/nm«5an5 dej Jfon«'ng5 /n eene ^rov/naV."
Art. 57, tweede lid GW 1983, luidt: "£en /(d van de Sta/en-Generaa/ *an n/e/
ïyn /n//iu/er, i/aaisjecre/am, //d van de Raad van Stó/e, //d van de /4/gemene

182



historische argumenten: het opmaken van de voordracht voor de Hoge Raad
door de Tweede Kamer, en de taak van de Hoge Raad bij de beoordeling van
ambtsmisdrijven."*' Beide argumenten zijn overigens niet erg sterk. De voor-
drachtsbevoegdheid van de Tvveede Kamer staat immers het lidmaatschap van
de £er.tfe Kamer niet in de weg; het tweede argument mist kracht omdat ver-
volging en berechting van leden van de Staten-Generaal in de praktijk nooit is
voorgekomen.'"

4.9.3.1 Politieke nevenfunctie van A.J. Cnoop Koopmans

De discussie over (politieke) nevenfuncties van leden van de rechterlijke macht
is tot de jaren tachtig vooral theoretisch van aard. Hoewel het verschijnsel van
rechters met politieke nevenfuncties niet geheel onbekend is, hebben 'inciden-
ten' met dergelijke nevenfuncties zich tot dan toe niet voorgedaan. Dat ver-
andert als de Amsterdamse rechter A.J. Cnoop Koopmans in 1982, behalve lid
van de Eerste Kamer voor de PvdA ook lid wordt van de gemeenteraad voor
die partij in Amsterdam. Onder de kop 'Mr. Oioo/? Aoo/ww/w /rag va/i rec/tf-
to/üt n/er /« raad' bericht Het Parool op 15 juni 1982 dat bij de Amsterdamse
rechtbank en bij het ministerie van justitie bezwaren zijn gerezen tegen de
combinatie van beide functies. Later blijkt dat het bericht in Het Parool op een
misverstand berust, maar inmiddels is al enige commotie ontstaan rondom de
verkiezing van Cnoop Koopmans. Niet alleen bij collega-rechters (zie hierna),
ook bij de PvdA bestaan bezwaren tegen een dergelijke combinatie van func-
ties.'" In overleg met het ministerie van justitie geeft Cnoop Koopmans zijn
baan als rechter voor tweevijfde op, met behoud van volledig salaris als vice-
president, onder de voorwaarde dat hij zijn verdiensten als raadslid afdraagt
aan het Rijk.'" Zelf zegt Cnoop Koopmans later over zijn nevenfunctie het
7tee/ va/ïze//5/?reA:e/tt/" te vinden "daf y> a/5 rec/tfer aan po//ri<?A:
doe/z". "Waarom zou ye gee/z ve/-&ez/flg5-a#zc/ie voorye raam

faimer q/7/rf van o/procKrewr-generaa/ o/ advocaaz-generaa/ Ay de Woge
160. MvT, Bijl. Hand. II 1978-1979. 14 223, nr. 3, p. 18. Beide argumenten waren eerder

genoemd door de Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en de Kieswet,
Eindrapport, o.c. p. 115. Vergelijk art. 119 GW 1983: "De tedéTj van de 5/a/e/i-
Generaa/, de /mn«/er.s en de .s/aa/s5ecre/ara.yen 5/aan wege/u amtom/5</n/v^/i /n d/e
/>e7re££/ngen ge/j/eegrf, ooA: na /wn a/?raten /frec/f/ voor a? Woge /?aaa\ Df oprfracA/
to/ vfrvo/gmg ivoraï gegeven M/ Afon/'n/WyA: /»«/«// o/ />y een ftei/M/7 van ae Tweede
Kamer." Met art. 119 GW corresponderen artt. 92 en 103 Wet RO.

161. Zie ook: CA.J .M. Kortmann. De C/-onrfwe/5nerzi'en/>igen Z98J e« 7987, 1987, p. 333
162. Zie: Het Parool, 15 juni 1982, A/r. Cnoo/? A!bo/vna/w mag van recn//»anj(: n/e/ <n raad
163. NRC Handelsblad, 19 juni 1982, Mr. /1V. Cnoo/J Koo/wta/« rtecn/er en poli/icus W/

*vyze van expen'/nen/. Zie ook: De Telegraaf, 16 juni 1982. /?ecn/er-raad5/(d zoefa
: ander wer/t. N.B. een deeltijdaanstelling in de rechterlijke macht is pas sinds 1989

• -ï mogelijk. Zie § 2.3.8 . it*v•« -jr.u= ,̂-..;. ..- /:;
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/fc ne/> dar a/ft/d gedaan, /eder men.v nee^ tócA z///i po//rieA:e voordeuren? /j/j
ner maar 6eA:e/id /.v. Maar de j?a/i^are opva«z>j£ w ywwrv ye mag we/ y>
me/i/>ij?en neftöe/j a/.9 rec/zrer, a/.v «er maar mer revee/ naar ö«/Yen tow. ""*
Een uitgesproken voorkeur of mening over maatschappelijke of levensbe-
schouwelijke vraagstukken staat volgens Cnoop Koopmans de vereiste onpar-
tijdigheid voor het rechtersambt niet in de weg. "£en recnrer w een gewoon
menv mer gewone men/ngen, gewone emori&v en gewone fcepertojgen, toe
m/nder mv^nê  daarover /?e.rraan /zoe fterer."'"

De nieuwe politieke nevenfunctie van Cnoop Koopmans wordt door collega-
rechters en door de media, met gemengde gevoelens begroet. H.H. Kirchheiner
vraagt zich in Trema af of in deze niet een wat meer "nomogene wertovz/ze"
nodig is. "Wdnr noe zow ner zzyn tt/rgeva/7en onder de vor/ge pre.v/denr va/j de
recnrAanjt y4m.vrerdam (Stheeman, MdW) en onder een andere -wrengere-
ff«n/.v/er vanyw^fifte? f.. j moeren deze Awe.vftes Wyve/K/ f er öeoorde//ng zyn van
de /7erreĵ ende prev/denr van de rec7itf>anA: en de minmer van y«.mrie feza-
men?"'*' De president van de rechtbank Amsterdam, W.J. Borgerhoff Mul-
der vindt het 7z/'-tf we/ prerrfg a/s rec/irers z/c/i op maawcnappe////: getoerf
bewegen.""'' De Deken van de Nederlandse Orde van Advocaten, P. van den
Hoek, noemt de combinatie van beide functies echter "o/y»e£n«fce/t/fc": "De/w-
.v/fte van de reenrer///fce macn/ /n A/eder/and wordr 5fór/t gerevperreerd en gera'tf
een grore mare van accepra/ze. f-j fiy zo 'n dtóM?e//Mncrie öe.yraar
de .vcny/i regen ye A:r//gr en er rwzy/e/s tonnen ryze/i over de o
van de reenrer en over ner recntópreA:en zonder aanz/en de^ persoon^. ""* Be-
paald minder enthousiast is Het Parool, bij monde van H.W. Sandberg. Prak-
tisch levert de nevenfunctie volgens Sandberg een 'heel geregel' op, zoals
verandering van roosters en overdracht van zaken aan collega's. Ook overigens
vraagt Sandberg zich af of het raadslidmaatschap van Cnoop Koopmans (princi-
pieel) wel zo wenselijk is. Zeker nu het een zo "gedeponeerd geze/senap" als
de Amsterdamse gemeenteraad betreft, ligt het gevaar op de loer dat de
Amsterdamse rechter in het grensgebied van recht en politiek terechtkomt.
"Om nw re voorkomen dar een si/Marie ton onwraan waar/n de rec/irer Cnoop
Aoopma/w ZOM moeren oorde/en over aspecren van een fte/e/d waarvoor /itf
gemeenreraad.v//d Cnoop Koopman* mede-veranrwoorde/i/itne/d draagr, « CÖI

164. Bij: C. Lindo. £«i »f/i a«rfere r^c/i/er, interview met A.J. Cnoop Koopmans, NJB,
1987, p. 725

165. Bij: F. Bruinsma, Kec/i/e/- Cwoop ATOO/JWÖ/W.- "Onq/ftart/tWy/fc « /urt
Staatkundig Jaarboek, 1985, p. 13-14

166. H.H. Kirchheiner. Trema, 1982, p. 183
167. De Volkskrant, 16 juni 1982, Kaarftó/maa/.st7!ap recA/er ze/ co/Yega'5 voor /ie/
168. De Volkskrant, 16 juni 1982, o.c.
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gf op gong g^racAr". "* De Haagsche Courant daarente-
gen ziet juist voordelen in de nevenfunctie van Cnoop Koopmans: "a/.Y //d va/i
<fe raarf zowe/ a/.v //d van de r^c/ifór///A:e wacAr woonr /zzy fC/ioop Aoo/ww/w,
AfóW) z'/i ee« ^/aze/i /ZW/.Y en a//e/j, d/e wier /zem AeAèe/i re maA:e/i, toymen A.TZZ7.YC/I

roe: de co/7j/7/«afte vanywncrze.9 za/ nem er no^ 5cAe/per van &evw«r /na/ce/j, dar
to; a/s rec/zrer ona/7zan/:e/zy/: moer zzyn.""°

Krap anderhalfjaar later, in november 1983, wordt de politieke profilering van
Cnoop Koopmans - overigens niet voor het eerst - aan een vuurproef onderwor-
pen. In deze periode is sprake van massale ambtenarenstakingen. Met kort
gedingen trachten de betrokken werkgevers (de Staat der Nederlanden/parti-
culiere werkgevers) een einde te maken aan de stakingen. Tegen deze handel-
wijze rijst felle kritiek bij de vakbeweging, die meent dat de rechterlijk macht
zo voor 'politieke doeleinden'"' wordt misbruikt. De fractie-leider van de
PvdA, J.M. Den Uyl betreurt het dat de overheid het oordeel van de rechter
zo snel heeft ingeroepen: "De over/zetó benoorr w/rer/nare re/-«^/zow^nrf re zzyn.
Ze mag een beroep op «er a/gemeen 6efan# /z/er geftrw/Jte/z om a/j werfcgee/yrer
tor z/>z re fcrzy^en."'" Ook in de media wordt er bij herhaling op gewezen
dat de verschillende kort geding-rechters, bij gebreke aan een wettelijke
regeling aangaande het stakingsrecht, 'op glad ijs schaatsen' of wordt gespro-
ken over 'rechterlijke kruipolie'. '" Als hem in een televisie-interview met
de actualiteitenrubriek van de Vara, /Ic/zrer /zer Mewwv, op 29 november 1983
wordt gevraagd naar zijn mening over het feit dat de rechter steeds vaker wordt
ingeschakeld om arbeidsconflicten op te lossen, zegt Cnoop Koopmans dit een
'bedenkelijke ontwikkeling' te vinden, "uwzr op aYe man/er wo/tfr de rec/zrer

om de over/ze/d re /ze/pen, /zand- en 5pand/ensren re ver/enen. 7e
de s/rz/arz'e dar de regenn# een beroep op de rec/zrer #aar doen, om z'«

gezag re /zandnaven. (-) Op d/e man/er brengye de recnrer /n een /zee/ nacne/zy-
te gezagss/zwarze en />e.vrwwrK-ony7zcr, waar nzy e/gen/zy/t n/er voor /?é-doe/d z.y."
Het 'verbaast' Cnoop Koopmans dan ook:

aanvaard
/.Y dar e^n ^«n.Yft'̂  «rwafze. A/aar ner zoz/ /«e aan de andere tonr

oo/: n/er v e r e e n afa /zer wowenr towr, dar/n fterrz'ge ron/Zzcren, afa de recnrer /n
Aer torr ̂ ed/ng dzi/de/zyfc wordr /ngeicna/:eW ow ner reger/ngsgezag door re voeren
en de regenng.Yöe.y//y/ren re reafceren, dar dan oo£ we/ een.Y zn ner onge/zy/t ge^re/-

169. H.W. Sandberg, foc/i/er-Gemewi/eraadi/jrf, Het Parool, 8 juli 1992
170. Haagsche Courant, 24 juni 1982, Onpartyrfige rectoer
l ' l- Zie bijvoorbeeld de vice-voorzitter van de grootste ambtenarenbond AbvaKabo, H.

Pont. De Volkskrant. 30 november 1983
'72. Den l/y/.- / jc/ i„ m'rt Z^vergee/i, Het Parool, 2 december 1983
173. Deventer Dagblad, WecA/f/-///*e *rw/>o//>. 1 december 1983
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o/anderen, zoi«fert A:M/v?e/i ze##éw.- "A/OM, <#e rec/j^r faj« g
, e/? dar ./'e rfaar dan Zje/zeZ/aV? /xygr, ato a f e om gaor va/fen ais

m'er mm* tef gezag /iee#, o/naaf ze rf^
y««r voor po/töete con/7/cren woraV "

Het interview met Cnoop Koopmans in 1983 leidt tot een storm van (veront-
waardigde) reacties en trekt veel publiciteit. De presidenten van de rechtbanken
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Groningen reageren eensgezind geprik-
keld op de wijze waarop Cnoop Koopmans zijn visie openbaar heeft gemaakt.
Tussen deze presidenten bestaat echter een opvallend verschil van mening over
de juistheid van het betoog van de Amsterdamse rechter. De Groningse presi-
dent G. Overdiep en de Amsterdamse president B.J. Asscher kunnen zich gro-
tendeels vinden in de kritiek van Cnoop Koopmans. Overdiep geeft toe zelf een
'impliciet wantrouwen' te koesteren jegens de tenuitvoerlegging van kort
geding-vonnissen, en daarom gewoonlijk een dwangsom aan zijn uitspraken te
verbinden. De Rotterdamse president, F.J.M. Nivard, daarentegen zegt uit te
willen gaan van een 'impliciet vertrouwen' in partijen, en om die reden juist
geen dwangsommen op te leggen.'" In Het Parool is het opnieuw H.W. Sand-
berg die de uitspraken van Cnoop Koopmans scherp bekritiseert. Sandberg
wijst er op dat in de serie kort gedingen, de staat tot dan toe slechts een maal
als eiseres was opgetreden, zodat van het verlenen van 'hand- en spandiensten'
aan de regering geen sprake is. Ook constateert Sandberg een 'vrij algemene
bereidheid' bij de bevolking en bij vakbonden om zich neer te leggen bij het
rechterlijk oordeel. De verbazing van Cnoop Koopmans, dat de uitspraken in
kortgeding nog steeds aanvaard worden, noemt Sandberg 'begrip-bij-voorbaat
voor het aan de laars lappen van rechterlijke uitspraken.' Een lid van de
rechterlijke macht dient zijns inziens 'beter te weten' of zich tenminste anders
uit te drukken.'™ Dat is ook de mening van de minister-president,
R.F.M. Lubbers, die in zijn wekelijkse persconferentie de uitlatingen van
Cnoop Koopmans 'buitengewoon ongeloofwaardig en onverstandig' noemt. Zij
zouden 'een gevaar voor de politiek en daarmee een risico voor de democratie'
zijn. De vrees van Lubbers dreigt enige dagen later waarheid te worden, als
chauffeurs van het Zaanse streekvervoerbedrijf Enhabo inderdaad geen gehoor
geven aan het blokkadeverbod van de Utrechtse president. Volgens de Waar-
heid zouden stakers gezegd hebben: "Ze//s ee/z rec7tfer /ze/? «fc va/i de weeA: op

174. Interview met Ati Dijckmeester in de actualiteitenrubriek /Icli/er Zier Mwroa van <fc
Vara, 29 november 1983, integraal afgedrukt in: Het Parool, M M * / rff ow/fotf
ms/>n«* VÖM /rc/i/e/s?, 6 december 1983

175. NRC Handelsblad. /?ec/i/m tote/t me/»°/>g Dioo/7 Afoo/v/w/w, 1 december 1983
176. H.W. Sandberg, Op//u>: m i rec/i/f/• ac/i/er /i«7 m«nv.s. Het Parool, 6 december 1983
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re/evwie Aore/i ze^e/i dar n// /wer verwacnr dar d/e a/zri-ac/zi
zo/naar M/Y êvoertf worde/i."'"

De zorg die Cnoop Koopmans in /Icnrer Aer Mewwy uitspreekt over de rol van
rechters bij stakingen is, hoewel kennelijk opzienbarend, bepaald niet nieuw.
Drie jaar eerder, op 10 mei 1980, heeft de president van de Hoge Raad,
C.W. Dubbink, een brandbrief gestuurd naar de opinie-pagina van NRC Han-
delsblad, hetgeen voor een lid van de Hoge Raad op zich al opmerkelijk is."*
Dubbink voorziet in 1980 de problemen waartoe stakingsconflicten in de toe-
komst kunnen leiden. In zijn brief wijst hij er op dat, bij gebrek aan overeen-
stemming tussen regering en parlement over een wettelijke regeling van het
stakingsrecht, een 'gat' zit in het recht. "Zow de recnrer rf/r da« mogen v«//en?
£>; /we? £en vr//Myvende /̂aA:/n .̂vco(ie za/ /jem ddarfc//" we/mg .v
Wen ftede/tAre we/, dar de rec/ire/" me/ foïn doe« war de wergever doer;

neme/j. //er/?racesrec7ir dvw/igr nem iedere zaaA: d/e ne/n wordr voor-
re £es/w.ïe«." Dubbink vreest dat de rechterlijke macht het in de

toekomst 'moeilijker' zal hebben dan tevoren, en vraagt zich af of de rechter
op het gebied van het stakingsrecht die verantwoordelijkheid nog wel kan
dragen. Ook de Leidse hoogleraar strafrecht, A.L. Melai ziet in een reactie
problemen wanneer 'de politieke strijd, die aan wetgeving ten grondslag ligt,
in geval van belangrijke maatschappelijke vraagstukken niet in een wettelijke
regeling maar in de rechtszaal wordt beslecht'. "£e/i Moe/e/ide "e/g
#e" rec/zftpraaA' //i ee/i n/d van po//r/eA:e /na/a/se « een we/n/
/7er5/?ecrie/, omdar daa/7/2 de aanAond/g/ng w ge/egen van ner verva/ va/j o/w
po/mefce we/je/. Dar de recnrer ze// WaarW(/1fce///lt n/er w/r /.v op de ro/ van
TOwttc/!ö/?pe///^e verteer , w no^ /naar een 6//A:onivr/# geM.""" De opvat-
tingen van Dubbink en Melai worden echter niet door iedereen gedeeld. Zo
vraagt het Tweede Kamerlid H.J. Roethof (PvdA) zich af, of 'wie geen kritiek
wil ontmoeten, zich wel voldoende van zijn verantwoordelijkheid bewust is'.
"Een recnrer, d/e w/dden /n ner/naattcna/?pe///A' /even sraar en rocn geen Ar/rfefc
we/m vermag «//ï/«/re/id op re rreden regen macnre/ozen wanr z// ftejcni/Uten
n/er over de /noge/yfcne/d ror ner w/roefenen van derge///ite A:r/r/e/t. "'*°

Cnoop Koopmans wordt naar aanleiding van zijn uitlatingen door de procureur-
generaal bij de Hoge Raad, W. Berger, ter verantwoording geroepen. Enige
verwarring ontstaat als de minister-president in zijn wekelijkse persconferentie

1'7. £«/iato-c/wM/feM« artAvoorrfen rec/rte/v #e«j Wo/tfcafe? Da« stoten.'. De Waarheid, 3
december 1983

'78. C.W. Dubbink. /?e>c/i/5/>raa*: wi rfe ^«varf/jzo/ie, NRC Handelsblad, 10 mei 1980
179. A.L. Melai, Wefgever, ft^s/WM/- «i rfe Vi^e/imacA/ig^ rec/i/er', NRC Handelsblad, 21

mei 1980
180. H.J. Roethof, Dw/jfr/Vuts gevarenzone, NRC Handelsblad, 20 mei 1980
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de indruk wekt dat hijzelf opdracht heeft gegeven tot het onderzoek. Dat een
minister-president tot een dergelijke opdracht bevoegd is, wordt later echter
door de minister van justitie, F. Korthals Altes, die zich wellicht enigszins
gepasseerd voelt, tegengesproken: "Dar fay zo 7i aa/m>yzm£ Aro/j geven ? Da/ £$
dan ee/i .yraar.vrec/ire///A:£ vergw.w/j£. Dar to« ee/i /ni/Jwrer-pre.Ha'e/zr mer. 2b
ne6 ut Aer ooA: mer versraan. Voor Berger K /zer vo/srreArr //•re/evawr o/meneer
LM/7/jer.v dar v//tór. D/e /aar dar /an#.v z/cn a/g/7/a'en. D/e noe/r z/c/z van /Hewwid
ier.v aan re rre£A:en. ""*' In de Volkskrant schrijft de columnist 'Stoker' (Hugo
Brandt Corstius): ..-• ' "

f-v) Mer afc co/wwn/sr, en zeArer n/er afa //d van de //o^e /ïoarf, maar «nfa ais
é-per^oon, veroorrfee/ /)t </e wan/er waarop rfe re^er/n^ rfe //oge ^aorf mij-

een /4wtvrer(/a/nje recnrer rfe mond re snoeren, fersr roepr de pre/n/w,
èescnerwd door CD/4-^/iojt/j/oegen, dar war recnrer A^noopnjan^ ze/ a. onwoartórf
w, ö. ne/e/waa/ n/er erg «, en c. noo/r gezegd nad wogen worden. £n nw moer
onze Z?rave /jrocwrewr-generaa/ Berger u/rzoeA:en we/fee öescn«/d/g/ngen VÜ/I de
pre/m'er n// regen de /1/n.vrerdamse recnrer za/ gaan geèn«fen. Grore to/u dar
Afnoopwan^ za/ zeggen: "De Z/oge /?aad ton we nog weer verre//en; /A: ze/ vwwit
dacnr en //t ga daar mee door".'®*

'Stoker' blijkt te beschikken over een vooruitziende blik, want inderdaad ver-
klaart Berger na het gesprek met Cnoop Koopmans 'geen aanleiding' te zien
om de Hoge Raad om een oordeel te vragen over het televisie-interview. Ook
de president van de Amsterdamse rechtbank, B.J. Asscher, ziet geen reden
'zijn' vice-president te waarschuwen."* In een terugblik in 1987 zegt Cnoop
Koopmans over het gesprek met Berger:

"/Icnrera/gez/en wa.v dar gesprefc wer de P-G Berger e/gen///it een w/reryr vreemd
gesprek, ////nee/reen fteeryedepo.v/r/e/ngenowen w//'re w/7/en top/rre/en, rerwi/7
n//' n/er.v over we re zeggen nee/r, flc èen w/r /?e/ee/dne/d naar new roe gegaan,
waar e/gen///* nad /A: dar ne/ewaa/ n/er noeven re doen. 7ben /A: rens/orre vroeg
war /?/ƒ n«prec/e.v w//de ze/ n//V /A; ga geen .vrappen regen « ondernewen, ffwaru
wag ner noo/r weer doen. ft ze/; daar neör« n/e« //jee re wo/ten. Dar nad /«/ oflfc

181. Bij: J. vanTijnenMax vanWeezel, ATort/w/i/!//«, Vrij Nederland, 24 december 1983
182. De Volkskrant van 7 december 1983
183. In 1990 zegt Asscher: "ft Jwi er 00* a/r/yrf efn groo/ voo/s/a/ufer va« gewe«J dfl'

rec/i/er C/ioo/7 Koo/wia/u //d H«5 van d<- gemfe/i/eraad j/i /l/nj/^rda/n. De «c/i/er A«y
rfe toa* een rfee/ /e zyn van rfe gemee/wc/ia^. He/ w my/i am/«fte rfa/ rfe

eew rfee/ « va/i rfe 5ame«/ev/>ig. De rec/j/er« om/e/tfee/ va/i
ft vi'/irf /ie/ jrfi'oo/ om rfe/w/ic/ie va/i de rec/i/erzo Aoog i/i /e ic/ia//e«.

/ore/i word/ /n s/a/id ge/iouden doorda/ c//'e rec/i/erj er graag o/? wiV/e/i ^i//e«,
door /ie/ /?«M«£ da/ de rec/i/er ver />oven de 5a/nen/evi'ng wi7 ptoa/ie/i. Bij: Bert
Molenaar, Kecn/ers, 1990, p. 30-31
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maar Ay /zeer? we tacA een Zwy'e z/ffe« rfragew aar /Jt zwite aY/?ge/?
en aar Ay a/ï^r^ «aar ae //o#e /?aarf ZOM gaa/i. Doe rfor aa/i /naar, ze/ t'jfc.

öen «zy /Hef onvryer ^oa/i voe/en n'/u/ntfi/j en ö/y/myn /wem/ig geven over
van wefgev/ng, poA'ft'efc en re^erin^öe/e/ö'. "'** , , .

De beslissing van Berger wordt overwegend instemmend begroet, al vreest De
Telegraaf dat Cnoop Koopmans, die het 'delicate' van zijn dubbelfunctie als
rechter en raadslid 'nog altijd' niet beseft, zijn 'vrijspraak' wellicht zal
opvatten als een aanmoediging om op de ingeslagen weg verder te gaan. 'Wog
een/>aar van z«/Ae drw/jpe/s e/z de emmer /oo/tf ec/zr over", aldus De Tele-
graaf."** Voor de Haagsche Courant is die emmer echter al overgelopen:
' tee /l/ny/~era<2m5e rec/z/*er /cem* de gre/zze/z mer d/e zy'n awi/tf Aem op/e#ge/i.
O/J Aem w zy« e/^e/j ufr/ari/zg van /oepay^/zg: 'Deze recArer /can on^ /io^ meer
verfe//e«'"."^ Ook NRC Handelsblad noemt de dubbelfunctie van Cnoop
Koopmans 'delicaat', maar verkiest deze boven het vooruitzicht van een rechter
die als 'buikspreekpop van de zittende meerderheid' optreedt."" Trouw
tenslotte noemt de felheid van de reacties 'veelzeggend', en waarschuwt dat de
inhoud van de uitlatingen achter een rookgordijn dreigen te verdwijnen: '7otór-

bennen d/e reaerfes: zy' besc/zryve/i ee/i 6epaa/d vervcmynse/ w/V de
e/i moere/i da« prompr /zer verw/yr /ncay^eren daf ze /?efer /z«n

«adde/z A;«nnen /zowden, wa/zz" aVz« was /zer zn e/A: geva/ nog sfóedv .vrf/ ge-

"'**

Nu Berger van een onderzoek naar de uitlatingen van Cnoop Koopmans afziet,
en ook de Amsterdamse president geen waarschuwing uitdeelt, vraagt het
Tweede Kamerlid Den Uyl (PvdA) aan de minister-president of deze bereid is
te erkennen dat diens uitspraken, waarin hij de uitlatingen van Cnoop Koop-
mans scherp veroordeelt, moeten worden aangemerkt als 'onzorgvuldig gelet
op de noodzaak van terughoudendheid van de uitvoerende macht ten opzichte
van de rechter in ons rechtsbestel'. De minister-president ziet hiertoe echter
'geen enkele aanleiding', "//er fce/ro//z/er /z/ez* de zn/zowd van een rec/z/er/zyite
wftpraaA'. Wan/ieer ee/i //d va/z de rec/zfór/zy&e mac/zr te/fe/z de rec/zwzaa/
wr/arin#e/z doer over /zer Aa£/nett£e/e/d, ac/zr # /zer /z/er o/zzor^vw/d/g daarop

184. Bij: C. Lindo, £«n i'etó a/idere rec/i/er i/i/erview /n?Z /4.7. C/IOO/J A'oo/j/na/w, o.c.
p. 725-726

185. De Telegraaf. DnM>Wyi</!cft7\ 15 december 1983
186. De Kok, De rec/i/tr e/i rfepo/irt>*, Haagsche Courant. 1 december 1983
187. NRC Handelsblad, /tec/iter/n cfe puMic/fei'f, 8 december 1983 Zie ook het pleidooi van

G.J.W. van Oven, destijds plaatsvervangend officier van justitie in Amsterdam, die de
grijsheid van de rechterlijke macht hekelt, en in de persoon van Cnoop Koopmans een
bijdrage tot een "/''«n/bnne rec/i/er/y/fce wac/if" ziet. G.J.W. van Oven, Z«/>i/g zy>i O/J
onze CWoo/? AToo/jmansen, Het Parool, 16 december 1983

188. Trouw, De rec/ifer ais 5laató/J«rger (2>, 24 december 1983
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re /-eage/m """ Lubbers verschilt hierin overigens - opnieuw - van mening
met de minister van justitie. Korthals Altes die meent dat kritiek op de
handelwijze van Cnoop Koopmans niet op de weg van de regering ligt: "%

war Zit daarover re zeggen «<?£. Zs dar Z& Ltóftm er van revoren op
neft aar a/.v er een veranrwoorde/Z/fc/zeZd voor de o/wzerA:Z/i#e/! va/j de

Zieer Cnoop Koopma/u zow ftesraan, dZe uZft/uZfó/ta' /?(/ de procMreMr-ge/jerüa/
toy de //oge /?aad //gr. //er fató/ner «ee/r geen /70/Zrfefce veranrwoorde/y&/iei</
voor de «eer Cnoop tfoop/nans. '"*

Naar aanleiding van de uitspraken van Cnoop Koopmans, stelt Korthals Altes
de retorische vraag of de combinatie van rechterschap en gemeenteraadslid wel
zo gelukkig is en of er bij toekomstige (promotie-)benoemingen misschien geen
rekening mee moet worden gehouden; "//er Z.v denAAaar dar we dar moeren /ier-
overwegen. /A: weer «er nog «Zer."'" De Staatscommissie Herziening Rechter-
lijke Organisatie gaat in 1985 echter een andere kant op. Zij onderstreept dat
een rechter de juridische vraagstukken ook "Zn nwn maattcnappe/Z/A:e conrerf"
moet kunnen zien, en dat hij met het oog daarop liefst ook buiten zijn ambt
actief aan het maatschappelijke leven moet deelnemen.'^ Met een merkbaar
lichte aarzeling merkt de Staatscommissie op dat geen verandering moet wor-
den gebracht in de thans bestaande regeling van incompatibiliteiten: "Va/2 een
rec/irer mag Zmwierv worden verwacnr aar n// mer de ^amen/evZng verrrowvw/ w,
en rerwZ/Ve daarvan ton ner nwrrZg zZy/i dar nZ/ naa^r z(//i am/?r a/^ recnrer andere
werkzaamheden verr/cnr."'" Terwijl een minderheid meent dat de onverenig-
baarheid van het rechterlijk ambt met de beroepen van advocaat, procureur en
notaris, haar geldigheid niet heeft verloren, vindt de meerderheid van de
Staatscommissie toch dat het geldende verbod beter kan worden afgeschaft. In
plaats van een incompatibiliteitenregeling bepleit de Staatscommissie in haar
Eindrapport, net als de commissie-Van Julsingha in 1980 deed, een vorm van
melding en registratie van nevenfuncties. ' v,

4.9.3.2 Kwestie-Van den Biesen : ' ^ ,

Het betrekkelijk geringe effect van de kwestie-Cnoop Koopmans op het vraag-
stuk van de nevenfuncties, kan wellicht daaruit worden verklaard dat van enig
persoonlijk belang van Cnoop Koopmans bij zijn nevenfunctie geen sprake
was. Dat ligt anders in 1986, als de president van de rechtbank Almelo (Van

189. Hand. II 1983-1984. Aanhangsel nr. 286
190. Bij: J. vanTijnenMaxvanWcezel. Kort/raAs/1/to, Vrij Nederland, 24 december 1983
191. Bij: J. van Tijn en Max van Weezel, o.c.
192. Eindrapport van de Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie, 1985 p. 1

en 2
193. Eindrapport van de Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie, 1985 p. 1*
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den Biesen) uitspraak doet in een kort geding dat is aangespannen door de Ver-
voersbond FNV tegen een internationaal transportbedrijf.'** Gevraagd was
om represaillemaatregelen tegen twee chauffeurs die hadden meegedaan aan de
blokkadeacties, ongedaan te maken. De uitspraak, waarin de vordering wordt
afgewezen, die al meteen 'opmerkelijk toornig' en zelfs 'grof partijdig'"*
wordt genoemd, leidt enige dagen later tot grote opschudding in de media, als
blijkt dat de president tevens de enige en betaalde commissaris is bij de
vleesverwerkende industrie HAWI in Varsseveld. Dit bedrijf heeft schade
geleden door de acties, omdat drie vrachtwagens van het bedrijf vast hebben
gezeten in de wegblokkades die in december 1985 door de Vervoersbond FNV
waren georganiseerd. Daardoor zou Van den Biesen een (overigens niet geheel
duidelijk) belang hebben bij zijn eigen uitspraak. Zelf verklaart Van den Biesen
niet geweten te hebben dat het betreffende bedrijf schade had geleden."*
'Stoker' slaat in zijn column in a> Vö/A^ra/tf niettemin een bijtende toon aan,
die suggereert dat er sinds de Revu-enquêtes van 1967 weinig veranderd is:

ft w/w/ J/e rar/tfer /n /l/we/o we/ m i .ry/M/ja/n/e/ce öoos. £en s/edtf vo/in/s ma/ce??,
rfar/fea/; /«feree/f. A/aar een j/ec/tf von/i/f iö(jpr«ta te#e/f tfoters rmvyï lafergCTi
weer </af/e co/n/M/.v.yam öen/ va/j m i 6e/Mjfl7?e&tey?r/na, rfar verewf /e/. De /4//«£/o-
ê recftrer ^/r«/:r O/M ///er Je neus op Je /?ü/ïfe wfla/-/2«J over Je recnwpraaA::

rec/ifer.9 z(/« oo/: //war we/Me/?, /«er nwn e/gen vooroorje/en en /?w/? e/#en «eto/7-
//er v<?rve/e/;rfe « a//ee« Jar rec/zrerv, o/tóar ze woc/?re« .rrwJere/? en

/;«/( vooroorJe/e/? e/i oeto//^en wee.vra/ w«Je/? /« een zeer
aa^. De rec/irer I/I /4//n^/o wa^ ze/f co/w/u^am, /naar Je recnrer //j

//enge/o /;eeyr ee/? oroer J/e co/H/M/.war/> /.v, Je recórer /// Soe/te/o ee/? ZOO/J J/e
wer&gever w. War « er re#e/? re Joen ? £W:e #e/?erar/e moer weer opn/eww Joor

- eftaar worJe/7 ^e^oo/J. zoJar recnrer.9 /?/er «/r een Z>epaa/Je Wa.we voorrArowen.
s De /n/JJe/?jrc/foo/ naJ Jar itw/jnen />evorJeren, en J/e worJr n« vaAatwnJ/̂  Je /?e/t
' omgeJraa/J. Mer Je /l/we/ose recnrer //jaar Je recAwen /n A^eJer/anJ /na/ken Je
• recnttpraa* onrecnrvaarJ/^?.'"

Ook elders in de media wordt Van den Biesen verweten tenminste de schijn van
partijdigheid op zich te hebben geladen."* Naar aanleiding van de kwestie-

194. Uitspraak van 12 februari 1986, KG 1986, nr. 135
195. FNV-voorzitter H. Pont in: de Volkskrant 13 februari 1986, Vb/i/iü

196. Henk de Mari en Joop Udo, "/?ec/i/e« /noeïe/i op AM/I reWw goa/i /?os5e/i". De
Telegraaf 22 februari 1986

'97. Stoker. Kec/itt, de Volkskrant 19 februari 1986 - * •- •
198. Het is opmerkelijk dat de uitspraak inzake de wegblokkades in nagenoeg alle landelijke

dagbladen in verband wordt gebracht met twee andere kwesties waarbij de Almelose
president betrokken was geweest. De eerste betreft een verkeerd beleggingsadvies, dat
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Van den Biesen debatteert de Tweede Kamer kort met de minister van justitie
(Korthals Altes) over nevenfuncties bij de rechterlijke macht.'" Het Tweede
Kamerlid Kosto (PvdA) vraagt de regering om inzicht in de mate waarin o.a.
rechterlijke ambtenaren betaalde nevenfuncties vervullen. Ook vraagt hij om
een registratie van deze nevenfuncties in een openbaar register, opdat ook
procespartijen daarvan op de hoogte kunnen zijn en het instrument van wraking
tot zijn recht kan komen.-™ De minister van justitie (Korthals Altes) ant-
woordt niet te beschikken over een algemeen inzicht in de aard en de mate
waarin nevenfuncties vervuld worden. Omdat de Wet op de Rechterlijke
Organisatie geen aanknopingspunten biedt voor melding, registratie enpublika-
tie van nevenfuncties, en 'gelet op de staatsrechtelijke verhoudingen', is
Korthals Altes van oordeel dat de minister van justitie geen onderzoek kan
instellen naar de nevenfuncties van de leden van de rechterlijke macht.*'
Later blijkt dat Korthals Altes ook niet werkelijk onder de indruk is geweest
van deze kwestie. In 1990 zegt hij daarover: "D/e zaa& we/ rec/zter Van den
B/even i/i /l/me/o - d/e door de va&w/id va/j fte/a/2geAzverme/ig//ig werd/jesdw/-

- is e/iorwz opgeWaze/i, zo wer de /wre/z erft// #e.s/ee/tf. Da/z &w/i ye ooll:
dar de /lm.vrerddmse pre.v/de/tf gee/i uift/vaafc to/i doe/i i/i een rra/nyra-

wa/tf //// to« d/e morgen we/ /« «er verteer «eftftert vas/gezefe/z. "**
Toch toont Korthals Altes zich in 1986 bereid met de Nederlandse Vereniging

de president als penningmeester van het Koningin Julianafonds zou hebben gegeven.
De tweede zaak betreft de uitkomst en, vooral, de toon in een uitspraak van Van den
Biesen in een kraakzaak. Daarin beschrijft hij de dramatis personae als 'geen onaardige
jongen met een open gezicht' en 'een jong niemandallelje, dat het kennelijk houdt met
gedaagde sub 1 en dat veel te vroeg van huis is weggegaan', terwijl de eiser 'gecon-
fronteerd met de totale ontluistering van zijn ouderlijk huis', 'een duidelijk aangeslagen
indruk' op de president maakte. Kort geding van de president van de rechtbank Almelo,
3 augustus 1983, nr. 003687-B

199. Sinds 1985 vormt het vraagstuk van de nevenfuncties een vast item bij de behandeling
van de Rijksbegroting. Gevraagd naar de betaalde nevenfuncties van leden van de Hoge
Raad en naar degene die toestemming moet geven voor het vervullen van betaalde
nevenfuncties in de betaalde sfeer bij de rechterlijke macht, antwoordde de regering de
Tweede Kamer in oktober 1985 dat zij omtrent een en ander geen gegevens had. Wel
meende zij dat het 'in de rede' lag dat een rechterlijk ambtenaar die een nevenfunctie
van 'enige omvang' wenste te aanvaarden, daarover overleg pleegde met zijn president
respectievelijk met het hoofd van zijn parket. Nota naar aanleiding van het verslag.
Bijl. Hand. II 1985-1986, 19 200 hoofdstuk VI, nr. 13 p. 19

200. Hand. II 25 februari 1986, p. 3616 - .;
201. Hand. II 25 februari 1986. p. 3616 . . .
202. Bij: Bert Molenaar, /tec/i/e«, o.c. p. 77 .
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voor Rechtspraak in overleg te treden, om te bezien op welke wijze de regeling
van onverenigbaarheden kan worden aangepast.-'"

4 . 9 . 3 . 3 D e N V v R o v e r n e v e n f u n c t i e s '--,-• ';•;••: ;.*:-;>• «} ^ - <•-. ; '

Overeenkomstig de toezegging aan de Tweede Kamer, vindt op 8 april 1986
overleg plaats tussen het ministerie van justitie met het bestuur van de Neder-
landse Vereniging voor Rechtspraak. De vereniging zegt in dat gesprek toe, te
zullen inventariseren welke gedachten er leven binnen de rechterlijke macht
over een regeling tot melding van nevenfuncties, en het initiatief te zullen
nemen om te komen tot een regeling binnen de eigen beroepsgroep. Afge-
sproken wordt dat deze regeling op een later tijdstip in een ministeriële
circulaire zal worden vastgelegd, al dan niet als een voorfase voor verdere
codificering. ~°* Bij brief van 26 september 1986 aan de functionele geledin-
gen stelt het bestuur van NVvR aan haar leden een vrijwillig te aanvaarden
regeling voor, waarbij alle nevenfuncties worden gemeld aan de president van
het college. Het bestuur geeft de voorkeur aan een aanmeldingsplicht van
nevenfuncties boven een toestemming vooraf. Toetsing van de nevenfunctie aan
de hoofdfunctie vindt plaats na de aanmelding van de nevenfunctie, en voor of
na de behandeling van een bepaalde rechtszaak (resp. toetsing in abstracto en
toetsing in concreto). Toetsing geschiedt aan het criterium dat 'degene die een
functie vervult waardoor afbreuk zou kunnen worden gedaan aan zijn onpar-
tijdigheid in een bepaalde zaak, niet als rechter bij de beslissing in die zaak
mag worden betrokken'. Indien daartoe aanleiding bestaat, vindt omtrent de
onverenigbaarheid van de nevenfunctie met de hoofdfunctie overleg plaats
tussen de president en de betrokken rechter. Bij verschil van mening wordt
advies gevraagd aan de ombudsman van de Hoge Raad. De president houdt een
register bij van alle nevenfuncties van de rechters, en geeft daarvan op verzoek
inzage aan de direct betrokkenen. Opmerkelijk is overigens dat volgens de
NVvR aan de nevenfunctie geen bezoldiging verbonden mag zijn. Zij gaat

203. Hand. II, 25 februari 1986, p. 3616 Wellicht gewaarschuwd door het incident met de
Almelose rechtbankpresident, vroeg de Tweede Kamer in oktober van datzelfde jaar,
bij de behandeling van de Rijksbegroting 1987, de regering om een overzicht van
arrondissemcnts- en gerechishofgriffies waar een lijst van nevenbetrekkingen op
vrijwillige basis was gedeponeerd, alsmede om een overzicht van de nevenbetrekkingen
van de leden van de Hoge Raad. Verslag, Bijl. Hand. II 1986-1987, 19 700, hoofdstuk
VI, nr. 8 p. 8 De regering deelde mee dat bij geen der griffies lijsten van nevenbetrek-
kingen voor rechterlijke ambtenaren waren gedeponeerd. Wel had een aantal leden van
de rechterlijke macht aan de president van het eigen college opgave gedaan van de door
hem of haar vervulde nevenbetrekkingen. Ook beschikte de regering niet over een over-
zicht van nevenbetrekkingen van leden van de Hoge Raad. Nota naar aanleiding van
het verslag, Bijl. Hand. II 1986-1987, 19 700 hoofdstuk VI, nr. 14 p. 20

204. Trema 1986, p. 287 y,rn- •*« ^ > -M . ,-r,-,. ,.: , ^ , . • . - . , ,
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daarmee verder dan de wettelijke bepalingen, die een honorering niet verbie-
d e n . ^

In zijn reactie stemt E.P. von Brucken Fock in met de voorstellen van het
bestuur van de NVvR.-°* Hij concludeert o.a. dat de noodzaak van een toet-
sing in abstracto voortvloeit uit de Europese rechtspraak. Uit de zaken Piersack
en De Cubber"" zou blijken dat voor de vaststelling van de rechterlijke
onpartijdigheid de subjectieve benadering niet voldoende is, maar dat deze ook
een objectieve toets moet kunnen doorstaan, "//er verv«//e/z va/j een /?epaa/dg
neven/wnc-rie ton ror #evo/# n e ^ e n aar ren aanz/en van een /?epaö/de ree/irer
een 7e#/r/mare reason ro/ear a /ac/: o/ />n/>arria/7ry' 6y de 6eflande//n# va/i een
ftepaa/de zaa£ o/een £epaa/d rype van zaA'̂ n ton onttraan." Tegen een toetsing
in abstracto van de nevenfunctie bestaan evenwel grote bezwaren bij andere
leden van de NVvR. Bezwaren bestaan ook tegen algehele of vergaande open-
baarmaking van nevenfuncties. Men vreest dat de voorgestelde regeling van
registratie en openbare registers zal werken als een 'boemerang':

"Leerr/w/sr //er /4 /we/ose voor/>eeW «/er <far &ertöaar/ze/fl" van /zeven/wncr/ej a/s een
Zwe/nerang fajn werfce/z? //er //d VÖ/J de rec/zrer///A:e /nac/ir dar ror nw roe een
geprononceerde po/Yr/e^e/wncrze w/r de weg w #e#aan, maar ac/zrer de ĉftermen
zeer acr/ef « /« een po////«*e parry, woer vrezen dar zyn nevenacr/v/re/r (en dia
zy'n po/tn'^e voordeur) aan de open/war/ze/d wordrpn/'^egeven. De rec/?rer rf/e
<n zyn vrye ryd acr/e//.v /n //er éevrwwr van een veren/g/n^ d/e z/c/z Z>ez/g/!owdr ffier
e«rnano.we /«oer z/c/z #aa/i q/vra^en o//iy /zo^ we/ dee/ faj/z ̂ aan «/mzaite/i van een
jrra/itaw/er d/e over een ewr/zanaj/egeva/ woer oorde/en. Zd/ de pers geen
verbanden

H.F. van den Haak daarentegen noemt de aanbeveling voor een openbare regis-
tratie van nevenfuncties allerminst onbegrijpelijk en ontoelaatbaar. "De fonder
meer .vamen/ev/n£$#evoe//#ej 6e/an#en d/e aan de rec/zrer/y&e mac7*r rer />e-
oorde//n^f worden roeverrrowwd zy/j re ^roor dan aar n/er /n en/^e vorm - aw
ner ^ew/cnr van d/e />e/an#en evenred/^ - o/jen/?aarne/d ZOM moeren /Waan
over door de /eden van de rec-nrer/yfce macnr, ner OM daaronder /?e#rep#i,
vervw/de neven/wncr/es d/e op evenrwee/ conr7/crerende fte/an#en itw/i/ien
wyzen. "^^ Algemeen wordt tenslotte bezwaar geuit tegen een regeling van

205. Trema 1986, p. 287-292 .-: •£ v.,; ..,. •..
206. Trema, 1986, p. 288-292 r= - - ^ •- .-. .
207. Resp. D & R 47 (1986) en D & R 86 (1984)
208. K.E. Mollema, Trema 1987, p. 2 Zie ook: J.H. Blaauw en M.E.Th, de Bruijn-

Luikinga die menen dat door een openbaar register van nevenfuncties een "a/g««?w'
Hw/i/ramv«i //i o/w rec/i/5575/ef wi" wordt ingebouwd. J. H. Blaauw en M E . Th. de
Bruijn-Luikinga, WWrfi'ng «j opw/)afl/7«ait/>/g nevf«/anc//'«, Trema 1987, p. 13-14

209. H.F. van den Haak. PnVflcy. a con/7/c/ />é-/w<wi w?e andmy5W/, Trema 1987, p. 51
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de onderhavige materie bij ministeriële circulaire. Het bestuur van de NVvR
komt aan de verschillende bezwaren tegemoet door de abstracte toetsing
achterwege te laten; eerder noemde het de subjectieve benadering *nïei
voldoende'. Ook wordt de openbaarheid van het register in het nieuwe voorstel
flink beperkt/'"

Het voorstel tot openbaarmaking van nevenfuncties leidt tot enige dfeeassie
tijdens de najaarsvergadering van de NVvR op 14 november 1987, Z© meent
J.E.B, van Julsingha dat het voorstel een minimale, 'uitgeklede' regeüsg is e®
pleit hij er voor niet alleen aan de direct betrokkenen, maar ook aan de pers die
een gemotiveerd verzoek doet, inzage te geven. Veel tijd en ryimtewcfféeöl-
kritiek op het voorstel blijkt er echter niet te zijn. De najaarsvergadering te
inmiddels onder zware druk gezet door een motie-Wïebenga/SotóeKifjk-was
Apeldoorn (VVD/CDA), die enige dagen eerder, op 4 november 1987, irij die
behandeling van de Rijksbegroting 1988, aan de Tweede Kamer is vowgesssM,
maar waarvan de stemming, in afwachting van de uitkomst van de ïtajaaFsv-er-
gadering van de NVvR, wordt uitgesteld. In de voorliggende motie versseta
de Tweede Kamer de regering te bevorderen dat de openhaaratakiiig va» nevea-
fiincties bij de rechterlijke macht met ingang van 1 juli 1988 een feïf fc. Be
indieners van de motie menen dat elke schijn van partijdigheid dan wel belan-
genverstrengeling, ongunstig kan werken jegens de rechterlijke macht als ge-
heel.-" Ook de minister stelt, naar aanleiding van de voorliggende motie,
zich op het standpunt dat een 'volstrekte openbaarheid' van nevenfuncties
gewenst is. Hij hoopt op een oplossing met zo min mogelijk regulering.*"
Hoe aanmelding, registratie en openbaarmaking dienen te geschieden, laten
zowel de Tweede Kamer als de minister vooralsnog in het midden.

Tijdens de najaarsvergadering doet de president van de Hoge Raad, H.E. Ras,
aan de hand van de laatste politieke ontwikkelingen op dit punt, een klemmend

210. In de nieuwe aanbeveling van de NVvR worden alle nevenfuncties gemeld. Een met
•iïA<$3.i rechtspraak belast lid van de rechterlijke macht of een voor het leven benoemd lid van

het openbaar ministerie meldt zijn nevenfunctie(s) aan diegene die ten aanzien van hem
; de bevoegdheid heeft, die in art. 14 Wet RO is geregeld. De president/voorzitter/het

hoofd van het parket houdt een register bij van alle nevenfuncties van de leden van het
betrokken college/parket en geeft daarvan op verzoek inzage aan de direct betrokkene
bij de behandeling door een rechterlijk ambtenaar van een bepaalde rechtszaak. Hij doet
dat op een gerichte vraagstelling, aan de hand waarvan hij de relevantie aan de te ver-
schaffen informatie toetst aan het doel waarvoor die informatie gevraagd wordt. Hij be-

«fev -•• spreekt het verzoek met de betrokken rechterlijk ambtenaar, en mede aan de hand daar-
van neemt de president/voorzitter/het hoofd van het parket zijn beslissing, en bepaalt
op welk wijze informatie uit het register zal worden verstrekt. Trema, 1987, p. 294

211. Hand. II 4 november 1987, p. 905
212. Korthals Altes, Hand. II 4 november 1987, p. 912-913
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beroep op de vergadering om tot een regeling van dit onderwerp 'in eigen huis'
te komen, en het niet te laten aankomen op 'een door de Tweede Kamer afge-
dwongen regeling'. Ras deelt de vergadering mee dat de Hoge Raad inmiddels
in een algemene vergadering unaniem heeft besloten tot een volledige open-
baarmaking van nevenfuncties.-" Kennelijk onder druk gezet ziet de vergade-
ring af van eerdere bezwaren met betrekking tot de openbaarmaking van neven-
functies, en geeft zij in een meningspeiling vrijwel unaniem te kennen zich te
kunnen vinden in het voorstel om nevenfuncties op te nemen in een openbaar,
voor een ieder toegankelijk register. Het bestuur deelt mee de uitspraak van
deze vergadering op korte termijn mee te zullen delen aan de functionele
groeperingen met een daarbij aangepaste aanbeveling en tevens de minister van
justitie daarvan op de hoogte te zullen stellen.-''* Op 17 november 1987 - dus
voor de stemming over de motie - stelt de minister de Tweede Kamer in kennis
van de besluiten van de Hoge Raad en van de vergadering van de NVvR, en
deelt mee dat naar de verwachting van de NVvR omstreeks 1 juli 1988 derge-
lijke registers ter inzage zullen liggen. Met de notitie die hij hieromtrent in het
vooruitzicht heeft gesteld wenst de minister te wachten totdat hij weet welk ge-
volg de leden van de NVvR aan de oproep van de vereniging zullen geven.*"
Onduidelijk is of de minister probeert de indieners van de motie te bewegen de
motie weer in te trekken. De Tweede Kamer neemt de motie-Wiebenga/Souten-
dijk op 15 december 1987 met algemene stemmen aan.-"

Het vraagstuk van de nevenfuncties lijkt nog niet afgerond. Tot tweemaal toe
hebben na 1987 politieke en commerciële nevenfuncties tot lichte opschudding
in de media geleid.-'^ Het bestuur van de NVvR heeft er - overigens niet

213. Reeds op 2 december 1986 had de Algemene Vergadering van de Hoge Raad besloten
dat nevenfuncties zouden worden geregistreerd bij de president en dat deze de gegevens
beschikbaar zou stellen aan belanghebbenden. Op 12 november 1987 besloot de
Algemene Vergadering tot algemene openbaarmaking, hetgeen op 16 november 1987
middels een persbericht bekendgemaakt werd. Bron: De Woge rtaad o'er /Verfe/7a/K/«i
een/wrtref, 1988 p. 313. Fijntjes vermeldt de bundel: "Daa/wiee (me/ a"e o/je/ièaa/ma-
fa/ig va/i /iivi/i/ü/ic/itt, A/a*W) //e/? a"e Woge Raad voon«7 O/J /ie; aa"v/e.s van /ie/ />e.s/KW
va/i de MY/er/ana^e Vere/i/g/ng voor flec/ite^raa* aa/i zyn 'ede/i i/i t/e nq/aarsve/gafc-
n«g va/i 74 /iovew/>er /9#7". Dat het slechts om een verschil van twee dagen gaat
wordt niet vermeld.

214. Trema 1987, p. 334-335
215. Hand. II 17 november 1987, p. 1083
216. Hand. II 15 december 1987, p. 1807
217. Zo komt de vice-president van het Gerechtshof Amsterdam, R.H.L. Cornelissen, in

1991 in opspraak, als de besloten vennootschap waarvan hij commissaris is voor een
Amerikaanse rechter wordt gedaagd, wegens oplichting bij onroerend goed-projecten
in Californië. De kwestie werd aangezwengeld door De Telegraaf, die in een reportage
de nevenfunctie van de vice-president ter discussie stelt (Joost de Haas en Charles
Sanders, Afag /?c/i/er £oo/wuvi zi/'/i? /l/nj/erda/nje /nagis/raai ais co/n/nisjari.s Mro*-
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zonder effect - inmiddels bij de presidenten/voorzitters van colleges en hoofden

van parketten op aangedrongen aan de uitspraak van 14 november 1987 uitvoe-

ring te geven. In de praktijk blijkt echter - zeer tegen de zin van de VVD - een

regeling te zijn ontstaan die per arrondissement sterk wisselt.*'* Het Tweede-

Kamerlid Wiebenga hierover in 1991: "D/r w vo/srre/cr onaccepra^e/. Vïe/7aar

ge/eden /zeerr de ATamer een /wofie vo« mi/ aart#e/zo/wefl waarm «aar dar /ede/i

va/i de recnrer/7//ce macnr /z«n neven/w/jcfle.v openbaar moeren ma&e/i. Afa 6/ï/fcr

dar de MÏzaz/ze &/ƒ /edere recnröan/c a/jderv w, moer de /ra/iwtór m^rype/i. //er

gaar n/er om een zeer gevwcM#e zaaA:. //er Neder/andre vo/A: neefr er recnr op

revvere/z /n we/A:eparr/cw//ere o/zdernem/n^e/i rec/zrer^jw/zcfte* 6eA.7eden. /4//een

zo w een jtfoede gang van de recnfspraaA: en ner verrroMwen ddann re garande-

ren. "*" De voorzitter van de NVvR, A.H. van Delden, verklaart echter dat

de vereniging er naar streeft alle nevenfuncties openbaar te maken, maar dat

dat enkel op basis van vrijwilligheid mag gebeuren. "W[/ fcwnnen en zw/Ven geen

rec/jrer dw/ngen ziyn 6(/^a/zen fte/:end re maA:en. Pgrïoo/i/(/ife èen /A: van /nem/ig

dür /edere recnrer voor z/cn moer ui/7naA:en o/ een neven/wncr/e veren/g/?aar w

/fce/i fay m((rbi/!£/!g£sc/»7. De Telegraaf, 2 november 1991). Zie ook de vragen van het
Tweede-Kamerlid Wiebenga (VVD) aan de minister van justitie, naar aanleiding van
deze kwestie: Hand. II 1991-1992, Aanhangsel 179. De tweede kwestie doet zich voor

ni als de rechtbank Roermond in 1992 de burgemeester van Hunsel, J. Houben voor de
functie van rechter-plaatsvervanger op de aanbeveling plaatst. De discussie spitst zich
overigens, behalve op de vraag over de verenigbaarheid van beide functies, toe op de
(on)wenselijkheid dat vertrouwelijke informatie over het opmaken van de aanbeveling
naar buiten komt. Zie hierover mijn bijdrage in NRC Handelsblad, 19 oktober 1992,
£r « n/etó /n« mec ais /?«rgeme«/eroo/r /-ec/i/erw. Anders: D.J. Elzinga, 0nv*r«Mg-

S taar/iofen B«rgeme«/sr5 moe/e/i «gen/iyifc geen rec/i/er vw'Wew wo/z/en. Binnenlands
Bestuur, 16 oktober 1992, p. 29

218. In juni 1988 waren volgens de regering bij alle arrondissements-en gerechtshofgriffies,
met uitzondering van Maastricht en Arnhem, dergelijke registers ingesteld. Een
geactualiseerd overzicht van nevenbetrekkingen was vooralsnog niet voorhanden op het
ministerie van justitie. Lijst van antwoorden, Bijl. Hand. II 1988-1989, 20 800 hfdst.
VI, nr. 6, p. 33; Nota naar aanleiding van het verslag, Bijl. Hand. II 1990-1991, 21
800 VI, nr. 10, p. 27 Anders dan de regering constateerde De Telegraaf een 'chaos'

y rond de opgave van rechterlijke nevenfuncties. Bij twee rechtbanken was geen register
j aanwezig (Zwolle en Leeuwarden), terwijl de openbaarheid van de registers bij de

overige gerechten varieerde van openbaar, beperkt openbaar tot niet-openbaar. Ook was
er per arrondissement sprake van een ander beleid aangaande melding van nevenfunc-

.f. ties (wisselend van een meldingsplicht tot een vrijwillige melding). Joost de Haas en
Charles Sanders, C/ums /wid o/?gave *y7?ane« rec/i/m. De Telegraaf 9 november
1991.

219. C/iaoi rond rec/i/er/yfce i(//?anen, De Telegraaf o.c. Zie ook het redactioneel in De
BÏ. Telegraaf over dit onderwerp: "Comw/rté/e fcyta/ien ver/iogen /ie/ ris/co van

/wsoonfi/Jfce £e/rabfcen/ie/<i/?///Mn<ii.scne con/7/cfe/i. Oofc a/ £nn/ien zy zic/i in da/ soort
sa gewa/Zen ais recn/m /eAwg/refofcen, ne/ od/«/n van onq/nan£e/y£n«a' ton //en/ /n /ie/

gedrang /tomen." flec/t/ers. De Telegraaf, 9 november 1991
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ra:/zrer///A: a/nör. Waarfty //: z^// rfw/VM/A: 5-fó/ dar m? rec/zter d/e 6y.
voorree/d z/i to za/ce/itev<?/2 acrt'ef is a/s awwwmim zovee/ /no#e/(/A: op de
ac/tfer#ro/id d/e«f fó Myve/i." Dat is kennelijk ook de mening van de regering.
Bij de behandeling van de Rijksbegroting 1992 meent zij dat de zorg van een
dergelijk overzicht van nevenfuncties behoort tot de verantwoordelijkheid van
de gerechten en de leden van de rechterlijke macht. Het ministerie van justitie
zou terzake geen 'bemoeiing' hebben aangezien registratie niet op een wettelijk
voorschrift berust, doch geschiedt op basis van een verzoek van de NVvR
waaraan op vrijwillige basis gehoor wordt gegeven.^" Wel werd bij die
gelegenheid een voorstel tot wijziging van de Wet RO, dat er onder meer toe
strekt dat de nevenfuncties van leden van de rechterlijke macht worden
neergelegd in een openbaar register, in het vooruitzicht gesteld.

4.10 Recente ontwikkelingen vx -

'. Zo opende hoofdstuk 1 met een bericht
uit NRC Handelsblad over het incident waarbij krakers hun onvrede met de
vermeende partijdigheid van de Amsterdamse rechter Vrakking kenbaar maak-
ten. Het zijn geluiden die sinds de jaren zestig en zeventig eigenlijk nog maar
zelden voorkomen. Het vertrouwen in de rechter is, zo valt alom te beluisteren,
'immers' belangrijk toegenomen, al spreken de cijfers elkaar wel tegen. 63%
van de Nederlanders zegt volgens een onderzoek van Intomart Quantron in
1988 meer vertrouwen in de rechter dan in de Tweede Kamer te hebben. Toch
zegt dat cijfer misschien meer over het vertrouwen van de burger in het
parlement, dan in de rechterlijke macht. Uit een enquête van Vrij Nederland
uit 1991 blijkt immers dat 37% van de Nederlanders kennelijk óók vindt dat
rechters nog steeds 'met twee maten meten', terwijl 19% zegt dat niet te
weten."'

De publiekspeilingen roepen ook uit methodologisch oogpunt vragen op. Pro-
blematisch is bijvoorbeeld dat de verrichte onderzoeken naar het vertrouwen
in 'de' rechterlijke macht"- of zelfs 'de' justitie"' wel erg algemeen zijn.
Praten we over de politie, het openbaar ministerie of de rechterlijke macht? En
over welke rechters gaat het, rechters in eerste aanleg, in beroep of in cassatie?

220. Nota naar aanleiding van het verslag. Bijl. Hand. II 1991-1992, 22 300 VI, nr. 13,
p. 23

221. Mare Josten en J. van Tijn, De ffc/i/er/y/re wwc/i/ va« Atefer/and/ ee« ^crastófW/""'
£«zW.scAa/?, Vrij Nederland, 2 november 1991, p. 20

222. Vergelijk de enquête van Vrij Nederland en de dissertatie van L.E. de Groot-van
Leeuwen. Df reclif<•/•/(ƒ*? mac/ir w Afofer/awd, 1991

223. Vergelijk A.J. Hoekema, WrtroMwwi in dey'i«/«ft>, r««//a/«i wan É«I v
onderjoe*, 1971
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Is er verschil tussen vertrouwen in alleenrechtspraak (kantonrechter, politie-
rechter, kinderrechter, rechter in kort geding) en rechters in meervoudige
kamers? Is het vertrouwen landelijk even groot, of verschilt het per arron-
dissement? Over wiens vertrouwen gaat het, om dat van verdachten, partijen
in een civiele procedure, of van anderen? Is er meer of minder vertrouwen bij
'winnaars' dan bij 'verliezers', of maakt dat niet uit? Hoe definieer je 'vertrou-
wen', en hoe meet je het? Dat zijn tamelijk essentiële vragen die tot nu toe zijn
b l y v e n l i g g e n . .- - i k r n ? ) ' ! : . - * • . '••; •.-••;:•: *;•: = . < : • : w : v ;.!•;:! • = ; . ; • . ;^ ; ; , • ; * , : ! - . o n • ; . < • • v ^ i

De rechterlijke macht blijkt intussen niet ontevreden met zichzelf. Zelfs critici
van weleer, als Leijten en Cnoop Koopmans tonen zich content met de 'jonge
binken' ("en er zi//i ze//s me/den fty") in de rechterlijke macht. Leijten:

"De /non/er waarop recnrerr nw worden benoemd garandeerr een bredere se/ecr/e.
£r /s gewoon een vry narde op/e/d/ng waar y'e paj roege/aren wordr na een
draden onderzoek. £r z/rren nog creeds we/prw//bw/A:en rw.v.ven d/e reenrers, waar
//er w een srw/: berer dan vroeger. At noor zo'n reenrer nog zeggen ror een
verdac/i/e: (wer verdraa/de noge «e/nj 'O, en benr M daar roen aangewee^r'. Dar
wâ  dan een p/e/we/ o/ zo/er.v, en dan g/ng ner verder frre/« n« zeer verbaa^d.-J
'Onoo, en waarow deed « dar?' Gadverd/Wcewe.' Zeg dan gewoonweg: ben ye aan
Zier newAen gewee r̂ o/ gebrw/fc voor myn parr een ner woord, maar doe rocn n/er
zo raar. "^

• . . - . . ; ' K . . " ? • : - " • • : • ' . - " • • ! > . • - . • ; • • : • • • • • • • • • • j - ' ~ ! - . . ' -

Zo ook Cnoop Koopmans in 1987: "//er aanto/ vrowwen «eem/ op
vvi/ze roe - e/rasene m/tóernea'en z/eye ne/aa.v nog n/er -, er z//« rer/irer.v rf/e /W
conctó/naar /even o/ ongen«wde moedere z//n, er z//n nomo/ïe/e/j. /n dar op-
z/cnr w er a"e /aa«re yaren vee/ vera/i^erii. Var/arie w Zier ntó/a'/ge .yŷ reem r.v
eenrer ee« roeva/Mre/Jer. " ^ Deze verschijnselen van tevredenheid van
juristen met de samenstelling van de rechterlijke macht corresponderen met de
onderzoeksresultaten van L.E. de Groot-van Leeuwen over de samenstelling
en denkbeelden van de zittende en staande magistratuur in Nederland. Het
zelfbeeld van magistraten bestaat hierin dat de rechterlijke macht 'gemêleerd'
is, "n/er meer zo convervarze/ a/.v ze wa.v, ze /.v /neer naar //n&v op#e.ïcnove/2
maar roc7? nerye.v geWeven, en /n vernowd/n# ror a"e A'ea'er/ana'.ve r>evo//:r>2g /105
tfe&ft vny ftenowa'enrf en re//g/ew5 georiënrem/." Ten aanzien van de sociale
herkomst van de rechters denken de leden van de zittende en staande magistra-
tuur dat de rechterlijke macht van een 'elitaire club' naar een 'club van

224. Marcel Haenen en Frank Vermeulen, A/r. Z.«/7<vi, advocaaf-ge/ieraa/ *y rfe
/tofld, waflr.sc//wiv/ voor vfr/iard7n# van /ie; .v/rq/rec/if /?o/zaA:A:«rt /W/̂ w 00* mee, rf/e
Zioren 00A: A>y de C/M6, NRC Handelsblad, 25 mei 1991

225. Een /e/s andere rec/i/er, /merWew me/ /l.y. O100/? AToopma/u, NJB, 1987, p. 726. In
gelijke zin: H. van Maarseveen, De verze*en>ig.ss/aa/, NJB, 1990, p. 5
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gemengde afkomst' is geëvolueerd, al zijn de hogere lagen nog oververtegen-
woordigd, en is de onderste laag nagenoeg afwezig. Bovendien denkt men dat
de rechterlijke macht is samengesteld uit een groot percentage vrouwen en uit
mensen met verschillende levensbeschouwelijke opvattingen en politieke over-
tuigingen. Toch spreken de rechters zelf van een 'homogene groep' omdat van
de verschillende opvattingen en overtuigingen, het de gematigden en minst
geprononceerden ('grijze muizen') zijn die deel uitmaken van de magistratuur.
De werkelijke samenstelling van de rechterlijke macht en de vermoedens daar-
omtrent bij rechters lopen echter nogal uiteen. Zo is de gemiddelde leeftijd van
de rechters weliswaar lager geworden, maar is de politieke en religieuze pluri-
formiteit eenzijdiger dan bij de Nederlandse bevolking. Ook ten aanzien van
de sociale herkomst is sprake van een niet-representativiteit voor de Neder-
landse bevolking. Het aandeel vrouwen in de rechterlijke macht was in 1990
19%, maar vrouwen zijn met name in de lagere rangen vertegenwoordigd.-''

4.10.1 De kwestie-Van der Burg 1991

Komt het zelfbeeld van magistraten niet geheel met de werkelijkheid overeen,
ook bij de burgers bestaat een scheef beeld van de (leden van de) rechterlijke
macht. Uit een enquête van het weekblad Vrij Nederland in 1991, blijkt dat een
op de vijf Nederlanders van mening is dat rechters tijdens de rechtszitting prui-
ken dragen. Ruim een op de vijf Nederlanders denkt dat rechters voor zwaar-
dere misdrijven de doodstraf willen opleggen als dat zou kunnen, 62% denkt
dat rechters hogere straffen en boetes onvermijdelijk vinden, en 16% meent dat
rechters 'behoorlijk links' denken.^"

Het vermoeden dat door een grote groep van de leden van de rechterlijke macht
'behoorlijk links' gedacht wordt, leefde in de zomer van 1991 - vóór de be-
kendmaking van de resultaten van de Vrij Nederland-enquête in november van
dat jaar - ook bij de leden van de Tweede Kamerfractie van het CDA. Op 18
juni 1991 maakt de woordvoerder van deze fractie, V.A.M, van der Burg
bekend grote bezwaren te hebben tegen de oververtegenwoordiging van mensen
met een 'nieuw-liberale' levensovertuiging met een voorkeur voor D66 in de
rechterlijke macht in het algemeen en in de Hoge Raad in het bijzonder. Vlak
daarvoor is in een besloten vergadering van de Vaste Kamercommissie voor
Justitie, waarvoor ook de president van de Hoge Raad Royer wordt uitgeno-
digd, de benoeming van de leden van de Hoge Raad ter sprake geweest. Bij het
opmaken van de voordracht zou de Tweede Kamer de kandidaten voortaan 'in-
houdelijk' moeten toetsen, aldus de CDA-fractie: "We vw7/e/i #

226. L.E. de Groot-Van Leeuwen, o.c. p. 145, 147 en 149
227. Mare Josten en J. van Tijn, o.c. p. 20
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/eve/wfte5rnrzyVzn£en. Afa 5C/Z/T^ de een over z(/« Aoè/?>' en de ander
over neven/w/zcrie.ï en puM/canes. De rferrfe verme/rfr mer een.v de /cern#e#eve/iï
van o/j/e/dz/ig en /oop&aa/z.̂ ® Van der Burg zou 'steeds indringender vragen'
van zijn 53 collega's krijgen, als zij moeten stemmen over de volgorde van
kandidaten op de voordracht aan de regering. "/4/.v oz/ een voordracnf voor de
/Yo#e /?aad de/rac/ze vraa^r 'waar tomen deze /nenien vandaan?' en z/c
nzto ze^^^n» #a & woo' onderw/f. "*" >[•

De belangstelling van de Tweede Kamer voor Hoge Raad-benoemingen in 1991
was niet nieuw."° Eerder, in 1979, had de Vaste Kamercommissie voor
Justitie de Hoge Raad verzocht enige achtergrondinformatie omtrent de kan-
didaten bij de aanbeveling te voegen. Aanleiding tot het verzoek, dat door
Roethof (PvdA) in de commissie aan de orde werd gesteld, "war een ze&er
gevoe/ van o/z&e/zage/z ddf de Kamer op nef pwnf van de aan/>eve/zn# een rec/zr
w'we/e/tf om de èenoemzng van een persoon zn een ufrertf /?e/an#rz/7:e pz*Me&e
^wnrtze fó bevorderen, zonder de ac/zfer#ronden van de />erroA£ene /e ben-
nen. ""' Alle grote fracties in de Tweede Kamer (CDA, PvdA, VVD en
D'66) wezen in 1979 op het belang van de informatie in verband met de rechts-
vormende functie van de Hoge Raad. Men meende dat de Hoge Raad voor deze
functie, waarbij het gaat om de interpretatie van regels die "ontf>reA:en o/a/j
üc/tfer/zaa/d worden ftescnoKwd" of bij uitspraken in "moawcnappe/zyA: #evoe-
//#<? fcw&vnes" of wanneer de wetgever "retor/ scnzef w verraewwzn# van

228. V.A.M, van der Burg, bij: Folkert Jensma, CD/4 w/V 5/««gere rec/i/m' in Wogf
NRC Handelsblad, 21 juni 1991

229. NRC Handelsblad. 21 juni 1991, CD/1 w/7 .«/-engere rec/i/er.v />i Woge Raarf. Behalve
met benoemingen voor de Raad van State werd de voordracht voor de Hoge Raad ook
vergeleken met die voor de Algemene Rekenkamer. Mare Chavannes, Woezo /z'nfcse
rec/z/erc?, NRC Handelsblad, 3 juli 1991; R. Burgert, Poftftc/ m de ReA:e«tome/-, NRC

= Handelsblad, 5 juli 1991. De teneur van Burgerts vergelijking is dat de politieke benoe-
''•• ming van de leden van de Rekenkamer niet in het belang is van een doelmatige werking
'; van de staatshuishouding; in het spanningsveld tussen regering en volksvertegenwoordi-
• ging dat ontstaat bij het afleggen van verantwoording over het gevoerde financiële
"•••• beleid, moeten beiden kunnen vertrouwen op de onpartijdigheid en de onafhankelijkheid
•v van de leden van de Rekenkamer. Voorgesteld wordt de benoeming van de leden van
- de Rekenkamer niet al te zeer te laten verschillen van die van de Hoge Raad. Anders:

Aertjan Grotenhuis, L/ever een /fc/eur/oze Woge /taad, NRC Handelsblad, 31 juli 1991,
die meent dat politieke benoemingen voor de Raad van State en de Algemene Rekenka-
mer -anders dan voor de Hoge Raad- nog te billijken zijn.

230. Zie over deze kwestie ook mijn bijdrage in NRC Handelsblad, />o//7/'e#e gree/? op
/>enoe/mnge/z Hoge /toarf conrf/Vu/ionee/ ta/we, 30 juli 1991; Gr/jfpgrag*/wtöici /ne/
vurig* v/rtgew. Publiek Domein, 1991, p. 226-231 en: ^/scnw/Ven /« t/e /?o//«eA:: van
de s/oe/ wan de we/gever naar ne/ /wra^'e van de rec///e/\ in: Verna/en over de Gro/jd-
wez, 1993

231. Hand. II 1978-1979, p. 5267
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een bijzondere verantwoordelijkheid draagt. Nijpels (VVD)
onderstreepte bij die gelegenheid dat de Tweede Kamer niet alleen een 'recht'
maar ook een 'plicht' heeft om zich ten opzichte van de kandidaten goed te
informeren; "//?/# rec/tf van vooraVacnr verword/" z>n/wer.v /o/ een/arce a/.? de

r, zoa/s n« vee/a/ #e/>e«r/, a*/e voordrac/tf o/«/e//, zonder cto/ men over
^enn/.v /?e.vc/i/A:r over de Aaïna'/dfl/e/j." Nadrukkelijk waarschuwden de

Tweede Kamerleden (elkaar?) er in 1979 voor de voordrachten niet in de
"/?arn//?o//rie&e .r/eer" te trekken. Ook wenste men geen "po/ZrieA: fte/ioe-
/M/n#.v/?e/ez"d" of een "/?o////eA:e s/eu/e/verde/zn^" voor de leden van de Hoge
Raad."- Anders dan de ruime aandacht die het Tweede Kamerlid Van der
Burg in 1991 krijgt, trok het Tweede Kamerdebat over hetzelfde onderwerp in
1979 betrekkelijk weinig belangstelling.-" Oud-D66 Tweede Kamerlid A.M.
Goudsmit, die in de jaren zestig samen met H. Singer-Dekker (PvdA) nog eens
een Raad voor de rechterlijke macht voorstelde, noemde de aandacht van de
Tweede Kamer in 1979 voor benoemingen in de Hoge Raad een:

ort#eivert.y/e tónrfaw, om</<rt //er zéér voor r/e nanrf //#f r/o/ r/e vrafl# om zn-
«/'er />e/;er/:/ za/ Mzyve/7 ror waar.sr/!fl/>pe///£-y«rzr//.vc//e ac/?rer#rona'e/t,

waar tónne/i Je torwre &eren zo/ M/7groe*e« tof/>artt/-/?o//rie/:eac/?rergronö'e/j; /«#
a«r/ere woorr/e/7 r/e /ra//.? r/ar aW/w ejtp//cz'er /7arry-/3o//r/'ate ver/?0«r//>?#e/j J/J rfe

/?aar/ weers/j/ege/r/ worr/e/i « op r/eze weg voorrgaa/w/e reée/ aanwe-

232. Hand. II 1978-1979. p. 5270
233. Zie over deze kwestie: Afa/npr vwV //i/orww/i'e /)// vaca/urw:

de Volkskrant. 22 maart 1979: Con/ro/V op />e/ioe/n/ng Woge Raarf goede zaa*, de
Volkskrant, 24 maart 1979; F. Kuitenbrouwer, De ATcwier en rfe ono/fta/ifc/i/fe rec/i/fr,
NRC Handelsblad, 27 maart 1979: Afa/ner w/7 /?ra/en over voorrfrac/i/ /eden Woge
/?aa^, NRC Handelsblad, 19 mei 1979

234. A.M. Goudsmit, Wü/ zoe/fc/ de rec/i/zoe/fcende?, in: De mag«/raa/ w de 5/(r)aa/, 1979,
p. 81. W.E. Haak zag, verwijzend naar het artikel van Cnoop Koopmans uit 1973,
niets in een dergelijke democratisering van de rechterlijke macht, en meende dat hier
op 'verwarrende wijze' de rechterlijke macht en haar 'produkt' met elkaar werden
verwisseld, "//«/new: do; w ee/i r«.7i/5/>«//ssi>tg de we/ op de/nocra/wc/ie wi/'ze, da/ wiV
zeggen overee/uttwts/ig de /« de /naa/sc/ia/j/jy /evende opva/Z/nge/i /je/ioor/ /e wwdw
gei'n/erpreJeerd, »'/n/?//ceert me/ aAs noodza/fce/y/te voorwaarde, da/ de /na*er5 daarvan
overee/ifawis/zg de po//7ieA:e ver/jottd/nge/i Aenoe/nd moe/en worden." W.£. Waai,
/?ec/i/e«, wie zy/i da/, e« noe *o/n /'* er aan?, in: De magw/raa/ «n de .s/fr^aa/, 1979,
p. 59-60 De sociologe H. Verweij-Jonker meende daarentegen dat het een "goft/
de/noA:ra//.vc7i /jn'nc//>e* is dat de overheid er naar streeft dat die organen, die ze zelf
benoemt min of meer een afspiegeling te zien geven van de politieke verhoudingen.
Zonder duidelijk onderscheid te maken tussen zittende en staande magistratuur, meende
zij dat binnen 'de' rechterlijke macht die als overheidsorgaan "/>eWeed M
mac/i/ (-,) ew d/e wwc/H oo* wi/voer/ door ne/ a/ dan n/e/ vervo/gen van
van we//en", normen en opvattingen zoals die leven binnen het Nederlandse volk, hun
"/«/>reng" moeten hebben. H. Verweij-Jonker, Woe favwerva/ze/" 15 de to
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Naar de achtergrond van de belangstelling van de CDA-fractie voor benoe-
mingen in de Hoge Raad in 1991 kunnen we slechts gissen. Het argument van
de wetgever-plaatsvervanger, dat in 1979 nog zo duidelijk naar voren wordt
gebracht, staat in 1991 niet (alleen) voorop. Veeleer lijkt het te gaan om een
meer algemene onvrede met de rechtspleging, die wordt afgewenteld op een
vermeende eenzijdige samenstelling van de Hoge Raad (de rechterlijke
macht?). Opmerkelijk is dat de kritiek van de CDA-fractie zo op het oog meer
betrekking heeft op de rechter in eerste aanleg en in beroep, dan op de cassatie-
rechter. Zo merkt Van der Burg op: "£r « /n Neder/a/id #eor#a/H'.yemfe ram/-
na/ztoY ortttraan waarye /cowrf van wordr. /4/s er dan een rec«rer m i verdac/ire
o/7 proe/ver/o/ zo/wfcr /7artem>ac7tf vr/yVaar, o/ een #era:/jK/zo/ een «e/e .vtópe/
za/te« we##0o/Y, roepr ütor weerstand op. "*" Met de 'stapel zaken' die is
weggegooid, doelt Van der Burg op de beslissing van het Haagse gerechtshof,
dat enkele dagen eerder 45 verdachten vrijuit moet laten gaan omdat hun hoger
beroep niet binnen de redelijke termijn van twee jaar kan worden afgehandeld.
Op dit incident - waarvoor de minister van justitie (Hirsch Ballin) de hoge
werkdruk bij de rechterlijke macht als oorzaak noemt - wordt door de fracties
van alle grote partijen in de Tweede Kamer met ergernis gereageerd."* Bij
de CDA-fractie bestaat bovendien twijfel of de leden van de rechterlijke macht
zich nog voldoende kunnen 7n/even Zn war erz/cn /n de .vamen/ev/n# vo/zre/tf":

"De /racwe /iee# a/ yaren n« gevoe/ dar de recnrer//yfce macnr re ver//c/tf
cr/m/na/Z/e/Y. Zy /«eenr dar de dader o/jvo/doende «er /eed van «er
wordr aangerekend. We vangen dar W/ /edere .vpreetóewrr /n «er /and

op. De_/racrie «ee/r ner gevoe/ dar de/en van de recnrer///)te wacnr erg ver van de
/naawcna/j/7//'a/sraan. //er woord n/eMW-Z/oeraa/ w geör«j'/tr, ya. /.v d/e recnrer/yte

nog we/ repre.venrarie/. "^"

Wat de CDA-fractie nu precies van de kandidaten voor de Hoge Raad wil we-
ten blijft onduidelijk. Het is haar blijkbaar niet om de politieke kleur van de
kandidaten te doen, en ook streeft men geen 'politisering' van de Hoge Raad
na. Evenmin heeft men speciaal bezwaren tegen te veel rechters die 'sympathi-
seren' met D66. Men wenst vooral inzicht in 'maatschappelijke wortels', of

/?. in: Ds /nagis/raa/ I/I rfe 5/fr)aa/. 1979, p. 48. In gelijke zin: A.J. Cnoop Koop-
mans, £>e /naa/5c/ia/5/7e///A:e .ve/ech>.- Aoe /fco/nert vwy aa«
«i/ver^z^M, Trema special "80-1, p. 26-34

235. Folkert Jensma, o.c.
236. Zie: De Volkskrant van 13 juni 1991, tar/mr gip/Jteerc/ ov^r vn//a/m£ va« 45

'en. De actie van het Haagse gerechtshof had het (onbedoelde?) effect dat de minister
enkele dagen later aankondigde extra raadsheren aan te zullen stellen bij het Haagse
gerechtshof. Zie NRC Handelsblad, 21 juni 1991, £ï/ra raadx/ierento/ gerec/itó/io/Dert

237. Folkert Jensma, o.c.
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- nog vager - "Wa/ /iee/fr men /w/re/z Aef ywrza'z.ir/ze we/"/: geooa/z, war w /zer
ve/zsrer op de ja/ne/z/evz/z# #ewee.rr".-^ Hoewel de Vaste Kamercommissie
voor Justitie zich kan vinden in het verzoek van het CDA om meer informatie
over de kandidaatleden van de Hoge Raad, is zij aanvankelijk nog tegen het
voorstel om meer greep te krijgen op de politieke samenstelling van de Hoge
Raad. Zou echter de Hoge Raad een toetsingsrecht krijgen, dan 'ligt het
anders', aldus Jurgens van de PvdA. "£e/z co/isri/w/z'wie/e toett/flg i/wp/Zcee/r

po//rtófc<? taaA: voor Je /zoogsre rec/zrer, e/z da/z w /zer o/iverra/rfe/i/A: om
«aar de po/z'tfe&e voorA:eMr va/i Je A^/zd/dare/z re Acz/fce/z." De VVD ziet

echter weinig heil in informatie over politieke kleur en geloofsovertuiging in
de beschrijvingen van de Hoge Raad, en noemt 'kundigheid' het belangrijkste
criterium bij een benoeming. Meer gewicht toekennen aan politieke of reli-
gieuze factoren is volgens de VVD onwenselijk, omdat dat een 'opstap' is naar
een 'grondwetshof'. Groen Links noemt een 'terughoudende opstelling' van de
Tweede Kamer ten aanzien van benoemingen in het algemeen geboden, maar
vindt een raadsheer van "er# rec/ztte £i#/ta/uur (..) roc/z we/ e/zg"."'

In de media reageert met name NRC Handelsblad bijzonder fel op de aantij-
gingen van Van der Burg, en betitelt de 'politieke greep' die Van der Burg
bepleit als 'platvloers opportunisme', "//er rec/irer.Yam/tf vre/r vr// .yrerfce ewe/i
aa/z a/vra/K/e/T/A.'rte/a' e/? cfor /?epaa/r /zer me«.vry/?e, van we/A:epo//r/e&e £7ez/r ooA-,
ctor er />i A;e/a/K/r. Daar zwoer /zer CD/1 wer z '/z vwrz^e vz/z^er^ aj7j/z/ve«. ' ^
De rechtspleging dient volgens deze krant aan "pro/ewzo/ze/e, weremr/za/)pe///&
^evor/n^e ezz OAza/zertere recArerv" re worden op^ea"raj?en, e/z mer aa/z een
"po//neA: o/„voaaa/ ar^p/e^e/z>ig.vco//e^e". Ook de rechterlijke macht zélf blijkt,
bij monde van de president en een vice-president van de Hoge Raad, 'bijzonder
ongelukkig' met het idee van de CDA-fractie om bij de voordracht van nieuwe
raadsheren meer te letten op politieke kleur en geloofsovertuiging.-*' Royer
verklaart niet te weten hoeveel D66-leden er in de Hoge Raad zitten, en zegt
ook geen behoefte te hebben om dat te weten:

"/// //er grrwwre rfee/ va/7 om werA: ,?pee/Z rfe po/Zr/e/: #mi e/wte/e ro/. £77 ofe tó
rfar we/ cfoer, </a/z //gr rfe po/z'r/ejt roc/z /jee/ ver 0^ rfe ac/zrergro/w/. //er gaar om

238. NRC Handelsblad. 19 juni 1991. CD/1 />evreesd voor opmars va/i D66-/erfe« /n

239. NRC Handelsblad. 20 juni 1991. Frac/iw /ege/i CD-4-voorsfW m̂ Z
240. NRC Handelsblad, 20 juni 1991. Grypgrag*/ra/7//a; Zie ook H.A. van Wijnen. />

Wo#e /Jrtflrf «1 Jf /?0/ifi>*. NRC Handelsblad, 22 juni 1991
241. NRC Handelsblad. 20 juni 1991, 'Po/j/iete 5e/fc//e tósz />e/-o^se//ii>*aan'; ook: A.H.

van Delden, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, en president
van de rechtbank 's-Gravenhage in: NRC Handelsblad, 21 juni 1991, /?<?c/»i<r.s wofrf^
na
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zyn. D/e zyn noo/r otrreem. (-,) /*&./£ ste/te/mar/g recfam re/ecfeerr o/> po/mete
wortewr «/?er owvermyV/e/y'Jfc tta zi/öy Au/t w/tt

t/i Aeroog Aowden. "^ > wif .

Zowel Royer als Snijders vrezen een extra barrière om kandidaten te vinden,
als daar een sollicitatiegesprek met de Tweede Kamer aan vast zit, omdat de
kandidaten veelal 'vooraanstaande, wat oudere mensen' zijn. "Wy
tfm& vo&er op oarze/aary en /zeeze##er.y. DeyMndwcAe rop
n/ef #<?#roe/d, /naar /zer beroep dar
rfe /?aad va« 5rató en gerec/zw/zovgn « srerA: roe^e/iomen.""'" Het overgrote
deel van de rechterlijke macht lijkt overigens met Royer en Snijders in te
stemmen; 83% van de leden van de rechterlijke macht (staande en zittende
magistratuur) zegt het oneens te zijn met de stelling dat de volksvertegen-
woordiging meer zeggenschap moet hebben over de benoeming van de leden
van de Hoge Raad. Slechts 8% vindt dat dit wel zo zou moeten zijn.-'"

4.10.1.1 Steun voor Van der Burg •

Ondanks de kritiek vanuit de Tweede Kamer, de publieke opinie en de rechter-
lijke macht op de voorstellen van de CDA-fractie, krijgt Van der Burg in juli
1991 steun van de socioloog Bruinsma, en de juristen Brenninkmeijer en Van
Maarseveen. Zij leggen, anders dan Van der Burg, wél de nadruk op het
vraagstuk van het rechterlijk activisme. Bruinsma meent dat de Hoge Raad met
'een dominante functie van rechtsontwikkeling' tekort schiet op het punt van
de legitimatie. De belangstelling van de gekozen volksvertegenwoordigers
verschaft de Hoge Raad zijns inziens 'een klein beetje broodnodige demo-

242. Men vergelijke de uitspraken van Royer met die van de vorige president van de Hoge
Raad, H.E. Ras. Sprekend over de bemoeienis van de politiek in Duitsland en België
met rechtersbenoemingen zegt deze in 1988: "Voor /ny -<•« HM .V/JTW* I* a/i />H/-£«T «TI
m>/ flfa /ws/tfert/ va« tfc ƒƒ/?- /s /ie/ aan/refcte///A:e, rfa/ ye /»>/• />/.? va/i 'c/iecAr.v a/id

' »>i Wrtd/. A/ac/i/ « na/n?/(/£ maar o/7 één /nart/e/" /e />«•/?«• rArw en da/ /'s door*
creëren. D/7 .rys/ee/n za/ a//een overMyve/i tó/ rfe gra/ie van a"e /w//7j'efc.

De /7o/i7/'e/t za/ er goed O/J /e//en o/ ne/ /erre/n van de /7o//7/eJte fc«/«/7vor/m/i/f I/I
rede/yjte /na/e word/ on/z/'e/i." Niet geheel duidelijk is welke keuze Ras maakt voor de
Nederlandse situatie. De terughoudendheid van de organen die in ons land met de
benoemingen zijn belast noemt Ras een 'element van onze staatkundige praktijk' waar-
door 'een zeker evenwicht' is ontstaan. N.J.H. Huls en F. Bruiasma, /n/erv/eivme//nr.
W.E. /tas, pres/den/ van de Hoge flaad, NJB. 1988, p. 1578

243. Zie in gelijke zin: de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, A.H
van Delden en de president van de Haagse rechtbank. NRC Handelsblad, 21 juni 1991,
flecn/er.v woedend na /fcr/7/e£ CD/4-er

244. Vrij Nederland, o.c. p. 32
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cratische legitimatie'.*" A.F.M. Brenninkmeijer noemt de 'maatschappelijke
oriëntatie' van rechters een 'relevant gegeven', omdat de rechter in onze
samenleving een steeds belangrijker, rechtsvormende rol vervult. Brennink-
meijer bepleit een Raad voor de Magistratuur, zoals deze in 1985 is voorge-
steld door de Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie:

"£e/( derge/ï/fc flrfv/&vor^aan te/J naar voor£ee/d va« de Co/n/wws/e
/eden redu er/y'&e wwc/?r ö r e ^ r ,ra/«e/ige.tfe/d zyn rfa/J de rec/zfer/yfce macAr e/? fo/i
enerzzydï waaröor^e/j </ar<fe waawc/jappe/zyfce onëwrane va/j rec/jfers aa/u/u/f 617

fl/iderzzydj döf er geen rf/rerte pa/ty-po//Y/6ke z/i v/oed uz'fgaaf op de
en se/eczz'e va/J r^c///er^. f..) Twee u/te/tte/t zzyn /nogzVzyA:

cwrew r<?c/?/erj CT po/z'r/a' ^/ecrer^n
voor </ M ^

H. van Maarseveen vindt dat de Tweede Kamer de 'grondwettelijke plicht'
heeft zich zorgvuldig te verdiepen in de benoeming van de leden van de Hoge
Raad. Omdat de Tweede Kamer en de regering hun 'verantwoordelijkheden in
deze materie' hebben verwaarloosd, is een coöptatiesysteem ontstaan, waarbij
de selectiemaatstaven vooral van 'negatieve aard' zijn. De betrokkene moet niet
te uitgesproken en niet te controversieel zijn, hij mag geen aanstoot geven, niet
te kritisch zijn, en moet 'goed liggen'. Hoewel de minimum-geschiktheidseisen
voor de Hoge Raad volgens Van Maarseveen een goede vakbekwaamheid waar-
borgen, meent hij dat er in de Hoge Raad geen 'topjuristen' zitten. Daaronder
verstaat hij vakbekwame juristen met een duidelijke persoonlijke profilering.
Later zal hij daarover in een interview met NRC Handelsblad zeggen:

"/4/.v de //oge /tatfrf to zo /MOO/ vz/ufr flfa rar/itt vormer op /e zrafen toorf door een
.v/erJte pro/z/erz/z£ W/. Pfl.v vwo/weer de //oge flaad zzy/i öe!?/w.vz/i#e/J zv/rvoen'g
/«orzveerr, /z'ejïf/««f dwre/irf/i^ e« awcz/rnng opz/iz'0/1 ,̂ ̂ rygye aanvoarr/èa/'e oor-

over wjEterwrpevi d/e de wefgever wege«5 /?ez cofl^rover^/ë/e /tora/trer ervan
de rec/tfer over/oor, f-̂  De //oge /?aad « «« ee« o«voorspelbaar oraAe/. "^

De huidige raadsheren zijn volgens Van Maarseveen 'kleurloze juristen' en
'anonimi': "£r z(//i w«'/i/g /erfen d/e /i///nu/ifó/t door

Daarom zouden de Tweede Kamer en de regering er goed aan doen vast te stel-
len welk 'juristenprofiel' men voor het lidmaatschap van de Hoge Raad 'poli-
tiek wenselijk' acht: "Op 0OSÏ.V daarva/z faw men da/i voo/Taa/t, Z///J

245. F. Bruinsma, Van aan^vWi/tg /war voordrac/iZ, NJB, 1991, p. 1083-1085
246. A.F.M. Brenninkmeijer, SWecZ»e recA/era, NJB, 1991, p. 1086-1087
247. NRC Handelsblad, 9 december 1991
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Twee maanden eerder, in oktober 1991, geeft Van Maarseveen aan zich voor
de legitimatie van de cassatierechter te oriënteren op het Amerikaanse
Cowrt, waarvan de leden worden benoemd 7a/i#s de we# va/?

ac/zmy?e/ vwuiri/z zovve/ /ZM/Z wzaattc7zap/7e///A:e over?wz£z/z#ert a/5 /zw/z
y 6eA.Tvaam/z<?d<?/z #rortd/# worde/z o/zderzoc/zf"."''* Deze vergelijking
is overigens pikant, omdat precies op dat moment de affaire rond de benoeming
van Clarence Thomas, een van ongewenste intimiteiten betichte kandidaat voor
het SH/jre/ne Cowrr, een hoogtepunt bereikt. De /zean>i#ï van het Senate ./wd/-
aary Comm/ffee zijn op dat moment wereldwijd /zv<? op televisie te volgen, en
worden als een 'bizarre' en 'gênante' vertoning gezien.-*

4.10.1.2 Enquête Vrij Nederland '

De affaire-Van der Burg krijgt in november 1991, tijdens de behandeling van
de justitiebegroting, een vervolg als het weekblad Vrij Nederland een enquête
publiceert naar de rechterlijke macht van Nederland."' Volgens deze enquête
gaat de politieke voorkeur van 39 procent van de ondervraagden uit naar
D66.-" Kritiek op de medewerking van de rechterlijke macht aan de enquête
komt van de Tweede Kamerfractie van de Centrumdemocraten. Medewerking
had volgens haar woordvoerder, H. Janmaat, nog "vergoe/i/to" kunnen worden
als de enquête was uitgevoerd door Elsevier, en niet door Vrij Nederland "dar
z«/A:e M/7#<?5p/-0A:e/! po/Zriefce d<?/z£/?ee/de/z /za/z/eerr e/i j/tfe/prefm?. '^" Jan-
maat staat echter alleen met zijn kritiek, ook al noemt de minister van justitie,
E.M.H. Hirsch Ballin de uitslag van de Vrij Nederland-enquête "

248. Henc van Maarseveen, />o//ft>* en Woge rtaad, NJB, 1991, p. 1087-1088
249. Henc van Maarseveen, Po/ïft>Jfc e/j Hoge /taad, NJB, 1991, p. 1423
250. Paul Brill. Ver/;oor 77io/na.? e/i W/7/ Wza/re en io;?w gê/wnre ver/on/ng, de Volkskrant,

12 oktober 1991; zie ook: J. Leijten, WoorziH/ngw» S « w a / / w e vorm va« <wec/i/,
NRC Handelsblad, 22 oktober 1991

251. Vrij Nederland ondervroeg, met medewerking van de Nederlandse Vereniging voor
^.: Rechtspraak, meer dan 1000 kantonrechters, rechters, raadsheren, administratieve

rechters, leden van de Hoge Raad. officieren van justitie en procureurs-generaal over:
hun afkomst en geloof, politieke voorkeur, carrière, inkomen, maatschappelijke
belangstelling en hun opvattingen over misdaad en strafmaat. Marc Josten en J. van
Tijn, o.c.

252. De stemverhouding binnen de rechterlijke macht zou volgens de Vrij Nederland-enquête
aldus liggen: D66: 39%, PvdA: 19%, CDA: 17%, VVD: 16%. Groen Links: 4%.
N.B. deze cijfers wijken af van een gelijktijdig verricht onderzoek door L.E. de Groot-
van Leeuwen, De rec/i/er/7/*e mac/i/ /« A/ec/er/aru/, p. 112. Volgens het onderzoek van
De Groot-van Leeuwen ging in 1988 de politieke voorkeur van 29% van de leden van
de rechterlijke macht uit naar het CDA, 33% naar de VVD, 18% naar de PvdA, 18%
naar D66, 2% naar klein links, en 1% naar kJein rechts.

253. Hand. Il 1991, p. 994-995
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n/tf zo /Virermanf". Politieke gezindheid en religiositeit lijken voor de minister
bij de selectie van kandidaten voor de rechterlijke macht geen expliciete rol te
spelen. H ir sen Ball in:

"£r HWOÏ in </e eervre /?/aflK gateen naar raAr/non- en va&vrouHwcna/?.
woraV er ge/fce/ten naar ner i/tgageme/t? /n de sa/nCTi/ewng. Wy wi"//en geen
voor wie n « recnr opnoudr öy ae tesfó btaözyfle van nun /056/tu//^ wer/>oe/t. Ze
//wetón Z>egry/7en war voor ejQto regefa op de .ya/nen/evi/ig neigen. Dan w n/efrfe
vraag: weifce /;o//rie)te ove/twi^/ng nee^ «? H ^ vraag noo/r naar po/mdte
ovcrfwi^ing. ^ Po/i'tt'öte gezinöTieifl' IJ geen criren'aw voor rfe öenoenungen vwwr
Zit veranm'oorrfe/y/cneirf voor neZ? fe rfragen. "-^ ... . ;•

Niettemin herhaalt de Vaste Kamercommissie voor Justitie naar aanleiding van
de enquête dat zij nadrukkelijker betrokken wil worden bij het benoemen van
raadsheren in de Hoge Raad. Zij blijkt inmiddels unaniem van mening dat de
Tweede Kamer meer informatie moet krijgen over de kandidaten die door de
Hoge Raad worden aanbevolen. Sinds 19 februari 1992 geldt daarom de situatie
dat de Hoge Raad bij vacatures de curricula van kandidaten in gestandaar-
diseerde vorm voorzien van informatie aan de Tweede Kamer zendt (zie
§ 2.3.6.1). Eventueel kan de Vaste Kamercommissie voor Justitie een gesprek
voeren met een of meer kandidaten.-" Met deze nieuwe procedure wordt
volgens de kamercommissie voorkomen dat de Tweede Kamer te zeer voor
'een voldongen feit' wordt geplaatst bij de voordracht. Ook meent zij dat het
'minder pijnlijk' is indien men nog in de beslotenheid kenbaar kan maken dat
men een bepaalde kandidaat minder geschikt acht.-™

De nieuwe belangstelling van de Tweede Kamer voor Hoge Raad-benoemingen
wordt echter - opnieuw - met argusogen bekeken door de media. Zo meent de
Volkskrant naar aanleiding van de Vrij Nederland-enquête, dat er 'weinig mis'
is met de 'joggende, surfende, tuinierende en huiselijke' rechters. De wen-
selijkheid van een grotere politieke bemoeienis met de samenstelling van de
Hoge Raad is volgens de Volkskrant twijfelachtig. Volgens de Volkskrant dient
het politieke milieu zich allereerst zelf te beraden op zijn eigen gebrekkig
functioneren, nu de rechter op grote schaal te hulp moet komen bij de 'mise-
rabele wetgeving'. Dat de klacht over het nieuw-liberale stemgedrag juist
afkomstig is van een CD A-pol iticus, noemde De Volkskrant verdacht.

254. Mare Josten en J. van Tijn, De m/nü/er is levr«te/! over zy/t recA/er/yite mac/i/, Vny
/Wrfer/a/u/, 2 november 1991

255. Brief van de vaste Commissie voor Justitie, Bijl. Hand. II 1991-1992, 22 300 VI, nr.
37 herdruk, p. 1-2

256. W. Swildeas (PvdA), voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Justitie. NRC
Handelsblad, 30 oktober 1991
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van deze po/ïrzefce #roepenn# fte/zooAT Zier 5/reve/i o/w w a//e
van de .9ö/ne/z/evfng rw/wivc/wott een r̂em /n Aer fazp/ffe/ re Zieden.""'

4.10.2 De reorganisatie van de rechterlijke macht - •».•>-:••.• c

De beschrijving van de ontwikkelingen die zich na de Tweede Wereldoorlog
met betrekking tot de toegang tot het rechtersambt hebben voorgedaan, eindigt
met de thans aanhangige herziening van de rechterlijke organisatie, die reeds
deels haar beslag heeft gekregen in de Wet van 3 juni 1992. Aan deze reorgani-
satie, ligt volgens de regering een drietal doelstellingen ten grondslag, t.w. het
verbeteren, c.q. het in stand houden van de juridische kwaliteit van de recht-
spraak, het verbeteren van de 'cliëntgerichtheid van de rechtspleging, en het
scheppen van evenwicht in de structuur van de rechterlijke organisatie.""
Daartoe worden in de eerste en de tweede fase nieuwe gerechten van eerste
aanleg gecreëerd, waarin alle civiele en strafrechtspraak en een belangrijk deel
van de administratieve rechtspraak in eerste aanleg plaatsvinden. De huidige
62 kantongerechten zullen verdwijnen, en de functie van kantonrechter wordt
'geïntegreerd' in de rechtbanken nieuwe stijl. In de derde fase wordt de her-
structurering van de administratieve rechtspraak voltooid. De Wet van 3 juni
1992, Stb. 278 treft wettelijke voorzieningen met betrekking tot de personele
en organisatorische integratie tot de nieuwe administratieve sectoren in de
nieuwe rechtbanken.

Ten behoeve van deze reorganisatie bracht de Staatscommissie Herziening
Rechterlijke Organisatie in 1984 en 1985 een Eindrapport uit. De Staatscom-
missie werd, als bekend, ingesteld in 1971 door de toenmalige minister van
justitie A.A.M, van Agt, als een reactie op de toenmalige vertrouwenscrisis.
Dat laatste is echter niet langer de (eerste) zorg van de regering. Door een
'veranderd optreden van de rechterlijke macht', zo schrijft zij in 1989, is de
aandacht meer en meer verdrongen door het probleem van "de sre/vt toene-
mende tverfc/asr van de recnrer///A:e /nacnr en ner daar/nee sa/nennangende 6e.se/
dar de orgamsarz'e van de < gewone > en de adm/n/srrarieve /•ecnrspraaA: /n

/neer w ner a/ge/neen ZOM /noeren worden aangepasr aan de onr-

257. Dienand Christe, /?ec/i/ en we/, de Volkskrant. 2 november 1991. Ook De Gelderlander
' signaleert "oV gewr van c/jrw/en-aV/nocra/wc/i ongenoegen over de q/fca/vfnde aanAang

W/men aV rec/ite/7(/A:e mac/i(". Een politieke maatstaf bij benoemingen noemt De Gel-
derlander V«i £o«Wee£s onft/wi/fc/jaar i u l n H l aAs /ie/ om /wwv/oed/ng van /ie/ .v/rq/"-
H/ffwa/ gaa/", omdat rechtsvragen niet volgeas 'partij-politieke kavelgrenzen' worden

'< beantwoord. De Gelderlander, Lf'/ifoe rec/i/ers, 2 november 1991. In gelijke zin: NRC
'•* Handelsblad, 31 oktober 1991, V7e«*«</ï/!g
258. MvT. Bijl. Hand. II 1990-1991, 21 967, nr. 3, p. 3

209



Juist met het oog op dat laatste is het opmerkelijk dat de regering het vraagstuk
van de werving, selectie, benoeming en bevordering van rechters bij de voor-
genomen herziening geheel laat liggen. In haar Eindrapport stelt de Staats-
commissie in 1985 immers nog op verontruste toon dat de minister van justitie
'een overheersende invloed op de benoeming en bevordering van rechters'
Jieeft:

/nv/oerf iton noar de me/Hwg van de ^aor.vcowmm/e zo worden
</ar de 0/ia/7ta/t£e/y&/i£/</ vo« de rec/?rer r^/i opz/c/itó va/? de «/rvoeren^e mac/ir m
gevaar worrff^rac/ir. /n vee/ ra:/?wgétf/«ge/ï, oo/:rfoorrfe^ewo/ierec//fe/-, « t e

va/j de parry'en. Waar oo/k //taïi/i rfe over/?«rf n/gr aiy proc^parry foy
Wen w, ton een rec«tór/(/A:e tofe™^ voor «er oe r̂wwr va/j groof

Z?e/a/jg z(//i,* /«en rfen/ce aan de econo/m'scne en .?oc/a/e ̂ evo/gen van de «/w/waait
/n een sra&'ngjco/i/Z/cr. Afaar/nare ner oe r̂wwr va/ter aVrecr o///id/recr öy ^gfcMfen
öerrojtfeen /.v, negmr de ikan.v op u/rj/7raA:g/i d/e voor ner ftesruur n/er gun;n'^ zyn
roe. //er /?esr«wr ton er daardoor be/ang fty' neüen a//een recnrer? re oenoemen
o/re bevorderen van w/e re venvacnren o/geWefcen w, dar zy' de door ner «esrwur

doe/en n/er zH/7en regenwerfcen. "̂ *"

4.10.2.1 De Raad voor de rechterlijke macht '

Zeker in het licht van het tweede deel van het Eindrapport van de Staatscom-
missie Herziening Rechterlijke Organisatie uit 1985, schittert het vraagstuk van
de toegang tot het rechtersambt bij de (aanstaande) herziening door afwezig-
heid. De Staatscommissie had immers nog gepleit voor een z.g. Raad voor de
rechterlijke macht die bij de werving, selectie en opleiding en benoeming
(bevordering) van rechterlijke ambtenaren, adviserende bevoegdheden heeft.
Al eerder hadden een subcommissie van de Staatscommissie-*' en de Neder-
landse Vereniging voor Rechtspraak*", om dezelfde reden een soortgelijke
raad voorgesteld. De Staatscommissie streeft met haar voorstel voor een Raad
voor de rechterlijke macht niet naar een 'democratisering' van de rechterlijke
macht. Niettemin vormt het vertrouwen van de bevolking in de rechter wel een
uitgangspunt voor de Staatscommissie en voor de andere studies. De commis-

259. Kabinetsstandpunt over het Eindrapport van de Staatscommissie Herziening Rechterlijke
Organisatie, Bijl. Hand. II 1988-1989. 21 206, nr. 2, p. 4

260. Eindrapport van de Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie, deel II, 1985,
p. 7

261. F.F. Langemeijer, /?a«d voor <fe recArer/i/ite mac/i/, gepubliceerd in: Trema special
'84-2

262. Namelijk de werkgroep-Saelman in 1979, De onq/fta/utWi/fc rfc/i/tr, gepubliceerd in
Trema special, 1979-2, en de commissie-Van der Velden in 1981, Gevraagd: « « ^
voorde rec/i/er/yto /nac/i/?, gepubliceerd in: Trema, 1981, p. 247-262
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sie-Van der Velden hekelt in dit verband expliciet de 'geheimzinnigheid' bij
rechtersbenoemingen, die veel verder gaat dan voor de privacy van de kandida-
ten gewenst is: "£e« /?ood voor de flec/z/e/7z/A:e Macn/ A#/i de 6evo/it/ng, d. m. v.

/'/i de A:e«£e/i /a/en &(/A:e/j, en daarmede ner ve/trowwe/i w
van de) recn/er/y/ce /«ac/tf vergroten. "*" , . * : • • ; « » s >

In de visie van de Staatscommissie bestaat de Raad voor de rechterlijke macht
uit twaalf leden, waarvan de helft afkomstig is uit de rechterlijke macht. Naast
een voor de volle werktijd fungerende voorzitter, afkomstig uit de zittende
magistratuur, zullen in de raad nog drie leden uit de zittende magistratuur en
twee uit de staande magistratuur zitting nemen. De andere helft van de Raad
bestaat uit respectievelijk twee personen, aangewezen door de Tweede Kamer,
maar niet uit die Kamer afkomstig, twee afkomstig uit de advocatuur en twee
uit de wetenschap of uit maatschappelijke organisaties 'met een zekere betrok-
kenheid bij de rechtspleging'. Daarbij moet gewaakt worden tegen het creëren
van kwaliteitszetels voor bepaalde instellingen of organisaties. De leden van de
raad worden door de regering benoemd, met uitzondering van de twee leden
die door de Tweede Kamer worden aangewezen. Ten opzichte van de leden
afkomstig uit de rechterlijke macht en de advocatuur dient de Nederlandse
Vereniging voor Rechtspraak, respectievelijk de Nederlandse Orde van advoca-
ten een aanbevelingsrecht te hebben. Alle leden van de Raad voor de rechterlij-
ke macht worden benoemd voor een periode van vier of zes jaar. Met uitzonde-
ring van de voorzitter zullen allen in deeltijd aan de raad verbonden zijn en
daarnaast hun beroepswerkzaamheden verrichten. De instelling en taakomschrij-
ving van de raad voor de rechterlijke macht berusten op de wet.*"

De Staatscommissie ziet - als gezegd - een taak voor de Raad voor de rech-
terlijke macht bij de recrutering, selectie en benoeming van rechterlijke
ambtenaren. Zowel de werkzaamheden van de huidige Commissie aantrekken
leden rechterlijke macht als de activiteiten van de raio-selectiecommissie
worden aan de raad toebedeeld. Ook de selectie van gegadigden voor promotie-
benoemingen is een taak voor de Raad. Een uitzondering vormt de selectie van
leden van de Hoge Raad. De Staatscommissie acht het raadzaam om de huidige
gang van zaken, waarbij de Hoge Raad zelfde voor een benoeming in aanmer-
king komende kandidaten selecteert, en de Tweede Kamer uit de aanbevolen
kandidaten een voordracht samenstelt, te handhaven.-*'' Bij eerste benoemin-
gen zal de minister zich bij zijn beslissing zowel door de Raad als door de
colleges moeten laten adviseren. De huidige ongeschreven regel dat iemand die
de selectie niet is gepasseerd niet wordt benoemd dient in de wet te worden

263. Gevraagd- eeyi raad voor d> rectoeW</Jte /nac/if?, o.c. p . 253 • •• , ;,ï • ~

264. £mdra/?/Jor/ (deel 2), o.c. p . 10 en 11 ... > • •

2 6 5 . E f > / a > a / ? / ? o r / ( d e e l 2 ) , o . c . p . 9 . - - - . i ••-..•.•• ,- . . - •••• • - • . '
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vastgelegd. De minister moet een van het standpunt van de Raad afwijkend
oordelen motiveren. Iemand die is geselecteerd maar niet door een college
wordt aanbevolen moet zich tot de Raad kunnen wenden. Alvorens de Kroon
bij verdere benoemingen beslist, dienen de colleges waarin een benoeming
moet plaats hebben, een aanbeveling op te stellen, waarna de Raad zich over
de aanbevolen kandidaten dient uit te laten. Bij bevorderingen acht de Staats-
commissie het gewenst dat het initiatief inzake de advisering in handen van de
raad komt te liggen. De Staatscommissie ziet tenslotte een bemiddelende rol
weggelegd voor de Raad voor de rechterlijke macht bij niet-benoeming of
-bevordering, alsmede bij de aanwijzing van rechters in bepaalde functies zoals
die van kinderrechter of rechter-commissaris. Zij benadrukt echter dat in al
deze gevallen de Raad optreedt als adviesorgaan; hij zal geen beslissingen
nemen. Niettemin zal volgeas de Staatscommissie de invloed van de Raad groot
zijn, omdat de adviezen richtinggevend zullen zijn voor de minister, die, bij
niet-opvolging, door de volksvertegenwoordiging ter verantwoording zal
kunnen worden geroepen; tevens zullen de adviezen richtsnoer zijn voor de
betrokken colleges.-**

De voorstellen voor een Raad voor de rechterlijke macht zijn intussen een
zachte dood gestorven, want bij de thans aanhangige herziening van de rech-
terlijke organisatie, keren zij niet terug. De minister van justitie E.M.H. Hirsch
Ballin meent in 1990 dat er geen 'dringende behoefte' is aan een dergelijke
raad. "/4/.v ye foyAr naar de gevare/j va/i po/Z/wemig van de rer/zftpraaA: M
andere sawe/j/ew>i#e/i dan tanyeye voortfe/Zen dar daar vee/ eerder dan fay o/u
de />enoe/re aan een raad voor de magw/ra/wwr ü' opgefco/nen. "~" Topambte-
naar Demmink van het ministerie van justitie voorzag eerder al dat een Raad
voor de rechterlijke macht een 'permanente frustratie' zou worden, die:

"a//er/e/ vrarw ondercrnreven j/andp«n/en wnee/M/en vervo/ge/w de cwwrarenng
da/ er n/ew van /erecwr Jto/wr. f-) //er ZOK fler zoveeirre adv/esco/Vege zzyn en rfif
Aeer dan va/f de rec«rer/y/:e /wac//r. M>M, dar /.v aard/g, d/e worden dan een &<?<?/•
genoord, /edereen /eesr dar öe/ee/d en zegr dan; ry'onge, de raad voor de recnrer-
///'Ae wwcnr v/ndf er dar van. £n vervo/ge/is gaar wen over ror de orde van <fe

266. Ei>tt/ra/?/wrt (deel 2), o.c. p. 9-10
267. Ee/i/?ro/op_/us/i/i>. Trema, 1990, p. 88
268. Waar /i« srtW/er *a/j, /no« /ie/ jnW/er, Trema, 1989, p. 180
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4.11 Nabeschouwing v̂  ;

Dit hoofdstuk beschreef de ontwikkelingen die zich na de Tweede Wereld-
oorlog ten aanzien van het vraagstuk van de toegang tot het rechtersambt
hebben voorgedaan. Het poogde, uitgaande van de vooronderstelling in hoofd-
stuk 1, dat er een samenhang bestaat tussen de factoren die de toegang tot het
rechtersambt bepalen (werving, selectie, benoeming, bevordering en benoem-
baarheid), een lijn aan te geven in de ontwikkeling van (en tussen) de ver-
schillende deelonderwerpen. Dat laatste is maar zeer ten dele gelukt. De opeen-
volging van ontwikkelingen kan weliswaar beredeneerd worden, maar van een
samenhang tussen deze ontwikkelingen lijkt geen sprake. Veeleer is sprake van
ogenschijnlijk technische ingrepen, met niettemin verstrekkende gevolgen. Een
voorbeeld is het begrip 'selectie' van rechters dat allengs in ons staatsrecht is
geslopen. Ik herinner eraan dat in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog
een Permanent College van Advies werd voorgesteld, met als doel het hoofd
te bieden aan het toenmalige recruteringsprobleem. Als gevolg van de weer-
stand tegen een college, waarvan de leden door de Kroon en niet door de
rechterlijke macht worden benoemd, werden de plannen afgeblazen, en afge-
zwakt tot een algemene maatregel van bestuur met betrekking tot de opleiding
en vorming van rechterlijke ambtenaren, die later uitmondt in de huidige raio-
opleiding. Intussen - de Wet RO zwijgt hierover - is iemand die voldoet aan
alle wettelijke benoembaarheidsvereisten, maar niet aan de kwalificatie van
oud-raio of buitenstaander, niet benoembaar in de rechterlijke macht. De rege-
ring hanteert immers sinds de vertrouwenscrisis in de jaren zeventig als
beleidslijn dat de leden van de rechterlijke macht voor maximaal 50% uit oud-
raio's, en voor minimaal 50% uit buitenstaanders worden gerecruteerd. Aldus
is een blokkade opgeworpen voor de toegang tot het rechtersambt, die het
systeem van de Wet RO, dat de rekrutering en selectie van rechterlijke ambte-
naren middels de aanbevelingen overlaat aan de gerechten zelf, frustreert.

4.11.1 Twee perspectieven

In hoofdstuk 1 werd nog als hypothese geformuleerd dat aan het ontstaan en de
ontwikkeling van een selectiestelsel principiële keuzes ten grondslag liggen. In
hoofdstuk 3 is echter reeds gebleken dat deze stelling voor wat het ortwroa/i van
het benoemings- en benoembaarheidsstelsel betreft niet opgaat; aan het be-
staande 'stelsel' ligt vooral het toeval ten grondslag. Maar ook voor de verdere
ontwikkeling van dat stelsel na de Tweede Wereldoorlog, kan moeilijk worden
volgehouden dat de ontwerpers zich hebben laten leiden door een visie die
verder strekt dan een regeling per deelonderwerp. De vraag hoe een onderdeel
zich verhoudt tot het geheel - wat eigenlijk het 'geheel' w - welke bevoegdhe-
den bij wie moeten worden neergelegd en waarom, wordt veelal niet gesteld.
Dit correspondeert met de bevindingen in hoofdstuk 2, waar bleek dat degrond-
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wettelijke verankering van begrippen als werving, selectie, benoeming en
bevordering van rechters, bepaald problematisch is.

Hoewel het ontstaan en de ontwikkeling van de onderwerpen die de toegang tot
het rechtersambt regelen, zich als willekeurig laten karakteriseren, loopt het
sociologische begrip 'personele samenstelling' van de rechterlijke macht vooral
sinds de Tweede Wereldoorlog als een rode draad door deze deelonderwerpen.
Eind jaren zestig gaat het daarbij nog om de vermeende eenzijdigheid van de
rechterlijke macht (vergelijk de vertrouwenscrisis). Allengs verplaatst het
perspectief op selectie zich echter naar een discussie over de diversiteit van de
rechterlijke macht in verband met haar taak bij de rechtsvorming (zie ook
hoofdstuk 6). Daarbij is niet zelden sprake van wat in het Duits misschien wel
een /nz/rfen^a/W«A:w5.v/o« heet. Incidenteel vindt in de Tweede Kamer, in de
literatuur of in de media, een betrekkelijk chaotische discussie plaats over de
fte/we/m/ig van rechters (in het bijzonder over raadsheren in de Hoge Raad),
zonder een bezinning op de factoren die werkelijk de toegang tot het rechters-
ambt, en daarmee de samenstelling van de rechterlijke macht bepalen. Opmer-
kelijk is ook dat de commotie en verontwaardiging die bij tijd en wijlen op-
treedt (vergelijk de kwesties rond Cnoop Koopmans, Van den Biesen en Van
der Burg), geen gelijke tred houdt met de feitelijke, institutionele ontwikkelin-
gen die te zelfdertijd plaatsvinden. Sterker, die ontwikkelingen staan zelfs
haaks op de geuite kritiek. Zo geven de belangrijkste ontwikkelingen ten aan-
zien van de werving, selectie, benoeming en promotie, die zich de laatste 20
jaar hebben voorgedaan, juist een concentratie van bevoegdheden te zien bij
met name het ministerie van justitie, terwijl in de discussie over het rechterlijk
activisme en het toetsingsrecht juist grote bezwaren worden ingebracht tegen
zo'n overheersende rol van hetzij het ministerie hetzij de rechterlijke macht (zie
ook hoofdstuk 6).

De tegenstelling tussen de maatschappelijke discussie over de samenstelling van
de rechterlijke macht enerzijds, en de feitelijke, institutionele regeling van het
onderwerp anderzijds valt waarschijnlijk deels te verklaren doordat de betref-
fende regelingen buiten het zicht van het parlement, middels circulaires, zijn
ontstaan. Het ministerie heeft, zoals in hoofdstuk 2 al werd opgemerkt, zijn
bevoegdheden immers niet zozeer gekregen als wel genomen. Toch rijst ook
het vermoeden dat de belangstelling van het parlement, de rechtswetenschap
en de media voor het vraagstuk van de toegang tot het rechtersambt niet erg
diep gaat. Als bij voorbeeld in april 1970 - naar aanleiding van alle commotie
rond de vertrouwenscrisis -, de Commissie aantrekken leden rechterlijke macht
wordt ingesteld, die tot taak krijgt voortaan niet minder dan de /z<?/# van alle
toekomstige rechters te selecteren, moet de regering de Tweede Kamer eenjaar
later nog van het bestaan en het doel van deze commissie op de hoogte bren-
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gen.*® Inmiddels heeft deze commissie, die ooit als een experiment begon,
waardoor zelfs de meest elementaire voorzieningen (samenstelling, zittings-
periode, rapportage) niet geregeld zijn, geruisloos een permanente status
gekregen. En van de bezorgdheid die de Tweede Kamer tijdens de kwestie-Van
der Burg tentoonspreidt, valt enkele maanden later, in weerwil van de waar-
schuwingen van de Staatscommissie herziening rechterlijke organisatie, bij de
behandeling van de eerste fase van de reorganisatie van de rechterlijke macht,
niets meer te vernemen. , : ,t' • . - - - o - < • - • - • • • „ • i ; *; • . ! > . . > • * •

4.11.2 De rechterlijke organisatie in de toekomst - .M, : • ^ j- ,1

Intussen rijst de vraag of inderdaad met een gerust hart op de ingeslagen weg
kan worden voortgegaan. Geheel in de geest van de huidige reorganisatie werd,
naar aanleiding van de bevindingen van het organisatiebureau Berenschot, de
aanbevelingsprocedure voor rechters al eens als louter 'werkbelasting' af-
gedaan. De aanbevelingsvergadering legt immers "een onevenredig ftevtoj? op
<te fl/d van de rec/tfer Een (-) brede oorrfee/̂ vor/Tun^ ///fa /« /ie/ a/^emeen n/ef
/wd/# om tof een adeaware aa»T^eve//n^ re to/ne/i", concludeert de Projectgroep
Werkbelasting Gerechten in 1985. Zij stelt daarom voor de huidige regeling te
vervangen door de bepaling waarbij de president van een college slechts één
kandidaat aan de regering aanbeveelt.-™ Onduidelijk is of deze 'technische'
voorstellen ook zullen worden overgenomen, maar de regering heeft zich daar-
over reeds positief uitgelaten.-" Wat daar vanuit het oogpunt van een effi-
ciënte ftetf/7#svoen>ig misschien ook voor te zeggen valt, het vraagstuk van de
toegang tot het rechtersambt dreigt inmiddels wel iedere principiële relevantie
te verliezen. Om bij het voorstel van de Projectgroep te blijven: een 'benoe-
ming' door de president van een college zou niet geringe staatsrechtelijke
effecten hebben, omdat mèt het verdwijnen van een keuzemogelijkheid voor de
minister, ook de ministeriële verantwoordelijkheid voor een benoeming in de
praktijk zal wegvallen. Hij zou, zoals reeds in de vorige eeuw bij herhaling
werd benadrukt, gaan 'leunen' op de aanbeveling.-" De pendant van die ver-
antwoordelijkheid, de controlerende functie van het parlement, wordt daarmee
feitelijk illusoir. Het uitgangspunt van coöptatie dat aldus wordt binnengehaald
in de rechterlijke macht is, getuige de discussies in de vorige en in deze eeuw,
bovendien - zacht gezegd - niet onproblematisch. Elders lijkt de Projectgroep
zich trouwens bewust van de /mpaci' van haar voorstellen. Als zij de afschaffing
moet beredeneren van de wettelijke adviesbevoegdheid bij aanbevelingen van

269. Hand. II 1970-1971, 10 808, nr. 7, p. 11
270. Projectgroep werkbelasting gerechten, On</erzoi?)t^//ic/»o/2f TWI rec/iter/yJt.» organwa/te,

29 januari 1985
271. MvT, Bijl. Hand. II 1990-1991, nr. 3, p. 10
272. Zie § 3.7.2 . . .
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de officier van justitie, stelt zij niet alleen dat deze zijn tijd wel beter kan beste-
den, maar ook dat 'daarnaast' nog argumenten aan het staatsrecht zijn te
ontlenen, "d/e eryw/.vr voor p/e/Ye/z de z>zv/oed van /ze/ OM op de /?enoewz//j# va/j

a//e re/wme/z. "*"

Het gebrek aan een meer principiële bezinning op het vraagstuk van de toegang
tot het rechtersambt bij de aanhangige reorganisatie, is zowel in historisch,
systematisch als in toekomstig perspectief verbazingwekkend. In historisch en
toekomstig opzicht is het opmerkelijk dat de problemen die de aanleiding voor
deze reorganisatie waren daarin - ten onrechte, zie hieronder - niet terugkeren.
In systematisch opzicht staan, zo volgde al uit hoofdstuk 2, vitale onderdelen
van ons staatsrecht, in het bijzonder het ontbreken van een wettelijke grondslag
voor de Commissie aantrekken leden rechterlijke macht en de selectie bij pro-
motiebenoemingen, op gespannen voet met grondwettelijke en verdragsrechte-
lijke bepalingen. In § 2.2.2 werd er bovendien op gewezen dat het begrip
'integratie', t.w. de opheffing van de kantongerechten, in verband met de
benoeming voor het leven ex art. 117, eerste lid, GW niet zonder problemen
is. Deze situatie wordt doorgezet in de aanhangige herziening van de rechter-
lijke organisatie. Hoewel die zich, als gezegd, verre houdt van een grondsla-
gendiscussie, bevat zij wel degelijk zeer principiële elementen die de toegang
tot het rechtersambt raken. Wat bijvoorbeeld de be/zoe/rzèoör/zezd van rechters
betreft, valt op dat in de eerste fase de onverenigbaarheid op grond van bloed-
of aanverwantschap (voorheen art. 10 Wet RO) is weggevallen, zonder dat een
discussie over de eerder aangekondigde afschaffing van onverenigbaarheden in
het algemeen werd afgewacht."* Ten aanzien van de interne selectie, t.w. de
vorming en bezetting van de enkelvoudige en meervoudige kamers binnen de
gerechten, zijn uit oogpunt van de 'stroomlijning', 'vereenvoudiging' en
'uniformering' van de rechterlijke organisatie, de presidenten van de colleges
bevoegd gemaakt.-^ Uit dezelfde koker is de nieuwe management-structuur
voor de gerechten afkomstig, die vooralsnog op convenanten is gebaseerd. Het
is de vraag welke invloed de directeur gerechtelijke organisatie - waaraan nu
reeds een adviesrecht toekomt bij de aanbeveling van rechtbankpresidenten -
in de toekomst op de werving en selectie van rechterlijke ambtenaren gaat
krijgen."*

/>e.Ytaü/zde, ge.vc/zaAeerde rec7zre/7(/A:e fterte/ w mef de vrwc/zr VÜ/Z een
or#a/z/sa/omc/ze A:e«ze op een gegeven mome/z/ w de ri/d, /naar to

273. OrtrferzoeitywrtC//oAte/w! rec/fteWf/fce orga/iüaft'?, o.c. p. 4
274. MvT. Bijl. Hand. II 1990-1991, 21 976, nr. 3, p. 16
275. MvT, Bijl. Hand. II 1990-1991. 21 976. nr. 3, p. 10
276. Zie hoofdstuk 2
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van de o/i/vwfcfce/Mg //i de a/^e/ope/i 200 ./aren'*", zo stelt de
regering terecht naar aanleiding van het rapport van de Staatscommissie
herziening rechterlijke organisatie. Het is echter jammer dat die keuze, maar
nu kennelijk êww.vr, opnieuw niet gemaakt wordt. De voorliggende reorgani-
satie is immers, althans op het punt van de toegang tot het rechtersambt, een
technocratisch project dat zelfs geen begin van een serieus antwoord geeft op
vragen die reeds in de zeer nabije toekomst te verwachten zijn. "Deze /ze/e

van za&en roep/ /ze? ftee/d op van ee/z reor#an/.rafte d/e prz>naz> fcesc/zowwd
a/.v een znrerne aange/e#e/z/zezd fzmen de re#erz>z#, de rec/zfer/zy&e wiacnr

en wzferaard de Sra/en-Gerceraa/" aldus het GPV-Tweede Kamerlid Schut-
te."'* Opmerkelijk is inderdaad dat met geen woord gerept wordt over de
maatschappelijke discussie over het 'rechterlijk activisme', of over het
toetsingsrecht. Het is zeer de vraag of bij invoering daarvan werkelijk volstaan
kan worden met de nu omhelsde uitgangspunten van unusrechtspraak en met
een dominante positie van de president of een d.g.o. bij de aanbeveling en
benoeming van rechters, of bij de vorming en bezetting van kamers. Het debat
over de staatkundige vernieuwing bijvoorbeeld, dat zich overigens gelijktijdig
met dat over de reorganisatie heeft afgespeeld, heeft, zo zal uit hoofdstuk 6
blijken, inmiddels anders uitgewezen. Het technocratische perspectief wordt in
dat hoofdstuk geconfronteerd met het democratische perspectief, dat - zoals in
hoofdstuk 1 al werd aangegeven - haar probleemstelling concentreert op het
thema bevoegdheid versus democratische legitimatie, waarbij legitimatie wordt
vertaald in de wijze van aanstelling van rechters. Om die discussie op voorhand
reeds iets meer reliëf te geven, wordt in het volgende hoofdstuk een selectie-
methode onderzocht, waarin het begrip 'democratische legitimatie' par ex-
ce/Ze/ice lijkt te zijn geïncorporeerd, namelijk de verkiezing van rechters in de
Amerikaanse deelstaat New York.

277. Bijl. Hand. II 1988-1989. 21 206, nr. 2, p. 9
278. Hand. II, 26 maart 1992, p. 4111-4112
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Deel IV

iHet democratische perspectief





H o o f d s t u k 5 . . • £ » . > V v& nnnu

De toegang tot het rechtersambt in de
Amerikaanse deelstaat New York

5.1 I n l e i d i n g '....",. .'"'..;'..''.'.,''..''.,•.,."....',,'"'.'"

Ineen interview in 1990 zegt de oud-president van de Amsterdamse rechtbank
B.J. Asscher:

"Dar de £wa//tei7 vo/j de recnrer/Z/Jte moc/tf rfoor zovee/ WCTJCT noger worcft ge-
de Awa//reZr va// poft'ft'd verèaöjr my n/ett. S/mpe/weg omdar de ene

/ioewK/ wordr e« rfe aAirfere götozen. /4/jye rec/zrer^ woer fo'ezen )tn/^y«
aiv /4^c/2er/or Pra«V/<?rtf. DÖ« wioe/ /Jt we eite weryaar waar wifflte/j. Dan
wi/'n naar wa/ Z?//A:/e«ren omyon^er re ///fen, aan #a /Jt ^praajt/ej

en naar een /wycno/oog OA« O/J rf/rf /«er wyn vw/̂ rye re zwaa/en aiv /Jt /er.v
ryfa re ze^en neè. A/aar aan /eg Zit //er /?oe aan oo/t a/ regen een #/a/n0wr-Z?o)>
van 42, o/ oYe n« öerer Ẑ  o/ n/er. /n een weise/ waar mensen woroen

anrfere /acroren wee a"an a//een Jtnu/zYe/r."'

Asscher laat in het midden wat er eigenlijk tégen is dat een oudere rechter het
'aflegt' tegen een 'g/amowr /wy van 42' - mits deze niet 'slechter' is -, en
waarom niet meer factoren 'dan alleen kwaliteit' bij de selectie van rechters
mogen meespelen. Het is natuurlijk even wennen, maar waarom zou - onder
het motto 'het oog wil ook wat' of, voor het noodzakelijke vertrouwen - het
ittter/Z/fc (of de w/ttrra///zg) van een rechter bij zijn benoeming geen rol mogen
spelen. Uit het een (de favoriete ^tomowr fary) volgt immers niet noodzakelijk
het ander (een onbenullige rechter); Asscher zélf trouwens, heeft naar verluidt
de presidenten in kort geding ooit eens de 'Chippendales van de rechterlijke
macht' genoemd. De verfc/ezm# van een onbenullige g/a/noM/" ftay heeft boven-
dien nog als voordeel, dat men er na vier jaar met een beetje geluk weer van
af is, iets wat men niet kan zeggen na een slechte benoeming. Belangrijker is
echter dat in het bovenstaande de weerzin wordt venolkt die van oudsher in ons
land - en daarbuiten - heeft bestaan tegen rechtersverkiezingen. B.D.H. Tel-
legen, een van de weinige pleitbezorgers van zulke verkiezingen in ons land,
wijst er in 1883 al terecht op dat hier niet zelden met twee maten wordt geme-
ten; "Mett « ge/noW:e/yA:e/- do/i de ^c/wdMwz/ya'e va/i de/i rec/ifór door

1. Bert Molenaar, rtec/i/ers De o/?Jtomjf van rfe znar/e wwc/tf, 1990, p. 29
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w Y //c/zr /e 5re//e/z, daar z/y meer />i Y oog s/vï/tgf da/i de /wdee/e/2 aa/i <fe
tfon//ut///A:e 6enoem/n# ver/?o/ide/z."- De enkele verwijzing naar het Ameri-
kaanse 'schrikbeeld' van rechtersverkiezingen - het is al opgemerkt -geldt, tot
in onze tijd, als een nogal gemakkelijk argument tegen 'politieke' benoemin-
gen, en de tegenstanders (en dat is nagenoeg iedereen) zullen zelden de moeite
nemen om hun afkeer te beargumenteren, laat staan om het Amerikaanse ver-
kiezingsstelsel serieus in studie te nemen. Zij lopen daarmee een belangrijke
medestander mis. Sinds de invoering van het stelsel van rechtersverkiezingen
in New York in 1846, wordt in de Amerikaanse literatuur immers met toene-
mende felheid, en - naar het zich laat aanzien - met steeds meer succes, gepleit
voor de afschaffing van rechtersverkiezingen en voor de invoering van een
specifieke vorm van rechtersbenoemingen (menYse/ecfton). Met enige jaloezie
wordt in de Amerikaanse staten gekeken naar de federale en Europese carrière-
rechters, wier (vermeende) deskundigheid en onafhankelijkheid het gevolg
zouden zijn van 'vernieuwende' denkbeelden over coöptatie, anciënniteit en
ev/v/Y de corp.v, verschijnselen waarover wij - in beschaafd gezelschap - niet
eens meer hardop durven te praten.

Ik loop inmiddels enigszins vooruit op de conclusies over rechtersverkiezingen
die inderdaad somber gestemd zijn. Toch is het - om met Tellegen te spreken -
te gemakkelijk om zulke verkiezingen a pr/on' te ridiculiseren. Vanuit staats-
rechtelijk oogpunt zijn de Amerikaanse rechtersverkiezingen immers een
boeiend experiment (geweest), waarmee al in een vroeg stadium van de op-
komst van democratische bewegingen is gebroken met bestaande (Engelse)
conventies over de benoeming voor het leven. Voor ons zijn rechtersverkie-
zingen in het bijzonder interessant, omdat zij de grenzen tussen theorie en
praktijk van de (representatieve) democratie, in relatie tot het vraagstuk van de
toegang tot het rechtersambt, zo pijnlijk scherp hebben aangeven. De toe-
passing van begrippen als volksinvloed, afspiegeling en representatie, blijkt - in
Amerika althans - niet in staat geweest haar wat populistische appèl op 'de wil
van de meerderheid' te ontstijgen. Opmerkelijk is bovendien dat veel Ameri-
kaanse burgers inmiddels deze zeepbel van schijn-democratie willen doorprik-
ken, en spreken over een /7/ws/on o/democracy. "We m«.vr tfqp perpe/würing
f/ze myr/i ffatf yurf/cia/ e/ecrio/z.v #/ve «5 a democraric c/io/ce. 77iey do no/
w/7/ /ior", aldus de Co/wnm/o/z 0/1 Gove/Time/tf MegnYy in 1989.

2. B.D.H. Teilegen, preadvies, HunrfrfingCT <fer Nerffr/a/ufacAf./Mri5f«j-Ve/wwg7>!g, 1883,
p. 103
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5.2 Rechterlijke organisatie in de staat New York

De rechterlijke organisatie in de staat New York is 7/ie
/natf er/Jens/ve m r/ie wor/a"', aldus een opschepperige Peter J. Galie.' Critici
voegen daaraan toe dat het tevens "one #ƒ rAe mosr /«e^ïc/enr/y orga/i/zerf .yys-
rwiv /« r/ze «ar/w?" is." In elk geval is het stelsel niet erg overzichtelijk, en kan
het de vergelijking met het vroegere Nederlandse labyrint van 'gewone' en
administratieve rechtsgangen, met glans doorstaan. De bevoegdheid tot inrich-
ting van de rechterlijke organisatie in de 50 Amerikaanse deelstaten vloeit niet
voort uit de Amerikaanse Grondwet, maar steunt op de grondwetten van de af-
zonderlijke deelstaten. De constitutionele basis voor de rechterlijke organisatie
van de staat New York wordt gevormd door art. VI New York Stare Co/wri-
rwflofl. De inrichting van de rechterlijke organisatie is nader uitgewerkt in een
organieke wet: de Judiciary Law c a . ' De staat New York is juridisch-geogra-
fisch ingedeeld in 4/Eotfcüz/ rfepartmefl/s' die zijn onderverdeeld in 11
tócö. De districten zijn weer verdeeld in

De structuur van de New Yorkse rechterlijke organisatie is vergelijkbaar met
de Nederlandse. Men onderscheidt tussen ma/ coum (instanties van eerste
aanleg) en //zfermed/a/e appe//a?e a w m (beroepsinstanties). Daarboven staat
een hoogste rechtscollege, het Cowrr o/ /4/)pea/.y (niet te verwarren met het
5u/?rane Cowrr dat in New York slechts een instantie van eerste aanleg is). De
instanties van eerste aanleg oordelen over het bewijs, stellen de feiten vast en
passen daarop het rechttoe. Men onderscheidt rechterlijke instanties van eerste
aanleg naar civiel- en strafrecht, en voorts naar absolute competentie (ma/
co«m met .Kipenor dan wel /mery/vrnd/crio/i), en naar relatieve competentie
(.tfarevwde en c/fyvwVfe ma/ cowm). SrarevwVfc co«m zijn het Swpreme COK/Ï,

het Cowrr o/ C/a/m.v, het Fa/ra7y COM/7, het 5«rro^a/e'.v COKAÏ en de Cow/ify
Co«m. C/rywtóe cowm zijn 1) de instanties wier jurisdictie zich enkel over het
eerste departement (New York Gry) uitstrekt, te weten de C/v// en Cr/m//ia/
Co«m in New York, of waarvan 2) de jurisdictie is beperkt tot een v///a#e,
touw of r/ty buiten de stad New York: VZ//a#e Cowm, Tow/z Cowm, C/ry
Cowry. De beroepsinstanties worden gevormd door de County Courts, de
/4ppe//are D/vw/o«.v, de /lppe//a/e 7e/mv van het 5wpreme Co«r/ en tenslotte het
COK/T of/Jppea/s. De beroepsinstanties zien toe op de juiste toepassing van het

3. Peter J. Galie, 77ie New Kor* Stof? Con.fr/7ufton a rc/<?r«ice gu/Vfc, 1991, p. 116
4. Com/n/7/ef/or Afo<te/7i Courts. Legü/aftVe />«>ƒ. 1992
5. Zie: Court o/" C/a/ms ^c/, I/nz/brm yusn'ce Court /4c/, fa/n/Vy Court ^c/, New Kor* C/Ty

QV/V Court /Ie/, New Kor* CzTy Cnm/>ui/ Court /4c/, l/ra/orm O7y D»5/nc/ Court Mc/,
f/i(/brw CiTy Court /4c/, /AU/IÖM Z-aw

6. Art. VI, Sec/ion 4, New York S/a/e Coni/j/w/jon
7. Art. VI. Sec/zon 6. New York S/a/e Co/u/7/K/ion
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recht; in principe worden in beroep geen feiten vastgesteld. Veruit de belang-
rijkste instantie in eerste aanleg is het Swpreme Cow/?, dat in iedere
zetelt, maar dat formeel één rechtscollege is. De regeling van het
Cowrr is om een tweetal redenen verwarrend; het Sw/jraMe COM/Ï in New York
is - als gezegd - niet, zoals in alle andere Amerikaanse staten, de hoogste
rechterlijke instantie maar slechts de hoogste rechterlijke instantie in eerste
aanleg. Verwarrend is ook de algemene bevoegdheid van het Suprawe Cowrf,
dat in principe in alle zaken in eerste instantie mag oordelen met uitzondering
van die zaken waartoe speciale instanties als het Fo/TH/y Cow/T, het SM/roga/e's
Cowrr, het //0M.VM# Cowrr, het Court O/ C/a/ww of de Federa/ Co«m (mede)
bevoegd zijn. De competentieafbakening is echter onduidelijk geregeld. Het
Swpreme COM/? heeft overigens ook zogenaamde /Jppe/Zafe D/vw/o/u; leden van
het SMpmwe Cowrr fungeren hier als beroepsrechter.*

5.3 Rechtersverkiezingen in de staat New York .

Een groot aantal rechters in de staat New York wordt gekozen (zie schema 1).
De procedure voor de verkiezing van rechters is nader uitgewerkt in een orga-
nieke wet, de ftecrio/j Z ẑtv. Deze wet is van toepassing op alle verkiesbare
publieke ambten in de staat New York.' Voor een goed begrip van de New
Yorkse Kieswet - en van rechtersverkiezingen - is het van belang om te weten
dat de politieke partijen in de staat New York voor hun inrichting onderworpen
zijn aan een strak publiekrechtelijk re#/me.'° In grote lijnen verloopt een rech-
tersverkiezing als volgt. Indien zich een verkiesbare rechtersvacature voordoet
wijst de ytotfcftz/ fl6WM«ari/z# CO/WWKS/VWZ van een partij een kandidaat aan
('a"es7#naft0rt'"). Afhankelijk van de functie, geschiedt de kandidaatstelling
op voordracht van de state cwnm/tfee'̂  of de cow/i/y com/n/tfee'"' van de be-
treffende partij. In de betreffende commissie heeft in de praktijk het partijkader
zitting. Meestal wordt de kandidaat vooraf onderzocht door een jrreen/rtg
cwwn/.v.Y/0/i van de partij; deze laatste commissie heeft geen wettelijke grond-
slag, maar is vrijwillig ingesteld. Daarna wordt de kandidaat, als het goed is
(en meestal is het goed) gekozen en genomineerd voor de verkiezingen door de
y'«a'/a'a/ nomz/ïa/ï/zg cortven/zW'' van de betreffende partij in het desbetreffen-
de d/smcr. De gedelegeerden op deze conventie worden geselecteerd door de
partijtop, en gekozen tijdeas een z.g. pmwary (voorverkiezing).

8. Art. VI, SÉ-C/IO/1 4, New York State
9. § 1-102 E/ec7/on Law

10. Zie § 2 £/ec/iort LÖW (Parry
11. § 1-104, sub 7, Election Law jo. § 1-104, sub 11. Election Law
12. § 6-104, eerste lid, E/ec/ion Law
13. § 6-108 £/ecftort Law
14. § 6-124 jo. §6-126 £/ecfto« Law
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Schema 1: Benoeming en verkiezing van rechterlijke ambtenaren in de deelstaat New York"

Supreme
Court

,4ppe/taJe
Tenni
van het
Supreme
Cour;

Court o/"
Cto/ms

Fam;/y
Court

Sur-
rogafe's
Court

Cou/i/y
Court

Court o/
/4ppeais

type
gerecht

instantie
van eerste
aanleg en
beroeps-

instantie

Supreme
Court als
beroeps-
rechter

- ; T >

instantie
van eerste
aanleg

instantie
van eerste
aanleg

instantie
van eerste
aanleg

instantie
van eerste
aanleg

beroeps-
instantie en
hoogste
rechts-
college

benoeming

gouverneur
benoemt rWe/
y'usf/re en de
overige rechters
uit de gekozen
rechters van het
Supreme Cour»

door gouverneur.
na advies en
goedkeuring
Senaat

in New York
G7y: door
burgemeester, na
advies mayor's
comm//ree

door gouverneur
op aanbeveling
van Comm/'.wion
on yurf/'r/a/ Afom/-
na/f'o/i. na advies
en goedkeuring
door de Senaat

verkiezing

door kiezers
betreffende

• ; j -

buiten New York
Ci/y: door kiezers
van de betreffende
rounfy

door kiezers
betreffende ro«nry

door kiezers
betreffende eou/iry

ambtstermijn

14 jaar (art. VI
Sec/ion 4 New York
S/a/e Contfi/uft'on)

r/iie/yusfice:
ambtstermijn is
gelijk aan zittings-
gouvemeur;
overige rechters:
5 jaar (art. VI
Sec/io/i 6 New York
S;a»e Consrirun'on)

9 jaar (art. VI
Sert/on 10
New York S/a/e
Coru/i/ur/oN

10 jaar (art. VI
Ser/i'on 13
New York Sw/e
Conjn'/u/ion

in New York
C/fy: 14 jaar.
daarbuiten 10 jaar
(art. VI Ser/i'on
12 New York
S/a/e Co/iMi7u/ion

10 jaar (art. VI
5errion 10 New
York S/a»e
Con^d'run'on

14 jaar (art. VI
Ser»;on 2 New
York S/a/e
CORJ///U/IO/1

15. Niet opgenomen in dit schema zijn de rechters van het D/s/ricf COK/7, alsmede het
en C/r>' COK/Ï, die eveneens worden gekozen.
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Ten aanzien van de verkiesbaarheid c.q. benoembaarheid van rechterlijke kan-
didaten, bevatten de New York 5tofó Co/zs/z/w/zo/z, de yudfcwy Low en de
E/ecrion Law een aantal voorschriften. De New York Stofó Co/wrtTwrio/z bepaalt
dat kandidaten, afhankelijk van het betreffende ambt, gedurende een periode
van tenminste vijf c.q. tien jaar zijn toegelaten tot de rechtspraktijk. De E/ec-
rio/z Law stelt bovendien het vereiste van het Amerikaaase staatsburgerschap
en stelt voorwaarden aan de beschikbaarheid van de kandidaat. '* Overigens
verklaart de New York Stoft? Cow/zTwflo/z een groot aantal ambten en functies
onverenigbaar met de rechterlijke functie." Een kandidaat heeft, om verkies-
baar te zijn, behalve een nominatie door een politieke partij, een groot aantal
steunbetuigingen van partijleden nodig. Handtekeningen voor deze rfeng/za/Mg
/?e/z7zo/z.v worden door de kandidaat zelf en door andere actieve partijleden
onder partijleden geworven.'* Overigens voorziet de £7ecft'o/i Law ook in de
mogelijkheid van een onafhankelijke kandidaatstelling (/>ufepe/ztf'e/z/ «o/w/-
/U2/Z0/J), door een onafhankelijk lichaam (z>z<iepe/z£fe/z/ /wrfy)." Indien de
yuttfcï'a/ rt0tfw>za/z>z# co/wram/o/i meer kandidaten aanwijst, dan er functies zijn,
wordt de nominatie niet gemaakt door de partijconventie, maar tijdens een
/in/nary^ (voorverkiezing). Kiesgerechtigd voor een p/wzary zijn de leden
van een politieke partij. Na de nominatie, hetzij door de partijconventie, hetzij
door de/?rz>nary, volgt in november de #£/zera/ e/ec/zo/z (algemene verkiezing),
waarin de kandidaten van de (meestal twee grote) politieke partijen om de
vacante plaats strijden. Kiesgerechtigd voor deze verkiezing zijn alle burgers
die voldoen aan de kiezerskwalificaties.-' De verkiezing vindt - om praktische
redenen - meestal plaats in combinatie met de verkiezing voor andere publieke
ambten, zoals presidents-, gouverneurs-, burgemeesters- en andere verkie-
zingen.

a
• >

5.3.1 Kritiek op het verkiezingsproces ?

In het verleden is in New York, net als in de meeste andere Amerikaanse sta-
ten, sprake geweest van een groot aantal problemen bij zowel de kandidaatstel-
ling als de verkiezing van rechters (zie § 5.3.4). De belangrijkste kritiek op
rechtersverkiezingen richt zich echter op het proces dat aan de kandidaatstelling
vooraf gaat. Dat proces kan worden onderverdeeld in twee stadia: de aanwij-
zing ('</ew;?/ia/io/!') van een of meer kandidaten door deytotfria/ /lomma/wtf
ccwz/nm/on van een politieke partij, en de ratificatie van die keuze door de

16. § 6-122 £/<?cft"o« Lmv
17. Art. VI, Section 20, New York Sfa/e Co/urifuftoft
18. §6-136 E/ecf/'on Law
19. § 1-104 jo. § 6-138 en § 6-142 E/ecftwi Law
20. § 6-160 E/ecrfoM Law
21. Art. Il, Sec/ion 1, New York Sto/e Ccvu/rtu/ion
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y«d/aa/ /lom/rttfring convention van die partij ('/lewurariofl'). De
nom/natinj? cwnmm/o/i bestaat uit een klein aantal (ongeveer vijf tot zeven)
kaderleden van een van de vier partijen: de Democratic Parry, flepwMcan
Parry, L//?era/ Parry en Conservative Parry. In het verleden is gebleken dat
deze commissie de juridische deskundigheid van een kandidaat niet als eerste
- en ook niet als tweede of derde - in aanmerking neemt. Dat komt omdat de
nominatie voor een rechtersfunctie vooral wordt bezien vanuit het perspectief
van de partij, en minder vanuit het gezichtspunt van een efficiënte rechtsple-
ging: "«o po//rica/ /eader /za.v /?een #/ven r/je manddre ro /mprove rAeywd/riary,
a/ia" rnar rea//y w«'r on rnepo/Ytica/ /earfer's a^e/iaa", aldus Sol Wachtler, de
oud-president van het hoogste rechtscollege in New York, het Cowrr o/ /4p-
peafr." De nominatie van een kandidaat is in de meeste Amerikaanse deelsta-
ten in de eerste plaats een reward, een beloning voor trouwe dienst aan de
partij; 'Yr's we/V-fcflown ro everyone /n r/ie /ega/ commwn/ry r/zar y«d/aa/
/lo/Hz/iario/w are o/?e« do/ed o«r a.v pn'zes ro /avvyery wno /zavepwr /n r/i«> rime
vtwfa'/ig/or rne/?arry", aldus een hoofdartikel in 77ie Bw/fa/o Â eŵ  in 1993."

In 1966 bleek uit een onderzoek met de veelzeggende titel Be/w>id c/osed doors,
dat de _/«d/c/a/ no/w//iari/ig coffyn/.w/o/2i: van de verschillende partijen hun
kandidaten selecteren op grond van een viertal overwegingen: 1) omdat de
kandidaat wordt gesteund door een of meer partijleiders, 2) als beloning voor
de inzet van de kandidaat voor zijn partij, 3) uit etnische overwegingen en 4)
op grond van de juridische deskundigheid van de kandidaat.-" Er zijn geen
aanwijzingen dat die situatie inmiddels is gewijzigd. Zo deelt rechter William
Ritzholtz in 1980 laconiek aan een verslaggever mee: '7 a/way.ï wanred ro /?e
ayadge. 77zar'.v w/zy /yo/ned r/ie DemocrarzV cM>, carr/ed fe/ecrionj peririo/w,
Ayzflcfced on doors. / expecred r/iar my rwrn wow/d come .vome day and wnen my
n/rn wo«/d come / wow/d &e nom/nared />y rAe parry and / wow/d run. / ran and
/ won. '** Het verhaal van Ritzholtz wordt bevestigd door het rapport van de
Commm/on on Governmenr //ire^r/ry, die in 1989 een onderzoek instelt naar
corruptie in het New Yorkse ambtenarenapparaat (zie ook hierna). De leider
van de Qweens Democratic Parry verklaart tegenover deze commissie:

7f'j fde no/?«nar/'e, AfdW9 iased on /r/e«d.?/»'p ,̂ re/flr/om«</j.v öw//r «p over rne
>earj. For exa/np/e, rnere 'J a yo«n^ wian rnaf goes ro my Cn«rc/i - / V<? Anown /w/n
«nee ne was a L/rr/e Leaguer, so now «e's a /aivyer, a/jd ne a/so /?e/ongs ro my

22. D. Feerick en Cyrus Vance, Zteco/m>i£ ayurfge: /f^ort o« //ie fai'/i/igj o
£/^t;/yra i« New ybr* 5/a/e, gepubliceerd in: Pace Law Review, 1989, p. 212

23. The Buffalo News, Cïvwotófa/e j/a/e courts, 5efec/ yw^gei /or men'/ £/fc/io/t
reuwrtb parry jwvi'ce, froisei, hoofdartikel, 29 juni 1993

24. E. Costikyan, öe/i/'rirf cteerf rfoora, 1966, p. 175-183
25. New York Daily News, 22 december 1980
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>, a/«/ / sorr o//oofc ro r/?e aay w/ie/i / w/7/oe aWe f o /joranö/e /j//w/or
, ;yow £/iow. 5O rto/ '.y a /rarricw/arpersona/ r^/o«o/w/H/j. (f>o« run ow

j , r«e/j >ow /oo£ fo see orner co/ui</eran'o/tf. OowoMs/y, r/ie on/}' regwiVe-
/wenrs rtor / /tnow o//or oe/ntf ayua'.f'e w /jawng oeen arfw«Yfórf/o/- ren yé-aw, and
/ rfo/j 'r ^ve« /know o/aw}' or/;er oft/ecf/ve r«f /?e«V/^ r/zaf. / rfo/z 'r /^JOW o/on)i
or/?^r OjÖ^da/ re^w/rg/we/if. 5o J/JOM tove èm» arfwu'rterf w pracfice a/?d >>ow are
w/r/;oMf a/?>> expene«ce o/o «egartve /?ar«r^ / aŷ w/wf f/wtt O/J r/?e/ace o/«7, ffar

to

5.3.2 Denominatie

Behalve het proces van aanwijzing (deï/tf/wrio/z) door partijleiders, wordt ook
de ratificatie van die keuze (/lo/w/ian'on) zwaar bekritiseerd. "Supreme Cow/r

o/iv^rionj, wA/c/z are ro /oca/po/tóa
to jpom", schrijft New York Atew.«foy in

1991." Gedoeld wordt op de weinig subtiele wijze waarop dergelijke partij-
conventies van begin tot einde door de partijleiding gedirigeerd worden. De
gedelegeerden voor deyuaYaa/ nom/Viüri/ĵ  co/ive/ino/i worden in de praktijk
door de partijleiding geselecteerd en - zonder tegenkandidaten -gekozen tijdens
partijbijeenkomsten (parry-stares). Vlak voor de conventie worden de gedele-
geerden van hun verkiezing op de hoogte gesteld, waardoor zij zonder enige
voorkennis van de kandidaten de conventie bezoeken. Pas na de nominatie
krijgen de gedelegeerden de gelegenheid om de kandidaten te ontmoeten.**
Vrijwel automatisch neemt de conventie de voordracht van dejudtria/ no/nina-
rf/ig commmto/i over. De onvrede onder Amerikaanse burgers met het 'onde-
mocratische' karakter van deze conventies is groot. Na de nominatie van vijf
Democratische kandidaten voor een verkiezing van het Supreme Court in
Brooklyn, schrijft Gail Collins:

wi a ft«m o/ <?#zc/>«cy .veWom .vm* //» any o/for area o/ /oca/
r/?e Brooit/y/j ywaYaa/ co/?vc/7rt'o«, notfuViafétf' /zve SM/?/Y?/MC Cowrt

w /4 m//iMto/tor. C-) F«.' 77iey werg crrar^a' ter m'gfo, vv/i/fc ^o« were
//? /ro«r o/r/(e 7Y, uw/rm^ ro //ea
7/ />er vow /;arf «o /rfea. / 7/ öer /« /acr

ana" .ra/rf: "A/omwv/Daa'rfv, w/iere rfoyMrfj?^ coweyrom?" ;VOM woMWy«5r .y
r/iere gapm^, ///fee a/af/efl" Veopa/Y/y" co«r«ra«r. Bwr eac/? 5rare 5«preme Court
yo/7pa>».v #95,000am?Ma/7v/ora /4-vearrerw. W??//e.yo« were warc/z//7£
/a.?r «/'g/jr, peop/e, .vo«ie/>od;y wa.v /nve.m>ig 5 / i i /»H7//O/I o/your woney

26. D. Feerick en Cyrus Vance, o.c. p. 215
27. Gail Collins, Wif/? rfoyTw/gw come/ro/n?. New York Newsday, 20 september 1991
28. D. Feerick en Cyrus Vance, o.c. p. 210
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in warry wor/ano/w OH r/?e r/jewe o/c/wMottse /avvyer. "**

Behalve door de/Mdic/a/ nom/nafl/ïg cwive/zflon, kunnen kandidaten voor een
verkiezing ook worden genomineerd door een voorverkiezing onder de partij-
leden (pmwary). Een pr/mary vindt echter pas plaats indien er meer kandidaten
dan vacante rechtersfuncties zijn. In de praktijk komen pn/narzer slechts in een
kwart van de gevallen voor, niet omdat er onvoldoende kandidaten zijn, maar
omdat er slechts een beperkt aantal kandidaten wordt voorgedragen door de
/Kdz'aa/ /Kww/ztfri/ig co/ramm/o/i.™ De reden daarvoor is eenvoudig; door de
kandidaatstelling in eigen huis te houden, kan de partijleiding haar invloed op
de selectie van rechterlijke ambtenaren consolideren. Overigens is vóór de
Tweede Wereldoorlog wel gepoogd de overheersende invloed van partijbonzen
te breken, door voor alle rechtersverkiezingen eenpn'mary voor te schrijven.
Dit middel is echter erger dan de kwaal gebleken, omdat bij de d/ra-f pn/nary
iedere controle op de (kwaliteit van de) kandidaatstelling ontbrak (zie ook §
5.6).

5.3.3 Campagnevoering

In de Verenigde Staten voeren rechters, net als alle andere kandidaten voor
verkiesbare publieke ambten, betrekkelijk 'agressieve' verkiezingscampagnes.
Men moet daarbij allereerst denken aan foldermateriaal en affiches, waarmee
de kandidaten, al dan niet gesteund door ear awoaario/w of maatschappelijke
groeperingen, zichzelf aanprijzen als ƒ#/>', 'ener^ertc', '//i/towaft've', Tzard-
HW&//Z#', Yowg/z' of 'expene/iced'; maar ook wordt gebruik gemaakt van ge-
luidswagens, telefoon-acties en cowweraa/.y op de lokale radio- en televisie-
stations. Hoewel de verkiezingscampagnes van kandidaten voor rechterlijke
functies qua vorm veel overeenkomsten met verkiezingen voor andere functies
vertonen, verschillen zij aanzienlijk waar het de inhoud betreft. Met het oog op
een/w.w defrafó bij de campagnevoering, is een tweetal beroepscodes ingevoerd,
te weten de Fa/r Ca/wf»a/#rt Cotfe en de Code o/ywaïc/ü/ Cwzd«<X Canon 7 van
de Code o/ /lotfria/ Co/idwcr luidt: "/4 y«d^e 5now/d /?e/ra/n yhww Po//rica/
/Icnv/fy /nappropn'afó w //w ./«aYa'a/ C^ce", en ziet grotendeels op de wijze
van campagnevoering. De Fa/> Campa/#/i Code verbiedt politieke spionage, het

29. Gail Collins, o.c.
30. Uit onderzoek van het Fwm//or Morfera Cowrtt naar de verkiezingen voor het New

York C/v/7 Court blijkt dat de dominante (Democratische) partij in de periode 1980-
1985, voor de nominatie van een kandidaat, slechts in 24 van de 85 (28%) verkiezingen
een /?/wwry vooraf liet gaan. In 72% van de gevallen vond dus geen /jnmary plaats.
Bron: Fund for modern courts, 77ie itfus/0/1 o/dwiocracy New Font O/y CÏVJV Court
Ê/ecrio/u 79SO-/985, 1986
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dwarsbomen van tegenkandidaten en het vervalsen van opiniepeilingen. Klach-
ten worden behandeld door de New York Stoe Board o/ E/ecfto/JS.-" Rech-
terscampagnes worden voorts nauwlettend in de gaten gehouden door de New
York State Bar Av.voa'ano/i 's Co/ww/tfee o/i 7ia#ria/ E/ecflo/7

Door de beroepscodes, waarvan de juridische status niet geheel duidelijk is,
kunnen rechterskandidaten zich, anders dan kandidaten voor andere verkiesbare
ambten, niet uitspreken over sociale en maatschappelijke vraagstukken. In het
verleden is dit overigens toch regelmatig gebeurd. Campagnemateriaal bevatte
bijvoorbeeld slogans als: '77ie kvwe Z.v rape/' of: 7 a/w v/o/e/i//y opposed ro
aèortion.''" Ook anderszins hebben verkiezingscampagnes in het verleden tot
stuitende taferelen geleid. Als in 1983 vier zittende Democratische rechters in
het S«p/wn<? COM/? in de Bronx hun herverkiezing ingaan, zendt de Liberale
Partij een radiocommercial uit, waarin een huilende vrouw (een actrice) zich
wanhopig afvraagt of de moordenaars van haar vader wel een eerlijk proces
zullen krijgen, als de zittende rechters worden herkozen. Deze 'CO/TM/J/' en
'organized m/ne p/cfc//z# a/zdyLc//igytód#ey' spelen 'immers' onder een hoedje
met de - eveneens corrupte - advocaat van de moordenaars. De Democratische
Partij laat zich echter niet onbetuigd, en jaagt in een eigen co/wne/r/o/ de
zwarte en Spaanse bevolking van de Bronx de stuipen op het lijf, door in te
spelen op haar angst voor de Liberale kandidaten, die als 7>/# dow/tfow/i /avyy-
er.y' van Wa// Sm?<?r worden beschreven."

Problemen hebben zich, behalve ten aanzien van de inhoud van verkiezings-
campagnes, vooral voorgedaan met betrekking tot het verwerven van campag-
negelden. De £7ecft'o/! LÖW bevat uitgebreide voorschriften voor het aantrekken
van campagnegelden, dat tijdens zogenaamde ./M/W/ ra/j/zitf d//im gebeurt.*
Het doneren van geld voor verkiezingscampagnes, is van groot belang voor
(potentiële) kandidaten voor een verkiesbare rechterspost, omdat het een van
de manieren is om een staat van trouwe dienst bij hun partij op te bouwen.
Voor zittende rechters is het van belang dat zij de nominatie voor hun herver-
kiezing op tijd weten veilig te stellen, iets waar men gewoonlijk de dag na de
verkiezingen mee begint. Een rechter mag echter volgens § 17-162 £/ecrion
Law geen contributies aan rechterskandidaten maken, tenzij - en daar biedt de
wet een kleine maar niet onbelangrijke opening - hij zelf kandidaat (w spe) is
voor een herverkiezing. Via schijnsollicitaties bij hun partij - waarbij zittende
rechters solliciteren op een vooralsnog onbereikbare functie - omzeilen zij het
verbod om^/zirf-raww^ aï/z/im van andere (rechters-)kandidaten bij te wonen.

31. § 6201.3 E/ecfto/i Law
32. Sara Mathias, £fcc/{>ig ,/KS/ice: 4 tfa/ufóoo* o/Jiaftaa/ £/é-cft'o« to/orww, 1990, p. 32
33. BAWU Jaag»/»/? Ca/n/xiign As //ratóa*, New York Times, 2 november 1983
34. § 14 E/ecft'on Law
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Een staaltje van verbluffende openhartigheid - dat waarschijnlijk nooit het
daglicht had mogen zien - levert de sollicitatiebrief van een rechter op, die
schrijft aan zijn partij: "Do/z'r #er antfry. ' ^ o w /'w ior j?ozVz# tö #er r/ze
rto/wzarztf/z, 6wr /'m goznj? w ^e/tó owr r/ie /errer ro .ray /'m a ra/wi<tore .vo /Aar
/can j?zve money-" Desgevraagd noemt Sol Wachtler, de oud-president van het
hoogste New Yorkse rechtscollege, het CÖM/-/ o//4/j/?ea/s, deze praktijken 'per-
verse ' en "a rfwrorno/i o/ r/ze ern/ca/ ca/zons - r/iere are y'Mdgev w/zo /wve/i 7

a po//ftca/ rf/nner a/ry year dwrzng r/?e/r rerm o/o#zce asyurfge. "^

Geld is overigens een belangrijk probleem aan het worden bij verkiezings-
campagnes, al valt dat in New York nog mee.-** De kosten van verkiezings-
campagnes zijn in het afgelopen decennium in heel Amerika enorm opgelopen.
Een extreem voorbeeld is de campagne voor een zetel in het Texas Sz</?reme
Co«rr in 1990, die de drie kandidaten gezamenlijk zes miljoen dollar kostte."
Het verbaast niet dat velen zich zorgen maken over deze ontwikkeling. '7«d/-
cw/ e/ecflcws //ave enrererf a new era, o/ie yv/i/f/i / zï&e ro c/zaracïer/ze as
/lo/s/er, nasrier a/ia" co.y/7/er r/ia/i ever />e/ore", aldus de hoogleraar Roy
Schotland.'® Het geld voor campagnes is grotendeels afkomstig van grote
advocatenpraktijken. Zorgen maakt men zich daarom vooral over de verwach-
tingen die bij deze sponsors leven, en het effect dat contributies hebben op de
onafhankelijkheid van de rechter." "Lawyers don'f co/i/r/bw/e fo yua'/ria/
rampa/g/zs/«r a/m/wrtc reasons. 77iey do /r ro #a//i /m7«e/2ce", aldus een New
Yorkse advocaat. 'TVo/wdy rea//y j?/ves a damn /ƒ ay'wd^e ^ers a 5/00 conm-

a /aw^ïrm. Bwr /ƒ ay«dj?e rece/ves 5/0,000yrom o/ze /awyer or a
ra/ser /?r//z^s zn 550,000, are we as con/zde/zr r/zar /zo//z/>ẑ  zs expecred z'/z
? VVTzar does 'nr marrer vv/zen zz* amoz*/zrs ro pea/zwrs becomes very zroz/A/e-
w/ze/z /?ẑ  mo/zey zs znvo/ved." Omgekeerd kunnen advocaten, die weige-

ren bij te dragen aan een verkiezingscampagne voor een rechter, evenzeer in
de problemen komen: "G/ven r/ze sysrem we /zave ro worfc w/r/z, z/yow are asA:ed

35. D. Feerick en Cyrus Vance, o.c. p. 219
36. In New York City zijn de kosten voor het New York Cï/y Cïw' Cowrt in de periode

1980-1985 met 330% (van $12,150 tot $40,001) gestegen. Advocaten namen 20% tot
36% van de kosten voor hun rekening. Fund for modern courts, 77ie /7/iu/o/i o/
democracy Mw ft?/* C/fy Q'v/7 Court £/fc/io«j /980-/9«5, 1986, p. 18-19

37. Voor dezelfde zetel werd in Pennsylvania in 1989 door de 'winnaar' 1,4 miljoen dollar
uitgegeven, en in Ohio 2,7 miljoen dollar (1986). California houdt nog steeds het
nationale record met 11,4 miljoen dollar (1986, drie kandidaten). Ook in de dunbevolkte
staten wordt veel geld uitgegeven aan campagnevoering. Een zetel in het Swpre/ne Cowrt
'kost' in Montana gemiddeld $250,000 (1986) en in Arkansas: S500.000 (1990). Mark
Hansen, 77ie /i/g/i cos/ o/yue/g/ng, American Bar Association Journal, 1991, p. 44

38. Mark Haasen, o.c. p. 45 . . . . . . . . . . ._ . .
39. Mark Hansen, o.c. p. 45 •
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ma/te Ö co/ifr/lwao/i ta ayuaYc/a/ ca/w#dafó'.9 azmpa/#n, yow wa_y /wve
n /ƒ yow ao/z 7 send a c/iecA: a/z<i tóe ca/zd/fafó vw/u. '*°

5.3.4 De verkiezing •> w * -

Het bovenstaande lijkt e r op te wijzen dat in de Veren igde Staten het werkelijke
probleem met rechtersverkiez ingen niet ge legen is in de eigenlijke verkiezing,
maar in het proces van nominat ie dat daaraan vooraf gaat . Toch worden ook
de verkiezingen zélf in hoge mate gemanipuleerd door parti jen. He t districten-
stelsel in N e w York heeft er toe geleid dat een tweetal g ro te politieke partijen
(in N e w York C/ry is dat de Democra t i sche Par t i j , in de rest van de staat New
York is dat de Republikeinse Partij) een nagenoeg absoluut electoraal overwicht
hebben, waa rdoor bij ( rechters)verkiezingen veelal geen sprake is van serieuze
opposit ie. In de per iode 1980-1985 bijvoorbeeld, wonnen de Democra ten 83
van de 85 verkiezingen voor het N e w York C/v// Cowr r / ' Niet voor niets zijn
de gekozen rechters in het eers te district vrijwel allemaal lid van de Democra-
tische Partij . ' ' - ----ï-wp

Verkiez ingen kunnen worden geclassificeerd aan de hand van dr ie kenmerken:
M/ico/tfevtai e/ec/zo/w, d . w . z . e r is geen tegenkandidaat of de twee grote par-
tijen nomineren dezelfde kandidaat , cewtpeftrive e/ec/io/w, d . w . z . de uitkomst
van de verkiez ing , of van de pn /wary , staat niet van tevoren vast , en /jortccwi-
/rarifl've e/ecfl'o/w, d . w . z . de verkiezing is co/tfetfea", m a a r de ui tkomst ligt al
bij voorbaat vast , omdat in het betreffende district slechts een partij de dienst
uitmaakt.*" W a n n e e r een tegenkandidaat ontbreekt , hebben de rivaliserende
partijen of vooraf de buit onderl ing verdeeld (zie h ierna bij de Brooklyn
§ 5 .5 .5 ) , of s teunen beide partijen dezelfde kandidaat ('fo"-/ja/ïwa/j
of 'cray.ï-e/jdorïe/wertr'). Dit laatste komt vooral bij herverk iez ingen voor,
wanneer men een hooggekwal i f iceerde kandidaat niet tot inzet van een verkie-
zingsstrijd wil maken . Het gevolg van de bovenbeschreven situatie is dat voor
verkiezing van een rechter , de kiezer geen rol van betekenis speelt . Afhankelijk

40. Fund for modern courts. 77ie ///tuto/i o/"democracy yVew Kor* Cïfy CïviV Court E/ecrio/w
79S0-/985. 1986, p. 19 Zie ook: Marion P. Ames, ./«rf/aa/ e/ecftonj z/i New Ko/* Vow
/jart/a/wf/o/i and campa/gn /inanc/ng o/ j/a/e jttpreme cowrt e/ec/ïonj /97S, /979 ató
79SO. Fund for Modern Courts. Inc 1982

41. Fund for modern courts, 77ie /V/uno/i o/democracy, o.c. p. ix
42. In 1962 werd geschat dat 93% van alle rechters in New York lid waren van de

Democratische Partij. Dorothy W. Nelson, Var/a/io«5 on a //leme-se/ec/ion a/u/ /e«w?
q/7«rfg«, Southern California Law Review, vol. 36 (1962), p. 11

43. In de periode 1980-1985 waren slechts 4 van de 85 verkiezingen co/n/>e«7w, 59
verkiezingen waren /io/i-com/?e/j7iVe en 22 verkiezingen waren M/ico/ito/«/. Fund for
modern courts, 77ie ///us/on o/de/nocracy, o.c. p. 14
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van het c/«/ncf, wordt de verkiezing van een rechter bepaald door de nominatie
van de grootste partij. Om die reden wordt de verkiezing van een rechter wel
gezien als een partijbenoeming. . ,=. - . - ,«

5.3.5 Invloed van verkiezingen op vertegenwoordiging van M-V
vrouwen en minderheden .-..••*•.••• . »

Het systeem van rechtersverkiezingen trekt, zo volgt uit het voorgaande, waar
het de selectie van rechters betreft, in de praktijk een hoge wissel op het
oordeelsvermogen van een zeer beperkt aantal personen (al zullen de fervente
voorstanders van dit systeem niet nalaten te vermelden dat Benjamin Cardozo,
een voormalig lid van het [AS. Stó/?r<?me Cow/t, zijn carrière ooit is begonnen
als gekozen rechter in New York"). Het beperkte oordeelsvermogen van deze
meestal niet-juristen klemt te meer nu zij de juridische deskundigheid van de
kandidaten niet als belangrijkste criterium hanteren voor een nominatie. De
verkiezing van rechters heeft er dan ook toe geleid dat - anders dan bij federale
rechters - openlijk wordt getwijfeld aan de kwaliteiten van de leden van de
rechterlijke macht in de deelstaten.*'' Om tegemoet te komen aan deze kritiek
hebben sommige afdelingen van politieke partijen in het verleden vrijwillig
zogenaamde scvee/i/ng co/n/n/M/o/w ingesteld, die de kandidaten aan een
spervuur van vragen onderwerpen. Zo beschikken de New York Cow/ify Demo-
craric Com/n/ffge en de Manhattan Atew Democntóc Coa/töo/i over een derge-
lijke commissie, die over de drie "mavr /wgA/y l̂az/j/ietf cwu#<ftzfóï" voor elke
vacature rapporteren. Toch moeten ook deze gremia het in de media ontgelden,
omdat zij zich in de praktijk hebben ontwikkeld tot .vpra'a/ //iferesr #raw/w,
waarin vertegenwoordigers van vrouwen, etnische minderheden, joden, gehan-
dicapten en organisaties voor homosexuele mannen en lesbische vrouwen, op
drammerige wijze elk hun eigen kandidaten naar voren schuiven/* De belang-
stelling van deze belangengroeperingen voor rechtersverkiezingen kan overi-
gens daaruit worden verklaard, dat in de Verenigde Staten - anders dan in ons
land - de (onder)vertegenwoordiging van vrouwen en minderheden in de
rechterlijke macht een /ior israe is (zie § 5.8).

44. Zie bijvoorbeeld bij Harold Laski. 77ie /ec/i/ii^Mf o/ywrf/a'a/ a/7/70/n/men/, in: Snuft'» J>I
I^rwa/uf port/iC5, 1932, p. 165. Laski was overigens zelf geen voorstander van gekozen
rechters; zie hierna bij men/ sWec/ion.

45. Bron: interview met Maurice Rosenberg, 16 april 1992, New York
46. Fund for modern courts, 77ie ///KMO/I O/rfe/nocracy Atew For* C/fy Ci'v/7 Cowrt £/ec/io/u

/9SO-79S5, 1986, p. 26. Zie ook: New York Times, Party Pane/s G<?/ Cn«c«ffi F/WH
y«rfg«, 16 april 1987 en New York Newsday, Goe/z Cose./Kdgeft'tf/W.s./br Afcwi/na/ion,
15 september 1989
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5.3.6 Belang bij rechtersverkiezingen • • » - • i ••

Het mag niet verbazen dat, gezien de bovenstaande kritiek op rechtersverkie-
zingen, bij herhaling is gepoogd om het verkiezingsstelsel voor rechters af te
schaffen en te vervangen door een alternatief benoemingsstelsel. Alle pogingen
in het verleden om via grondwetswijziging te komen tot de afschaffing van
rechtersverkiezingen zijn - met uitzondering van die voor het Cowrï o//4ppea/j
in 1977 - steeds tevergeefs geweest (zie hierna). Daardoor rijst de vraag
waarom politieke partijen zo gebrand zijn op dergelijke verkiezingen. Een
mogelijke verklaring zou kunnen zijn, dat bij veel politici het vermoeden
bestaat dat gekozen rechters 'liberaler' zijn dan benoemde, terwijl men ver-
wacht dat gekozen rechters van een bepaalde politieke partij, ertoe neigen, bij-
voorbeeld in huur- of vakbondszaken, de 'w/iderdog' in het gelijk te stellen.
Nagel (f/mvm/fy <?ƒ Illinois) concludeert in 1973 bijvoorbeeld, op basis van
empirisch onderzoek, dat gekozen rechters inderdaad liberaler zijn in uitspra-
ken over economische zaken dan hun benoemde collega's, en minder liberaal
waar het de uitleg van grondrechten betreft. Het verschil tussen gekozen
Democratische en Republikeinse rechters is echter verwaarloosbaar:

"77ze ejcp/öwor/o/z /or //?e #rearer /zoertf/z'sw o/ e/ecrerfy'/«/#e.y pojszw/y to //i f/ie
/oer r//or e/ecrerf./z/dtfe.v /way we /«ore //te/y ro we /owners w/zo /zave rae/z ///?/rom
//ze po/z'r/ca/ razz^v a/zrf w/zo /zave c/zarartemric^ wore //te r/zose o/ r/ze #e«era/
/?opM/öf/o/z or or /easr r/ze wore //«era/ e/ew /̂zw z>z r/ze genera/ pop«/flfl'on.
/4/Y>oz>zrer/.//«7'#e.ï, o« r/ze or/zer /zo/w/, way we /«ore tóte/v ro we /awyery w/zo/or-
wer/v wor/rerf/or rop comervar/ve /ow^zrw^/row w/z/c/z r/zey were oppoz'/zrerfw

Over de uitleg van grondrechten zegt Nagel: "7Mv /o.c* o/dvz7 /z'fter-
way we f/z/e ro wa/'or/ror/fl« pj/M/c pre^ure^ ro p/ay rfowzi r/ze n'g/zw o/

rarf/ca/ ipeater^ a/zrf ;n//ion'ry rado/ gro/<p5. ""

Een meer aanwijsbaar belang van partijleiders bij rechtersverkiezingen, is dat
zij daarmee een greep krijgen op de Swrrogare. Deze rechter wijst de advocaten
aan, die zijn belast met het beheer van nalatenschappen waarmee soms exor-
bitant hoge honoraria gemoeid zijn. Van rechters wordt, na hun verkiezing,
verwacht dat zij hun nominatie aan de partij 'terugbetalen' door het toewijzen

47. Stuart S. Nagel, Gwiparwig £/><:/«/ am//*/>/w/>iZ«/ Ji«/ia'a/ Sys/wis, 1973, p. 9-12 Uit
jurisprudentie-onderzoek van Evan Haynes (l/mvm/ry o/California) uit 1944 blijkt
evenwel het tegenovergestelde. Over de benoemde federale rechters zegt Haynes: "77"

on r/i?/«/era/ /Vnc/» rfwri/i^ Z/ie ter /ia//-c«!/Kry or 50 Ziave /mfts/wtoM}'
retwrf, /ram //)<• //'/Vra/ /?o/«/ o/ v/>w, //iaw ;/iaZ o/r/iWr e/ec/erf />re//ire« in rA*

- a/u/ r/i? ^rea/ /«a/orirv o/Z/ie /erffra/yM^gw o///i« /?enoa" were a/7^o/n'e(/
fry co«jerva//'ve Pres/deMs, a/u/ co/i/ïnnet/ /»y co/iservarive 5e/w/es." Evan Haynes, 77î
se/ecf/o/i a/tt/ Ze/iwre o/y'Mt/gei, 1944, p. 185.
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van lucratieve zaken aan advocaten van hun eigen politieke partij.** Dit geldt
ook voor de bevoegdheid van rechters om /aw c/ercv aan te stellen; ook hier
wordt terugbetaling verwacht in de vorm van het aanstellen van een bevriende
partijgenoot. Omdat partijen er veel aan gelegen is om hun invloed op rechters-
functies te consolideren, dragen zij vaak zittende rechters uit lagere rechtban-
ken voor een nominatie voor. Dit heeft enerzijds als voordeel dat de kandidaten
al eens een .vcree/H>zg gepasseerd zijn, maar bovendien ontstaat op die manier
een extra vacature, die ook weer opgevuld moet worden. Zeker wanneer een
partij in een gebied een groot electoraal overwicht heeft, zijn dergelijke
promoties (z.g. Avoirs: rwo/ztt/#es/zzp.y./rom o/ze) erg lucratief.

5.4 Rechtersbenoemingen in de staat New York £

De staat New York kent - zoals gezegd - naast gekozen, ook benoemde rech-
ters. De benoemende autoriteiten zijn de gover/zor of tfie Stare o/ New York
(verder te noemen: gouverneur) en in de stad New York de mayo/- of r/ze Czry
o/New York (verder te noemen: burgemeester). De gouverneur wordt terzijde
gestaan door de Com/wm/on OH /zidzrza/ iVomirtarwn en de Jtuft'aa/ Screen/rtg
Commm/o/w, de burgemeester door de A/ayor '5 Co/rz/nzrree. De gouverneur en
de burgemeester benoemen uit de voordracht van de adviescolleges. De advies-
colleges werden in 1962 - aanvankelijk op vrijwillige basis - ingesteld door
gouverneur Nelson Rockefeller en burgemeester Richard F. Wagner, als een
wapen tegen "öaw CO//M.WO«, se/7z/z# yztt/gev/zzp.Y a/z<//w/wre '

De New York Stare Qvwrirwrfo/J voorziet ten behoeve van de benoeming van
de leden van het hoogste rechtscollege, te weten de c/z/e//z#/#e en de oroocz'ate

van het Cowrr o/ /4/?pea/5, sinds 1977 in de CV?/w/rw.«/0fl on yz#/zria/
r*, die tot taak heeft "[r/o ro/imfe/* a/u/ eva/ware r/ze ^ua/i/zazrio/tf

o/az/ztzMzteï/o/" appoz«r/Menr". De leden van de Co/nwimzo/z o/z yzuzïria/ Atomi-
iarz'0/1 mogen geen gekozen ambt of een functie in een politieke partij bekle-
den."

48. Zie bijvoorbeeld Leonard Levitt, Coi/rft/igyforvors fa/Z/i/w/.v rarn rig/i/ Zo wear raftf, New
York Newsday, 16juni 1992: "77ie (Democra/ic, AWW9 /jarty a/.vo co«/rab //ie 5Weefio/i
o/ ;/;e Bro/Lï 5«rrogaz^, w/;o is /« c/iar^e o/ /7ro/>a//>!# a// wi/fa //i //ie

tovyew to /oo/fc a/ier //if /«/er«/5 o/ //105e tocfcng prope
z/iem,

49. Journal of the American Judicature Society, New je/ec/jon /?to/u a/wowncerf/or
Kor*y«dge5, 1962, p. 288 e.v.

50. Art. VI. Sec/ion 2. New York Sza/e Co/ts/i/M/z'o/i. De Co/n/n/5«o« o« y«rf/c/a/ Afo/n/Vw//-
o/j is nader geregeld in § 3-a 62, eerste lid, iod/aary Law

51- § 3-a 63, sub 1, ywrf/c/ary Law ? t . ; .,- . i' •>,•;..

235



Schema 2: Selectiecommissies bij benoemingen door de gouverneur en de burgemeester

Commm/o/i
o« ./Md/r/a/
/Vom/nal/on

/ud/ria/
5rrtenmg
Comm/7/<?«

A/ayor's
Comm/Kee

taak

voordracht aan de
gouverneur van de
Wiie/yudge en de
osiocKWe judges
van het Cour/ o/
/ippeafa

voordracht van
kandidaten die
door gouverneur
worden benoemd

voordracht van
kandidaten die
door burgemeester
worden benoemd

aantal
leden

12

9

27

wijze van
samenstelling

4 leden gekozen
door de gouverneur.
4 door c/i/e/_/udge
van het Court o/
/J/j/jeaZs, 2 door de
^55emi/y, 2 door de
Senaat

4 leden gekozen
door de gouverneur.
2 door r/nefjudge
van het Cour» o/
/1/jpeais, 1 door het
/(ppe/fa/e O/v/ii'on
van het betreffende
departement, 2 door
de SpeaAer van de
/jsse/wi/y, de presi-
dent van de Senaat
en de minderheids-
leiders uit beide
huizen

13 leden gekozen
door de burgemees-
ter, 2 door de
dekanen van 2
rechtenfaculteiten.
de overige leden
door de presidenten
van de

zittings-
termijn

4 jaar

_-_

2 jaar

status

Art. VI
Ser/iow 2
New York
5ta»e Con-
sn»u»ion

Mario M.
Cuomo.
Executive
Order no.
9, 7 maart
1983

Edward I.
Koch,
Executive
Order no.
10, 11
april 1978

De commissie is breed samengesteld om te voorkomen dat één partij de com-
missie zou domineren en om het publieke vertrouwen in haar onafhankelijkheid
en onpartijdigheid te vergroten." Indien in het CWwrt o/ /4ppea/.v een plaats
openvalt, maakt de commissie binnen 120 dagen een voordracht van drie (bij
een vacature van osworiafó yttd&e) respectievelijk zeven kandidaten (bij een
vacature van cA/efyw^e) op, die wordt aangeboden aan de gouverneur."

52. Peter J. Galie, 77IÉ- Afov Kor* State Co/uft/K/jo/i, 1991, p. 120

53. § 3-a-63, tweede lid sub a en b, ,/Md/aary Lmv
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Alvorens de kandidaten voor een gesprek uit te nodigen dienen zij een uit-
gebreide vragenlijst te beantwoorden. De gouverneur benoemt uit de voor-
dracht, die pas na 15 dagen wordt bekendgemaakt, waarna de Senaat binnen
30 dagen de benoeming kan bekrachtigen. De commissie gaat er prat op dat zij
in het verleden kandidaten van zeer diverse pluimage, zoals zittende rechters,
advocaten, hoogleraren en personen uit de overheidssfeer heeft genomi-
neerd."* Aan de bekrachtiging van de benoeming gaat een openbare hoorzit-
ting vooraf door een onderzoekscommissie van de Senaat.

Ten behoeve van de benoeming van alle andere door hem te benoemen rech-
ters, stelde gouverneur Mario M. Cuomo in 1983 drie zogenaamde Jio&'cia/
Scrm«/ig Co/wrattm in; de Stare Screert/«# Co/wraw«o/j voor het Co«r/ o/
C/a//m\ de Deparmze/z/a/ Scree/i/«# Com/raffeev voor de vier
D/ws/o/w depamwenw, en de Cow/zfy Scree/H>2# Com/ratfeey voor de
Co«m, de SM/To#are Cowm en de Fam/Vy Cowm. Deze scree/img
hebben - anders dan de Co/wnm/o/i o« Jioficia/ Mwu/iario/i - geen grond-
wettelijke of wettelijke status, maar berusten op een £xecw/z've Order van de
gouverneur."*

Voor de benoemingen door de burgemeester van de leden van het Fam/Vy Courr
en van de rechters van de C/v/7 en Cr//ra/w/ Cowrtt, werd in 1962 de Mü_yor'i'
Co/wra'ffee ingesteld"**, die in haar huidige vorm sinds 1978 bestaat." De
Mayor's Cown/ffee heeft net als de/«a7a<2/ &yeem>ï# Co/nm/ffm geen grond-
wettelijke of wettelijke status. De leden van de Mayor '.y CwwwTfóe worden
geselecteerd met het oog op "broad co/wnw/i/ry re/veye/iftiflo/i".'* De taak van
de Mayor'5 Co/wniffee omvat de recrutering en selectie van kandidaten voor
een eerste of herbenoeming en de nominatie van kandidaten aan de burgemees-
ter." Kandidaten dienen een uitgebreide vragenlijst in te vullen en op te

54. Persbericht Co/wwm/o/i on Jud/c/a/ Afo/mnation, 9 maart 1992
55. Mario M. Cuomo, Executive O/z/er No. 9. 1983. Al eerder -in 1975- had de vorige

gouverneur Hugh L. Carey dergelijkey'wdfcia/ /lo/ni/ta/i/ig comwi/ifw ingesteld.
56. Met de instelling van de Mayor's co/nmiV/re in 1962 loste Wagner zijn verkiezingsbelof-

te uit 1961 in. Zie voor een ex/Ktfé over de totstandkoming van de Mayor's commiV/ee:
Maurice Rosenberg, 77ie a«a//7/es o/ykj/ices - are ;/iey 5/ra/naW^?. Texas Law Review
vol. 44 (1966), p. 1074-1075. Er is overigens veel kritiek geweest op de integriteit en
het functioneren van de Mayor's Co/«/n/«ee onder Wagner, Lindsay en Beame. Zie
hierover: The League of Women Voters of New York State, T/je ./«d/a'a/ Maze, 1986
p. 22-24

57. Edward I. Koch, Executive Orrfer. No. 10, 11 april 1978
58. "77/e /n«n/>ers/ii/? s/ia// (Vic/wa'e wen and women, tovvyers and non-tovvyers, and /«e/nèers

o/ mi/ion7y a/id o//ier gro«/?.v, vv/io are aMa/(/7ed to /?er/örm /ne /«nctiorts o/ //ie
Co/n/n/tfee." Edward I. Koch, £*ecw//ve Orrfer, No. 10, 11 april 1978, § 5

59. Edward I. Koch, Executive Order, No. 10, 11 april 1978 § 2
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sturen. Daarna houdt de Mïyo/"'.? Commmee gesprekken met de kandidaten. De
burgemeester benoemt binnen 90 dagen uit de drie voorgedragen kandida-
ten.*" De vorige burgemeester van New York, David N. Dinkins, breidde de
Mayor 's Comm/ffee in 1990 uit met de Cor/?oraflo/i Cow/ise/, die tot taak heeft
de Mayor's Com/rwtfee en de burgemeester nader te adviseren met betrekking
tot de geschiktheid van kandidaten.*' Op de Mayor's Co/wn/tfee lijkt meer
kritiek te bestaan dan op de Co/wn/ss/0/1 o/2 ./waYaa/ A/bm/nano/i. Zij zou zich
te weinig aantrekken van het lot van met name de Spaans sprekende minderheid
in New York. "We vo/ea"/or //ie /nayor £«r we're «or gem>i# anyz/H/jg w re-
r«r«", aldus een advocaat, die er in 1993 op wijst dat van de 41 benoemingen
die Dinkins sinds zijn aantreden gemaakt heeft, het slechts in drie gevallen

betreft."

5.4.1 De Association of the Bar of the City of New York

Een belangrijke, zij het niet-wettelijk geregelde, taak in het selectieproces van
kandidaten voor rechterlijke functies, zowel bij verkiezingen als bij benoe-
mingen, wordt vervuld door de bar assoria/z'o/is (juristenverenigingen). Thans
telt alleen de staat New York al 140 van dergelijke verenigingen, waarbij voor-
al het sterk verzuilde karakter van deze organisaties, zowel geografisch als naar
etniciteit, opvalt. De oprichting van de bar assoc/aft'o/zs in de Verenigde Staten
geschiedde tegen het einde van de negentiende eeuw, als een reactie op de mis-
standen bij rechtersverkiezingen (zie hierna). De bar assocüz/z'o/zs houden inter-
views met de kandidaten en hanteren hun eigen vragenlijsten. Met name aan
de s(rec7H>j#s van de oudste en grootste vereniging, de ^ssocwrio/i o///ie BÜ/"
o/f/*e GVy o/New KorA: (ook wel: New KorA; G'/y Bar /4ss0riario/i) wordt zeer
veel gewicht toegekend. Praktisch betekent een negatief oordeel van deze vere-
niging over een kandidaat dat deze niet in aanmerking komt voor een benoe-
ming door de gouverneur of de burgemeester.

De New Korfe Gry Bar /Issoaafl'o/i werd in 1870 opgericht en telt 19.000 leden.
De vereniging kent een 7wa7aary Co/n/wffee, bestaande uit 27 leden, die
worden benoemd voor een periode van drie jaar. Indien zich een vacature
voordoet wordt door de ywoYc/ary Gwvruffee een sub-commissie gevormd, sa-
mengesteld uit een lid van de /wd/oary Gwzm/ttee, een lid van de betreffende
(G'viV, GWH/M/, Federa/J G?wrr Co/wwffee van de vereniging, en een lid van
de Co«/i/y Bar /4ssodano/i waar de vacature zich voordoet. De sub-commissie

60. Edward I. Koch, ErecK/i've 0/tfer, No. 10, 11 april 1978 § 4
61. David N. Dinkins, EvecMftve 0/tfer, No. 18, 19 september 1990
62. Michael H. Cottman. Di/iAri/u D<;/Wwe /4/<fcs reac/ /o La/i/io a//ac/t overywdgw,

Kr;/* Nfwirfay, 28 maart 1993
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heeft de beschikking over het dossier van de kandidaat. Ook hier dient de
kandidaat weer een vragenlijst in te vullen en te verschijnen voor de sub-
commissie. De sub-commissie toetst de kandidaat op "mfó#/7/y,

?ƒ tfie tow, //uiw.tf/70M.y/zm, a/u/ y«aïaa
r . " De kwalificaties lopen van 'approved av /H#/z/y a«a//^ea" tot

'nor <7wa////erf'.̂  Daarna worden de betrokken personen, de kandidaat, het
rechterlijk college, de burgemeester of de gouverneur schriftelijk van de
beslissing op de hoogte gesteld. Tegen de beslissing is 'beroep' mogelijk op het
Eïecttfl've Co/wn/ttee van de vereniging. De werkzaamheden van de Juttfc/ary
Com/n/tfee zijn strikt vertrouwelijk, tenzij het een kandidaat voor een verkies-
baar ambt betreft. In dat geval wordt de beslissing gepubliceerd." Op de
activiteiten en de macht van de C/fy Bar /Jssoaario/z wordt overigens ook wel
kritiek geleverd. Advocaten zouden een te groot machtsmiddel in handen heb-
ben om rechters die hen niet zinnen te weren. Een enkele maal overspeelt de
vereniging haar hand; in 1990 deed zij een poging om een absoluut vetorecht
te verkrijgen over bepaalde rechtersbenoemingen. Een dergelijke bevoegd-
heidsoverdracht aan een privaatrechtelijke organisatie werd echter als onge-
rijmd beschouwd.** De vaak indringende bemoeienissen van de GYy Aw lei-
den soms tot irritaties bij oudere rechters, die zich kandideren voor een her-
verkiezing.'"

63. Association of the Bar of the City of New York, Ge/iera/ Procedures a«d //ie
o/ Ccr/ufófa/tt, /9S#; Guüfc/i/i» «.serf fry ///e Committee on //ie yMoïaary /or

cwttfo/a/e*/oryKaïcïa/ q#7ce. 1992
64. In 1991 werd ongeveer 15% van de kandidaten "no/ ^wa/Z/ïed" bevonden. Bron:

interview met Maureen Moralla (A/ew Kortt Cï/y Bar /tooaa/i'on), 8 mei 1992, New
York

65. De beoordelingen van de Cï/y Bar worden gepubliceerd in de New York Law youraa/,
en -voorzover het een positief oordeel betreft- in het campagne-materiaal van de
betrokken kandidaat. De Cï/y Bar ^raoaa/io/i motiveert haar oordeel niet. De kritiek
op beoordelingen van de Bar /4s.soc/a//on is dat de scree/w'ngs pas plaatsvinden na de
partijnominatie. Problemen doen zich voor indien verschillende />ar a-woc/a/zo/is tegen-
strijdige aanbevelingen doen, of indien beide kandidaten worden afgekeurd. Het effect
van deze beoordelingen is onduidelijk. In de periode 1980-1985 bleken in New York 10
kandidaten voor het Q'viY en Cru/una/ Cowrtt die "approved" waren, gekozen te worden,
evenals 3 kandidaten die "no/ a^/jroverf" waren; 7 goedgekeurde kandidaten verloren
echter. Bron: 77ie I//M5/O« o/democracy, o.c. p. 26-27; zie echter ook: John A. Stookey
en George Watson (Arizona S/a/e l/ravewi/y). Men'/ re/en/zon e/ec/jour can //ie ftar
w/?Mence vo/erc?, Judicature The Journal of the American Judicature Society. 1980, p.
234-241. Zij concluderen dat dergelijke evaluaties wel degelijk het stemgedrag van
kiezers beïnvloeden.

66. Dijp«/« Bo/As /4/>o«/ ywrfg/'ng //ie y«rfgei, New York Newsday, 3 januari 1990
67. Zo bijvoorbeeld de negenenzestigjarige c/Me/VMOge van het Brooklyn 5u/?re/ne Cowr/,

Leonard E. Yoswein in 1989, die het vragenformulier weigerde te ondertekenen, en
sprak van "an arrogan/ reawei/". Yoswein werd overigens -zij het ietwat zuinig-

239



5.4.2 Het Fund for Modern Courts

Een andere, invloedrijke organisatie die zich bezighoudt met de New Yorkse
rechterlijke organisatie, is het F«nd /or Moderrc Cowm (ook wel: Afode/7!
Cowm). Deze warcMo^-organisatie, die is samengesteld uit leken, werd op-
gericht in 1955. De achtergrond voor de oprichting van MooVr/i Cowm moet,
net als die van de New York GYy Bar /JMoc/afio/i, worden gezocht in de on-
vrede van burgers met de rechtspleging in het algemeen, en met de gebrekkige
selectie van rechters in het bijzonder. A/orfern Cott/tv stelt zich ten doel de ver-
betering van de selectie van rechters en het opheffen van inefficiënte en
publieksonvriendelijke werkwijzen bij de rechtbanken.** AftK/m? Co«m ver-
richt sociologisch onderzoek**, steunt scholingsprojecten en beschikt over z.g.
cow/T mo/i/Yor//ig £row/?.v. Cow/? mort/rori/itf geschiedt door vrijwilligers, die
steekproefgewijs de verschillende gerechten bezoeken, en die hun bevindingen
aan Modern Courts rapporteren: '

mow/Yor.y praw«/ r/zeyw^ey /or r M r per/orwa/jce o/j r//e ÖCTC/J, ft«r c/ïri-
tf?e/n yor tfflt/n̂ ? r/ze £e«d? /are, am'w/i# o« average af /O a./«., a«rf/or

aivo

f o wa/:e /jrocmïïflg.v awrf/öfe ro r/?e />Mi//c as a ^
«ƒ r/»g acctAyet/ ar«- //or wo/ar«/. 77?ey afao wr̂ erf r/ie rown ^ove/-/j//if«K ro

Helemaal zonder invloed lijkt dit rowr/ /«o/wYon/ig overigens niet te zijn. Zo
schrijft Sol Wachtler, de oud-president van het CöM/t o//Ippea/i-, het hoogste
rechtscollege van New York, naar aanleiding van een rapportage, in een brief

/" bevonden door de /Cwoc/a/jo/i. ö'/yvi ./udge Sparc W7//i Bar Group. New
York Ncwsday, 17 december 1989. Soms (in 1991: 10%) weigert een kandidaat voor
de commissie te verschijnen; bijvoorbeeld als hij bij voorbaat weet dat hij -bij verkiezin-
gen- niet kan winnen. In dat geval is hij automatisch 'not qualified'. Bron, interview
met Maureen Moralla, o.c.

68. Maureen Moralla, o.c.
69. Zie: . W I V M / Wfc/iwi.? m Afew Korit voter/ra/7/a/w»brt and" ca/npa/£«yT«tfrtc;>i

cowr/ f/ectt'o/w, 7982; 77/f 5MCC«5 O/ vvom r̂t a/w/ /n/'/ton'/i» j/i
q^ïtr, //ie se/ec/zon p roc« j , 1985 en: 77ie /7/««'o« o/rfemocraty A/«v Kor* Ci'0'

c/Vi7 cowr/ ?/ec//on5 79«0-/9S5, ƒ986
70. Fund for Modern Courts, M/nu/», 24 maart 1992
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aan het F««d/or Mode/n Co«m.- "/ w/// see to /r //wr frteyMdtfe.v are msfrwcred
vw'tó res/?ecf fo r« / "

5.5 Rechters verkiezingen: historische achtergronden

70/wr Co/ufifufzo/z w «or a crazrio/i, 6«f a growM", zo relativeert Charles Z.
Lincoln, in 1906 de constitutionele geschiedenis van de staat New York:

sowrce.? o/ o«r conttzruriona/ Awrory are /« oW-worW /«jrimrfo
a/ra" matt /aww7/ar /eaft/re? o/ owr Ca»wft'ft/ria»w, so /or a.v r«ey ore

/« character, are, Zn f«e ma/n, in^/ifun'o/u o/f/ie Afef/ierfo/M/j or o/
ra/ijp/a/j^rf ro r/?e new worW, a«rf A«orf//Jerf to aaa/tf rtem /o
co/on/o/ co«<//ft'a»w. 77?e powers,

Elders is Lincoln - die de constitutionele geschiedenis van New York toch het
liefst met de Engelse Magna Charta in 1230 en niet met de komst van de West-
Indische Compagnie in 1621 laat beginnen" - echter veel minder vleiend over
de Hollandse invloed op het New Yorkse staatsrecht. De Hollandse gouverneur
beschikte volgens Lincoln over ongehoord grote bevoegdheden, die de Hollan-
ders zelf thuis nooit gepikt zouden hebben™, en een beetje zuur merkt hij op:
"/f d/a" «or setvw pracf/caWe ro mzmp/a/tf ro /l/ner/ra a/7 tóe po/ïrtca/ /7#/tf.v Ü/K/
//IS/HH/ÜVW w/i/c7z were e/i/oyetf af «ome." De 'pr/mary oö/ecf' van de Compag-
nie was tenslotte 'comwerda/ raf«er f«ö« /?o//ftca/''\ maar ach, wat kon men
ook verwachten, "D«rcrt/we« were Dwfc7i/«e« 5f/7/ f-J aTfer tóey crossed f«e
ocea« a«d öe^o« /ay/wg f«e/oa«dario/w o/a «ew sodefy /n a «ew wor/d.'""

De koloniale geschiedenis van de staat New York is onderverdeeld in drie
perioden: de Hollandse, die begint met de ontdekking van Manhattan door
Henry Hudson in 1609, en duurt tot de Engelse verovering in 1664, de periode

71. Brief van 17 maart 1992. Zie over court mom'rori/ig: F«m//or Worf^m COM/IS, Court
mo/H/oring ma/iua/ en Court Mo«/7on>ig P«y>cf F//w/ Report, 1976

72. Charles Z. Lincoln, 77ie co/u/i/u/iona/ /iw/ory o/ A/«v Kor*, 1906, vol. 1, p. 3
73. Lincoln, o.c. p. 62
74. 7r (5 a cunou5 a/K/ no/ewort/ry /ac/ //ia/ //IM co/on/a/ o#icer 5/iou/d Ziave fceen c/o//ied

wi//i i«c/i irr«/7o/i5i'Wf att//ion'/y ftv a govern/nen/ w/iic/i vwuW wo/ Ziave /o/era/ea" //yör
a /nome«/ in J/5 ovwi coun/ry." Lincoln, o.c. p. 12

75. Lincoln, p. 16
76. Lincoln, o.c. vol. 1, p. 4 Ook anderen achten de betekenis van de Hollandse bezetting

voor de ontwikkeling van het Amerikaanse constitutionele recht gering. Zie bijvoor-
beeld: Julius Goebel, 77ie Courts and ///e tow ;>» co/onto/ New Kor*, Wis/ory o//Af J/a/e
o//Vm> Kor*, p. 5-6
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onder het bewind van de Hertog van York van 1664 tot 1685 (inclusief een
interval van 1673 tot 1674 waarin de kolonie tijdelijk terugvalt aan de Hollan-
ders), gevolgd door een periode die begint met de troonsbestijging van de
Hertog van York in 1685, en voortduurt tot de Amerikaanse revolutie van
1775. In 1776 wordt de Dec/ürarion o/ //wfepe/Ktoice door de toen nog 13
staten getekend, en in 1777 krijgt de staat New York zijn eerste grondwet. Een
tweede, derde en vierde grondwet van de staat New York volgen respectieve-
lijk in 1821, 1846 en 1894.

De eerste rechters in New York - toen nog Afcw AterAer/a/uft - werden, in naam
van de Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden, benoemd bij pro-
clamatie door de Hollandse gouverneur. Ook na de Hollandse periode, eindi-
gend in 1664, worden rechters nog benoemd door een gouverneur, maar nu na
raadpleging van en goedkeuring door een Raad van Benoeming." Problemen
rijzen als na de Engelse revolutie van 1688 een Assemblee met wetgevende
bevoegdheden wordt gevestigd. Als in 1743 onenigheid ontstaat tussen de
gouverneur en de Assemblee over het benoemingsbeleid, bepaalt de Assemblee
dat het salaris van iedere rechter afzonderlijk bij wet moet worden vastgesteld.
Feitelijk is het daardoor onmogelijk voor de gouverneur om rechters te benoe-
men tegen de zin van de Assemblee. Het verhaal wil dat een c/z/efyw.mre die
door gouverneur Colden tegen de zin van de Assemblee werd benoemd, jaren
na zijn benoeming, stierf (maar waarschijnlijk niet van de honger) zonder ooit
een cent van de Assemblee te hebben gekregen.™

Als de staat New York, na de ratificatie van de Dertorafto/i
op 9 juli 1776, overgaat tot de vorming van een regering, gaan als een reactie
op de benoemingsperikelen tussen de Engelse gouverneur en de Assemblee,
stemmen op om het volk invloed te geven bij de selectie van alle ambtsdragers.
Toch wordt dit denkbeeld tegen het einde van de achttiende eeuw nog verwor-
pen, als zijnde Yoo f/emorrarir'. en wordt op voorstel van John Jay - we zullen
hem later nog tegenkomen - in New York de beruchte COM/JC// o//4/jpoz/i/mtftf
opgericht, die alle ambtenaren inclusief de leden van de rechterlijke macht
benoemt." Met deze constructie hoopt men zowel de macht van de gouver-

77. C/iarte/-o/L/ftfrt/M a/irf/VïvifeflM, 1683: Art. 2: Tf t4r 77ie Etercise o///ie
A/a£/.s/racy fl/i</ /4rf/m>iKfracio« o///ie GoveramfH/ over //ie .sa/d /jrov/nce i/w// /""<• w
//ie .sa/d Governowr a55i5/erf />y a Cow/ice// wi'//i /no.se advice and Co/wen/ or wi//i "'
/e<H//bwr q/"//ie/n /ie « /o rw/e and Governe //ie ja/ne according /o //ie Lowes z/iereo/."

78. Glenn R. Winters, Se/ec/ion o/yi/dgej I/I New Vor* and /n o/ner S/a/ei, 1944, p. 6
79. Art. XXIII New York S/a/e OvunVufton 7777: 7C#ïcer.s, now a/y?oin/ed./- 77w/

o/JTcers o//ier /nan /nose w/io, by //i/'s Co/urifttfib/t, are direc/ed /o /»e
a/jpo/n/ed, sna// />e ap/w/n/ed in /ne /nanner/oMowirttf, /o WÏ7: 77ie a-s.se/nWv .s/w//,
I/J every >'ear, open/y /lo/n/'/ia/f and appo/'n/ one o///ie sena/ors/ro/n eacn grea/ drs/w',
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neur, als die van de wetgever te beteugelen.*' Het experiment mislukt echter,

omdat het nu de Co«nc/7 o//Ippomrmertf is die, met voorbijgaan aan de gouver-

neur, de benoemingsbevoegdheid feitelijk aan zich trekt, en slechts haar welge-

zinde rechters benoemt. Al in 1787 schrijft Alexander Hamilton over de

"77ie cownc// o/appo/nr/wertf c0/wwf.s 0//rom tfira? fo^zve pmorw, o/ w/jom f/je
o/je. 77iw s/wa// oorfy, .v/?«r M/J /« a /?nvore apart/netf, //np«i-

e, proem/ /o r/?e ejtec«//o/7 o/r/?e rrww commiterf ro r/»e/n.
ft w /biown rtor / / j^ #overlor c/o/wiy r^e n^/ir o/ nom/nan'on «po« r/i^ «ren^r/? o/

ffjftj/fMOMJ exprew/oav /« f/je Co/tïrffMft'o/i; />«f /f « «of /krtown fo vv/iar
or /« vv/jar ww««£r /ie ererase.? /f; «or wpo« w/jaf occa«o«5 /?e w con-

/.s

Overigens huilde Hamilton hier dikke krokodilletranen, want het waren de

Federalisten zelf geweest die de Cow/ia7 o/ /lppo//jrnie«r als eersten hadden

gecorrumpeerd.^ Als gevolg van zijn slechte reputatie, wordt de COM/IC// O/

/4/7po/«/w2̂ «r tenslotte door de Qvw/üwtto/w/ Co«vg/jrio/i van 1821 met alge-

mene stemmen afgeschaft. In de periode 1821-1846 worden alle rechters, na

raadpleging van en goedkeuring door de Senaat, benoemd.^

j«M/or5 j/ia///brm a cow/iaV/or //ie a/j/w/n/zne/i/ o///ie sa/tf <7̂ !<:«r5, o/W/HC/I
//ie governor /or //ie /wie Aein^, or //ie /lew/enan/ gove/?ior, or //ie presiden/ o///ie
.vena/e fw/ie/i //iey i/ia// rw/>ec//ve/y arfm/>i«/er //ie goverwnen/,), i/ia// /?e /7re5irfe/i/,
/;ave a cas/ing voice, /)«/ «o o//»er vo/e, Ö/K/, WI//I //ie arfvice am/ conie/i/ o///ie .
cowna'/, 5/ia// appo/w/ a// o///ie said q^ïceri; anrf //ia/ a ww/ori/y o///ie 5a/'rf counc// 6e
a awon/wi; a/u/^/r/Zier, T/ie 5a/d ^ena/orj j/ia// no/ />e e//giMe /o //ie jait/ co«nci7/or /wo
years .success/ve/y."

80. J.M. Gitterman, T/ie coMnci/ o/a/3/?o//i/men/, in: Po/j/ica/ Science g«ar/er/y, 1892,
p. 90

81. Ferfera/i's/ Papers, no. 77
82. Gittennan, o.c. p. 95
83. Art. IV § 7. New York 5/a/e Cons//7u/ion 1821 (voorzover relevant): "77ie governor

s/ia// nomina/e, />y message, /n wn/ing, anrf wi//i /ne consen/ o/" //ie sena/e, s/w//
appo/n/, a// yua"ic/a/ queers, excep/ y'MS/ices o/ /ne peace" De y'iur/res o/ /ne peace
worden sinds de grondwetswijziging van 1826 gekozen door de bevolking van de
verschillende steden.
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Schema 3: Benoeming en verkiezing van rechters in New York, vanaf de kolonisatie in 1609 tot

en met de Grondwet van 1846

periode

Hollandse
periode
(1609-1664)

Iingelsc
periode
(1664-1775)

Grondwet
1777

Grondwet
1821

Grondwet
1846

benoeming/verkiezing

benoeming van alle rechters door gouverneur

benoeming van alle rechters door gouverneur, na raadpleging en goedkeuring
van een Counce// (art. 2 Owner o/LAertiM and /'rivi/e^ej (1683)

benoeming van alle rechters door de CownaV o/y4ppom/m«n» (art. 23 New
York 5fa« Co/uf/ïu/jon 1777)

benoeming van alle rechters door gouverneur, na raadpleging en goedkeuring
van de Senaat (art. IV § 7 New York 5w/f Conrf/Vu/i'on 1821); verkiezing van
yi«nc« o/;/ie/>«ir<? (art. VI § 7 New York Sfa/f Consfi/w/on 1826)

verkiezing van de rechters van het Court o//4ppeais, het Supreme Court, de
Counry Courtj, en van de surroga/M enyus/ir« o/»/ie peac? (art. VI § 12-17
New York Sta/<? COHJ«7«//O« 1846)

5.5.1 Invoering verkiezingsstelsel in New York 1846

De Amerikaanse literatuur is erg vaag over de grondwetswijziging die heeft

geleid tot de invoering van rechtersverkiezingen in 1846.*" Lincoln wijst in

het algemeen op de stagnatie in deze dagen van de rechtspleging in New York,

als gevolg van de groeiende commerciële activiteiten^, maar efficiency zal

zeker de laatste reden zijn geweest voor de invoering van een verkiezing van

rechters. Een andere, vagere verklaring, is die van de 'wave o/democracy' die

in de jaren dertig en veertig over het land spoelt. Hampden Dougherty bijvoor-

beeld schrijft in 1911:

"77?e rfemocrarfc /nove/wenf f/wf „vvvepr over /4mer/ca vwf/wn r/ze sweceerf/rtg ftvez/rv

* /526, AWW), a/;rf were ƒ<?/; /n fwrope afao, prorfura/ a crm/ r to

o/every oj^ïce J/JOMM fte e/ecferf Z»_v f/;epeo/j/e, anrf w preserve r«po/w/W//0' w

84. Zie bijvoorbeeld: J. Hampden Dougherty, Lega/a/irf/ud/c/a/ /iw/orv o/New Kor*, 1983

en: Joseph Slory, Co/nm;nAiri« on //ie con^/iVu/ion o///?e l/m/of S/Ö/M, 1858

85. Charles Z. Lincoln, T/ie co/unVuftona/ /i«/ory o//Vew Kor*, 1906, vol. II, p. 140
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etecïo/s, f/ie tenure o/ oj^ce ^/ÏOMW Z?e j/iorf. 772e new cw/f artac/c«/
""

Pas in 1966 werpt Russell D. Niles licht op deze 'democratische ontwikke-
lingen'.*" Hij beschrijft hoe in de Nieuwe Wereld, althans in de staat New
York, tot ver in de negentiende eeuw, een feodaal leenstelsel heeft bestaan, in
een tijd dat dergelijke stelsels op het Europese continent alweer verdwenen
zijn. Nazaten van grootgrondbezitters als Van Rensselaer en Livingston ver-
pachten in deze dagen grote stukken land onder haast middeleeuwse condities
aan Europese kolonisten. Zij weten hun economische positie onder andere te
consolideren door een sterke greep op het staatsbestuur, en op de rechterlijke
macht. Aanvankelijk (tot 1821) is sprake van een censuskiesrecht in New York,
dat slechts de z.g. yree/zotóery stemrecht verleent"®. Na 1821 wordt het kies-
recht weliswaar uitgebreid voor alle blanke, mannelijke belastingplichtigen*',

86. Zie in gelijke zin: Albert S. Bard, Sowie o/wrva//o/u on //ie /?riffwry a/id f/ecf/'o/i tows
o////f 5to/e o/New Kor* wi/n spfria/ re/i?r«ice /o //ie nt>/n//ia/i'on a/irf e/ec/z'o/j o/yudg»,
1914, p. 1. Zie verder Landis /Vew Kor* 5tó/e Bar associa/ion, /?roc«d;>ig.s, 1933, p.
215, en Glenn R. Winters, Se/ecf/ort o/Vut/ges iw /Vew Ko/vt a/u/ I/I o//ier S/a/w. 1944

87. Russell D. Niles, 77ie Popu/ar E/ec/io/i o/7«dfge5 /« Ms/on'ca/ Perspec/ive, in: 77ie Re-
cord o///ie /455ot7'a«'o« o///ie Bar o///ie CiTy o//Vew Kor*, vol. 21 (1966), p. 523-538

88. Art. VII New York CO/IS/I7M/IO/Ï 1777 (2<<a/i/ïca/io/is o/ vo/er.v :̂ *77ia/ even' /na/e
in/iaW/a/i/ O//M// age, w/io i//a// /lave /7e/-.vo/w//v rwiderf WI//I/>I wie o/f/ie co«/i//e.v o/
7/fw 5/a/e/or 5tt /no////w wi/neaVa/e/y precerf/ng //ie rfay o/ e/ec/Zo/i, 5/ia//, a/ ^MC/I e/ec/i-
o/i, /?e e/i////erf /o vo/e/ör re^rese/i/af/ves o///ie .va/rf co«/i/v iw ajs«nWw i/i rfwri/ig //ie
//me q/öre^a/rf, /ie 5/ia// Ziave /?ee/i a /ree/ioWer, po55e55/'/ig a /ree/ioW o/ //ie va/we o/
/we/i/y pou/ia'j, vvi//i//i //ie iairf coM/i/y, or Ziave re/i/erf a /e/ie/we/i/ //iere//i o///ie year/y
va/we o//orry 5/»7///ig5, a/i^/ />ee/i ra/erf a/tó/ ac/«a//y /Jaid /atei /o //i« i/a/e;
a/vvavi, T/ia/ every/?erso/i w/io »5 /low a /ree/na/i o///ie d/y o//4tóa/i>>, or vv/io

a/ree//ia/i o///ie ci/y o/New Kor*, o/i or /?e/öre //ie/o«r/ee/i//i a"ay o/ Oc/ofter, «i //ie
year o/owr Lorrf o/ie //lOM^a/u/ 5e ve/i /iM/u/rerf a/i^ se ve/i/y-y?ve, a/irf i/ia// fte ac/ua//y a/id
i««a//y re^/rfen/ i/i //ie iai'df ci/ies res/7ec/ive/>', i/î W />e e/i/i//erf /o vo/e/or re/?re5e/j/arf-
ves i/i üMffflW}' vw/Zii/i /ii5 sa/ii p/ace o/ re5irfe/ice."

89. New York Co/u///u//o/i 1821 /4rZic/e II 5ec//o/i 1. (voorzover relevant): "Every /na/e
a'/ije/i o///ie age o/ /we/i/y-o/ie years, w/io s/ia// /(ave Aee/i a/i //i/ia/?/to/i/ o// /IK S/a/e
one year preceding a/iy e/ec/i'o/i, a/i^Z/or //ie /as/ .va //IO/I//K a resi'rfe/i/ o///ie /ovwi or
cow/i/y w//ere /ie //iay ovjer /IK vo/e,- a/irf j/ia// Ziave, wi//i//i //ie year ziejc/ preceding //ie
e/ec//o/i, paid a /at /o //ie S/a/e or coM/i/y, assessed npo/i /i/s rea/ or persona/ proper/y;
or s/ia// Ay /aw />e exe//ip/ed/ro/n /ajca//o/i,- or />eing armed and eawipped according /o
/aw, s/ia// Ziave per/brmed WI7/I//I //ia/ year mi7i/ary d«/y I/I conseouence o/ />ei'ng a
/?re/na/i /n any ci/y, /own, or vi/toge in /nis S/a/e,• anda/so, every ma/e c/ft'ze/i o///ie age
o//wen/y-one years, w/io s/ia// nave />een, /or //iree years «e*/ preceding SMC/I e/ec/ion,
a/i i/i/ia/>i/a/i/ o/ //IK 5/a/e, and/or //ie /as/ year a reside/i/ //i //ie /own or cown/y w/iere
ne /nay o//er nis vo/e; and sna// nave *een, wi//iin /ne /as/ year (-;."
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maar enkel de yree/io/dm kunnen tot 1846 benoemd worden in de Senaat*,
en juist voor de rechtersbenoemingen door de gouverneur is de goedkeuring
van dit orgaan vereist". Zodoende blijft tot 1846 de selectie van rechters
feitelijk in handen van een aantal rijke families. Deze families hebben groot
belang bij de rechtersbenoemingen, omdat juist de rechters moeten oordelen in
de pachtgeschillen tussen de_/ree/zo/tferï en de pachters.

Rond 1820 begint het verzet tegen het feodale systeem 04/iri-fle/zr movewze/zr)
onder leiding van Dr. Smith Boughton (bijgenaamd: B/# 77zw/zder) te groeien.
In 1845 escaleert de situatie als 10.000 gewapende boeren de rijke families de
toegang tot hun eigen land beletten. Aan dit oproer (de zogenaamde 'fle/zr
Wars') komt een einde als Dr. Boughton wordt gearresteerd, omdat hij, ver-
momd als Indiaan een .v/zer/#", zou hebben beroofd. Boughton wordt zonder
borg gevangengezet, iets wat als ongehoord wordt beschouwd. De /4rtrz-/?e/zrOT
zagen, als we Niles mogen geloven, het proces dat volgt tegen Boughton als
een/arce: 'T/ze v4«rz-/?e/zrer.v a/zrf //ze/r po////ca/ ,yy/wpar/z/.Y<?ry weré? «wwzced
r/zar r/ze cowrr wav pacte/ w /avor o/ r/ze parrzc/a/z e.vraMs/z/nenr, a/w/ r/zar fl/g
77zM/z<2er /zarf very //rr/e c/za/zce o/ esaz/wzj? r/ze wrar/z of" r/ze po/ïrzaz/ a/zd
yia/Zr/a/ oöfcerr w/zo were Z>e/zo/rfe/z ro r/ze e.vra/j/w/z/ne/zr. * Tijdens het proces
lopen de emoties zo hoog op, dat Boughton's advocaat, Ambrose Jordan, op
de vuist gaat met de openbare aanklager, John Van Buren; beiden worden daar-
op - wegens cwzrempr o/cowrr - een nacht vastgezet. Voor Boughton maakt het
echter allemaal weinig meer uit; de jury oordeelt hem schuldig en Boughton
wordt tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld.

Het proces van Dr. Bougthon zal uiteindelijk leiden tot de verkiezing van
rechters (al had het ook kunnen leiden tot de afschaffing van het jury-systeem).
Merkwaardig genoeg leidt het proces niet tot een burgeroorlog, maar tot een
politieke machtsgreep, via de weg van het kiesrecht, door de /l/irz-/?e/zrers.
Pogingen om via wetgeving een einde te maken aan het feodale stelsel hebben
mondjesmaat succes. Van groot belang is echter de invloed die van de /Inri-
y?̂ /jf Atfovewzeflr uitgaat op de grondwetsherziening van 1846. Met de uitbrei-
ding van het kiesrecht bij de grondwetswijziging van 1821 - zie hiervoor - was

90. New York Ccvw/i'/w/iwi 1821: /4r//c/e I Sfc/iow 2. "77ie sera/e s/»a//co/«i.s/o/"/M/Tv-Zwo
77if se/ia/ora s/ia// £? d/men /or /owr years, am/ s/w// A>e /ree/ioWm. 77if

, vv/io 5/wW />e an/i«a//y

91. New York Co/uft'fttfio/i 1821, Article IV Secfton 7: "77ie goveraor 5/w// /»om»>ja/e, *V
m«sa#e, M wnfing, a/u/ vW/Zi //ie CO/LS«»/ o/ //i^ 5f/w/e s/ia// appo/w/, a// _/«dicJa/
q^ïcers, excep/y'ttsft'ees o/"//ie/>eace."

92. Niles, o.c. p. 525. Zie over deze periode ook: Edward P. Cheyney, 77ie a«//>«i'
moveme/i/ and //ie co/wri/w/io/i o/7W6, in: Wi5/ory o///ie 5/a/e o/A/ew ybr/k, 1934
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de overwegende invloed van de /ree/zo/derv reeds een eerste, gevoelige klap
toegebracht. De conventie van 1846 is daardoor de eerste waarvan de gedele-
geerden op basis van min of meer algemeen kiesrecht gekozen werden, en die
niet wordt gedomineerd door de land-aristocratie. Een van de belangrijkste
onderwerpen op de conventie is de organisatie van de rechterlijke macht, en de
selectie van rechters. Niles:

"77ze po/Zr/cö/ co/Ma7«e/?c£y o/ r/ïe re/?r waw, c«//mnatf«g i« //(^ m'o/ o/ Dr.
c-*of/?/or M?w Kor/c 5mre ö«rf ?/;<? I/mred Stores, fle/omz

vway w f/ie air. 77ze ./acfoonz'on demands /or e^wa/zry, e//wi/?arion o/
pr/w/ege flrtd e/ecrio/j o/Ö/7 oncers were w/rfe^rea^ /« f/ie stores. 4 des/re ro
c//a«ge r/?e /Jer^on/ie/ o/tfze cowrr ,̂ awrf ro .ri/wp/#y //;e /aw /«e/f, were />örr o///ie

y-j/«ce f/ie wy^tóry o///ze tow creared a«üf /jerpetatfred ay'ud<c/a/ eWre. f-)
concerned f«ey//d^e5 //zewise/ve

needed a ^wpar/?ew'cy«d/c/flry ro vo/d rne op/?rew/ve /eases.
f/?e de/e^ares were cow^nr M/J /'« r/ze sp/m o/ rne day. /4/Z pr/vz'/e^es, o/zd Ö//
fl/j/7o//?r/ve sy.tfeffw w/z/'c/z roo/: twzrro//row f/ze /?eop/e, were ro 6e condewz/zed.
Even <7«a/ï/?c<7r/on.ï/or od/nmto/i ro r/ze tor were arrac/:ed a.v crear/ng a "pnw-

De conventie kon kort zijn over de verkiezing van publieke ambtenaren, waar-
onder rechters. Het overtuigende argument schijnt te zijn gekomen van Swack-
hamer: "/löotó/z r/ze appozMng power, a/uijOM vwV/ /lave no m>r
w ^er on no/n/narin/f ro/wn/rree.y. KOM VW7/ e/ecr /,'ood men ro o$?ce,
ridan.v />y rra<ie w/// nor ex/za«.yr r/ze/r parr/otow rn ^erv/nj? on ro/wwffeev vvr'rn-
o«rpa_y." De nieuwe grondwet voorziet in een aantal bepalingen dat de verkie-
zing van sommige ambtenaren, waaronder rechters, dwingend voorschrijft.**
John van Buren, de openbare aanklager waarmee Ambrose Jordan tijdens het
proces van Boughton op de vuist ging, raakt bij de eerste verkiezing na de
conventie zijn positie kwijt aan Jordan. Hoe het met Boughton afliep vermeldt
Niles niet.*'

5.5.2 Rechtersverkiezingen in federaal perspectief

Het voorbeeld van de rechtersverkiezingen in New York vindt in de eerste helft
van de vorige eeuw grote navolging, ook al is New York niet de eerste (maar
wel de meest toonaangevende) staat die een verkiezing voor rechters invoert.**
In 1856 worden de rechters in 15 van de -toen nog - 29 staten gekozen.

93. Niles, o.c. p. 525-526
94. Zie artt. VI § 12-17 New York Sta/e Co/u/('ruft'o/i 1846
95. Niles, o.c. p. 527
% Al in 1832 had de staat Mississippi een verkiezingsstelsel voor rechters ingevoerd
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Sommige staten echter, zoals Massachusetts. New Jersey en Connecticut,
zullen nooit tot een verkiezing van rechters overgaan. Gezien de kennelijke
populariteit van rechtersverkiezingen, rijst de vraag, of deze verkiezingen
- zoals in New York het geval lijkt - uitsluitend voortspruiten uit een emotione-
le oprisping, of dat daar wellicht ook meer theoretische gronden voor hebben
bestaan. De staatsinrichtingen van de Verenigde Nederlanden, en van het
Engelse Koninkrijk boden in elk geval geen voorbeeld. Opmerkelijk is echter
wel, dat de conceptie van rechtersverkiezingen zich opvallend goed verhoudt
met ideeën over machtenscheiding en machtsevenwicht, zoals deze aan het
einde van de achttiende eeuw door bijvoorbeeld De Montesquieu worden
gepropageerd. In De /'Espr/Y des Low, het werk van De Montesquieu dat grote
invloed heeft gehad op o.a. het denken over de inrichting van de Amerikaanse
rechterlijke organisatie, pleit deze immers expliciet voor een vorm van
periodieke verkiezingen van rechters, zoals deze plaatsvond in de Atheense
democratie, en wijst hij carrière-rechtspraak af:

"La p/vma/7ce de y'wger «e do/r pas ê/re do/wée a MM
exercée par des persoMMes r/rées dw corps d« pe«p/e, dans cerrai/iy remps de
/'aMMée. de /a maMtére prescribe par /Ö /o/, po«r/orwer MM rri&MMa/ gui «e dure
g//'a/tfa/tr gwe /e Mécess/ré /e re^u/e/t. De cerre/acoM, fa puüra/ice dey'Mger, «'
rerr/We par/w/ /e.v MO/w/wes, M 'éraMr attacflée /»/ a MM cerra/M érar, m a M/?e ce/ta/ne
pro/es.v/OM, dev/eMrpo«ra/Ms/d/re, mvis/ft/eerrjM//e. OM«'apo/MfcoMr/M«e//e/nenï
des y"M#ej devaM/ /es je«Jt; er / '0/7 cra/Vir /a mfl^/rtrarwre, er «OM pa.v /es wwg/'s-
rrars.""

Men kan zich echter afvragen hoe breed deze gedachten werden gedeeld, en
waarom een kleine zestig jaar eerder, bij de totstandkoming van de Ameri-
kaanse Grondwet (in de periode 1787-1789) voor de selectie van federale rech-
tersgeen verkiezingsstelsel werd ingevoerd. Voorzover mij bekend laten Ame-
rikaanse schrijvers deze vragen liggen; in het algemeen trouwens behandelt de
literatuur de discussie over de totstandkoming van het selectieproces van de
federale rechters en de rechters in de deelstaten als scherp gescheiden zaken
(als zij al aandacht aan het probleem in de deelstaten besteedt). Deze lacune is
opmerkelijk, omdat beide selectiemethoden, waar het de totstandkoming be-
treft, in tijd dicht bij elkaar liggen, terwijl beide constituties elkaar onmisken-
baar moeten hebben beïnvloed. John Jay, de eerste c7?/e/7M.vftce van het C.S.
Supreme COM/?, was zowel betrokken bij de totstandkoming van de eerste New
Yorkse grondwet (hij deed in 1777 het voorstel voor de COM/IC/7 of ,f4ppo//Jf-
/wenr), als bij de totstandkoming van de eerste grondwet van de Verenigde
Staten en de ratificatie daarvan in de staat New York in 1787. De slechte erva-
ringen met de Cownc// o/ /ippo/'/i/me/tf in de periode 1777-1787 in New York

97. De /'£s/?rï/ d « Lo« par Wo«/«^«»V«, 1748, Livre XI, Chapitre VI



hebben in 1789 als argument gediend om federale rechters te benoemen door
een persoon (de president), terwijl omgekeerd de COM/IC/7 O/ /Ippoi/jmzen/ in
New York in 1821 wordt afgeschaft en - naar federaal model - een persoon (de
gouverneur) bevoegd wordt gemaakt voor de benoeming van rechters. ; *

De keuze van de staat New York in 1846 voor een stelsel van rechtersver-
kiezingen, lijkt echter - gezien de debatten over de selectie van de federale
rechters - betrekkelijk 'exotisch' te zijn geweest, en ook de overeenkomst met
de theorieën van De Montesquieu berust waarschijnlijk op toeval. Uit de aan-
tekeningen van James Madison blijkt namelijk dat er bij de totstandkoming van
de Amerikaanse Grondwet in 1787 tussen de gedelegeerden weliswaar onenig-
heid bestond over de wijze waarop de leden van het Swpre/ne COM/Ï benoemd
moesten worden, maar dat een verkiezing van rechters nooit serieus is overwo-
gen. Veeleer werd gesproken over het toekennen van de benoemingsbevoegd-
heid aan een groot wetgevend lichaam, dan wel aan een enkele persoon. De
Conventie besloot uiteindelijk tot een compromis, waarin rechters, na raadple-
ging van en goedkeuring door de Senaat, door de president worden be-
noemd.'* Ook bij de ratificatie van de Amerikaanse Grondwet in 1789 blijkt
dat de gedachte aan rechtersverkiezingen zowel door de voor- als door de
tegenstanders van de federatie wordt afgewezen. In de Federa/m
schrijft Alexander Hamilton:

te-wever re#«tate/, or fry w/jowivô ver made, woi/W,
/n some way or o/ter, te /ara/ to /te/r «ece.v.vary /«depe/w/ence. /fr/2̂ povv<?r o/

/tem was committed e//ter to /te ejtecw/ive or /eg/stoure /tere wowW te
o/a/? improper cowp/az'saflce to /te Z>ra/7c/z w/?/d? po.we.watf //,• (ƒ te-//z,

/tere wow/d te a/j wrtWf7///?g«m to /jazard /te öwp/easwre o/ ez/ter; z/ to /te
peop/e, or to persons c/zose« fty /tew /or rte jpicta/ purpose, /tere wo«Wte too
^rear a dwpo.nY/o/7 to COAWM// pop«/ar//y to^ws/i/V a re//a«ce //za/ «O//H'«^ WOMW
te co/uM//ed /?wr /te Co/u//'/«/to« a«d /te

De Anti-Federalisten schijnen het -althans op dit punt- met Hamilton eens te
zijn geweest. Hoewel we bij een Anti-Federalist als 'Brutus' een sterk pleidooi
vinden voor een democratische controle (po/w/ar co/i/ro/) van de rechterlijke
macht, was ook hij geen voorstander van rechtersverkiezingen; '7/ VVOM/Ö" fte
improper //ia/ r/ze ywd/ria/ J/WWW &e e/ecfive, ^ecaMse r/ze/r /jMi/Vzew reoi«re.y

//zey .v/zowtó p o ^ e ^ Ü decree o/tow ATiow/e^e, w/z/c/z w aowirerf o/i/y /?ƒ

98. A/b/M o/dtftafói /« //je/edera/ co/ivenriow o/ /757 «por/ed£y yamw Worfwow, VW//i a/i
••-. in/rodwcfton A>> /ic/riÉ'/ine *Toc/(, 1984, p. 68 Art. II 5ec//'o/i 2 1/.5. CO/«/I7M«O/I (voor-

zover hier relevant) luidt ihans: T/ie prw/denz f-j i/w// noffii/w/e, W * j a«d w/7/i //if
/Irfwar and Co/uenr o///!« 5e«a/É>, J/W// a/7po/>il f-j 7«<dg« o/I/ie raprem? COM» C-;."

99. Federafo/ Papyri, no. 77 . ,
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eaT/azfto/z, a/za'fces/a'ey /r /.$•.ƒ?/• /7zar rAey -vAowtó /^p/acea", w a
z/zo'epe/zö'en/* .n/uano/z, r/iar /7zey may Awa//z/a//i/z/7wz£v.y

/7z<?z> "*"

5.5.3 Problemen met rechtersverkiezingen: invloed van Tammany Hall

De Amerikaanse literatuur is het oneens over de ervaringen met de verkiezing
van rechters in de eerste twintig jaren die volgen op de grondwetswijziging van
1846. Landis en Winters beschrijven deze periode als '«7/zer sa/z'.v/acron7;y or

crorjfy'"", maar Francis Lieber meent in 1859 toch dat "77ze motf
otaervario/z, exfmw've pe/ma/ o/ p«£/7c your/iaZs, co/zsw/ïa/ïo/z o/

' a/z<i storerme/z, /zave zior èrowg/zr /o my fazou'tea^e a .«>z#/e op/mo/z w
/avor of a/z ^/ecn'veywrf/aary.""" En ook D.B. Eaton herinnert zich in 1873
duidelijk de 'rfmarf.v/acno/z.v, .Yaz/zflafr a/zrfa revw/̂ zo/z o/popw/ür/e^/zn^."™
Hoe het ook zij, de omslag in de publieke opinie ten aanzien van rechtersver-
kiezingen volgt in de jaren zeventig van de vorige eeuw, als de Democratische
partij en de Sonify o/ra/wna/iy (samen beter bekend onder de naam: Tamma-
ny //a//'"**) onder leiderschap van 'flow' William Marcy Tweed, een over-
heersende rol in het stadsbestuur van New York krijgt. Men ontkomt moeilijk

100. Bij: Herbert J. Storing, 77»̂  /4n//-Ferferafo/, 1985 p. 187-188
101. J .M. Landis, 5Wec/io« q/jurfgas />i New Ko/vt, New York State Bar Association p. 217

en 247, Winters, o.c. p. 10
102. Francis Lieber, On c/V/7 //7?erry and .^//"-gove/wne/i/, 1859, p. 227-229. Zie in gelijke

zin: Rüttimann. Das yVorrfa/n^niton/ic/if ÖMmfas.s/aa/s/'ec/i/ verg/ic/ie/i /ra/ den po///iri-
.vc/ie/i £(/tn'c/t/u/tgen rfer Sc/iwe/'z, Ie deel, 1867, p. 337 e.v.

103. D.B. Eaton. S/iowWyud^fi 6e e/et/ed? Or //ie Et^en/ne/i/ o/a/i £/ec/ive ./mflciary /n
New Kor*, /7a/«/j/i/e/, 1873, p. 1

104. De naam 'Tammany Hall' verwijst naar de Indiaanse wijsgeer en weldoener, C/i/e/
Tammany (of: Tammancnd) uit Delaware. In 1789 werd de 5oc/e/y o/" 7am/nan.y, een
vereniging met sociale doeleinden opgericht door William Mooney. In haar begindagen
vertegenwoordigt 7V»n;na/i.y Wa// de oppositie van de middenklasse tegen de 'aristocra-
tische' denkbeelden van de Federale Partij. Tammany zette zich in voor de rechten van
blanke, bezitloze mannelijke burgers. Na 1805 otstaat lussen de Sodefy o/ Tawno/i)'
en de Democratische Partij een personele unie. Tammany Hall wordt gezien als het
schoolvoorbeeld van 7W.M*.S//I ' en '/?a//wiage'; de organisatiecultuur werd gedomineerd
door partijbonzen, en leunde sterk op de gedachte van solidariteit tussen de leden. Aan
de enorme macht van deze beweging in de 19e en in het begin van de 20e eeuw, komt
een einde in 1932, als Tammany weigert de /Vew Dea/ van president Roosevelt te
steunen; de invloed en status van Tammany worden daarna gereduceerd tot die van de
cottM/y or#a/H'za//on die zij feitelijk was. Door toedoen van de New Yorkse burgemees-
ters Fiorello H. La Guardia (1933-45) en John V. Lindsay (1966-73) is de invloed van
Tammany verder afgenomen. Men leze uitgebreider bij: Myers, 77ie /i«/ory "/
7Vw/i/na«y Ha/7, en bij Alexander Flick, /fctory o/ //ie s/a/e o/ A/ew Kor*:
/?ro/Ve/ns and /Jo/»7ica/ re/brmers //ie rwe o/ Tam/nany //a/7.
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aan de indruk, dat de discussie in New York over de verkiezing van rechters,
zoals die sindsdien - tot op de dag van vandaag - voortduurt, sterk is beïnvloed
door de lange reeks politieke schandalen waartoe het New Yorkse overheids-
apparaat aanleiding heeft gegeven. Bij Flick lezen we over deze periode, die
nog steeds als een van de meest corrupte in de geschiedenis van de staat New
York te boek staat:

"77?<? Mtfory o/ /?o//rfcs J/J New Kor*: Sta/e a/irf C/fy rf«nnj? tffe /wwf-Cïw7
period, r/?0M#/? msm/cr/ve, « «o/ a//o#er/?er p/e&ranr read/«£. 77?ar r/?<? smre o/
paraes, co/ittderiflg r/?e depr/i o//ee//«g arowsed fry r/?e toe /?osri/mes, J/JOMW be
Z?/ta?r z\v ea«/y w«der.tttf«Gta/;/e. ZJ«r /f wo? aivo wanted i« z7?e £wp/>e Stare, os
pracft'ca//y everywhere //? r/?e /V/won, fty a corraprion jeWow (fever egua/ed /«fAe

o/owr

Het machtscentrum binnen 7a/wna«;y //a// wordt in de jaren zeventig van de
vorige eeuw, behalve door Tweed, gevormd door John T. Hoffman en
A. Oakey Hall, die met de hulp van Tweed respectievelijk gouverneur en
burgemeester van de staat, respectievelijk de stad New York worden, en door
Richard B. Connolly en Peter B. Sweeney. De belangrijkste bron van inkom-
sten van de Tweed Ring bestond uit het zogenaamde 'conrracr pafttf/i#'; de
rekeningen van de stad New York werden opgehoogd met fictieve posten, en
vervolgens goedgekeurd door de beheerder van de schatkist, Connolly. Na
uitbetaling aan de crediteuren verdwijnt het 5«rp/w^ in de zakken van de Tweed
J?üi#. Geschat wordt dat in deze periode 54 miljoen dollar door de Tweed /toi#
aan de schatkist wordt onttrokken, en - zo gaat althans het verhaal - deels onder
de armen werd verdeeld. Het mag niet verbazen dat het New Yorkse overheids-
apparaat in de volksmond al snel de bijnaam (koosnaam?) 77?e Fo/ry 77j/eves
verwerft. De invloed van de Tweed /?/«# strekt zich ook uit over de benoemin-
gen in de New Yorkse rechterlijke macht. Dit is mogelijk doordat partijleiders
de nominatie van rechters door hun partij in hun greep hebben. Een van de
beruchtste Tweed-rechters' schijnt George G. Barnard te zijn geweest, die het
met de hulp van de Tweed /?/«# tot lid van het 5«pre/ne Co«rr van New York
had gebracht. Over deze Barnard wordt later geschreven: ".FewpMMc records
are worse tfia/i r t o o/r//w Ka/e gradMafe f-J r/ze dedw'o/w o/ tów ve/ia/ywrar
gave necessary a/d ro r/ie Tweed /?/«#." "*

De misstanden waartoe de organisatie van het New Yorkse stadsbestuur, en
in haar kielzog de organisatie van de rechterlijke macht, hebben geleid, trek-
ken niet alleen nationale, maar ook internationale belangstelling. In § 3.8.1.2
is er reeds op gewezen dat Nederlandse auteurs, als B.C.J. Loder en

105. Flick, o.c. p. 139
106. Flick, o.c. p. 148
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G.J.Th. Beelaerts van Blokland, in de jaren zeventig van de vorige eeuw aan
de New Yorkse rechtersverkiezingen argumenten ontlenen tegen de idee van
volkssouvereiniteit of de voordrachtsbevoegdheid van de Tweede Kamer voor
vacatures in de Hoge Raad. Overigens bestond in ons land niet de verwachting
dat de slechte ervaringen met deze verkiezingen de Amerikanen tot 'inkeer' zou
brengen. Met vooruitziende blik schrijft Beelaerts van Blokland in 1869:

wag to nvy/e/aenr/g ge/joemd wwefew, o/ men, oo& a/ doe/i oe
z/c7? #evoe/en, to nooaVom'g Ö£gz>«e/ spoe<## za/ toen varen. //n/«m fle vera/i-
rferrfe pos/rie va« den /-ec/uer w geen getóo/eerrf /e/r,- zy w vee/eer een /og«dï
gevo/g van ae weer en /neer in ae i/n/e ve/a'vwnnena'e /tiigi/ig, o/n de de/nocrarie
zoo zw/ver woge/y& /oe re passen. Af en kreeft er naar, a//e macntóeM>er.v /n den
Sraar recnwrreefo van to voit a/nan£e/y£ fe ma^en, en e/fce /n.vfe///ng fe wyz/gen
aïe rfe verwezen/yWng van rfen vo/fawen^cn rfe^ oogenZ?//fcv zo«rfe favnnen
èe/ew/neren.""" ,

5.5.4 Oprichting van de Association of the Bar of the City >
of New York

In 1870, op een moment dat het aanzien van de rechterlijke macht Yne /owetf
' heeft bereikt, wordt in New York de ^.woria/z'o/! o/ rne fiar o/ tóe C/ry o/

opgericht. De oprichting van deze vereniging, thans een van de
meest prestigieuze en invloedrijke juristenverenigingen in de Verenigde Staten,
is een rechtstreeks gevolg geweest van de onvrede die op dat moment onder
New Yorkse juristen leeft met de politieke selectie van de leden van de rech-
terlijke macht. In 1871 neemt de vereniging een resolutie aan, waarin zij over-
weegt: '7n tfz<? prevem d«a.ï/ro«^ co/ttftrfo/j o/ tóe GYy, // w tóe dwry <?ƒ every
c/rizen o/ui o/every /issoriario/i ro do a// w tóe/r power ro revcwe tóe Q'fy/row
tóe «ands o/tóo^e wno nave /affe/zea" on ner >vpo//j. ""* In de periode 1871-
1881 wordt een viertal commissies ingesteld dat tot taak krijgt het verkiezings-
stelsel nader te onderzoeken en aanbevelingen te doen."* De 5/?en'a/ Com/n/f-
ree on Mww>2üfion.y /or Juttfc/a/ QÖ?ce.y /n tóe Q'/y o/A'ew yor&) concludeert in
1881 "tóa/ tóe/ee/rn^ tor ^ü/nerea" ^rren^tó tóar a// pw/)//c oj?ce.y are ratóer
rewaralv/or po//nca/ acrivz/y rAa/i p/ace^ o/ rnttf ro öej?//ea* ̂ y tóose öeif ÖMÖ//-

107. G.J.Th. Beelaerts van Blokland, De tevo^gd/iei'rf vwi den a/nen')taa/isc/ien
owgrowrfvvrtrfjfvfrWanng eenfr we/, in: Mewwe 5(/drage« voor /?ec/i/5ge/eerd/i«rf en
We/gev/>)g, 1869, p. 41-43

108. £ï/rac/ o/Meeri/ig o/Bar ^rcocótf/o/!, AeW October /O, /S77
109. Zie de Com/n/'ttee o/ F(/teen, de Com/n/«ee o/Fourteen en de Co/wn/ttee o/T/i/rteen.

Bron: ^^ocia/io/i o///ie Bar o///ie C/ry o//Vew Kor*, verslag Meeting o/Oc/o^er 77,
/S77 en: £r/rac//rom M/«M/e5 o/Bar/l55oa'afto/i, Meeft'ng
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/ïed.""° Kennelijk - zo merkt de commissie enigszins smalend op - is het
meest ideale profiel van een rechter, dat van een "/lonfctf ^e/ir/eman, a#a//itf
vv/zow no 'c/iar#e.v' can &e /wjrfy made." Ik herinner hier aan het eerder
genoemde citaat uit het rapport van de Com/nmi'on o/i Governmenr /nre#riry uit
1989, waarin een van de leiders van de öwmw Demomzftc Par/y zijn motieven
voor een nominatie aldus toelicht: "//yY'Y oasea" on yr/e/^/i/ps, rWario/w/w/w
/bw//r Mp over r/ie year^. (-) So /fyo« /zave been aaVn/ffed ropracfl'ce a/idyow are
w/r/zo«r a/ry expenence o/a «egaftve nan/re, / asswrne f«af on rne^ce o/IY,
r/w? a«a/ï/?es yow ro become ay'wJge."'" Van de kant van de onverschillige
burgerij verwachtte de commissie van 1881 bitter weinig - "Wfotf /
ca« a />«yy, /zard-wor/cea" soaefy o/ /avvyers Aope ro maAe on a
/)«Z?//c? WTiar Z/t/Zue/zce can we nope to erercwe w Ü rea/m w/jere Af/n#
/w^/oryear^ rw/ed SMpreme?" - en jaloers werpt zij een blik op het Franse car-
rière-stelsel, waarin rechters pas na een opleiding voor het leven benoemd
worden."- Toch zijn haar eigen suggesties - waarschijnlijk om haalbaarheids-
redenen - veel minder ambitieus. Voorgesteld wordt om de rechterssalarissen
te verhogen, teneinde corruptie tegen te gaan, en om de ambtstermijn voor
rechters te verlengen tot 14 jaar. In de tussentijd dient de New York C/ry Bar
/Issoaarion zich actief met de kwaliteit van de selectie bezig te houden, onder
andere door zelf kandidaten te nomineren:

acrive pamc/panon /n a canvass/oryj«//ria/ Oj0?ce, wouW £e
wj, ü«r /r /ias «een necmary in r/jepasr and /r wwy Z>e necmary /AI
We va/ue owr 6u//din^ and o«r //örary, and r/?e soda/ advanra^ev o/ our
ctan'on. We spend money #/ad/y /or öor/i. flwr ir is wore i/wporranr r/ïa« r/»ese ro
rfteflar, r/iar/Mdgeso/expenence, /earning, inregriry and discnm/nario/i, snoaW

i decide wpon o«r c/ïenrs' causes."'"

De pogingen van de New Kor/c Ci'ry Bar /lj.yoaanon in de jaren tussen 1881 en
1898 om meer invloed op partijnominaties te krijgen sorteren echter weinig ef-
fect. Hoewel deze pogingen niet altijd 'M/i5Mfce.y.ŷ </ ones' zijn, beperken zij
zich steeds tot een toetsing achteraf (nl. tot die gevallen waarin reeds een nomi-
natie heeft plaatsgevonden), terwijl haar invloed niet verder reikt dan die

110. ztooc/afto/i o///ie Bar o///»<? Ory o/ Afav Kor*, faport ƒ88/, p. 3-4
111. John D. Feerick en Cyrus Vance, o.c. p. 215
112. 7n Fra/ice, r/ii yurf/ciary « a//nos/ a 5e/wrale pra/wi/on. ^ /non M erfwca/ed/or ///e

/>o«ft"on o/"7Mrfge o/r/ie /owej/ coi/rt, y«s/ a^ /i« ftra//iergo« /o a m///7ary ic/ioo/. £ac/i
e/iiew a/ //ie /ow«i grade, am/ may Ziope /o fce promo/ed /o //ie /i/g/ie^/." /4i5oc«jft'on
o///ie Bar o/ //ie Cïry o/New Kor/t /?e/?or/ ƒ887, p. 4

113. /4«oaar/on o///ie Bar o///ie Qfy o/New KorA: /?epor/ 788/, p. 9
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kandidaten die '/na/ii/estfy M/i/ïf' zijn voor het rechtersambt."'' In 1898 wordt
daarom opnieuw een commissie ingesteld, met vooraanstaande leden als Henry
W. Taft en Elihu Root, die onderzoekt op welke wijze de vereniging haar
invloed op het nominatieproces kan vergroten. Deze commissie bepleit een
toetsing van rechterskandidaten voorafgaand aan de verkiezing (vergelijk de
huidige eva/wafto/z.y of e/zdorse/ne/itt), maar wijst overigens de gedachte van
een door de balie te nomineren onafhankelijke kandidaat af. In haar bevindin-
gen klinkt een zekere moedeloosheid door, waar zij enerzijds erkent dat in de
bestaande situatie 7/ze se/ecflort o/ ca/u&foteï /or y'tód/c/a/ q^ïces M//7mare/)>
res/ï i/i r/ze /za/wfa o///ie pn'/iapa/ po//ftca/ parftey", maar toch meent dat,

"etcepr «AHfer wosf M/?M5«a/ circuwiytóncey, SMC/I as do «of emr of / t e
a/? orfempr ro .vuèverr fte order o/ //?/«g.v (-,) wow/d Z>e «e/r/ier practica/ nor
prwden/. f-,) A/e/rfter doe? vowr Cowi/Mittee Z>e//eve //?ar /f wou/d we wzse or ex/je-
dz'em ro ö«empr ro /fl/7«e«ce r/?e no/ru/ian'on ŵ  e/r//er po//r/ca/ parry o/parricwiar

r//e Cow/n/rree o« 7«d/aa/ A/bm/'/uui-

5.5.5 Onregelmatigheden bij rechtersverkiezingen

Het is mij niet bekend of de ideeën van de Spec/a/ Comm/ffee van 1898 konden
rekenen op een ruime steun van de leden van de /twoa'arto/i o/ //ze Bar of me
City o/A'ew yör&. Een feit is in elk geval dat de vereniging twee maanden na
het rapport van de 5peda/ Cwwratfee toch overging tot steun van een onafhan-
kelijke kandidaat. Dit gebeurt naar aanleiding van - alweer - een politiek
schandaal, dat nationaal de aandacht trekt. In 1898 verhindert de toenmalige
7am/Ma/ry-leider Richard Croker, de nominatie van de zittende rechter Joseph
P. Daly. Daly die tijdens zijn ambtstermijn heeft geweigerd een 7am/na/rHid
tot /awc/erA: te benoemen, moet daarvan nu wegens "ZacA: o/5tó/werv/e/?ce" de
zure vruchten plukken. Brutaal verklaart Croker: '7MJflVe Da/y was e/ecred fty
ram/wa/jy //a// a/rer /ze wa.v discovered fry 7am/na/ry //a// a/ui Tam/rca/iy f/a//
/zad a r/^/j/ ro etpecr proper co/m'dera/z'o/z a/ /z/.y /za/zds. ""* De Co/7Z/m'.vs/on
o/z y«d/a'a/ Mwz//zafto/z.v van de Â ew yiorA: City Bar /4.ysoaa/zo/j, veroordeelt het
optreden van de Democratische Partij, en stuurt haar een petitie ondertekend
door 3500 juristen. Daarna wordt een Com/n/ffee o///«/u/rea" C/Tzze/zs gevormd,

114. /4£S0czVH/0n o/;/ie> Bar o///ie G'/y o/ A/ew Kor/t, /teport o/
a/?/>o/>i/e<i M/u/er /WO/M/ZO/I o/yartMary /7//», 7898, /o
//ie i/i/7uenc«' o///ie (Wioaa/iow in //ie ;/w«er o//«rf/'c/a/ «o/n/Vw/ionx, 1898, p. 3-4

115. ,45£06-ia/J0n o///ie Sar o///ie O'fy o/A/ew Kor* Report 1898, p. 6
116. Landis, o.c. p. 222 Als de Afee/ Co/nmittee in 1899 een onderzoek instelt naar de

'handel' in vacante rechtersfuncties, blijkt dat kandidaten bereid zijn $10,000 voor een
nominatie ie betalen.
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die - na een massabijeenkomst in Carnegie Hall - Daly nomineert als onaf-
hankelijke kandidaat. De vereniging overweegt daarbij:

"772ar f«e refasa/ ro no/«/«are J/#/ge Da/y « a rf/rec* ar/ad: wpcw f«e mrfepe«a'e
o/f/je oe«c«, öecaMse «e n w rey'ecfeo*/Ö^ f«e rawo« f/?a

oe C0«fro/7ea' £>y fneper.ro/ja/
f«e «owuwaf/'/ig co/7ve«f/o« oèeyerf fne a7recrio« o/ f«af

po/tf/ca//Manager, aga/raff«edaf'm0//a/ï«^/.yemcea«ö'pr0ved7ïfrt^. agamsf
a greaf /J«Ö//C </i/na«rf an</ aga/>wf f«^ p/ö/« puMc /«fere^f. 77?flf fo re5CTU f/»'j

f o rfefeof /f, 15 ü« //«peraf/ve </wry o« f«eparf o/every wewèer o/f«e
every dfize« w«o </e«>es r«ar ft/.v n'grtte ^na// öe prafecferf

Daly lijdt echter - zoals gezien het electorale overwicht van Tammany Hall
eigenlijk wel te verwachten valt - een zware nederlaag tegen de democratische
kandidaat, maar de drcocüzfz'o/z legt dit verlies anders uit: "f«e re/kva/ fo re-

«e r̂oMndly ^tótórf /or f«af re/M.va/,
dfy a«J f«/-o«^/ï owf r«e 5fafó a/tó was

i/i po//rfca/ /neeri«^ a.? a gro««<i/or
/w/ty w/i05e repre.ventoriv^ were respo/iy/o/e/or ƒ/"."* Na 1898 signaleert
de pers met enige regelmaat soortgelijke kwesties als die met Daly. De pu-
blieke verontwaardiging over de selectie van rechters in New York bereikt in
de jaren dertig van deze eeuw echter een - let wel - voorlopig hoogtepunt met
de zogenaamde 'firoo&/y«-Dea/'. Als in 1931 het Swprane Cowrf in het district
Brooklyn wegens de hoge werkdruk met zes leden moet worden uitgebreid, kun-
nen de vertegenwoordigers van de Democratische en de Republikeinse partij,
die moeten oordelen over het wetsvoorstel, het niet eens worden over de
'sleutelverdeling' van de nieuwe posten in het Swpreme Cowrf. Uiteindelijk
sluiten beide partijen de rijen, en wordt afgesproken om het aantal rechters niet
op zes maar op twaalf te brengen; de Republikeinen 'krijgen' er 5 en de
Democraten 7. In goed overleg selecteren en nomineren beide partijen de
twaalf kandidaten (overigens zonder dat men zich erg druk maakte over de

117. /Ij5oc/a/(o« o/ //ie B«r o/ //*<• Gïy o/ N w Kor* Kéyw/7. 1898, p. 93
118. /trcocia/ion o///ie Bar o///ie Ci/y o/ Atew KOA* fle/w/7, p. 94. Zie hierover ook: Glenn

R. Winters, o.c. p. 12. Soortgelijke schandalen als die bij Daly herhalen zich in de
opvolgende jaren met enige regelmaat. Zo weigert Tammany bijvoorbeeld de herbenoe-
ming van rechters als Newburger (1919), Merrell (1923) en Cohalan. Zie hierover
Henry W. Taft, voordracht voor Afew For* S/a/e Bar /ittoriaft'an, in: /tuoria/io/i o///ie
Bar o///ie Cï/y o/New Kor* Report 1933, p. 56-57
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kwaliteit van de kandidaten), die, zonder enige tegenstand, in de daarop-
volgende verkiezing worden gekozen.'" . ,-,, -^,

De nominatie van bevriende rechters door partijleiders is echter nooit een doel
op zichzelf geweest, maar dient steeds een 'hoger' partijbelang. Het rapport
van de beroemde onderzoekscommissie onder leiding van rechter Samuel Sea-
bury, signaleert in 1932 hoe met name in de lagere rechtscolleges (de toen-
malige Magw/rafe 's Courtt) griffiers, advocaten en zedenpolitie steekpenningen
voor zeden- en gokdelicten onderling verdelen. Seabury:

/«orivey o/ rne mag/rt/uter may nave /?een I/J ««ing Zwcfc and per-
mitting fnw o«rrag(?oMj specrac/e ro 6e enacred £e/ore rnem day in day our, /fe
egfecr o//f i.v flof in do«/>r,- ir/je/vwmed rne /avvym, rneyüery, a/id rne favufr/nen
vvno o/)eraferf in rn^ve coum ro reap Ö nc/i narv^f. Wnar / aw cnft'ci'zing «r/ie

In de jaren veertig van deze eeuw wordt (opnieuw) duidelijk dat sommige leden
van de New Yorkse rechterlijke macht connecties met de maffia onderhouden.
Nadat de Democratische Conventie op 23 augustus 1943, Thomas A. Aurelio
op voorspraak van Frank Costello - een gangster met veel invloed binnen
Tammany Hall - nomineert voor het Supreme COM/Ï, onderschept de officier
van justitie. Frank S. Hogan, een dag later geheel bij toeval, een telefoonge-
sprek tussen Aurelio en Costello. In het telefoongesprek bedankt Aurelio
Costello voor zijn inspanningen:

o: "Congröruto/om. /f we/tf over pe//<?cr. Wnen / re//you so/nefn/ng « w
_yoM can r&vr awwra/."

•v4w/Wio: 7r way peAfecr f-) r/gn/ now / wanr tó awure yo« o//ny /oya/fy /o^ ÖW
VOM nave rfone. /r '̂  u/u/ying."
-Co5re//o: 7ATIOW. / 7/see you soon."

Als Aurelio weigert zijn kandidatuur voor het Supreme Court in te trekken,
maakt Hogan het telefoongesprek openbaar, en ontketent daarmee een nationale
rel, waarbij - voor de zoveelste maal - van verschillende kanten een pleidooi
klinkt voor een andere selectie van rechters. Gouverneur Dewey van New York
dringt in 1944 in zijn jaarlijkse boodschap voor de wetgever, aan op de in-

119. G'ry C/M/J O/ M W yor/fc, SWrclio/i o/./ia/g», 1932, p. 1; de G7y C/M/J stelt voor in het
vervolg de nominaties te laten opmaken door de gouverneur. Zie over de
Dra/ ook: Henry W. Taft. o.c. p. 57-58

120. Bij: Herbert Mitgang, 77K- MW/I W/IO rorfe //ie ftger 77ie //ƒ<? and » m «
SeaZ>i<o\ 1963. p. 189
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voering van het Mmowri Cowrr Pta/z (zie hierna)'*', en in No more /4«re//o.ï,
schrijft de New York //era/d 7>//?M«e in een hoofdartikel:

w/r« «7«^r r/?e Mjerw/neM or r«e dig/Hfy o/r/ie> fle«c«
engage /« puMc cwirestt/or rte/r pavtt,- fn«r,/wnciÏ0« « «or a pa/ïy

/n r«e «arrow je/we, a po//r/ca/./w«cr/o«. f-) /r wa.v «or ö/o«e
c/10/ce o//lwre/jo wWc/i snowed r/jar ,ry.?re/w ro öe ar/a«rry r«e wno/e

or/wavpnere o/ .yecrer vore rrad/«#, o/ catering ro spec/a/ #roMps
/«rf/v/a'Mafa dewjo«jrraf« r«ar r«e è/-p
/a/fed. Ce/irra/Zz^d a«d ope« r ^

Tot op de dag van vandaag wordt de discussie over rechtersverkiezingen gedo-
mineerd door de onregelmatigheden die daarbij plaatsvinden, al wordt tegen-
woordig een deel van de kritiek, door de instelling van de verschillende
scrmz/«g- en selectie-commissies (zie hiervoor), ondervangen. Toch zijn ook
de jaren tachtig, als New York opnieuw te maken krijgt met een golf van poli-
tieke schandalen, door Cyrus R. Vance - lid van de New York Co/nmm/o/i o/i
Gover/z/ne/ir //jregn'ry - omschreven als 'YAe worn ^/«ce r/ze days o/ 7am/na/ry
Ha//", en "r/ze /Hosr ^ca/ia!a/-nda'e/i //i rAe «/story o/r/ze Srare o/New ybrfc." De
corruptie laat ook nu weer de rechterlijke macht niet ongemoeid, en menige
rechter stapt - als hij tenminste niet in de gevangenis verdwijnt of zelfmoord
pleegt'" - in een sfeer van verdachtmakingen op. De Cömm/.v^ro/j on Govern-
we«r/«re^r/ry, die in 1987 door gouverneur Cuomo wordt ingesteld, zoekt (en
vindt) de oorzaak voor de problemen met corrupte rechters vooral in het selec-
tiesysteem; haar conclusies ten aanzien van rechtersverkiezingen zijn dan ook
vernietigend:

cwrrenr raw, mosr o/owryMa'ge.y are c«o.ve« £>y e/ecfl'o«.v rwarare a/mo.vr

121. jMdi'da/ Se/ecr/o/i //nprove/neM; 5/iafia/ «i A/?w Korit, in:
/4wjen'ca/i yi^/ca/Mre Soriery, 1944, p. 155 Tot veel meer dan een uitgebreide studie
heeft het voorstel van Dewey overigens niet geleid, zie: Atew Kor* SWecr/o/i Ctonpaig/t
/?eiM/nf<i, in: y«i/(ca/Mre T/ie yo«/7ia/ o/f/ie /4menca/i y«rf/far«re 5oc/>ry, 1945, p. 154
Ook het G7/<:«is Com/n/7/ee on //ie Co«r;j (waarin voorvechters van me r/7 se7ecr/o/i als
Samuel Seabury, Edward R. Finch, Allen T. Klots, Frank S. Hogan, George Z.
Medalie en Whitney Seymour) stelde in 1946 de invoering van merit selection voor.
Zie: G/izms Co/n/ni7/ee ow //ie Courts, //ie, 0w////i<? o/Program, 1946

122. /vb /nore /iMrW/as, WeraW rn/>M/ie, 2 november 1943. De New York 7ïm« stelt voor
een benoeming door de gouverneur met een tweederde goedkeuring door de Senaat, en
ook de WorW-7Wegra/n ziet in de Aurelio zaak "//ie «eed o//>e//er /ne//io<is o/je/ecrüig,
scrw//>i/zing a/u/ a/?/?ra/s/>ig ca/i^ia"a/es/or //ie ftent'/i."

123. Zie bijvoorbeeld: Alex Michelini, Er-ywrfge: 9/no/i//i5 i/iyai/, New York Daily News,
11 mei 1988, Top Cowr/ o/i scanda/, New York Newsday, 28 april 1989
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o/a/z (/ufcpe/Hfenl anrf /70/jpam.ya/ïyMrf/c/flry. fly
/avorz/z.?//f a«rf revw/ï/j>ig parfy /o^a/fy, y W / d o / ^/ec

/ice overyzvtf#e.v, ö7.vcowra#e favvyery w///zoKrpo///z'ca/co/z/zec/z'o/z.s
jeéfa'/!g./itt/#eï/Hpj, fl/»rf «wrfe/wi/ie /wö/z'c co/i/ïrfence t/i //ze i/iregmy o/our

tem. (.. J Wie wMjr j /oppgrper«a//«g //ze myr/i /Aar^udic/a/ etecrionj
gz ve 05 a de//zocra//c c/zo/'ce. 77zey do «of a«</ vw'// «o/. "'**

5.6 Voorstellen tot grondwetswijziging na 1846

Het mag inmiddels niet meer verbazen dat de onvrede met het stelsel van rech-
tersverkiezingen in New York, sinds het einde van de vorige eeuw, groeiende
is geweest. Aan verzet tegen de verkiezing van rechters heeft het in New York
trouwens nooit ontbroken. Reeds vóór de grondwetsherziening van 1846, werd
van verschillende kanten gewaarschuwd tegen de desastreuze gevolgen die een
verkiezing van rechters zou hebben op de integriteit van de leden van de
rechterlijke macht. Kirkland, merkt al met vooruitziende blik op de Conventie
van New York van 1846 op: "W/7/ «or r/ieywd#e fte apf ro meemoer r/ie ma/!
vv/io grajrfy promo/erf, per/wp.v secMra//z/s e/ec/z'ofl? f-J //i v/ewofre-e/ec/zon,
w/7/ /ze /><? .vwre ro rfo //npa/ïza/ a/zrf exacry'tó.vnce m a co«/'roverA'>' />e/wee/z r/ze
power/w/ a«rf r/zepou'er/w.v? Berwee/z A/m w/zo ma>' co/zrro/ ma/iy vorev anrf/z/'/n
w/zo ca/! con/ra/ no/ie?"'" Een gelijksoortige opmerking wordt zeven jaar
later, in 1853, opgetekend uit de mond van Rufus Choate, een afgevaardigde
op de Conventie van Massachusets:

"So no/mnara/ . f/?e cawrf/aVitó /.v pwf f/zrow^// o v/otenr etecft'o/i;
prevj, â M.vé'rf on r/zĉ  .V/MW/J, c/jflr^É'rf /CAZ r/fOM.ra/zd «>«<?.? over vvz'r/z èe/Vz^ very tffffe
o / a /rtvn'er, o/zJ a ^oorf rfea/ o/fl foir/ve or woor; a/z</ a/ïer /j<?/«g towerf on / t o
Aaw/ r»/ o/o/z/:e//or ^owe M/zraiT won//;.v, /.v c/zose/z Ü}> a //w/on'/y o / te/z VO/^J o«/
o / a /zw/ztfra/ r/?o«.?o«rf, o/zrf co/«e.v z/zro z'//?rra//z/e^, /ern/zerf, wz//z per^zrorzo/z
z>z r/rop.v OAZ /Z/.V /;row, wo/w/enVzg /zow /ze ever ^o / f/zere, /o /a£e /i/.v .vea/ o/z //ze
/;e«c/z. /IA;^/ z>/ //ze very ^ z m caw.ve //e rr/av, /ze .veev o/z o/ze .«'rfe //ze co«/z.ve/ w/zo
proczvrerf ///.v no/n/'/zaft'o/! z'/z CÖMCM.S-, a/zrf /za.v rfe/e/zrferf /zz'm wv pe/z a/zrf /o/zgwe èe-
/ b r e //ze peo/j/e. a/z</ o/z //ze o//zer, //ze /no.vr /jrowz/ze/z/ o//zz.v a.wflz7a/z/.y; o/ze w/zo
/za.v öee/i ^«^/Vi^ /Ï/\V /o/e/zK, rfe/zvz/z^ /7/.v /ear/zz/z^, rfg/iy/ng /z/s z'/z/e^n/y, rfe/zy/n^

every ./MOVCIa/ azva/z/y, a/zrf every oz«j/z/y //za/ may rfe/z/ze a ^oorf ma/z, /?e/or«
coM/zrzej z'/z //ze s /a re . " ' "

Ht>ewel de weerstand om rechters te kiezen in de Verenigde Staten sinds het
begin van deze eeuw steeds grotere vormen aanneemt, is bij de verschillende

124. John D. Feerick en Cyrus Vance, ox . p. 201
125. Bij Niles, o.c. p. 526
126. Bij Niles, o.c. p. 534
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Co/zve/zflo/w van de staat New York na 1846 nooit substantieel
verzet geweest tegen het stelsel van rechtersverkiezingen. Een uitzondering
vormt misschien de Conventie van 1867 waar het vraagstuk dermate controver-
sieel blijkt, dat besloten wordt de vraag over de selectie van rechters in een
referendum aan de bevolking voor te leggen. Met overgrote meerderheid
spreekt de bevolking zich in 1873 echter uit vóór het behoud van het verkie-
zingsstelsel.'-' Landis meent dat het grote succes in 1873 mede te danken is
geweest aan de inspanningen van de Co/nm//Tee o/ Seve/zrv, die ten doel had de
macht van de Tweed /?/n# te breken. "77zw /zoztfedea/zz/ztf o/ ///e jwd/aary
r/zra«#/z r/ze wse »ƒ r/ze to/for /mtf M/zdoM/?rea7)> /zave /?een rfeemed a wzaïcafto/z
o/ r/ze .ryrtem Ü/ZO" /zave co/im'torea" /arge/;y to z'w seco/zd po/w/ar vi/tttfcario/i w
7S75. "'•* Op de Conventie van 1890 blijft het onderwerp rechtersselectie
echter onbesproken, net als bij de grondwetsherziening van 1894. In 1915
worden verschillende voorstellen gedaan om te komen tot een ander selectie-
stelsel, maar de conventie nam daarvan - op een kortstondige discussie na -
geen notitie. Veelzeggend is de verklaring van de 7a/n/na/i}> Soriery op de
Conventie van 1915:

"777e power o/ r/?e peop/e to e/ecf r/iose w/zo ore to «7 *'/? yz/rfg/WCTtf «pon f/ze/r
"" //fte/ty o/zrf r/ze/rproperry rig/ztt .f/iou/tfnever 6e a/?ro#ar«7V /ea.?ro/a//.ï/zoKWr/zar
^ power oe p/ocerf //? f/;e //o«f/.v o/o pr/V//e£ed «/?<ƒ crc/w.v/ve coferze, w/zer/zer com-
"* po^e</ o/ Zawver? or /ow«e/z. /« r/ze z/rK/z'j#wwe</ e/Jorr öez>ẑ  wzarfe to deprive our
•'" c/rz'ze/ẑ  o/r/ze rr^/?r to öeyz/rf^ed ö^ ytw/ggj o/r/ze/r oww .ve/ecrzo/z, we percez've fl/z
L z/zewraft/e rerz/rw ro r/ze dow o/yeryrey.v-r/zo.ïe /;/oc/c and de.vpaz'rz>ẑ  rzwe.v w/zen a

r. /avorea" ^vcop/za/zr pa5.vea* wpo« r/ze ///% a«a" //fterrv o/r/ze wza.v.ve.v, ar r/ze />e/ze.vr o/
i r/ze power se/ecrea" /zz'w to wrea/c z'tv privare ve/z^ea/zce. f-̂  77ze power o/.ve/ecrz'/j^
^ 7'zv^e.v s/zowW «ever /je p/acea" z>z r/ze /za/za".v or/zer r/za« r/zo^e o/r/ze peop/e r/zem-
r,: se/ves. 77zere/ore, a/za" z>z /zo w/zcerraz/z rerww, we decry r/ze ezjorr ro ori/z/? aoowr

r/ze appoz'/zr/«e«r rar/zer r/za« r/ze e/ecrz'o/z " '

Niettemin wordt in 1915 zware druk uitgeoefend op de Conventie om een wij-
ziging in het bestaande selectiesysteem te brengen. Met name Elihu Root, een

127. Het referendum in 1873 is overigens wat merkwaardig, omdat de kiezers al in 1869 de
kans hadden gekregen om zich over de rechtersverkiezingen uit te spreken. Henry W.
Taft meent dat het referendum grotendeels te danken was aan de sterke /oMy van de
advocatuur om een benoemingssysteem in te voeren. Henry W. Taft, Afew Kor* Sto/e
Sar/lüodattort, Procesrfi/igi, 1933, p. 51

128. Landis. o.c. p. 219
129. Landis, o.c. p. 224-227
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van de voormannen van de S/iorr Ba/tof A/ovemenf , zegt Tammany Hall op
de Conventie van 1915 de wacht aan:

" Wfteffler /f fte a prg«'</enf appoznft'/itf a./M</ge, or o gover/ior appo//?ri/ïg o wper-
//ife/H^/e«r o / p « M c worfo, w/ja rever /f ///tfy Z>e, f/ie o^ïcer wa/?r.v w /«oite a s«cce.w,
Ö/W/ /ie wö/jtt ro ge/ r/?e wa/; se/ecre*/ «po// r/ie #ro«/w/ o / tó ata/V/v. / /ow « / /
a/jowr r/?e /ras.?? WTzar tfoes r/?e èoj5 /wve /o do? / /e /MW to «r^e r/?e appoi/tmien/
o /a ww/7 w/zo^e appo//7f/«e/jf wj'// como/iV/are /)« power aw/ preserve f/?e or^a/j/'aj-
fto/7. 77jere //as öee« Aarrf/y a rfay/or *7?e /oyr ^tóee/j >ear^ w/ie/i
//105e m'o prj'/jap/es co/ne/« con/7/'cf." . <

In weerwil van de kritiek van Root besluit de Conventie echter dat, hoewel een
benoeming door de gouverneur in theorie wellicht de voorkeur heeft, dat het
toch niet zo is dat 7/ze e/ecrfve .yytfem /zo<i «or £ee/i .«z/w/actory a/u/ /zad «of

//i r«e .ye/ecrion o/ 5c«o/ar/y, co/npefó/if, //̂ MWr/owi', /mpartza/ a/id
'̂ ' Uitspraken van gelijke strekking komt men tegen op

de Conventies van 1921 en 1938.'"

Dat er in het begin van deze eeuw - anders dan de Conventies rapporteren - wel
degelijk grote problemen zijn geweest met rechtersverkiezingen, blijkt - behal-
ve uit de bovenbeschreven politieke schandalen - ook uit de invoering van de
rf/raï pmnary in 1911, waardoor kandidaten voor rechterlijke functies recht-
streeks, dus zonder tussenkomst van een nominatie, gekozen kunnen worden.
Door deze wijziging in de Kieswet hoopt men enerzijds de macht van de partij-
bonzen te breken, en anderzijds het electoraat meer bij rechtersverkiezingen te
betrekken. Het experiment mislukt echter jammerlijk, omdat met dit systeem
- dat uitgaat van het vrije marktprincipe - nagenoeg iedereen, met 10 jaar prak-
tijkervaring, zichzelf verkiesbaar kan stellen voor het rechtersambt. Als gevolg
van de chaos die dreigt te ontstaan, en om te voorkomen dat volstrekt incompe-
tente rechters worden gekozen, gaan de verschillende juristenverenigingen
reeds maanden voor de verkiezingen zelf op pad met petities, om de herverkie-
zing van ervaren rechters te waarborgen. "Of a// r/ie ev//.v w/z/c7? are .vwp/wwed
to be a c«re/or a// m/5 r/ie d/recr pri/nary « /7ie worn.", constateert William

130. De S/io/7 Sa//o/ Movemew/ streefde ernaar het aantal verkiesbare ambten te beperken
tot die ambten die voldoende in het oog lopen om een reële verkiezing mogelijk te
maken. Woodrow Wilson was de president van de Afa/iowa/ S/iort Ba//o/ O/^a/i/ïa/io/i;
onder de leden bevonden zich Theodore Roosevelt, Charles E. Hughes Henry L. Stim-
son en Elihu Root.

131. Landis, o.c. p. 226-227
132. Zie: ./(«//tïary Co/u«7«/;omj/ Convention o/ 792/, /feport to /egü/afurc, p. 7 en:

Co/wfi/u/iontf/ Con ven/ion o/ /9J#, yottma/and c/ocwmfn/i, Oocw/nen/ no. 8, p. 2
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H. Taft. en in 1921 keen de New Yorkse wetgever terug tot het conventie-sys-
teem.'"

Maar ook in onze tijd, wanneer de gebreken van, en de problemen met het
stelsel van rechtersverkiezingen zo evident zijn geworden, stelt de 7e/n/wrary
Co/wMWs/o/i on fwe Cowm zich, voorafgaand aan de (laatste) Conventie van
1967 nog altijd op het standpunt, dat er geen reden tot ongerustheid is: "Cer-

e/Y? nor £een «o convznang demo/w/rafton /nar r/ze preve/ir e/ecrive
.v«o«/d 6e a^anJorttó w /avor o/0/1)» o//Vie /noaï/iea' t>r d/#eren/ /Jro-

wA/c/r /wve fteen advanced. 77ie Cownwmvi reco/n/nendï agai/irf rne
o/tóe e/ectt've system and a^ai/isf tóe sufa/z/uno/i o/so/we new or

sysre/n /or ff. "'* Met name de activistische rol van het Cowrr o/
zou deze procedure rechtvaardigen. Zo stelt de Temporary

on r/ze j/a/e coarr

/ COM/Ï in f/ie 5ra/e, r/?e cow/ï o/ a/?pgaiï w o/ïew ca//«Z «po« ro
tó^rra/j^ joa'a/poücy as we//a? f o ̂ e«fe //n'^an'o/i. /«f/iw rejp^c/, r//6 Co/n/m'j-
«on Z?e//evö r/?or //?<? efccriow proces w more //te(y fo //uure ay«rf/c/üO'

^, r/je Z>ar af;ocia/zo/u nave /n/orme</
a/A"/o//ow, a«rf r//<?re « proftaè/y /e .̂ï

c/iance o/a« M/?/?f pmo/ / è^coffu'/ig a m^mèer o/r/?e cowrr o/app^afa r/?ö/j o/an^

5.7 Merit selection

Terwijl in de Verenigde Staten, in de periode na 1846 in 'de' politiek slechts
sprake is geweest van enig lauw verzet tegen het stelsel van rechtersverkiezin-
gen, barst daarbuiten vanaf 1870 de kritiek in alle hevigheid los. Hoewel in de

133. Men leze hierover bij: William D. Guthric, in: yoMrwcr/o/"///e
o«. 1921, p. 514-515

134. 7>»i/wrary Co;n/nK5/'o« o/i //(? Courts, te/wrt. 1956, p. 70-71. Zie ook: A/m Kor*'5
7n'K/n/>/! o/ /jo/i/ïca/ //lepmw/f, in: yarfi'cator?, 1967, p. 77. Opnieuw wordt van
verschillende zijden met klem aangedrongen op een wijziging van het bestaande verkie-
zingsstelsel. Zie bijvoorbeeld: de burgemeester van New York, John V. Lindsay, die,
naar aanleiding van zijn ervaringen met de door hem ingestelde Mayor '.s com/wï/ee, een
systeem van men/ i«-/ecr/'on voorstaat. ^55oc/'a»o/i o///ie Bar o/"//ie O/y o/ Mnv Kor*,
77ie record, 1966, p. 514-522. Zie ook het advies van de £/7ec/a/ Comm/7/ee o/i //ie
Co/u/i/w/io/ra/ Convex/zon van de <4s50c/arfon o/ //ie Bar o/ //ie O/v o/ A/ew Kor*,
Se/ec/10/i o/yMrfgei, Repor/ 1967, waarin een drastische verandering van het verkie-
zingsstelsel (wen/ fe/ecfionj wordt voorgesteld.

135. .../Inrf y/tóft'ce/or a//, deel II, 1973, p. 53 In gelijke zin: Lewis M. Isaacs, O«e //lira*
o/a goverw«en/, 77ie /Jecora", y4£50c/att0R o///ie Bar o///ie O/y q/" A/ew Kor*, 1965
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meerderheid van de Amerikaanse staten op dit moment nog steeds sprake is van
de een of andere vorm van rechtersverkiezingen, berust het voortbestaan daar-
van bepaald niet op een breed draagvlak binnen de Amerikaanse samenleving.
Kritiek op rechtersverkiezingen, zoals ik die in mijn inleiding heb beschreven,
treft men aan bij zeer diverse groeperingen, zoals de rechterlijke macht, de
advocatuur, de universitaire wereld, het bedrijfsleven, de vrouwenbeweging,
bij vertegenwoordigers van etnische en andere minderheden, bij burgerbewe-
gingen, kerken en media.'™ Deze kritiek heeft geresulteerd in een stortvloed
aan hervormingsvoorstellen. De grote 'lijn' in deze voorstellen loopt van het
/4//?e/ï ATa/es-P/o/i in 1914, via het Ca///b/7z/a COM/Ï P/O/J in 1934 naar het
M/.V.VOM/7 Cow/t P/a/z in 1940; alle ideeën die na 1940 in en buiten New York
over rechtersselectie zijn geopperd, betreffen variaties op het thema mem

(mem: verdienste), zoals dat in deze jaren op basis van het ATato
is ontwikkeld. Mem ^e/ecrion - het begrip laat zich helaas niet kernachtig

vertalen - is het compromis tussen de verkiezing en de benoeming van rechters.
Kandidaten voor rechterlijke functies worden, na voordracht door een (ook)
juridisch deskundig adviescollege, benoemd door - meestal - de gouverneur.
Na een of twee jaar vindt een verkiezing of referendum plaats (re/e/ïrfo/i
e/erft'ort), waarin de kiesgerechtigde bevolking zich voor of tegen het behoud
van de zittende rechter kan uitspreken. Is het oordeel positief, dan vangt een
nieuwe zittingsperiode aan (meestal 12 jaar), na afloop waarvan opnieuw een
herverkiezing plaatsvindt.

De voorstanders van mem .ve/ecrtort stellen dat dit systeem het goede uit twee
kwaden naar boven haalt: enerzijds biedt /wem se/ecfto/z een reële mogelijkheid
dat rechters worden geselecteerd op juridische deskundigheid (benoemings-
aspect), anderzijds dwingt het rechters 'publieke verantwoording' af te leggen
voor hun functioneren (verkiezingsaspect). Merit selection vond - in deze

136. In New York bijvoorbeeld hebben de volgende groeperingen zich in het verleden sterk
gemaakt voor de een of andere vorm van men'/ .ve/ec/iow: Morf</7i Cou/ti, Lragu? o/
Wrwip/i Vo/ers o/ A/ew Kont Sto/e, C/7;ze/w [//won, 77ie /4.M0c/a//on o///ie Cï/y o/A/w
Kor/fc, 7"//e A/ew Ko/* QTy />aracw/n/), 77ie Cify C7M/> O/ A/ew Kor/t, State Coffi/num7i«
<4«/ ^.Moc/flrt'on, //ie Women's C/Tv C/u/> o/A/ew Kor*, 77ie A/ew Kor* Sta/e CownciV o/
C/mrc/ies, 77ie New Kor* Sta/e Sar ,<l5.soa'a//ort, A/ew Kor* S/a/e Com/non Cause,
/4ffiencan/4i5oda/iow o/ t/n/'verafy Women, ,4menca/i Jewi's/i Co/jgress, 77ie C/»'Wren'5
/*/</ Soc/e/y, Cïft'ze/u Com/m/zee /or C/i/'Wren, Cïft'ze/w Comm/7/ee /or A/ew Kor* O/v.
O7/'ze;w Cri/ne Cowiffikrion, Correc//o/iaMs.soc/a/io« o/A/ew Kor*, /AW//7w/e o/yw^/fifl/
/4rfwi/i/.v/ra//ow, yMf//'a'a/ Proces CommiHion, A/ew Kor* 5/a/e co«/?re55 o/ Paren/s an^
C/i/"Wren, A/ew Kor* Wowie/i /'« Cn'/mwa/ 7««/ice
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vorm - voor het eerst plaats (voor sommige rechtersfuncties) in Missouri, en
vindt thans plaats in 33 staten.'"

5.7.1 Albert Kales-Plan 1914 ••••.• ,v. •••->•• - , - ^ -•• w.-.- ...

De grondgedachte van mem se/eröon is afkomstig van Albert M. Kales (Aforr/i-

t/mvm/fy) de toenmalige directeur van de /4mer/ca« ytutfatfure So-

' die tijdens een voordracht voor de Minnesota Srafó Bar Awoczario/i in

1914, een revolutionair voorstel deed met betrekking tot de hervorming van

rechtersverkiezingen (',4/Z?erf tfa/ey-P/a/iV"' Kales was de eerste directeur

van de /4/«er/az« Bar /fworiariort, die in 1913 werd opgericht o.a. ten behoeve

van de vebetering van de selectie van rechters. In zijn betoog wijst Kales erop

dat aV/acto alle rechters worden 'benoemd', hetzij door een benoemende auto-

riteit, hetzij (bij verkiezingen) door de inspanningen van een partijleider. Van

een verkiezing van rechters door het volk is zijns inziens - en hij stond daarin

niet alleen"' - nergens sprake:

"77(ere f. p t f £
appo/nrme/tf. (-J /f w o«e o/ o«r wo.vf ofowrrf b/w o/po/tóca/ /?.ypocmy //?«/ we
ac/wö//v taW: OAK/ acr ay (fo«ryw/Zgey were e/ecferf whenever r/»e /we//ïo</ o/.ve/ec-
rio«/.y, WJ/O/W, fry/JO/7M/are/ecw'on. f-J TTzey are appo/nrerf. 77»e a/j/jo//?w>i^power

137. Ten aanzien van de rechterlijke organisatie in de 50 Amerikaanse deelstaten geldt:
zoveel hoofden zoveel zinnen. Binnen een staat worden veelal verschillende selectieme-
thoden voor verschillende rechtersfuncties gebruikt. Men onderscheidt tussen benoe-
mingen (door de wetgever, de gouverneur of de burgemeester) verkiezingen
e/ec»'o/w: partijgebonden verkiezingen of /jo«-/?art/.va« Wic/io/u) en /n<"nV
(benoeming door gouverneur op voordracht van een benoemingscommissie, gevolgd
door herverkiezing). Een of andere vorm van msn/ sWrtiio/i voor bepaalde rechterlijke
functies vindt men thans in Alabama, Alaska. Arizona, Colorado, Connecticut,
Delaware, D.C., Florida, Georgia. Hawaii, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky,
Maryland, Massachusetts, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New
Mexico, New York, North Dakota, Oklahoma, Pennsylvania, South Dakota, Tennes-
see, Utah, Vermont, Wisconsin, Wyoming. Daarbij moet worden aangetekend dat de
belangrijkste selectiemethode voor rechters nog altijd de verkiezing is; 39 staten
hanteren -al dan niet naast een stelsel van men'/ se/ecftwi- een verkiezingsstelsel. Bron:
American Judicature Society, 7(«A'c/a/ Se/ec/Zon I/I 77ie t/m'/erf S/a/e.v, juni 1993

138. Albert M. Kales, A/e/Ziorfi o/ jWet7//i# and re/in'/ig y'«</ges, Journal of the American
Judicature Society, 1938, p. 133 c.v.

139. Al enkele jaren eerder, in 1906, hadden Roscoe E. Pound (toen: l/wvera/y o/
A/e/>rasfaj) en William Howard Taft (toen: ex-president van de Verenigde Staten en
toekomstig CA/e/ ./us/ice van het 1/.5. 5«/?r«ne Court) zware kritiek geuit op de
rechtersverkiezingen. Pound zei in een voordracht voor de ^mentwi Sar ,4.sso«a//o/i.-
"fttfring courts ««/o /?0/(7I'GS om/ com/?e//i>î  y'orftfw /o become ^o/i7»aarw, i/i ma/iy

yMn'5rf/c//o/w /IOS fl//no5/ dej/royed //ie /rac/i/io/ia/ re5/?et//or //ie Ae/if/i." 77ie Ca«^e o/
Popwtor DÜKJ/ü/ac/ion vw//i //ie /4a>ni/w5/ra//on o/yi«7/ce, 46 Judicature 66 (1962).
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«/orf#erf wzr/z r/?e /earferj o/rnepo/ry macn/ne.?. 77je.ve men appo/nr rne no/wneej.
f-; /fyo« WY'S/J ro rê f /ne ^owndne^ o/rnese conc/awons in^u/re your way ro a

,/ia/geï/iip *n swcn a rfttfricf or /j\yren fo /«e experiences o/fne wen wno nave/owid
rne/r way ro ay«a"gejn/p or nave m'erf ro oZtfa/n rne o/jïce and/az/ed. /n a/mo«
every case rne srory /s one o/pre/Zwinary serwce ro rne or^an/zar/on, reco^mrion
^ rne /oca/ or^a/u'zar/0/1 cn/e/ana" rnroM n̂ n/w reco^n/r/on arid appo/nrwenr A)i
rne ̂ overn/n^ board o/rne parry or^a«/zar/on. 77iô e w/10 do nor go fry rte roaj
do nor ger /n. "'*" _

Toch mag men volgens Kales deze misstand de partijleiders niet al te zeer aan-
rekenen. De kieswetten van de staten dwingen met deyiatfcüz/ /lo/rai/uz/mg cwi-
ve/j/io/iy immers tot deze praktijken, want het enige alternatief, de rechtstreekse
verkiezing (de rf/rarr pr/mary) zou slechts tot politieke chaos leiden. Kortom:
'Tne parfy or^amzafion /eorferi o/i/)' ecerose rne appowrf/ig power r/ze way jr
« ro èe expecrea* r/zar men //1 r/ze/r po«rfo/i wow/af do. "'*' Deze relativering
van de invloed van partijleiders lijkt niet onbelangrijk. Men kan hun greep op
rechtersverkiezingen - zoals hiervoor steeds gedaan is - exclusief benaderen
vanuit de misstanden waartoe dit geleid heeft, maar omgekeerd zijn 'corruptie'
en 'eerlijkheid' slechts betrekkelijke begrippen in de harde samenleving die de
Amerikaanse - zeker aan het einde van de vorige eeuw - was. Niet voor niets
heeft 7a/n/nan_y /fa// in New York steeds zoveel dankbare stemmers getrokken.
"Memand /?e/za/ve de '£o.v.ves' deed /ett voor de Z/n/n/j?ra/ifó/i. De 'mar/H/ze'
zorgde voor een faza/z(/e voor een nee/, een mud &o/en Z/i nyde/i van werWoo.?-
/zez'd, een to/A:oen /ner Aer.vr/nw en een nerre £egra/en/s a/^ daarvoor ^een ge/d
wa.v. AT/ewe d/é?n^e/i nu.y.9c/z/en, /naar voor de /mm/#ra/zr vaafc ner eersfe e/i
voor/op/j? ner gm'ge nowvasr //i de nzewwe were/d", aldus Maarten van Ros-
sem.'«

Voor Kales zijn er twee reële opties: een benoeming van rechters door de gou-
verneur, met het voordeel dat deze, als gekozen ambtsdrager, direct verant-
woordelijk is ten opzichte van zijn electoraat, maar met als bezwaar dat zijn
kennis van de rechtspleging veelal zeer beperkt is, en de benoeming van rech-
ters door een hoogste rechtscollege. Als voordeel van dat laatste ziet Kales het
eypr/r de corps en de coöptatie in rechtscolleges, die z.i. een belangrijke
waarborg vormen voor een goede rechtsbedeling: "77ze./acr r/zar./wdge.s are parf
o/an or#a/!/zafi0/j w/fA a cn/e/over r/ze/n w/zo w re.vpom/^/e ro some exfenf/or
r/ze/r èe/iav/o/-, and r/ze «prif de corps o/r/ze cowrr as a wno/e, are //«porftwi/
sa/eg«ards aga/'/uf arfofrün/ieM and /ac* o/yutft'na/ remper on r/ze parr o/

140. Kales, o.c. p. 134-135
141. Kales, o.c. p. 138 •
142. M. van Rossem. D? Ver«Mg<fe Storen »n rfe ftv»«rf^5rf ff«w, 1984. p. 16-17
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y."."" Een bezwaar is echter dat een benoemend rechtscolle-
ge aan zware politieke druk bloot zou komen te staan, terwijl de verantwoor-
delijkheid voor benoemingen ontbreekt. De gedachten van Kales gaan tenslotte
uit naar een combinatie van factoren, zodat enerzijds een deskundige selectie
van rechters wordt gewaarborgd, en anderzijds een verantwoordingsplicht voor
rechters wordt geschapen. Hij stelt voor rechters te laten benoemen door de
c/M'ef./MSftce van het hoogste rechtscollege in het district waar de vacature
openvalt; periodiek zou de r/M'e/yatfice worden gekozen voor een termijn van
vier of zes jaar. De aldus benoemde rechter dient na een bepaalde termijn
herkozen te worden. Om te voorkomen dat deze herverkiezingen worden gedo-
mineerd door een handjevol partijleiders, vervalt de nominatie, en wordt bij
een herverkiezing enkel de vraag gesteld: "S/w// r/zeyM^ge 6e rcvtfz/zuo/ w

?", waarop de kiezer slechts met yiej/TVo kan antwoorden.

De ideeën van Kales, bestaande uit een benoeming van rechters door een geko-
zen ambtsdrager, en een periodieke herverkiezing van aldus benoemde rech-
ters, hebben tot op de dag van vandaag grote invloed op de discussie over de
juiste selectiemethode voor rechters. Van de schier eindeloze reeks varianten
die op zijn Pto/i zijn voorgesteld, is de invloedrijkste die van de politicoloog
Harold Laski uit 1926 geweest, die voorstelde de benoeming niet door een
cA/̂ fyitfftce maar door de gouverneur, bijgestaan door een breed samen-
gestelde adviescommissie, te laten doen."" Deze variant werd na 1936
officieel gepropageerd door de /i/wenaz/? Bar /tosoc/a/w/i, en werd bekend
onder de naam Kales-Laski-Plan. '"•" Ook in New York is de invoering van dit

143. Kales, o.c. p. 143-144
144. Harold Laski, 77ie /ecnmoKe o/yiuftcia/ appoi/tf/nen/, in: Mic/uga/i I / w rtev/ew, 1926,

p. 539 e.v.
145. Resolutie van 6 januari 1937: "WW£/f£4S, 77ie importance o/«toW«/H>i£/nef/iods o/

./wd/cia/ 5e/ec//o« //iaf wi'// />e mavf co/K/wc/Zve /o ///f wja/fl/enanc? o/ a tfioroutf/i/y
<7«a/(/Ï£rf a/id /ndepe/idenfyMdjc/ary a/u/ //ia' vw'W to*? /«e sto/eyMdge.? o«/ O//>O//7ICÏ as
near/y as may />e, « gen?ra//y recogn/'zed; a/irf WW£/?£4S, /n many sto/es movfmenü
are wnder HWV 'O / n a acc?/?toWe 5«teft7«/M/or dirert e/ecfton o/y«a'g«; now,
/ore, /»? /7 /?E5OLK£D, fl>' //ie Wo(«e o/De/e^a/« o///ie /4menca
T/w/ //i (ttyuagme/i/ //ie/o//ovw'ng pton q^ew //»e mos/ acceptoWe sM/wz/7tt/e

/or direct e/ec//on o//udge.s.-
("a) 77iey7///>î  o/vaca/icies fty appo/n/men/ fry //ie ejtec«//ve or o//ier e/ec/»ve q/JTcia/ or
Ojöïcwfa, />M/ /ro/n a to/ named fry ano//ier agency, com/7o*ed /« /?ar/ o/ /ii^/i y«d/cia/
q/T/cer^ and /n par/ o/o/ner a/izen.s, je/ec/ed/or /ne /?«r/7O5e, w/io no/d no o/ner q/^ce.
ffr) / / '^r/ner cnec* M ôn appo/'n/men/ /?e de^/red, swcn c/iec* may /»e 5M/?p/j'ed fr>> //ie
reaw/remen/ o/ con/ïr/«a//on fry /ne 5/a/e Sena/e or o/ner /e^i5to/ive />ody o/a/jpo/>«-
men/i made /nrowgn //ie dua/ agency 5Mggej/ed.
Cc) r/ie a/7/70in/ee a /er a /7er/od o/service 5/iow/d fte e/i'giWe /or reap/jo/n/men/ /jen'od/'-
caüy, /nereq^er, or penod7ca//y go />e/ore /ne peo/)/e «pon n/5 record, wi/n no
o/j/?O5ing cand/aVi/e, //ie peqp/e voftng wpon /ne a«e5//on 'Sna// 7«dge fi/an* />e re/a/ned
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/>/a/i bij herhaling bepleit"", al is deze staat nooit overgegaan tot mem
, met uitzondering van de selectie van de leden van het Cou/t o/
die sinds 1977 door de Co/wnw«o/i 0/2 yiaft'ria/ Mwwrwfto/z worden

voorgedragen aan de gouverneur.

5.7.2 California Court Plan 1934

In 1934 nemen de kiezers van California, overigens met een zeer krappe
meerderheid'*', een voorstel tot grondwetswijziging aan, dat een nieuw
regime voor de hogere en hoogste rechtscolleges voorschrijft. Sinds 1934
worden de rechters in deze colleges benoemd door de gouverneur, na goed-
keuring van een Co/wwws/o/i on Jurf/cüz/ /Ippo/ri/rnerjtt. '** De benoeming ge-
schiedt, afhankelijk van het betrokken rechtscollege, voor een periode van zes
of twaalf jaar. Het Gj/Z/brma Cowrf P/a/i was oorspronkelijk een voorstel van
de Co/wno/jwea/r« C/w/? van San Francisco uit 1912, en werd gesteund door de
Ca/Z/brn/Vz Stare Bar /l^oaario/i en de Ga/i/o/n/a C/ia/n/>e/- o/ Cownerce.'"
Het experiment in California zal echter geen doorslaand succes blijken; drie
jaar later al, in 1937 wordt van de zijde van de advocatuur geconstateerd dat
het project is mislukt. De Com/nm/o/i o/z Jtoftcüz/ /4/j/w/rzrrne/itt zou slecht

I'M q#ïce ?' /4. B./4. Stofuftng Co/nm/tfee 0/1 Jiaft'c/a/ Se/ecftbn,
146. In heel Amerika werd tussen 1914 en 1934 een zestiental voorstellen voor de een of

andere vorm van wier// .vf/ec/zon gedaan. In New York stelde de 5/iort Ba//o/ Or#afl/-
zaHfl/i in 1914 een verkiezing voor met een nominatierecht voor de gouverneur; de
/45.V0Cia/i0/! o/' //(e Srtr o/" ///e C;7>' o/" New Kont deed in 1915 een voorstel voor niet-
partijgebonden verkiezingen voor rechters; een andere juristenvereniging stelde in 1915
een benoeming voor. met een goedkeuringsrecht voor de Senaat; de C/fy C7«fr stelde
in 1921 een benoeming door de gouverneur voor. in 1932 deed de Cï/y CÏMfr hetzelfde
voorstel als de S/iort Bfl/for Oga/i/za/Zo/j uit 1914: in datzelfde jaar kwam de C/fy Bar
met het voorstel voor een benoeming door de gouverneur, met goedkeuringsrecht voor
de senaat. Dit voorstel werd in 1933 gesteund door de /Ww Kont S/a/e

147. Voor: 810.320 stemmen, tegen: 734,857 stemmen. Bron: £#ec/ o/ New
/On«id//iert/, Journal of the Judicature Society, 1934, p. 142

148. Art. VI Section 7 California Sta/e Co/wft'/wtt'o/i luidt thans: "77ie GWI/MM/O/I on
o/uüte o/ //if C/iie/ Vi«/ice, //ie <4//o/7iey Genera/, a«rf //"

o///ie COM/7 o/a/jpea/ o/'/Zie a/fet/erf rf/s/ricZ or, i//Ziere are 2 or more
//ie o/ie w/10 /WJ prei/rferf /o«gei/ or, w/ie/i a no/mViaW'o/i or

a/?/w/>i/w!e«/ /o //ie 5wpreme Cowr/ « /o />e co«5/<iererf, //ie
0/1 a/iy towr/ o/ appea/."

V/Sec/i'o« /6iw/» (tf) Aveerfe a/zwea: T/ie Governor i/ia//^// vaca/ic/e.v in
/»v a/)/70/n/men/. /In a/?/w/n/ee noW.v qflïce «n//7 //ie

//ie /ïr.v/ genera/ e/et7ion a/ viVi/c/t /ne a/7/?oi;i/ee /ia^ //ie r/gn/ /o /^eco/ne a
or M/I/IV an e/ec/ed y'wrf̂ e ana/i/ies. <4 no/nt/u/ion or a^/70/nr/nenr fry //'̂

Gover/ior 15 e^"ec«ve w/ien co/i/ïr;ned fry //ie Co/wniwion on ,/Majria/ "
149. Henry J. Abraham, 77ieynaïa'a//jroces.s, 1986, p. 37
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functioneren, omdat de gouverneur uitsluitend rechters van zijn eigen partij be-
noemt.'* Bovendien worden enkel apert ongeschikte kandidaten door de com-
missie weggestemd.'" Ook is - zo menen de critici - geen sprake van een
werkelijke c/zec* door de kiezers op het selectieproces; sinds 1934 zijn namelijk
alle zittende rechters herkozen.'" *. i ' i .?r-- • v • /,

5.7.3 Missouri Court Plan 1940 ..•,-.t:u •-••

In de periode na de invoering van het Catf/bra/a COM/Ï P/a/i in 1934 is in de

verschillende Amerikaanse staten opnieuw sprake van een hausse aan voorstel-
len om te komen tot een andere wijze van selectie van rechters. '" Het is

150. "/Vo w e o///ie a/tyw<>imi«i/.s /ias /?ee/j a sf/wig one. Severa/ nave />een oftvious/y weaJt.
77ie tf/?/w/n/men/.s M/idoMb/eaVy Ziave fceen aïc/a/ea" fry/w/i'/ica/ co/L«yera//on.s. Cer/ain/y
//ie /?ar K «o/ a/ a// .sa/w/ieo' vwï/i //ie /wi o///ie a/>/?o/n/men/.s made." Ca/i/örnia

. 5e/ec//'o« Pton Cn/ic/zed", Journal of the American Judicature Society, 1937, p. 175.
Vrij algemeen wordt aangenomen dat na de benoeming van Earl Warren tot gouverneur
van California in 1949 de selectieprocedure sterk is verbeterd.

151. Tot nu toe heeft de commissie slechts eenmaal een kandidaat afgestemd; dit gebeurde
in 1941 met Max Radin (l//i/ver.w'/y o/ BerAre/ey) omdat hij "too //fora/" zou zijn
geweest.

152. Een uitzondering op het ontbreken van een c/iedfc vormt de herverkiezing van Rose
Elizabeth Bird, de C//;'e/7M.V/('te van het California Supreme COM/7 in 1986. Bird was
in 1977 door gouverneur Jerry Brown voorgedragen, en werd na een 2-1 goedkeuring
van de Gom/nüs/o/i OH JioiïciaMp/wf/i/me/i/j benoemd. Rondom Bird rezen, in het jaar
voorafgaande aan haar herverkiezing, grote (nationale) controverses; Bird -een voorma-
lig 5ecre/ary o/.v/a/e- werd door collega's beschouwd als een indringer, "//low'/ig /oo
rapirf/y i« reorrferi>ig/;as//7rac/ice5". Bird werden bovendien links-liberale sympathieën
verweten, omdat zij consequent tegen de doodstraf, en voor de 'u/ufe/rfog' in civielc-
en strafzaken stemde. Aan haar herverkiezing in 1978 gingen felle campagnes van voor-

cn tegenstanders vooraf, die sterk op de persoon van Bird gericht waren. De iawanrf
Order Grï/n/raig/i van senator Bill Richardson legen Bird kostte 1 miljoen dollar. Met
51.7% -de smalste marge in de geschiedenis van het Ca/iyb/7iia COK/7 />/a/i- werd Bird
herverkozen. Zie: John H. Culver en John T. Wold, /?oje B/n/ and //»e />o///ï« o/
yiA/ic/a/ accoM/i/aM/fy I/I Ca/i/br/i/a. Judicature 1986 p. 80-89. Over de herverkiezing
van Rose Bird verscheen in 1981 een lijvig boekwerk van Preble Stolz, ./Mdg/'/ig
.//«/^es, 77ie //iv&rtiga/io/i o//?o.ve B/'rrf and //ie Cia/i/ö/n/a S///7re/ne Coi/r/.

153. Behalve in California werd in deze periode ook in een groot aantal andere staten een
of andere vorm van /ner/7 ie/ec/io/i in studie genomen, n.1. in Florida, Georgia, Illinois,
Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, New York, Ohio, Oklahoma, South
Dakota, Utah, Washington en Wisconsin. In 1934 hield de/1/wer/can Bar /{.uociafto/i
een enquête om de mening te peilen onder haar leden over de meest wenselijke vorm
van rechtersselectie. Uit de reacties, die afkomstig waren uit 35 staten, bleek dat
juristen in staten waar rechters werden benoemd door de gouverneur of gekozen
werden door de wetgever, sterk gekant tegen een verandering; in staten waar rechters
door de bevolking werden gekozen, bleken juristen ontevreden te zijn met het
selectiesysteem. Bron: yowrrw/ o///ie /4/nerican Bar/455oaa//o/i, 1934, p. 526-532
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echter de staat Missouri waar in 1940 een voorstel voor invoering van mem
je/ecr/o/? aan de kiezers wordt voorgelegd. De problemen met de selectie van
rechters in Missouri waren vergelijkbaar met die in vele andere staten waar
verkiezingen werden gehouden. Met name in St. Louis en Kansas C/ry werd op
soortgelijke wijze als in New York de kandidaatstelling en de verkiezing van
rechters door partijleiders gemanipuleerd. Bovendien hadden na 1919 de ver-
kiezingen voor rechters geheel in het teken gestaan van nationale m e i ; Repu-
blikeinse rechters, die tijdens de presidentiële verkiezingen waren gekozen,
werden ten gunste van Democratische rechters niet herkozen bij de verkiezin-
gen voor het Congres, en omgekeerd. Slechts twee maal was een rechter van
het Swpreme COWAT herkozen.'** Onder aanvoering van de georganiseerde ad-
vocatuur en 77ze M/MOMAT //wrz'rwre /or r/ze /Wm//H.tfraft0fl o/yw^ft'ce, voerden
juristen en belangengroeperingen (waaronder T/ze League /or Women Vorm),
gesteund door de media (destijds vooral de kranten), een intensieve campagne
voor een hervorming van het selectiesysteem. '•** In het Mmoun' COM/? P/a/i
(ook wel: «o«-parr/.ya/i p/c/j) is gepoogd om de problemen zoals die zich in
California hadden voorgedaan, te ondervangen. Het Mmown Cowrr f7a/i gaat,
net als het Ca/z/or/i/a Cowrr P/an uit van een benoeming door de gouverneur,
maar de benoeming geschiedt - en daar ligt het grote verschil met het Ca/T/or-
fl/a Pta/2 - uit een lijst van drie personen, opgemaakt door een voordrachtscom-
missie. De benoeming geschiedt voor een termijn van 12 maanden, na afloop
waarvan de rechter zich voor een termijn van 12 jaar verkiesbaar kan stellen.
In dat geval wordt, zoals in het Albert Kales-Plan, aan het publiek de volgende
vraag gesteld: "S/za/7 ./«dge X/?e reta/wetf //i o#zce?

154. Laurance M. Hyde. Se/ec/io/i and /enwre o/ywdges, in: ,4tfjerican Bar /4.ssoa"a/i0/i
./owr/ia/. 1941, p. 763

155. Laurance M. Hyde, 7"ne A/mouW A/e//iod o/ CVioos/Vig y«rfg«, in: ./ow/Tia/ <?ƒ //»£
/4/ne/ïcan ./Hd/'aj/ttre Soci'efy, 1957, p. 74-77. Hyde zelf was een van de eerste rechters
die met deze nieuwe methode in Missouri benoemd werd.

156. Sert/ow 25 (a) Missouri Sto/e Co/un7u/ion: "Whenever a vacancy 5/iaH occwr m //i«
q#ïce o/ywrfg? "ƒ a«y «ƒ //(f /o//ovw>i£ courts o/f/M.v sto/e, /o wi7: 7V»̂  5«/7re/«s Cowrt,
//if court o/a/J/Jea/i or /n //;e q/7ïce o/C(>CM/7 or ( i » a a / e circu(7yu</ge VVJ//H>I //ie aTy
o/Sr. Lo«« a/irf yacfeon counfy, ;Ae govf mor i/w// /?// iuc// vaca/icy èy appo/«//«g o/tf
q/" //if //iree /?er.sow5 /7O«f55/>ig //ie qrua///ïca//o/w /or iwc/f q/7?ce, w/io 5/ia// />«

am/ w/;o.se names s/ia// />e su/vm//ed /o //ie governor />>> a nonpar/uan
commi55/on ei/aMsned a/id organized as «ere/nq/ter/jrovtóec/. //"//ie governor

/o a/7/7oin/ any o/ /ne no/«/nee* vW/n/n surfy days a/?er /ne //s/ o/ nom/nees is
e /lon^artwanyurfic/a/ com/mss/on /nafang /ne /lomi/ia/io/t i/ia// a/7/rai'n/ on«

o/ /ne nom/nee* /o /?// //>e vacancy."
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5.7.4 Ervaringen met het Missouri Court Plan ^:$'.••&

De ervaringen met het MMOM/7 Co«/t P/o/i worden in de Amerikaanse lite-
ratuur overwegend positief beoordeeld. De meeste schrijvers hebben hun aan-
vankelijke reserves tegenover /wem .ïg/ecfton laten varen, en stellen dat
Missouri van een S/iow-Me State een S/zow-rnem 5rate is geworden. In de
eerste jaren van zijn bestaan werd het Mmown Cowrr P/a/j nog met argusogen
gevolgd door d e D a / t o Mor/w>z# News in het nabijgelegen Texas, maar in 1948
rapporteert Richard M. Morehead enthousiast: - v;'>y ,j. k•* -

nay .V/JOHTI rnaray'wö^e m'r/i a s/iorr ^««re a«rf r/ie necm/'ry ro spew/
/ar^e sums in ca/npatgm/ig/or n« /?o^r öecowes aywage VV/JO /.v/orced to &eep
eye on /JO/JY/CJ Ö/Ï</ r/je oï/zer eye on rne /aw. iurfge^ wno are
flccoMnrao/Z/ry ô rte e/ec/ora^e «ecome orrogo///, .voweri/ne
o..? (ƒ/r were roja//avor. f-j A/mowri nav n/r «pon a p/an, novvever, wn/cn com-

rne 5Mcce5j/M/ ^e/ecr/on o/ r/?e tföto /aivyerj /or /ne /ovvyerfy yoo o/y«rf^e
f//e 5Mcce^jw/ cned: ÜJ po/j«/or e/ectton «pon any 0>rann/ca/ or corrwpf

acrion o/i fnepa/t o/rne courr."'"

Het enthousiasme voor het Missouri Cow/t Pto/i spreekt echter niet helemaal
voor zich, omdat - net als onder het California Co«/t P/an - in de eerste tien
jaar na de invoering nooit rechters werden benoemd van een andere politieke
partij dan die van de gouverneur. Toch is dat voor de voorstanders nooit het
doorslaggevende criterium geweest. In 1960, twintig jaar na de invoering van
het P/art in Missouri, schrijft Harry Gershenson, oud-president van de Missouri
Bar (St. Louis):

"0wr exper/e/ïce /n A/raown' nas //itew/.ve snown i/Ktfyurfgey wno origf>Mi//v wenf
on «nrfer po//f/ca/ MmZ?re//aj ana" fnrow^n po/('r/ca/ or^an/zarfon.v nave oeco wey^ne
non-pa/twanyMrf^e.v, «nee rne presM/re o/po////w /'.v ojö /̂ne/r öacfcv. 77/ey neerf nor
worn' o.Z)o«r rne nexr e/ectt'on or aöowr rne cow/wrreewfen. W7i//e we fojow /nar
many _/7ney'Md#es were e/ecrerf wnaer rne oW yv.vrew, we/ee/ /n A/mo«r/' /nar rne
mrfepenrfence o/rneyMfl#e.y, öornpo//r/ca//}>,jjnanc7a//vanrf/n r/;e war/er o/renwre

ren>CTnem, w o/ .vwen ^rear /wporrance anrf na.v />een JO ej^ecrive rnar o«r
/n^rovea" /n 5/ar«re ana" /n rne a«a//'ry o/ /ü wort. "'"*

157. Richard M. Morehead, Mwiour/ cowrt p/aw, -4 5en'« o /a r r /d« o« Ziotv Missouri
anrf Aeep.v «We y'wrfgM, Da//a.v A/orwing Atewj, compilatie 1948, p. 2

158. Harry Gershenson, £r/5<?n>n6f I/I Mmown' w/7/i ywrf/'da/ Sf/ec7i«w w îrfer r/ie
Partóa/i Pto/i, in: /l/ner/can Bar /Iwoc/'a/jo/i yowr/ia/, 1960, p. 289; In gelijke zin:
Glenn R. Winters, /Vwi-Partóan SWex//ort o/ y«rfg« i« W«5own', in: ./on/na/ o/ 77ie
/1/nfr/ca/i y/«//fa/«^ SociWy. 1953, p. 99 en: Warren E. Hearnes, de gouverneur van
Missouri, 7"wwiry-fïw Kraw {/m/fr 77ie Muwari Cour/ Pton, in: yo«/7w/ o/ //ie

Soc/e/y, 1965, p. 104
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5.7.5 Kritische kanttekeningen bij merit selection

Op dit moment wordt het M.wowri Cowrï P/Ö/J in veel Amerikaanse staten als
een modelvoorbeeld voor de selectie van rechters gezien. Als echter bij de
25ste verjaardag van het Mmoari Cowrr P/an, de ervaringen met het stelsel
worden geëvalueerd, kan een enkeling niet verhullen dat zich in de praktijk ook
problemen met het P/a/z hebben voorgedaan, of dat er nadelen aan het P/a«
verbonden zijn. Een eerste - hardnekkig - bezwaar tegen menr .ve/errion is
vooral van rechtspolitieke aard, en komt er op neer dat rechtersbenoemingen
het publiek de kans ontnemen om rechters, die uitspraken doen in zaken "wA/di
aö%cr v//?wa//)> every aspect o/ ri/ïze/j 's //ves", via verkiezingen op hun daden
aan te spreken.'™ De redenering die daaraan traditioneel vooraf gaat, komt
dicht in de buurt bij de pleidooien die binnen en buiten de Nederlandse Tweede
Kamer zijn gehouden, voor meer politieke controle op benoemingen van leden
van de Hoge Raad. De rechterlijke macht dient volgens sommige auteurs, als
TÏ/JÖ/ deri.«6vzma/:m£ £ra/icn o/^overn/ne/ir", onderworpen te zijn aan de 'wil
van het volk':

rneory rrappw^ are removed, are, a/3*r a//, fa/mart
d.wo/w AIO /e« rnan rnose o/ tegw

ror.v, a<///H///.vrrarory a«rf we/«èer.v o/ r/;e e/ecrorare. 77jey cannor f
rte/'r rora/ .voc/a/, /Jo//Y/ca/a«a' cu/rwra/ öacA:̂ roM/irf. f...

^ a

co/7/brw to r/ze vwï/ o/ r/?e /?eo/j/e. 77?e w/// O/ f/;e
e.wê / /« a«v o//?er w/a«/7er r//a/7 /n /jam'^a« e/ec-

r/on.v. l7»Jer a no/j/jarr«a«ywrf/da/5e/ectt'o/i .̂ y.vrew, cor/rro/ over r/jdry«rf/dary
rfoei' nor rejr /« a/ry way, ^/iape or/orm vw'r// r/ie peop/e; /r w J/J sreaa" a .̂ferrerf è)'
an anonv»/oM.v ana"po//r/ta//v nonre.v/jon^/ö/e ^ro«p conrro//ea* o_v verred i/itere^M
vw'rtm r/ie vwr/o«i- jrafe yar a^odaf/o/u."""

Hoewel men deze opvattingen - onder hoongelach van de voorstanders van
mem se/ecr/on - tot voor kort slechts schoorvoetend aantrof in de meer
'serieuze' Amerikaanse rechtsliteratuur, valt - gesteund door een uitspraak van
het (AS. 5wprente Cowrr uit 1991 (zie § 5.8) - een hernieuwde belangstelling
waar te nemen voor rechtersverkiezingen. Overigens staat daarbij - anders dan
het bovenstaande suggereert - de laatste jaren niet zozeer de activistische rol

159. Susan B. Caron, Jud/c/a/ rw«n/io/t e/eerto/w. /4
in: 7u</ica/urf T/if Journa/ o/"//if /Imencan yi/rfica/wrf 5ocie/y. 1980, p. 216

160. Ray M. Harding, T/i? case /or part«a/i Wec/io/i o//«rfg«, in: /1/neri'ca/i Bar Associa/J-
o« your/w/, 1969, p. 1163 Zie in gelijke zin: Warren Burnett, O/wervof/o/u o/i //»̂
d/recy-e/ec/Jon/nef/jodo/yMd/da/je/ecrion, in: Texas Z/w Wev/evv, 1966, p. 1098-1102
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van de rechter bij de rec/zttvz/u#/i# voorop, alswel de vervreemdmg die zou
ontstaan wanneer bepaalde groepen uit de samenleving - in het bijzonder vrou-
wen en etnische minderheden - structureel (getalsmatig) ondervertegenwoor-
digd zijn in de rechterlijke macht. Constance B. Motley, een rechter uit het
federale District Court in New York, schrijft hierover in 1993: , . , - •

"77ze «j«e /nvo/ves more f/?a/i a co«ce/7i /or rne cow/jo.vmon o/ r/je èendz. /f
&v a concern / a r wore/wna'awema/.- r/ze representation o/ tfz<? ̂ ove/7? r̂f

rnose wno </o //ie gover«/>jg, />e z'r /« f/je /egw/attve, execM/zve or/w/zc/a/
ev o/our ^over«mé"«r. For oar new/y ew^r /̂Vî  />/wra/z\y«c a/jrf dz'verve so-

defy fo remom a v/a/j/e </e/«ocracy, Ö// #row/w ww.vr/ee/ ö.v /ƒ t/ïey are an Znfegra/
/>arf o/ jode/)* anrf rAaf f/ie/r co«cer/?j are represe/Wefl" Z>.v r/?o^e //i pos/rio/u o/
/jower. £rd«<//«^ w//ionfyca/ja'/V/afe^yrowyzia'/da//Jo^wZ>eca/«e /ner/'r ̂ e/ecr/o/?
Ö.V c«rre/?f/y pracocerf/a/fa w/a/r/v com/o'er r^e/n èreerf^ a//e«ar/o«. /4//e«aft'o«
^rom governwe«r ftreeA rne/ee//>?g on f/ze parr o/r/?e rf/ien/rancn/'.vea' f/zaf govern-
wenf ^ervev nor ro re/?resenr rne/n o«r fo confro/ rnem. 77?e />e//e/ a.v wa.v JO
frag/ca//v ev/rfenf w Los ^nge/es recenf/v, na.v grave /w/j//carions/or .voa'ery a.s
a wno/e."'"

Met dat laatste doelt Motley op de 'rassen'rellen in Los Angeles, die uitbraken
nadat een blanke jury op 30 april 1992 vier blanke politieagenten niet schuldig
verklaarde aan mishandeling van een zwarte arrestant, Rodney G. King.

5.7.5.1 Citizen knowledge

Terwijl het standpunt van Motley snel terrein lijkt te winnen (zie hierna), geeft
het geen antwoord op een van de belangrijkste bezwaren die traditioneel tegen
rechtersverkiezingen (en herverkiezingen: lees mem .ve/ecrionj worden aange-
voerd, t.w. het (vermeende) gebrek aan deskundigheid van de burger (dft'zen
A.7i0w/e<i#e) om een keuze voor of tegen een kandidaat-rechter te maken. Socio-
logisch onderzoek heeft in het verleden aangetoond dat slechts een zeer beperkt
aantal kiezers bij rechtersverkiezingen in staat is zich luttele minuten na de
stemming zelfs maar de naam van de kandidaat te herinneren waarvoor hij zo-
juist gestemd heeft. Zo kon in 1955 slechts 19% van de kiezers in New York
GVy zich een of meer kandidaat-rechters herinneren waarvoor zij gestemd
hadden, tegen 8% in 1966. Opmerkelijk is dat kiezers in kleine(re) plaatsen
- anders dan werd (en wordt) aangenomen - niet beter bekend zijn met de kan-

161. Constance B. Motley, l/ .S. 7«rfg? S/>«jfo Ouz On Jia/ic/a/ Dtveri/fy, in: Afew For*Law

/. 28 juni 1993 ... - • •<•=
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didaat-rechters, dan kiezers in grotere gemeenten.'" Veel kiezers geven
overigens zelf aan onvoldoende te zijn geïnformeerd om een stemkeuze te
bepalen. Uit een onderzoek in Washington en Oregon uit 1982 bleek dat 44,3%
van alle kiezers het gevoel had onvoldoende te zijn geïnformeerd om een af-
gewogen keuze voor of tegen een kandidaat-rechter te maken; 32,2% zei zelfs
geen enkele informatie te hebben gehad."* Overigens wordt het informatiege-
brek deels in de hand gewerkt doordat rechters verplicht zijn zich in hun
campagne ten aanzien van sociale kwesties op de vlakte te houden (zie hier-
voor). De desinteresse van het kiezerspubliek - al dan niet wegens het ontbre-
ken van expertise - voor rechtersverkiezingen zou er de oorzaak van zijn dat
bij herverkiezingen de zittende rechters in het overgrote deel van de gevallen
worden herkozen."*

Door de onbekendheid van het publiek met rechters is het ro//-o/
voor rechtersverkiezingen hoog. Dit is het percentage kiezers dat bij een
verkiezing wel stemt op een presidents-, of gouverneurskandidaat, maar niet
op een kandidaat voor een rechtersfunctie. In Queens bijvoorbeeld, verzuimde
28% van de kiezers die wel opkwamen voor de presidentsverkiezingen in no-
vember 1993, op hetzelfde stembiljet een keuze te maken voor de verkiezing
van het Swp/wm' Cow/?."* Amerikaanse politieke wetenschappers verklaren
het ro//-o/f ptvccTiragt' onder andere uit de lengte van het gemiddelde Ameri-
kaanse kiesbiljet; die zou een belangrijk gedeelte van de kiezers ontmoedigen
om te stemmen voor 'minder belangrijke' ambten. Nagel vond in 1973 dat 90%
van alle kiezers ook voor rechtersfuncties stemmen indien het kiesbiljet slechts
een beperkt aantal namen bevat.'** Volgens de critici gelden dergelijke
bezwaren tegen verkiezingen a yömon voor herverkiezingen bij mer/7 se/ec-
f/o/i, omdat deze, bij gebrek aan campagnes, nog minder tot de verbeelding
spreken dan 'normale' rechtersverkiezingen.'^ Overigens gaat het bij de

162. Wow m//t7i rfo vo/ers Ar/iow or car? afroM/ywaVc/a/ fanJi/aJfj?, y;«/i'ca/«r«?
o///ie/lmmc-any(«//ca/«r«?5oci>/y, 1955 p. 141 en CWzens l/mo/t,
inattcTtffon, 1967

163. Sara Mathias, o.c. p. 17
164. In de periode 1980-1985 was dit percentage 95% voor New York O7y CïviV Co«r/

rechters die zich kandidaat stelden voor een herverkiezing. Dit ligt overigens weer
aanmerkelijk anders voor rechters die ad i/iter/'/n door de gouverneur of de burgemees-
ter zijn benoemd, en zich daarna laten herverkiezen. In de periode 1980-1985 was dit
percentage 50% voor C/vi/ CY>«r/ rechters die zich na hun benoeming kandidaat stelden
voor een tweede termijn. Fund for Modem Courts, 77i? /7//«»on o/oWiocracy Afew Kort
C7/y Cïv/7 CVw/ Wcrtio/u 7SWO-79.S5, p. 20

165. Cathy Woodruff, Fen' voters CYW/ fra/totó ,/ör j/tó/icvs, 5t7iinec/adfy Gazf/te, 20
december 1993

166. S. Nagel, o.c. p. 37
167. Zie: Philip L. Dubois, Fro/n Ba//or /o Ztenc/i, 1980, p. 244
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bezwaren van de geringe epertise bij het publiek natuurlijk om een pikant
argument, omdat de conclusies veel verder zouden kunnen strekken dan enkel
de verkiezing van rec/zrers. De (vermeende) desinteresse bij, en de ongeschikt-
heid van de burger om publieke ambtenaren te kiezen, houdt - goed be-
schouwd - niet op bij rechtersverkiezingen, maar zijn evenzeer argumenten
tegen verkiezingen in het algemeen. Dat dergelijke - weinig sympathieke -
vragen niet worden gesteld, is een opmerkelijke lacune in de Amerikaanse
literatuur. ....... , . . . . . „ ...

5.7.5.2 Selectiecriteria .•_. *>.v-'.- :-,V.M\- -.,,,-* -J ^ - •;.•!?*: v*?i .-

Afgezien van meer principiële bezwaren tegen merz'r se/ecrzo/z, is er bij de
selectie van rechters in het algemeen (verkiezing/benoeming/merzr se/ecrzon)
veel onduidelijkheid over hoe scree/zmg comm/'rrees te werk moeten gaan,
welke de criteria zijn die moeten gelden voor de toegang tot het rechtersambt,
en of dergelijke criteria eigenlijk wel te meten zijn. Maurice Rosenberg toont
zich, naar aanleiding van zijn ervaringen in de New York Mayor's Co/wn/rree,
buitengewoon sceptisch over de effecten van scree/zz/zg van kandidaten aan de
hand van tevoren bepaalde criteria."® Terwijl iedereen het volgens hem in
grote lijnen eens is over de formele voorwaarden voor benoembaarheid van een
rechter (staatsburgerschap, woonplaats, leeftijd, ervaring), bestaat over de per-
soonlijkheidsvereisten slechts onenigheid en verwarring. Rosenberg meent dat
aan dat laatste dan ook niet al te veel aandacht moet worden besteed. Persoon-
lijke deugden komen slechts negatief in aanmerking, namelijk als gronden voor
een afwijzing, en moeten niet dienen als positieve criteria, waaraan iedere
kandidaat moet voldoen, alvorens benoembaar te zijn. Anderen zien meer in
een intellectuele benadering. Zo stelt Peter G. Fish voor dat selectiepanels een
'open debat' aangaan met de kandidaten, aan de hand van vragen als: "Wow/d
yott say r/ze severa/ Srares are soverez'g/z?", "Wow/d you agree wz'r/z Socrares z/z
P/aro 's Cr/ro r/zar a arzze/z a/ways /zas a/z oMgarzo/z ro obey r/ze /aws o/ r/ze
Srare?" of: "Do you r/zz>zJt r/zar r/ze co/zce/rts o///berry a/zd eaz«z//ry are more
/zle/y ro be /zarmo/zzoz/s, dzs/zarmo/z/oztf, or somer/zz/zg z/z bewee/z?"'**

168. Maurice Rosenberg, 77ie a«a//7/M o/yjis/icM-iire //iey s/ra/ViaWe ?, Texas Law Review,
1966, p. 1063-1080

169. Peter G. Fish, guMfto/ung yurf/ria/ ca/atófa/M: w/w/ ca/i meriz 5e/ec/o« as*?, in:
•/ud/ca/w/? 77/e yowwa/ o///ie /4/nerica/i ywrf/ca/Mre 5oaery, 1978 p. 15. De suggesties
van Rosenberg en Fish hebben overigens weinig invloed gehad. In 1984 gaf de /4/neri-
twi yjfc/;ca/M/? Soc/efy een draaiboek voor het functioneren van scree/i/ng-pa/ie/s uit.
De vereniging noemt als belangrijke criteria: "Sw/7aWe /Igf, Cooc/ //«////), //n/jart/a//y,
//K/«.v/rv, /n/egn'/y, fro/M5iona/5*I7/!Ï, Com/nM/H/y Con/actó, Socia//lHwrert«5"; voor
rechters in beroepsinstanties voegt zij daaraan toe: "Co/fcg/'a/Yry, Wn7i/ig /4W/«/y*. De

': icreewiwg /7a«W.s wordt geadviseerd aan de hand van een vragenlijst de kandidaten te
ondervragen. Bij "Anparfia/ïfy" vinden we vragen als: "Can //i« perso/i fc/<v> /o //ie
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5.8 Recente ontwikkelingen: merit selection versus representatie

Ruim vijfenzeventig jaar na de introductie van het Albert Kales-Plan, lijkt in
de Verenigde Staten thans in brede kring consensus te zijn ontstaan, over de
wenselijkheid van invoering van een of andere vorm van /neri/ se/ecflo/i voor
rechters in de deelstaten.'™ Recent kwam daar een belangrijk argument bij.
In zijn rapport van 29 januari 1992 concludeert de 7asA' Force on ./utf/r/a/
D/verwYy, die in 1991 door de gouverneur van New York, Mario M. Cuomo
is ingesteld'", dat het New Yorkse verkiezingsstelsel vrijwel zeker in strijd
is met art. 2 van de Ftóera/ Vofl/î  7tf#Att /Irt 1965 (1982). De Task Force
heeft goede gronden om aan te nemen dat de rechtersverkiezingen in New York
strijdig zijn met art 2 Vori/!# /?/#A/s /4rr, omdat het Ï/.S. Swpre/n<? Cowrf in zijn
uitspraak van 20 juni 1991 in C/H.YO/W V. /toemer"* in een zes tegen drie
beslissing de Fafcra/ Vori/ij? /?/#te /4cf ook op verkiezingen van rechters van
toepassing heeft verklaard.

De casus in CAwom v. floeme/- was als volgt. Het Louisiana SMprane Cow/ï
bestaat uit zeven rechters. Conform de Louisiana Store Co/ufi'/urio/z worden vijf
rechters in het Swpretfje Cowrr gekozen uit vijf z.g. Sw/jre/ne Cowrr D/sm'm,
die overwegend uit blanken of zwarten bestaan (sm#/e-mem/?er dwfncrs), en
twee uit een 'gemengd' district (mw/fi>ne/n/?er dwrrictt). De telling geschiedt
per gemeente. Het gemengde 5«^rt'we Cowrr Dwfric/ omvat de gemeenten Or-
leans Parish, St. Bernard, Plaquemines en Jefferson. Terwijl Orleans Parish de
helft van de bevolking uit het betreffende DwfraT herbergt, waarvan de
meerderheid (52%) zwart is, bestaat het gemengde Diwn'ff in zijn geheel voor
68% uit blanken en voor 32% uit zwarten. Chisom betoogt, als vertegenwoor-
diger van de zwarte bevolking, dat de onderhavige regeling ï/^permw/Wy
rf/uteï wwnor/ry vori/i# .vrA-g/igr/j' in strijd met art 2 Voting Rights Act. Boven-
dien zou de wijze van verkiezing van de twee rechters uit het

, "Wï// / /HS/WSO/I 'S ru/ings /?e /"«e/rom
/'/as? Was toserf o/i sex? Was />ased" on soc/a/ s/a/ws o//ne /?artiVs? Was

on ///e econo/m'c s/a/«s o/ /ne /wrtJM?" Bron: Maria N. Greenstein, WanrffrooA:/or
./«oVa'a/ A/o/n/na/i/ig Co/«//i(ss/oners, >4/ne/7can yitt^tca/ur^ Soc/ery, 1984, p. 69

170. Onlangs stelde de /4/n^ncan yue/ica/«rf 5ocie(y de Wwn/«r /4vvwrd in, een aanmoedi-
gingsprijs die wordt toegekend aan personen en organisaties die zich hebben ingzet voor
"s/£n//Fcan/ ac/iiivemfn/ in im/)rovi/igy(<e/ic/a/ sW?c//o«". De eerste //Mn/f r/lnarrf werd
toegekend aan Milton L. Henry jr., directeur van het Fw/itf"/or A/oa"f m Cowrts in New
York. Bron: /l/n<?ncan yud/ca/ure SociVfy, «e/jort /o m«n/»m. april/mei 1992.

171. Mario M. Cuomo, Erecuft've Orrftr No. 149, 23 september 1991
172. Ot/som v. /JoÉ-mt-r, 111 S.Ct. 2354 (1991). Men leze uitgebreider over de voorge-

schiedenis van deze kwestie bij: Judith Haydel, 5e<r/io/i 2 o///ie Vo/«ig /?/g/s /lc/ o/
/965; a c/ia//enge /o s/a/eyuaïcia/ e/ecft'on sjs/ems. Judicature, 1989, p. 68-73
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in strijd zijn met het veertiende en vijftiende amendement van de
Amerikaanse Grondwet, dat discriminatie in het algemeen door de wetgevers
in de staten, en bij de uitoefening van het kiesrecht in het bijzonder, op grond
van 'race, co/or, or/jrev/ottf co/utf/ion o/servmtt/e'verbiedt.'™

Het betoog van Chisom is - kennelijk - gebaseerd op de vooronderstelling dat
blanken en zwarten de voorkeur zullen geven aan een kandidaat uit de eigen
gelederen, en gaat er dus van uit dat kiezers hun stem baseren op etniciteit en
niet (alleen) op politieke voorkeur. Van belang is dat het Louisiana Swpreme
Cowrr altijd exclusief uit blanken heeft bestaan. De eisers hopen er op dat het
mw///-me/n&er <forr/c/ zal worden verdeeld in twee aparte .y//7£/e-/nem6er dis-
tricten. De verdediging - de staat Louisiana - voerde (onder andere) aan dat de
Vo/wg /?/g/itó .4c/ niet van toepassing was op rechtersverkiezingen omdat rech-
ters geen "rc7?reie«/a//vra" in de zin van de Voft'/rg /?ig/jw /4c/ zouden zijn. De
meerderheidsopinie van het Swpreme COK/T luidt evenwel: "We //iM, /jovvever,

///e better read//7g o///je wort/ "representa/ives" rfeycr/fces //2e winners o/"
p«/ar e/ecf/o/w. /ƒ exec«//ve o^ïcers, .y«c/z a

s/a/e a/romeyi' genera/, a/?i/ sta/e /razsurm, ca/i 6e
" sz/̂ p/y Zjecajtóe /ney are c/iosen by/wpM/ar e/ec/Zon, //ien //ze

same reasoning sneu/V/ a/?p(y w e/ecrerfyM^«." Het 5«preme Cowrr ontleent
daarvoor bovendien een argument aan een eerdere uitspraak uit 1991, waarin
hij vaststelt dat rechters betrokken zijn bij "po//cyma&i>i£ ar some /eve/V™
Het Swpreme Cowrr overwoog verder:

o///JC

173. Art. 2 van de F«frra/ Vo/wg /?ig//tó /It7 1965 (1982):
fa,) /Vo vo//ng <7i<tf/i/?ca//on or/7r?rf</««;V^/o vo/mg,
rf i/ia// ftf i;n/7Ojft/ or a/7̂ /iVrf fry any S/a/«? or ^o/iV/ta/ 5HM/vu/on /o df/ry
//i<? r/g/i; o/any ci7/z<?n o/"//ie l/n/'/frf 5/a/« /o vofe on accown/ o/" race or co/or, or in
con/raven/ion o/" //ie g«aran/eej 5e/ yör//i in sec/ion 4(/)(2J, as provirferf in

vio/a/Jon o/"jr«foec/i'on faj is ej/ai/is/iea" i/", frase^ on //ie /o/a/»/y
1/ is 5/iown //ia/ //ie /w/i'/ica/ /?roce5je5 /eaa"ing /o no/nina/ion or e/ec/wn in //ie S/a/e or
/?o/i7i'ca/ .s«M/vuion are no/ er/na/fy open /o />ar/ici]pa/ion fry /ne/Mfrer.y o/" a C/OJTJ O/"
ci/i'iens pro/ec/erf fr>' .si/friec/ion faj in ///a/ to /ne/nfrerj Ziave /e .̂ï oppor/«ni7y //ian o//ier
/ne/nfrer5 o/" //ie e/ec/ora/e /o par//cipa/e /n /ie /?o//7ica/ protw» an^ /o e/et7 repre-
sentatives (accentuering van mij, MdW) o///ie/r c/ioice. 77ie e*/en/ /o w/i/'c/i mf /n tm
o/"a pro/ec/ea* c/asrs /iave freen e/ec/erf /o q/^ife in //ie S/ci/e or/»<j/i/ica/ .SM/tt/ivision is
one c/rc«;n5/ance »v/iic7i /nay fre conjK/erea*.- /'rovio'et/, 77ia/ no//ii'ng in //lis jec/10/1 e5/a-
fr/is7ies a rig/i/ /o Ziave /ne/nfeers q/"a /jro/ec/ea* c(a» e/ec/e^ in n»«nfcers e</Ma/ /o /Aeir
propor/ion in //ie /?o/7H/a/ion.

174. Gregory v. /is/icro/z, 111 S.Ct.2395, 2404, L.Ed.2d (1991)
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r/zey ^raZ7fo/ie</ to/4rt!fte /7/y«dges
«</ wow/d oe ,v/?e/fe/"^/row pz^o/zc

aw/ .satary prorecrz'on. /«rf^rf, f/j^e vzews vv r̂e ge/?era//)> .v/iar^ />y rfa
Sta/es, rf«n>i^ r/?e ear/y j e a ^ o/ r/je flepz^Mc. Lo«/i/örta, no wever, /KW c/zose/z a

cowrie. /r /iav rfedrferf fo e/ecf /w y'wdges a/w/ ro cowpe/ ywrf/da/ co/i-
ro v/e /or popa/ar ^wppo/t yw.?/ ay or/?er po/Zrico/ cawrf/rfare^ rfo. 77w

o / e/ecrora/ po//ft"cv caw/or oe revo/verf oy crerf/ft'/ig y'wdgev vv/7/j
z>j<//y/ere«ce ro f7?e popw/ar vwVZ w/i//e .«/««to/jeoM^/v ref/w/n>?£ r/?ew ro rw/i/or
e/ecreo" o^ïce. Wften eoc/? o/^evera/ mem/jer^ o / a cowr? wz«r Z?e o rem/e^r o /a
^eparare rfwrr/cr, /f .veem? oor// rea.vo/7flft/e ro ctoracren'ze r/ze vw/j/zer^ a^ repre^en-
/an'vev o/r/zaraV.vrr/cr. C-j LOM/.VZÖAZO COMW, O / course, exc/z«/e j'«y'M<//dary/rom
r/ie coverage o/r/ze Vbn'ng /?/g/iw /Icr ov c/za/z^z>z^ ro o yyjre/n z>z w/zzdzyz«/ge.? arc
appozVzferf, a«ö" z>» r/iof way, zr COMW e/zao/e zr.vyz«/#e.? ro oe z>z</zĵ erenr ro popw/ar
opz>zzo/z. 7?ze reajo«.v vv/ẑ  LoM«/a«o /zoy c/zo^e/z or/zenv/^e a repred^e /y r/ze rea-
sons w/zy /r w oppropr /are /or § 2, as we// as § 5, o/r/ze Vori«g /?/g/zrs >4cr ro
co/7rz>zz/e ro app/y ro itöyïaftaa/ e/ecrz'o/?s. " • . - . . . , . . .

In zijn diwe/ifl/i^ op/n/o«, die gedeeld werd door ./M^ricer Rehnquist en Kenne-
dy, meent Scalia dat het Stóprewe Cowrr in de Vorinj? /?/^/zr^ /Ier slechts heeft
gelezen wat hij heeft willen lezen. De conclusie van het Hot' dat rechters "re-
preventór/vev" zijn noemt Scalia echter "ü«/re owr Ö / accord vv/r/i r/w/ WMO/
pracrice": .. • . : -, ;;>•

"77zere w //rr/e rfowwr r/zar r/ze or</z>zary wea/zz>zg o/ "repreve/irarz ves" does nor
z>idz«/eyMfl"£ev, see Weosrer's Second /Vew //zrernar/o/za/Dzcrzowary 2 / /4 (̂ 7950).
77ze co«rr's/ee/;/e ar^wwenr ro r/ze co/zrrary /s r/zar "represenror/ves" wzea/zs r/zose

"are c/zosen /;y popz/tor e/ecrz'o«." f..J O/z r/zar/zypor/zeszs, r/ze/a«-e/ecrerf
rs o/r/ze b«se/;a// /1//-Srar reawu are "represenrarz'ves "-/zard/v a com/non,

//even a pmn/.v.wWe. z/sa^e. Swre/v r/ze word "represe/zrarz've" co/z/zores o/?e w/zo
w nor »«/v e/ecred oy r/ze peop/e, war w/zo a/so, ar a m/n/mu/n, acrs on öe/za//o/
r/;c peop/e. 7z/d^es do r/zar z>z a sewe-owr /zor z'n r/ze ordz'/zary sense. /4s r/ze capr/ons
o/ r/ze p/earf/7j#.v z'n so/«e Srares sr/7/ a'/sptVi}'. z'r zs r/ze prosecuror w/zo represent
"r/ze Peop/e"; rney'«d#e /-Epmrenrs r/ze Low-vv/zzc/? oyren reowzres nz'wz ro ra/e
agaz'nsr r/ze Peop/e."

In haar commentaar bekritiseert de /Varvora' Law /?evzew zowel de analyse van
de meerderheid van het Sw/w<?/m? Cozzrr, als die van Scalia c.s., omdat beide te
zeer leunen op grammaticale argumenten.'^ De Harvard Z 2̂w /?ev/ew meent
daarentegen dat voor het begrip 'reprsentatie' aansluiting moet worden gezocht
bij de politieke realiteit; "wze mw r̂ a/ra/yze co/jremporarvyMdzc/a/
a rea/zs/zc

175. Warvard I/nv Rev/ew. /radmg cas«, 1991, p. 409-418
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WOMW o^ree mar, «n/z&e /e£«fafors and ejtecwrive ojö?ria£s\ w/zo
me arfva/jcewjenr o/ r/ie/> conjrifMe/iw' mrere.vw, me /flea/ y/«/^e

mrerprer me /aw //«pam'a//y a^/ w'goroztf/> aZwram /row erta£>/(.tó//}£ p«Z?//c
po//cy. //zrea/7ry, however, a degree o/tou'wjajtm^m/ie/-e5/nmey/«//da/ro/e-a/jrf

w, öy de/m/rion, a/z exrre/ne/y po//r/ca/ actt'w'ry. F«/7/ierwore, some
are öew/rc/zed £y me sedacr/ve appea/ o/me po/zr/ca/ arena awrf acttve/y

we /V/eo/og/ca/a^enrfaj. /Icceprmg mo^e/-ea/Zr/e ,̂ ones/joaWno/èe jurpmea"
me appomrwe«r OHO" ̂ e/ecno« o/y«a"ge5, eve« af me /j/̂ /je r̂ /evefa, /ww

Z?ecowe a .vupreme/y po//rica/ a^a/r."

De Harvard Law /?ev/ew meent dat, nu benoemde rechters "po/tóca/ artorr"
zijn, gekozen rechters "eve/i more ^o" kunnen worden beschouwd als "repre-
5e«/aftve.v", en wel '7 /̂o ^ ^ exfó/tf r/zar me mrerei'tó o/rtei> co/i5ft7w
and de/ï«e fAe/r df m/o/i/naA:{/z^ proce.w«". Daaruit volgt volgens de
Law flev/ew dat deze rechters gekozen moeten worden "m a manner r/za/ a/-
/ow5 me ^/// and elective parriaparion o/ a// c/rize/ts." Dit heeft tot conse-
quentie, aldus de Harvard Law /?ev/ew, dat het kiesrecht meer inhoudt dan
"mere access to me fta//or" en "n«mer/ca//>'/a/r repre.ven/afl"on." 'Trwe
five vo/z'ng reaw/re.v r/?ar r/?ere fee a/a/r apportionment o/growp power
a// growps, w/iemer or nor a parricw/ar growp can e/ec/ to ow/j ca/zdidares. f... j
5"wcn an approach wo«/d move a// mMw/ri<?5 c/o.ver to me /dea/ o / ^ / / and
elective parnczpafion /n me po//nca/ arena." En daarmee bereikt de Harvard
Law flewew dan, zij het dan vanuit een ander perspectief, dezelfde conclusie
als de meerderheid van het Swpreme Cowrr, namelijk dat het rechtersambt een
'representatief karakter heeft.

De opvatting van de meerderheid van het 5«preme Cowrr komt er in de kern op
neer dat - wat men ook moge vinden van rechtersverkiezingen - de staat
Louisiana nu eenmaal die keuze heeft gemaakt, en dat daaraan dus ook conse-
quenties moeten worden verbonden: "77ze yw/idamenra/ re«.v/on fte/ween me
/dea/ c/iaracrer o/ r/ze ywd/c/a/ o$?ce a/id r/ze rea/ wor/d o/ e/ecrora/ po//r/c.ï
cannor /?e re.vo/ved Z?̂  cred/r/«g ywdges w/r/z rora/ /nd/jlference to r/ze popw/ar
m"// w/z//e v/m«/raneoM.v/y reow/n/i^ mem to r«n /or e/ecred oj^ïce." Zeker nu
de selectie van rechters niet alleen de uiterlijke verschijningsvorm van normale
verkiezingen heeft, maar rechterlijke ambtenaren bovendien dezelfde functie
als politici lijken te hebben, is toepassing van het begrip 'representatives'
volgens het Supreme Court gerechtvaardigd. De Harvard Law/?ev/ew volgt een
soortgelijke weg waarbij eveneens wordt aangesloten bij de politieke realiteit.
De aansluiting bij de politieke realiteit is echter - om drie redenen: feitelijk,
historisch en theoretisch - niet sterk. Feitelijk niet omdat het U.S. Supreme
Court en de Harvard Law /?ev/ew wel wat erg gemakkelijk voorbij gaan aan
een andere politieke realiteit, namelijk dat rechtersverkiezingen niet kunnen
worden beschouwd als verkiezingen; van enige 'volksinvloed' is, noch waar
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het betreft de kandidaatstelling, noch waar het de uitslag betreft, immers
sprake, het voorgaande moge daarvan het bewijs zijn. Historisch is het
bovendien zeer de vraag of men - gezien de (aard van de) totstandkoming -
rechtersverkiezingen over dezelfde kam mag scheren als andere verkiezingen;
het is immers hoogst twijfelachtig dat de New Yorkse grondwetgever de bedoe-
ling heeft gehad voor de rechterlijke macht een representatief stelsel in te
voeren. En al zou dat zo zijn, dan rijst tenslotte de vraag - en daarmee bereiken
we de kern van het tegenargument van de dme/i/ers - wat de reikwijdte van het
begrip 'repre.«wa//ve' is; is daarvoor voldoende een passieve representatie
(enkel gekozen door het volk) of moet daarbij tevens sprake zijn van actieve
representatie: handelen namens het volk? Scalia meent - zonder daarvoor argu-
menten aan te dragen - het laatste, en concludeert daaruit dat van representatie
geen sprake is.

5.8.1 Proefprocessen en voorstellen tot grondwetswijziging

De uitkomst van Chisom v. Roemer, en de hint van de 7<a^ Force on
D/wrwTy hebben de discussie over mem se/ec/ion niet ongemoeid gelaten. Bij
het afsluiten van dit document (voorjaar 1994) is een drietal processen aan-
hangig tegen de wijze waarop rechters in (bepaalde delen van) de staat New
York worden gekozen. Het G?mer./ör CWU/IVU/ZO/KZ/ /?/g/iw begon op 30 maart
1992 een proefproces tegen de staat New York (France v. Cwomo'™), ge-
volgd door een tweetal andere processen: De/ 7bro v. Cwomo en f/ea/y v.
Cwomo. Tevens is een voorstel tot grondwetsherziening aanhangig gemaakt, dat
behalve in de integratie van de rechterlijke instanties in eerste aanleg (cow/t
merger), ook in mem se/ec/io/z voor de leden van het SM/Jreme Courr voor-
ziet.'" Deze z.g. governor's £ƒ// werd aanvankelijk door een groot aantal
belangengroeperingen gesteund, maar daar is sinds de proefprocessen verande-
ring in gekomen. Terwijl het er tot zeer recent naar uitzag dat de ontwikkelin-
gen met betrekking tot mem se/ec/Zon uiteindelijk via een grondwetswijziging
hun beslag zouden krijgen, lijkt de weg op het allerlaatste moment af te buigen,
omdat minderheden alsnog hun hoop gevestigd hebben op een gunstige uit-
komst van een van de drie rechtszaken, zodat de wetgever gedwongen wordt
tot een andere indeling van de districtsgrenzen.

De ironie van Chisom v. Roemer - waarin het f/. 5. Swpreme COM/? uitdrukke-
lijk zijn scepsis uitspreekt over een verkiezing van rechters - is dat het een bres
heeft geslagen in de aanvankelijke onverdeelde steun voor men/ se/ec//orj.

176. i /mW 5/a/w D«/rit7 Cour/ 5o«///frn </is/ric7 o/Afew Kor/t, 92 Civ. No. 1144 (JES),
30 maart 1992

177. Voorstel tot grondwetsherziening van de senatoren Goodman, Connor, Leichter,
Marchi, Montgomery, Ohrenstein, 11 februari 1992. S.6991-A. 10427.
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Hoewel het één (invoering van menY se/ecrton) het ander (een andere indeling
van districtsgrenzen) niet uitsluit, lijkt de discussie over de toegang tot het
rechtersambt zich meer dan ooit toe te spitsen op de persoon van de rechter,
en niet op diens professionele kwaliteiten. Wellicht biedt, behalve de uitkomst
van Chisom v. Roemer, de scepsis ten opzichte van rechtersbenoemingen, die
traditioneel juist van de kant van etnische minderheden heeft bestaan, een
andere verklaring voor deze tactische zet. Er bestaat onder deze groepen een
groot wantrouwen tegen benoemingscommissies, die de gouverneur of burge-
meester adviseren, omdat zij door hun (vermeende) eenzijdige samenstelling,
de toetreding van vrouwen en etnische minderheden tot de rechterlijke macht
negatief zouden beinvloeden. "* Ook bij mer/Y .ve/ecrio/i worden steeds vaker
vraagtekens gezet, en recent is de term T/ze Fraud o/Men/ Se/ec7zo«' geval-
len.'™ De New Yorkse rechters William C. Thompson en Constance B. Mot-
ley, spreken in dit verband over de 'e/ttitf rem/e/iacv' van /nem .ve/ecrion:

i/i targe /jarr/row tne mo/or /aw/ïrwu, w/;ere tne
o/r/ze attorneys are w/nfe a/w/ w/z/re-s/ioe. /r/ocuves on ca/iöWafes o/a certain
c/a5J a/?*/ soda/ background and ignores tne aïversi/y W/H'C/J now ejci'sw among
attorneys. (-J WfrnoM/ a commitment ro ajprmarive action tnat woa/d/orce wem
se/ecfl'on committees ro care/id/y consider a«a///zed4/ncan-/4merican, Latino and
/4s/an candidates o/bot/? genders, t//e/edera/ benen vw7/ remain nomogeneous and
«nre/Zective o/tne /argerpopw/ation."'"

Uit onderzoek uit 1985 van het Fund for Modern Courts blijkt echter dat deze
vrees ongegrond is. Een aanzienlijk groter aantal vrouwen en leden van etni-
sche minderheden bereikt het rechtersambt na benoeming (17.9%) of onder een
stelsel van m<?r/f se/ecfto/i (17.1 %) dan na verkiezing (11.7%). Voor de Ver-
enigde Staten in het algemeen geldt volgens onderzoek uit 1993 zelfs, dat 32%
van de zwarte rechters door /neriY se/eefton benoemd wordt, tegen 11 % van de
rechters die gekozen worden. "77iere « no rawon w/ry proper/y awwrirttfed

c0/wnw.«'o/« snow/d £e ca//ed "e//iitf" a/id no proo/pre^en/ed ^
rney intact* are.", aldus Elizabeth B. Hubbard van Modern Cowrtt.""

178. Jtofic/a/ 5e/ecriow anrf l/ie B/ac/t £cper/>wce, in: y<«/icalM/-tf 77»er yowrwa/ o/ //i*
/4/ne/-/ca« 7i«//camre 5oa>/>', 1975, p. 441. Zie ook: Meade Esposito, de Democratiche
leider in Brooklyn in 1983: "(//K/era men/ s>'5ie/n/ro/« Wa// 5/ree/, >>o« vvoi/Wn/ Ziave
a«v //a//a«5, VOM VWMMVI/ Aave any women or Madfcs or W«pa/i/c5." New Kor* Pos/.
6 oktober 1983.

179. William C. Thompson. O/?en Lener /o //ie ötadt A Pwer/o Wran COUCMJ. 77ie Frawd
«ƒ 'Wen/ Se/ec/;ow', New York Law Journal, 24 juni 1993

180. 1/5. ./Mdge 5peafcs OM/ O/I Jurficia/ Diversi/y, New York Journal, 28 juni 1993
181. Elizabeth B. Hubbard, Men/ Se/ec/ion Syi/em For ./i«/ge.s De/ent/erf, New York Law

Journal, 1 juli 1993. Al eerder werd echter getwijfeld of rechtersverkiezingen in het
voordcel van etnische minderheden werken: Michael David Smith, flace ve«*« rofte:
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5.9 Nabeschouwing • ' '

In hoofdstuk 1 werd rechtsvergelijking, net als rechtshistorisch onderzoek,
m'cvty 6w.v//zm genoemd, omdat elders een glibberig pad wordt bewandeld,
waarbij tal van sociaal-culturele en economische gevoeligheden niet (direct)
onderkend worden, of waarmee om redenen van tijdgebrek of expertise geen
rekening kan worden gehouden. Bovendien rees de vraag naar de relevantie
van rechtsvergelijking, - 'wat koop je ervoor' - een vraag die, daar zijn
veronderstellingen voor, aanvankelijk nog luchtig gepareerd kon worden met
de opmerking dat het 'confronteren van ogenschijnlijke extremen tot relative-
ring en zelfinzicht leidt'. 'Kan leiden' zou ik nu van dat laatste willen maken,
en: 'op termijn wellicht'. Dat het pad glibberig was staat vast, dat sommige
gevoeligheden niet onderkend zijn valt niet te ontkennen, en dat we over
extremen praten is evident. Maar dat dit ook tot relativering en zelfinzicht heeft
geleid, daar ben ik nog niet zo zeker van. Wie verzekert mij dat niet - zoals dat
de psycholoog Heymans overkwam - de echte geleerden straks met de onder-
zoeksgegevens aan de haal gaan? Het voorgaande geeft de Nederlander immers
alle reden voor een geamuseerd hoofdschudden ('het valt hier dus allemaal nog
wel mee'). Ten onrechte; een authentieke verbazing mag de lezer niet ontzegd
worden - dat effect is hier en daar voor de leesbaarheid zelfs nagestreefd - maar
iedere consequentie die men er voor eigen land aan wil verbinden, is niet alleen
- zoals Heymans'^ voorzichtig opmerkte - voor eigen rekening, maar ook
onjuist, al was het maar omdat dit hoofdstuk over Amerika ging, en niet over
Nederland.

Als er bij het voorgaande, in vergelijking met ons land, iets opvalt dan is het
wel dat in de Verenigde Staten de functie van de rechtspleging - soms letter-
lijk - op straat wordt uitgevochten, iets wat mogelijk wijst op een grotere
betrokkenheid van de burger. Dat is geen bijzondere verdienste van de Ameri-
kaanse samenleving, want die 'betrokkenheid' lijkt vooral te worden ingegeven
door de noodzaak het eigen hoofd boven water te houden. Bovendien gaat die
betrokkenheid blijkbaar ook weer niet zover dat men zich, voordat het er echt
op aankomt, nl. in het stemhokje, (voldoende) informeert over een rechters-
kandidaat. Maar duidelijk is wel dat, wat het vraagstuk van de selectie van
rechters betreft, sprake is van een brede publieke discussie, tussen vakgenoten,
in de pers, waardoor publieke opinie en staatkundige werkelijkheid elkaar
minder snel mislopen dan bij ons. In hoofdstuk 4 is er reeds op gewezen dat,
nadat in ons land in april 1970 bij Koninklijk Besluit de Commissie aantrekken
leden rechterlijke macht was ingesteld, die tot taak kreeg voortaan niet minder

//ie </;7i;n/na o/WadtyadgM, 1983, p. 108
182. G. Heymans, Psyc/io/og/> rfer vrouwen, 1920, p. 12-13
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dan de /2e//? van alle toekomstige rechters te selecteren, de regering de Tweede
Kamer een jaar later nog van het bestaan en het doel van deze commissie op
de hoogte moest brengen."® En inmiddels heeft deze commissie, die ooit als
een experiment begon, waardoor zelfs de meest elementaire voorzieningen (sa-
menstelling, zittingsperiode, rapportage) niet geregeld zijn, geruisloos een
permanente status verkregen. Zoiets zou in de Verenigde Staten ondenkbaar
zijn. Al ver voordat van de instelling van zo'n commissie zelfs maar sprake zou
zijn, zouden er al tientallen c/a//w liggen; hoe en door wie is die commissie
samengesteld en welke status heeft zij, hoe lang is de zittingsperiode van de
leden, waarover, aan wie en wanneer rapporteert de commissie, en hoeveel
gaat het kosten? Is daarmee, in positieve of in negatieve zin iets gezegd over
Nederland of over Amerika? Laten we het er op houden dat de conceptie van
parlementaire en publieke controle, in relatie tot de rechterlijke macht, een
andere is.

Met het voorgaande is gepoogd de discussie over het democratische perspec-
tief, dat het vraagstuk van de toegang tot het rechtersambt in ons land lijkt te
domineren, op voorhand enig reliëf te geven. Het democratische perspectief
oriënteert zich voor zijn probleemstelling, zoals we nog zullen zien, op de
vermeende controverse tussen de benoeming en de verkiezing van rechters, om
de democratische legitimatie van de rechter te bepalen. Uit het voorgaande
moge blijken dat, in de Verenigde Staten althans, die controverse - op grond
van de praktische ervaringen die met rechtersverkiezingen zijn opgedaan - al
sinds de invoering van die verkiezingen, sterk gerelativeerd wordt. Dat we het
bij de selectie van rechters in ons land, a//eremY hebben over de professionele
kwaliteiten van de kandidaat - welke dat ook moge zijn -, en niet (of pas in
laatste instantie) over de betreffende persoon is een vanzelfsprekendheid die
niemand hoeft te worden toegelicht. Omgekeerd zijn selectiecriteria als 'inte-
griteit, 'ervaring', en 'deskundigheid', onafhankelijkheid en onpartijdigheid,
die bij ons behoren tot de ingesleten clichés, begrippen waar men in de Ameri-
kaanse deelstaten - kennelijk - niet eens aan toekomt. De discussie over de
democratische legitimatie van de rechter lijkt daardoor, zo zal in het volgende
hoofdstuk worden betoogd, op grond van deze ervaringen, inmiddels een stap
verder dan die in Nederland.

183. Hand. II 1970-1971. 10 808, nr. 7, p. 11
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H o o f d s t u k 6 : - - - '"•••--•• -ïf-;>* ^:?r- • > • -

Het democratische perspectief ' •

6.1 Inleiding ;

Nadat in de hoofdstukken 3 en 4 de vraag naar de feitelijke regeling van de
toegang tot het rechtersambt, en naar de overwegingen die aan die regeling ten
grondslag liggen, aan de orde is gekomen, wordt in dit hoofdstuk onderzocht
welke tendensen ten aanzien van dat vraagstuk zijn waar te nemen, en hoe deze
moeten worden gewaardeerd. Hoofdstuk 4 eindigde onder andere met de op-
merking dat de maatschappelijke discussie over de toegang tot het rechtersambt
in ons land geen gelijke tred houdt met de institutionele ontwikkelingen op dat
punt. Terwijl de onderwerpen die feitelijk de toegang tot het rechtersambt
macht bepalen (werving en selectie) door een technocratisch perspectief worden
beheerst, zagen we dat op een ander niveau in toenemende mate een meer
principiële benadering van met name het vraagstuk van de £ertoewu>i# van
rechters valt waar te nemen, dat hier het democratische perspectief wordt
genoemd. Het gaat daarbij om een vaste - bijna dwingende - route, die een
drietal stappen omvat: de vooronderstelling van een bepaalde conceptie van de
trias politica (§ 6.2), het daaruit voortvloeiende legitimiteitsgebrek van de
rechter bij een bepaalde rechterlijke taakopvatting (§ 6.3), en het aannemen van
een verband tussen de legitimatie van de rechter en de wijze van aanstelling van
de leden van de rechterlijke macht (§ 6.4). Anders dan het technocratische
perspectief, neemt het democratische perspectief wèl een verband aan tussen
de rechtsprekende taak van de rechter en de wijze waarop de rechterlijke macht
wordt samengesteld. Toch kleven aan het democratische perspectief, zo zal
hierna blijken, zowel wat zijn uitgangspunten als zijn uitkomsten betreft, ook
niet geringe bezwaren.

6.2 De trias politica: machtenscheiding

De eerste stap in het democratische perspectief is het uitgangspunt dat de plaats
van de rechter in het staatsbestel moet worden beheerst door 'de' trias politica,
die wordt opgevat als de scheiding van de staatsmacht in een wetgevende, een
uitvoerende (of besturende) en een rechterlijke macht. '77ze orac/e vv/io is a/-

/ww//erf a/id ated on r/z/s .vw/yVcr w r/ze ce/e/>ra/&/ A/evtf£v<7«/ew', schrijft
alias James Madison in 1787 verveeld, alsof er (toen al) niets nieuws
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meer over dit onderwerp te zeggen valt.' Ten onrechte, zal hierna blijken,
machterucne/d/ng is slechts één variant van de leer van de trias politica. Toch
hanteren de regering, het parlement en de media slechts een vrij beperkt begrip
van de trias politica, dat vooral het aspect van machtenscheiding accentueert,
en waarin het ideale uitgangspunt lijkt te zijn dat de rechter 'niet aan politiek
doet'.- Of, zoals De Werd weinig genuanceerd opmerkt naar aanleiding van
de commotie rond een aanbeveling van de rechtbank Roermond': "De 7V/as

voorondersre/r een srn&re .yc«e/d//zg van wer#eve/z<ie, wrvoere/u/e en
mac/tf".* Het jargon dat gebruikt wordt is veelzeggend, en sluit

naadloos aan op de positie die men de rechter in het staatsbestel idealiter
toedenkt. Hij dient bij voorkeur niet op de 'stoel' van de wetgever of van het
bestuur plaats te nemen - net zo min als de wetgever en het bestuur iets 'op het
bordje van de rechter' mogen afschuiven - en betreedt de rechter onverhoopt
toch het 'terrein' van een van beide anderen, dan spreekt men over een 'wetge-
ver-plaatsvervanger' die in 'politiek vaarwater' terecht komt.''

Bovenstaande triasconceptie valt de laatste jaren met grote regelmaat te be-
luisteren. Het is de dominante visie geweest die onder meer heeft geleid tot de
afwijzing van het toetsingsrecht bij de grondwetsherziening van 1983, die er
op haar beurt weer de oorzaak van was dat een discussie over de toegang tot
het rechtersambt uitbleef (zie hierna). De Staatscommissie Herziening Rechter-
lijke Organisatie noemt het beginsel van machtenscheiding in 1985 'van zo
groot belang' dat zij een alternatief benoemingsstelsel voorstelt.' De laatste
jaren komt men de nadruk op de machtenscheiding tegen in tal van politiek-
staatkundige analyses over 'de plaats van de rechter in het rechtsbestel'. Zo
waarschuwt minister-president Lubbers in 1990 in zijn 'Nijmeegse rede' voor
"de dmj?e«de ve/7ne/!#/fl£ en daar/wee ve^todc/m'/jg van de ondervcne/den de-
/en van de wa.v po//ftca. Een tfoedywncflonerende ma.v /?o//rira vraa^r om een
ne/der onderrcne/d van /a/cen van wer#ev/ng, van d/e van nef/?e.«wwr en d/e van
de rec«re/7//A:e wac/tf.'" Ook de bijzondere commissie Vraagpunten (commis-
sie-Deetman) redeneert in 1990 langs dezelfde lijn. Door de 'toenemende
bemoeienis van de overheid' zijn de organen van de democratische rechtsstaat

1. Federa/u/ /w/jers, no. XLVII
2. Vergelijk: W.J. Witteveen, De /-e/one/t I/I /ie/ rec/if Over retorica en /ViferprefaH'e,

5/aa/.sret7i/ en tfemocra/fe. 1988, p. 272
3. Zie over deze kwestie § 4.9.9.3
4. Henk Schroen, "De co/n/noft'e j/t Koerrno/tó/ /iee/? ooit /?as/ï/eve faiw/en". De Limburger,

10 oktober 1992
5. Vergelijk mijn bijdrage in: Ver/ia/e« over de G/widwe/, 1993, 4/sc/iu/ven WJ

van de .s/oe/ van de wefgever /war /ief ford/e van de rec/i/er, p. 136-141
6. In de vorm van een Raad voor de rechterlijke macht. Zie § 4.10.2.1
7. Gepubliceerd in: Nederlandsche Staatscourant, 4 september 1990
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- de wetgever, het bestuur en de rechterlijke macht - onder druk komen staan,
en is de balans tussen wetgeving, bestuur en rechtspleging, de trias politica,
'verstoord':

"ffer w rfe vraa^ o/ rfeze onrvwMe//n# zien verrfraa^r wer a*e Mir#a/i£.s'punten va/?
onze 5toa/ï/nnc/jf//?g. Deze Hi'r,i?an#.spw/?ren /?ottt/e« rocn w. rfar wer#ew>j#, 6«r««r
en rec««/j/^//ïg e/& a/zonder/i/fc Axacntenj ae aan /«ter va/? /?e« a/zonaer////fc
op^ea"ra^en gro/jrfwerre///fe raa£ zo^rfra^CT voor ae op/o&f/ng va/j proWe/we/j en

worsen, za/ a"e noorfzaa^ o/w a's /-ec/irer 1/1 re .v
a*af over/ie/^oprrerfe/j op z/c/jze// /e^/riew /?e/zoo/t re

zyn. "*

De commissie gaat nog niet zover om te zeggen dat het optreden van de rechter
(soms) niet-legitiem is, maar zij trekt wel een duidelijke - zij het nogal
willekeurige - grens bij het rechterlijk toetsingsrecht. Invoering daarvan zal
moeten samenhangen met de wijze van benoeming van een Constitutioneel Hof.
In dit verband wijst de commissie-Deetman er op dat de Hoge Raad, in verband
met de voordracht van de Tweede Kamer, zijn legitimiteit ontleent "aan een
zefcere mare van rnspraaA van feen a"ee/ van) a"e vo/foverregenwoorafy/ng £(/ a"e
£enoe/n/n# van nen, aan vw> a"e roers/n# van wetten aan a*e Grondwer zo« wor-
den roeverrroMwa"."' Met dat laatste - de koppeling tussen het vermeende legiti-
miteitsgebrek van de rechter en de wijze van samenstelling van de rechterlijke
macht - lopen we echter vooruit op de derde stap in het democratische perspec-
tief. Eerst wordt bezien hoe in het democratische perspectief een legitimiteits-
probleem ontstaat.

6.3 De taak van de rechter versus de legitimatie van de
rechterlijke macht: het toetsingsrecht

Traditioneel vormt de bovenstaande (enge) conceptie van de trias politica de
aanzet tot het klassieke argument - ook: 'democratieargument' - tegen de
bevoegdheid van de rechter om wetten aan de Grondwet te toetsen (toetsings-
recht), dat door Cliteur eerder aldus werd samengevat: "£en wer Z/i/orme/e z/'/i
w nerprodwA:r van a"e de/nocrari.vcn geconrro/eera'e wer#ever (-,), en wanneer a*e
recnrer a/5 een /uer de/nocrarwcn geconrro/eerd orgaan vervo/#en.ï d/e proaaA:-
ren van de wergever zo« gaan roewen dan w dar re ftescnowwen a/.v een /n̂ rewA:
op de denjocrar/egeddrnre."'" Het verbod tot toetsing van de formele wet aan
de Grondwet is neergelegd in art. 120 GW. Dit verbiedt de rechter de grond-

8. Bijl. Hand. II 1990-1991, 21 427, nr. 3, p. 6
9. Bijl. Hand. II 1990-1991. 21 427, nr. 3. p. 40
10. P.B. Cliteur, /4r£Km«i/e/» voor en /ege/i consr/fwrione/e fomwg, NJB, 1989, p. 1369
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wettigheid van wetten en verdragen te beoordelen. Volgens de Hoge Raad
omvat dit verbod ook de toetsing van de totstandkoming van wetten en
verdragen aan de Grondwet", en de toetsing van wetten en verdragen aan
ongeschreven rechtsbeginselen. Dit laatste besliste de Hoge Raad in het z.g.
Harmonisatiewet-arrest'-, onder verwijzing naar de handhaving van het toet-
singsverbod bij de grondwetsherziening van 1983 (zie ook hierna). Bovendien
moet volgens de Hoge Raad in aanmerking worden genomen dat een ruim toet-
singsverbod 'wezenlijk' is voor de "frad/flo/ze/e p/atfft va/i de rec/tfer/y&e
wiflc/zr //z 0rt.v staaftberte/ e« dar mer foz/t worctert #ezq?rf dto over de we/we/y/;-
Ae/d daar//i vera/iderj/ig re 6re/i#e/i w brede fcn/!# overee/ure/wni/ij? ftesraar."
Het is overigens opmerkelijk dat de Hoge Raad twee jaar later, zoals we nog
zullen zien, als hij positief adviseert aan de regering inzake het toetsingsrecht,
weinig belang meer hecht aan deze opvattingen uit de 'brede kring'.

Het 'toetsingsverbod' in art. 120 GW laat intussen veel toetsing overeind,
zóveel dat materieel vrijwel hetzelfde effect bereikt kan worden als bij een
grondwettelijke toetsingsbevoegdheid voor de rechter. Zo bepaalt de Grondwet
sinds 1953 (art. 94) dat binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften
geen toepassing vinden, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een
ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrech-
telijke organisaties. Daarmee is het toetsingsverbod van art. 120 GW goeddeels
omzeild, want in internationale verdragen zijn soortgelijke grondrechten als in
de Grondwet neergelegd. Het probleem van de toetsing van de grondwettigheid
van (de totstandkoming) van wetten en verdragen aan ongeschreven rechtsbe-
ginselen blijft echter overeind." Wèl mag de rechter regelgeving van lagere
wetgevers dan de formele wetgever toetsen aan de Grondwet, en ook acht
'de '" rechter zich bevoegd lagere regelgeving te toetsen aan algemene rechts-
beginselen. •"'•-

11. HR 27 januari 1963. NJ 1963, 248
12. HR 14 april 1989. AB 1989. 207
13. Maar dat probleem zou met een toetsingsbevoegdheid voor de rechter ook niet

automatisch zijn weggenomen.
14. De bevoegdheid tot toetsing van andere algemeen verbindende voorschriften dan de

formele wet aan hogere algemeen verbindende voorschriften en algemene rechts-
beginselen is in de jurisprudentie ontwikkeld. Daarbij moet worden onderscheiden tussen
de administratieve rechters die al sinds 1935 aan ongeschreven rechtsbeginselen toetsen
(een uitzondering vormde tot 1988 de Arob-rechter) en de gewone rechter die pas sinds
1971 toetst aan algemene rechtsbeginselen. Zie hierover F.A.M. Stroink,
orga«wa/ie en rec/i/5/?raa)fc in J>ewi£(/ig, 1993, p. 36 e.v.
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6.3.1 Het toetsingsrecht en de legitimatie van de rechter

Het toetsingsverbod wordt thans door veel auteurs om een veelheid van redenen
verworpen.'* Het meest gehoorde bezwaar tegen het toetsingsverbod werd
hiervoor al genoemd, en behelst de inconsequentie dat de rechter een formele
wet wel buiten toepassing mag (moet) laten wegens strijd met een ieder ver-
bindende verdragsbepalingen maar niet met de Grondwet. Dit bezwaar is echter
niet het sterkste. Het sluit weliswaar aan bij de gegroeide praktijk dat het toet-
singsverbod /<?Zfó/Zy& omzeild wordt via art. 94 GW, maar geeft geen antwoord
op de prZ/icZpZë/e vraag die aan het democratieargument ten grondslag ligt, nl.
welk orgaan voor de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en ver-
dragen gelegitimeerd is. En juist door die vraag wordt (werd) de discussie over
het toetsingsrecht (en later die over het rechterlijk activisme) traditioneel
gedomineerd.

Reeds bij de invoering van het toetsingsverbod in 1848'* koppelt het Tweede
Kamerlid Sloet de bevoegdheid tot interpretatie van grondwetsbepalingen aan
de democratische legitimatie van de Staten-Generaal, of - omgekeerd - ver-
werpt hij de bevoegdheid tot toetsing van de formele wet aan de Grondwet door
de rechter wegens het ontbreken van die legitimatie bij de rechterlijke macht:

Z/fc de eer /?a</ te ort/vouwwi, èe/ioef Zit /i/er te ve/vfc/aren rfa/ de re#/-
ee/ntf/wZ/jg des vofc aan de we/#ew'n# foy mZ/ ^fenen te^éTwrand o/i/-

woe/. (-) De wefgeve/ide mag/ ZJ afa de eerste Zn de« S/aa/ te devc/iouwe/t. War zy
verord^r, mofl voor a//e« verWnrfgm/ weze«, door a//en ^eëerö/a/^d worde«.
M<?wa/?d, <:e//ï m«r ee/7É" der a«dere /«a#te«. wag daar />;ftre«A' o/? wa/:en. De
ryfo-wefte// /woeten o/?.vc/?e«döaar wezen. De re#ter///7:e wagf woe/ «/'e/ /« eene
öeoordee/mj? der Zwzer/y&g waarde rrede/j. Doerzy dZf, da/? verne^ zy ZZC/J èoven
«aar .vra/7d/jwn/ e/7 er zowde ee«e regter/y/te a/wiaj?/ o/;wraa/j, w/̂ er te vreezen dan
de grootóte aanwar/gmg van wergewng o/tt/rvoerZng. Waf dezen verkeerd moeten
doen, Ẑ  voor ner^re/ varftaar,- war een re^ter/Z/'/t gewZ/'jde, dar oo£

fay? nZer veranderd worden.""

Sloet had kennelijk nog een onbegrensd vertrouwen in een soepele werking van
het parlementaire stelsel, en hij stond daarin niet alleen. Hoewel de grond-

15. Zie P.B. Cliteur, o.c. p. 1369 e.v.
16. Art. 115 GW 1848: Vl//<? voors/e//i?/j va/l tv*/, door de ATo/iing «i rfe ft«Vte fcwnf« der

aa/igenome/i, ver/tn/^e/i *rac/« va/l we/ en worde/i door de/i

De y
17. Hand. Il, 1847-1848, p. 890
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wetsherziening van 1848 over het toetsingsrecht verre van helder is'", moet
het wantrouwen tegen de rechter - als we G.J.T. Beelaerts van Blokland mogen
geloven - ook aan de opstellers van deze grondwetsbepaling hebben voorge-
staan. Uit zijn privé-correspondentie met J.M. de Kempenaer, een van de voor-
mannen van de grondwetsherziening 1848, weet hij in een polemiek met
Opzoomer het volgende citaat op te diepen:

"De woorcfcrt de wetten z(/« o/wc/jeraföaar, ao/? o/ï. 775 <fer Gro/jrfwer
voegd, zy/i VÜ« D. Do/jyt^r Curr/itf a/ifcomïr/g. 77//'£e«rde Aef o/wawieer de recn-
ter.9 n/rt ejc Zege w/aar et cereörina ^MÖ^ÖW a^u/'rafó /?«n«e wir.s/>ra/:en pwrren;
meer «og, wanneer zy Z/C/J èov^« rfg« wg^wer p/^a^fó/i en /« ̂ r̂ rfg va/j /-gc/jf re
spreien r«i5c/2e« <7CT /MO/I en z///»g« naaffó, z/cA opw/er/jen /or rgc/irew over den

en ziyne werren Z»eoordeeWen en veroorrfeetóen. Dz'/weAfnoorde /itnem
: rfe rec/tfer/ï/Are ryrann/e w rfe er^re van o//en. ^ De werren moeten door
zonder onder.Tcne/d, /n den 5r«ür worden ^gëerftted/^d en nage/ee/d. f-J
men dor èegj/we/ n/ef ge^rreng va^r, dan worde de recnrer////:e macnr n/er

onder o/zoo men //ever w// naasr, maar ftoven de wergevende macnr gep/oar^r, en
naar een gezag roege/teAjd, zeer nadee//g voor de orde, ze/fr zeer nadee//g voor de

den jraar."" *'">'• • '•'- ^"' • y » * ' » ? < • * > > ' •

Het beroep op de brief van De Kempenaer is - dit terzijde - voor Beelaerts van
Blokland waarschijnlijk een noodsprong geweest, want in de hoofdstukken hier-
voor bleek dat hijzelf in het algemeen aanzienlijk meer vertrouwen had in de
rechter dan in de wetgever.™ Het argument heeft 123 jaar later, in 1971,
echter weinig aan kracht verloren, want de beperkte legitimatie van de rechter
(en op de achtergrond wellicht ook de vrees voor een 'dikastocratie'?-') vormt
nog steeds de hoofdreden voor de meerderheid van de Staatscommissie van
Advies inzake de Grondwet en de Kieswet om slechts een beperkte toetsingsbe-
voegdheid (nl. toetsing aan de klassieke grondrechten) te adviseren:

"/nrerprerar/e van grondwettü>e/w//ngen d/enr naar ner oordee/ van de .v
commws/e /n /aarsre /nsranr/e aan de wergever re worden overge/aren. 7mwers, de
wergever is M/ «/«re* ner orgaan, dar po//r/e/te veranrwoorde///7cne/d draagr.

18. De memorie van toelichting merkt over de zinsnede: 'De wetten zijn oaschendbaar'
slechts op: "£>e o/uc/ifnd/>a<377t«d *fer we/te/i /z^e/f e«if £/n>rfKM>e/e *e/«?A:?n/i:. Ziy

/i va/i
we/, /ie/ vaj/5/e//e« vaw

MvT, Bijl. Hand. II 1847-1848, XLIX, nr. 6, p. 345
19. G.J.T. Beelaerts van Blokland. De onsc/iend/warne/dder we/, 1868, p. 209
20. Zie § 2.8.1.2. § 3.8.2 en § 5.5.3
21. Zie bijvoorbeeld: Erik Jurgens, 0«/>egrype///'A: VOWIM van Waag.se/ie/?res/den/ VWe is rfe

/?aai: de rec/i/er o//ie/ /Jar/emen/?, in: De Tijd. 19 augustus 1988
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//zvoer/ng va/z ner rec/tfer/zyfc roeto«^/-ec/»f op /zer gene/e rerra/? van de
de rec/ztór z'« opr/ma /or/na op /zer geo/ed va« de po/zrieite sm/dvragen

Met het ontbreken van 'politieke verantwoordelijkheid' bij de rechter doelt de
Staatscommissie op beslissingen die tot stand komen "m de #e/zez/ne raadfaz-
mer.v va/z de n/er-vera«m'oo/'(ie///A:e rec/zrer/zy^e /z/ërarc/»'e, waarftzVz/ze/z de
door^rromz/z^ vee/ Trager ver/oopr da/z //z de ver/ege/zwoord/ge/zde co//e#e.ï."
Ook de regering - die het advies van de Staatscommissie volgt - meent: "//er
znnoz/d #eve/i aan derge///A:e ftegrzppe/z (Wa.v.v/eA:e en .yoc/a/e grondrernren,
MdW) oenoorr meer rn«/.v ftzy ner de/nocra/z\yc/z gekozen par/emenz" en de aa/z dar
par/emenr veranrwoord/ng 5Tntó/d/^e fleger/ng.""

Bovenstaande bezwaren vormen traditioneel niet het enige, maar wel het be-
langrijkste argument tegen-" het toetsingsrecht, al wordt het bezwaar van het
ontbreken van democratische legitimatie tegen de invoering van het toetsings-
recht de laatste jaren meer en meer gerelativeerd. Waar de Hoge Raad in 1970
nog aan de regering adviseert dat 7oett/n# van de wer aan de Grondwer de
recnrer /ZOM/ tonnen fterreAAen /n een po//r/eA:e srrzyd waar/n nzy mer ner oog op
zy/i po^/r/e n/er rnww Aoorf"", noemt hij in 1991 het bezwaar dat de rechter,
"wege/w zy/z wz/ze van ftenoe/nzng en ona/Tzan&e/z/A^ze/d m/nder ge/eg/rzmeerd
« r e oorde/en over ftzy de fteoorde/zng van wergev/ng fterroitfcen po//n'eA:e vragen
dan de wergever, waarvan de ge/cozen votoverregenwoord/g/ng een fte/angrzyit
e/e/rzenr w, tórvwyV tt/"re/nde/(/A veranrwoord/ng moer worden a/ge/egd aan de
Arzezers f-J wei/u^ jpreAend". Niet kan immers worden gezegd, aldus de Hoge
R a a d , J J ^ - V j . • . - ; • • ; ; ; > ' • ; • - ' . v -

22. Eindrapport van de Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en de Kieswet,
1971, p. 254

23. Hand. II 1974-1975, 12 944, OCVp. 395 - • - = - . < - , . ,
24. Overigens heeft het 'democratieargument' in het verleden juist ook wel dienst gedaan

vóór constitutionele toetsing. Van Haeften ziet in 1911 grote voordelen in een loetsings-
recht voor de rechterlijke macht, "d/> ^e/tff/- M/7 /ioo^/aa/tt/e, ef/iwc/i

, dan K/7 sc/ie/pziwiige, rf/'/bv//'/^ /naa^ a/ /e .sp/ttvomftge ywrn/en,
"/lis ee«f />is/e///«g, rf/'e /•e/fcem'ng /icwrf/ /«e/ de rec/i/jovert«/)fi>ig, /« /ie/ vo/*

/ie/ /oetó/ngirec/j/ ongfnvü^U eene de/nocra/«c/ie; rfoc/t M/7geoe/end door
ee« /ioog5/aa/K/e« /-ec/i/er/V/Aren 5/and, voorto/«/ /ie/, da/ de /neerder/ieid va/i /ie/ vo/*
/laar w/V doordn^, doe/ /ie/, HU/ werAe/y'A: rec/i/ M Zieersc/ien, en w ais zooda/i/'/? ee/i
luV/ng van am/ocra/«c/ie de/nocra//e." C.H.J. van Haeften, /?ecn/er en Grondwe/ /'n
verband me/ vrye rec/i/^/J/'aajt, 1911, p. 60-61

25. Advies van de Hoge Raad der Nederlanden naar aanleiding van het Tweede rapport van
de Staatscommissie van advies inzake de Grondwet en de Kieswet, met name wat betreft
het daarin voorgestelde artikel 14, gericht aan de Minister van Justitie, gepubliceerd in:
Ned. Stcrt. 23 maart 1970, nr. 57 i
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de rege/ gaaf om vra^é'/j d/e mvfer 6y de wer̂ ^ver MM/S Aore/i,
o/</«/ /?« ^oof ow /7e/flrt#e« d/e zwoa/vfer we^^n o/ow #^O/#CTJ d/e rf/epgr /«-
^rype« da/? d/e we/fce /n //« a/gew^en flü« de orde zyn W/ de recnttvormende
d/e op a/K/«rc geè/«/e/i aa/i de rec/irer w roeverrrouwd. Wen rfe«/^ zowe/
«cntvvor/w/i/? op de geö/afen <//> ^enee/ aan rfe recntór zyn overgelaten aan rfe
nanrf van vage norwen o/ door newze/f re vorwen onge^cnreven recnr ^ aiy aan
de «/r/eg van wetten en verdragen op ner /«ran van de wen.venrecnren".-'

Hoewel de steil ingname van de Hoge Raad meer pragmatisch dan principieel
was, zette zij onmiskenbaar de toon voor de vergadering van de NJV in 1992.
Prakke bijvoorbeeld -die in zijn proefschrift uit 1972 nog schrijft dat: "Me
fl//ocarion o/ Me Z/ievZ/oWy /?0//floz//y je/isZrive ̂ «ïcrio/z o/ cnecA:Z«̂  Me /aw-
/no)terv w ü non-e/er/ea", non re.y/)o/wZ/j/e yudZc/a/ n/erarcny, ZJ c/ear/y a/ öaViy
wZM ö*e/nocrarZc prZnc/p/e^ o/^overnmentó/ power dZtfnftw/Zo/!"" - zioewi/ het
democratieargument in zijn preadvies uit 1992 niet eens meer.^

Toch wordt het democratieargument ook nu nog wel gehanteerd.-' Opmerke-
lijk is echter dat de legitimiteitsvraag niet wordt opgeworpen bij de toetsing
door de rechter van de produkten van andere getozen wetgevers (men denke
aan verordeningen van gemeenteraad en provinciale staten). Het 'primaat' van
de (formele) wetgever, waar de tegenstanders in de discussie over het toet-
singsrecht zich veelal op beroepen, lijkt te worden verward met de omstandig-
heid dat 'lagere' regelgeving evenzeer burgers bindende rechten en verplichtin-
gen in het leven roept. Evenmin speelt het legitimiteitsprobleem bij de toetsing
van formele wetten aan een ieder verbindende bepalingen van verdragen en aan
besluiten van volkenrechtelijke organisaties, terwijl het toch wat wonderlijk is
dat de principiële bezwaren tegen het toetsingsrecht, als gevolg van de enkele
bevoegdheidstoekenning in art. 94 GW, ten aanzien van verdragen en volken-
rechtelijke organisaties, opeens niet meer bestaan.™ Tenslotte lijkt het legiti-
miteitsprobleem ook voor de toetsing van wetten aan internationale verdragen
door (ook niet-Nederlandse) rechters niet te bestaan.-" En ook dat is merk-
waardig, want als we, zoals het democratische perspectief doet (zie hierna),
aannemen dat er een verband is tussen de legitimatie van de rechters en de

26. Advies van de Hoge Raad aan de minister van Justitie, brief van 31 oktober 1991
27. L. Prakke, 7brtswig i/i /if/ /wMttfrec/i/, 1972, p. 53
28. L. Prakke, 8ftfen£//!£?/! /ege/i /ie; /ortnVigsrecfl/, preadvies. Handelingen NJV, 1992,

p. 1-33
29. Zie bijvoorbeeld: A.M.H. Dolle, Cwu/f'ru/ionW? /oeteing, in: P.B. Cliteur en MR.

Rutgers, £><> f/ras «m/er span/wig, 1990, p. 96 en P.W.C. Akkermans en A.K.
Koekkoek, Dé- GromAve/ ff« artótf&£é'wi/.s twn/nen/oar, 1992, p. 1037-1038

30. De toetsing aan het EG-recht gaat zelfs buiten art. 94 GW om
31. Men denke aan het Hof van Justitie en aan het Europese Hof voor de Rechten van de

Mens
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wijze waarop de rechterlijke macht wordt samengesteld, dan schort het in niet
geringe mate ook aan de legitimiteit van deze rechter. De leden van het Hof
van Justitie bijvoorbeeld worden 'in onderlinge overeenstemming door de
Regeringen van de Lid-Staten voor zes jaar benoemd'." Een voordrachtsbe-
voegdheid voor bijvoorbeeld het Europees Parlement, ter vervulling van vaca-
tures in het Hof, zoals we dat in Nederland voor de Tweede Kamer kennen,
ontbreekt." . . . . . . . . . . . . . . . , - , .

6.3.2 Administratieve rechtspraak

Een soortgelijke standpuntbepaling als bij het toetsingsrecht, treffen we aan in
een heel andere discussie, namelijk in die over de bevoegdheid van de rechter
tot administratieve rechtspraak. Ook hier wordt de rechtsprekende bevoegdheid
van de rechter gekoppeld aan de (wijze van) samenstelling van het rechtspre-
kende orgaan. Deze discussie heeft echter, na de instelling van administratieve
kamers bij de rechtbanken in 1992**, veel van haar relevantie verloren. Ik be-
perk mij, bij wijze van voorbeeld, daarom tot de bekendste tegenstander van
de administratieve rechtspraak, A.A.H. Struycken, die in zijn pamflet /4d>ra/i/-
5ïrarz<? o/ rec/iter uit 1910, het bezwaar van de gebrekkige legitimatie van de
rechter wegens het ontbreken van een democratische samenstelling van de rech-
terlijke macht, aldus samenvat:

zer w reeds zoo dzfcwzy/s /ier/wüW, de /e/dmg van de
y de// ad/M/'/?/.rtrar/even recnrer, ZOM zyn, //aar roeverfrowvw/z aan een

n/er de.v£w/;d/£ orgaan, n/er dej&wndz',)? zn .voczaa/, nz'ef de.v£wndz,<? /n recnn/scn
opzz'c/zr. /n .voc/aa/ o/>z/c/zr w/er de.v£'wnd/# z'.v nzy, d/e n/ef #edwon#en z.v, «zee /e
/even zn de onrw/Me//ng der .voc/a/e (deeè'n, zooafe deze zn ner zngewMe/de demo-
crar/scne .tte/lïe/ ren .v/otte door de verregemvoordz'tfe/zde organen worden voorr-
geöracnf; een ver/zc/zf rec/zrer /ran dar doen, w/aar /zzy ton ooA:, afa de y'aren
A://'w/wen, rrowc// O/J zyne z^/Arandz'̂ nez'd, .?ocz'a/e z'deeén rrac/zren re verwezen/y-
^en, /je/zoorende rorde generarz'e, d/e aan de onze voorq/ji?/n^. /Ver ZOM eene zwaJt-
nezd zyn onzer de///ocrar/\sc//e c///r««r, z'nd/en wzy zn arren woede, O/M der gerec/z-
r/g//e/djw/V/e, de /e/d/ng der ad//izn/jrrarz'e zouden nzoeren roeverrrowwen aan een
jrand, d/e zzc/z w/eer dan een/g andere Awn s/u/ren />«/ren de onrmMe//'n/? van de
socz'a/e /'deeën der #e/nee/iyc/za/j. "•"

32. Art. 168a, derde lid. EEG-verdrag
33. De leden van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens worden gekozen door de

Raadgevende Vergadering uit een lijst van personen die wordt ingediend door de Leden
van de Raad van Europa. Zie: art. 39, eerste lid, EVRM

34. Wet van 3 juni 1992, Stb. 278
35. A.A.H. Struycken, /W/ni/iü/raf/e o/rec/iZer. 1910, p. 43-44 (zie ook Slruycken, o.c.

p. 93)
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Elders stelt Struycken de vraag: 7s /ie/ o/zo/ze/fazar rec/z/ercor/w (-)
fte«öe/nm^ en de /?evorden>i# voor een ^oed dee/ worden ftepaa/
/zz/ez/ en cwz/iecrie, /ze/aa/igeweze/i orgfl/z/.v/ne, o/n d/e /eM/ij? derod/ni/zw/ra/ze
zzc/z re z/en /oever/roz/wd?'"* Een retorische vraag, want Struycken is een van
de weinige auteurs die de validiteit van waarborgen" voor de onafhankelijk-
heid van de rechterlijke macht) in twijfel trekken. In elk geval zijn het volgens
Struycken niet déze waarborgen die de rechter gunstig van de administratie on-
derscheiden "waar /oc/z de benoem/ng, verpfoütt/ng en de ftevorderzng ge/zee/
van de /?egeenng a/Tzangen." : •

//re/Y, de mrerne waarborgen
voor eene oenoor///£e recnttpraa/:, waaronder voora/ de open/>aarne/d en de
co//e#/a//fe/r, gepaard aan de feiten.? w/sse/ende èezerring der /?e^eer/ng, £enoe-
den de recnrer/y&e macnr voor flegeeringscorrwprie. ** De ona/zer/>aarne/d nee/r
/en onzenr r/wns m.z. geen andere oereeten/s, dan da/ door near de dwezp/zne
onder de /eden der recn/er/y/:e wacnr genee/ /n naar ze/ve èe.v/oren W/#i\ voor
zoover ren w/>wre d/e d/wzp//ne n/er door de /ïegeenng ai? een gevo/g van naar
recnrror/;enoem/ng, overp/aaw/ng en öevordenng reve/w fe2n worden «/rgeoe/end.
Of de nadee/en van d/r^refae/ n/er regen de voordee/en opwegen, /s eene er/wr/ge,
n/er a//een /n O/JJ /and /n den /aaKren /yd weer dan eens ges/e/de vraag.""

Dat laatste is natuurlijk een impliciete verwijzing naar de discussie over de
merites van het voordrachten- en aanbevelingenstelsel, die al in het derde
hoofdstuk ter sprake kwam, al komt deze verdachtmaking aan het adres van de
rechterlijke macht Struycken - gezien de strekking van zijn betoog - natuurlijk
uitstekend van pas. Toch komt men in deze jaren dergelijke geluiden vaker
tegen. Eerder, bij de invoering van de Beroepswet in 1902, zegt het Tweede
Kamerlid Van Ids inga:

36. Struyckcn, o.c. p. 92
37. Hij noemt de regeling bij wet van de benoeming voor het leven, het ontslag en de

rechtspositie van de leden van de rechterlijke macht met rechtspraak belast
38. Opmerkelijk is de overeenkomst tussen (de volgorde in) deze passage bij Struycken en

een alinea in de brochure van J. Pols Over /!<•/ vvf/.svoori/W /o/ vera/uifnVig I/I rfe vw/zf
wa« />tyw«m>!£ van teaV/i van <te regfór/yite mag/, 1878, p. 5. Ook Pols is vol scepsis
over de onafzetbaarheid van de rechter ("Mogf rf/7 W/ andere voMre/i a/uterj zy/i, vw'e
£«/! een g/i'mfadi onaVrrfrMMrew, wan/ieer aVï/ tegwise/ ooA: /en onzen/ aAs ner /7a//a<//«/«
van '.v reg/ers ona/nanjtW//iyieirfgeroe/nd worrf;?"), en ook hij zoekt de oplossing in de
omstandigheid dat "onzen regeringsvorm en de /nv/oea" der o/jen/?are meen/ng nier /e
/ande de mees/ /noge/y/te wwar/jorgen op/everen, da/ n/e/ /;g/vaard/g /o/ /emandj on/stog
za/ worden overgegaan." Zie verder over de openbaarheid bij benoemingen: de
interpellatie Hoynck van Papendrecht, § 3.7.1

39. Struycken, o.c. p. 47-48
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"Wef w />7</(?rrfaâ  re terre«re/7, dar de recnw/jraa/fc /'n o«ze ta/wfe/j a//eng.fltenj ren
onrrrofc&en /s aon de d/recre /«edewerfa'n/? vo/i /?er ̂ e/jee/e voflt, en W/'-
e«dover^e^afl/7 «*'n na/K/e/z va/j ̂ e^n«/eerde /jerjonen, d/e meere/i-

w/f />epaa/de £/Vmen worden gerecrwreerd. Wdöroorg regen jra/idsvooroor-
dee/ en a/n/>renaari:o/jvamngen w, oo& 0/ «aan de recnrers /nd/wdwee/ nóg zoo
noog, n/er /'n vo/doende ware aanwez/g. "*

Gezien het kennelijk geringe vertrouwen in de rechter is het opmerkelijk dat

- als het er op aankomt, namelijk bij de (sterk verbrokkelde) invoering van de

administratieve rechtspraak*' - juist over de benoeming van administratieve

rechters een principiële discussie uitblijft. De waarschuwende woorden van

Struycken over de neiging van het benoemingsstelsel tot een sociaal eenzijdig

georiënteerde samenstelling van het rechterscorps, hebben weinig indruk ge-

maakt/- Integendeel, de benoeming en de benoembaarheid van de leden van

de raden van beroep en de Centrale Raad van Beroep, van de ambtenaren-

gerechten, van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, de leden van de

Afdeling Rechtspraak van de Raad van State", en de leden van de Afdeling

40. Hand. II 1901-1902, p. 1648 ' • ' , - . - : ,
41. Ik beperk mij tot de 'grote' administratieve rechters, t.w. de ambtenarenrechters (1929),

en de leden van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (1954), de Afdeling
Rechtspraak van de Raad van State (1975) en de Afdeling Geschillen van Bestuur (1987)

42. Ten onrechte overigens; zie de vertrouwenscrisis, en de achtergronden daarvan, in § 4.5
43. De invoering van de Afdeling Rechtspraak dateert van 1 mei 1975 Stb. 283. De benoe-

mingseisen zijn gelijk aan die voor de Hoge Raad. Bij de invoering van de Afdeling
Rechtspraak van Raad van State, meent de regering dat bij hel toekomstig regerings-
beleid 'duidelijk aandacht' geschonken moet worden aan een bezetting in de Raad zodat
voor de Afdeling 'bekwame leden'gevonden kunnen worden (MvT, Bijl. Hand. II 1970-
1971, 11 280 nr. 3 p. 10). Bij Nota van wijzigingen wordt daarom een aanbevelingsbe-
voegdheid voor de Raad toegevoegd (Bijl. Hand. II 1973-1974. 11 280, nr. 4 p. 2),
waartegen echter kritiek rijst in de Tweede Kamer, omdat deze inspraak in de vorm van
een aanbeveling zou rieken naar 'coöptatie' (PvdA). Ook wenst de PvdA de zware
opleidingseisen in het wetsvoorstel te laten vervallen. De regering kwam echter aan geen
van beide verlangeas tegemoet. Overigens werden in 1985 door de Staatscommissie
Herziening Rechterlijke Organisatie bezwaren geuit tegen de (politieke) wijze van
selectie van leden van de Raad van State, die bij hun aanwijzing al lid zijn van de Raad
van State: "Owida/ de /loo/d/aa/t van rfe Waad //g/ ;'n zy/i adViM/Mwc//e over aV we/ge-

word/ />(/ fcnoi/ni/tg van de /edw er zorg voor gedragen da/ oy />e//oren /o/, o/
verwon/ voe/en aan, een van de gro/ere /w/;7/eite /xzrfi/m, zoda/ de flaad va/i S/a/e

een zo goed wioge/yjfee q^riegf/ing VO/TH/ va/i de po/i/ieA:e vernoMd/ngen in »ie/ name de
Tweede Afamer der Sza/en-Generaa/. Teve/ts word/ er O/J ge/e/ we/Are />es/KMr/i/A:e o/
andere /wnc/j'e de /e benoemen /?ersoon ;'n ne/ /naa/5cna/Y>e///A: /even nee/? genad en
weMre ervanng n(/ a/di« W/ de genoemde adv/es/aa/t van de /?aad /fean inbrengen. De
ge5c/i/A:/neid om een recn/er/i/£e yKnc/ie /e tonnen gaan M/7oe/enen, stoa/ W/ een en
ander n/ez a//i/d cen/raa/." Eindrapport Herziening Rechterlijke Organisatie, 1985, deel
I. p. 25

293



Geschillen van Bestuur", is sterk geënt op het model van aanbeveling, benoe-
ming en benoembaarheid van de leden van de (gewone) rechterlijke macht. Wel
moet worden gewezen op het z.g lekenelement; bij de invoering van de raden
van beroep in 1902, de Ambtenarenwet 1929 en het College van Beroep voor
het Bedrijfsleven in 1954*', was voorzien in lekenrechters.'"'

In 1992, bij de invoering van de administratieve rechtspraak in de rechterlijke
macht, hebben bovenstaande bezwaren goeddeels aan relevantie verloren, al
blijft er volgens het PvdA-Tweede Kamerlid Jurgens, met een verwijzing naar
Struycken, toch "een $pawi/>i# rtmen ee/i o/inw&fce/w# w de ricnrf/iff van een
a/#efle/ey«r/d/.ven>i£ van Je .vamen/ev/ng, en de owde opvaaz/tg dar de recnrer

o/? de s/oe/ va/z /ze/ £es/Mwr moe/ gaa/i z/ffe/i, da/ /m/werr democra/uc/i
w. "" ^ . . *

• . >

6.4 De legitimatie van de rechter en de toegang tot het '
rechtersambt

De gedachte dat het probleem in de discussie over de toetsingsbevoegdheid
(wetgever of rechter?) en over de bevoegdheid van de (gewone) rechter tot
administratieve rechtspraak (administratie of rechter?) zich toespitst op de
legitimiteit van het toetsende orgaan, terwijl 'legitimatie' in verband wordt
gebracht met (om niet te zeggen: afhankelijk wordt gesteld van) het vraagstuk
van de toegang tot het rechtersambt, vormt de ftoff/e «ecA: in veel discussies
over het rechterlijk toetsingsrecht en het rechterlijk activisme. J.M. Baren-

44. Opmerkelijk is dat de regering bij de invoering van deze administratieve rechter
nauwelijks aandacht besteedt aan de bezwaren van de Raad van State en van de Tweede
Kamer-fractie van de VVD, dat de voorgestelde Tijdelijke Wet Kroongeschillen geen
voorziening treft dat in de Afdeling geschillen van bestuur niet-juristen geen zitting meer
zullen hebben. In de Nota naar aanleiding van het verslag zegt de regering slechts "<to
ne/ O/J /?/7n//>! wms e/;/& i's rfa/ de /rc/i/s/wA:ende/wnc»'e van de /toad van 5la/e a//eCTI
door yum/en vtwdV M/7geoe/end." Nota naar aanleiding van het verslag. Bijl. Hand. II
1986-1987. 19 947, nr. 5, p. 26

45. De Wet van 16 september 1954, Stb. 416 kende nog 'gewone' en 'bijzondere leden'.
Voor de bijzondere leden gold een bijzondere procedure, waarin de product-, hoofdbedrijf-
en bedrijfschappen een voordrachtsbevoegdheid hadden. Volgens de regering vereiste

deze functie bij de rechter o.a. 'inzicht in de sociaal-economische achtergrond van het
optreden der bedrijfsorganisaties' (MvT. Bijl. Hand. II 1951-1952, 2493, nr. 3, p. 9).
Deze bepaling verviel bij de Wet van 12 maart 1986, Stb. 99

46. Zie hierover bij N.H.M. Roos, Z-etenrec/i/er-s £en «np/mc/j onderzoe'* naar Art
yKncft'wif /-Mi van aV /f/tf/irecn/^w W/' de Raden va« Beroep voor de soda/e
gen, 1982, p. 13 e.v.

47. Hand. II 26 maart 1992, p. 4133
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drecht vat de discussie op dit punt in zijn preadvies over het toetsingsrecht in
1992 aldus samen:

"£e/i /«7£a/?#s/>M/?r /yfo te zy/i rfaf de rec/ïteryw/idawe/Jte/e oe.v//.«z>jge/7 over de
wn'cM/ig va/j de maafódiap/»/ /leewtf e/? rfaf cfeze yes/mmge/j op éé/j o/
ma/i/ir </e/nocrarücAe /eg/n/na/ze behoeve//, //J de gedac/ite/j#a/j# van ve/e/»
rfö/ mer fl/jrfe/-^ rfö« door de .vaMe/ute//i/?g va« Zier oes//.«e/»de orgaa/? een a/-

te Zate/? zy/i va« d/e maattc/ia/?/»/. Wef fa'e^tefae/ waaröorgr da/ /?«
zo 'n o/jp/e^g//«^ /.?. / / « ft'g/- we/Z/c/// voor de /?a«d o/n oo/: ee« recA-

afe de Woge /?aad op ee/; der^e/yfe /«a/i/cr te doe/» .vawemte//e/j.
Oo/c daar &a« daw u/7 de 'c/ioc de* O/M'/UO/U ' een de/Mocra//sc/je

Dat het kiesstelsel een afspiegeling van de maatschappij 'waarborgt', valt
gezien de bezwaren die daartegen eerder in hoofdstuk 1 werden ingebracht,
moeilijk vol te houden. Van belang is hier echter slechts dat zelden van het
door Barendrecht gesignaleerde perspectief wordt afgeweken. Niet zozeer de
gemaakte stappen worden betwist als wel de onverbiddelijke, mechanische
uitkomst van die stappen. Laat men in laatste instantie de interpretatie van
grondwetsbepalingen over aan de rechter, of kent men anderszins een belang-
rijke taak toe aan de rechter bij de rechtsvorming"', dan kan het legitimiteits-
conflict - zo lijkt het - slechts via de weg van de wijze van samenstelling van
de rechterlijke macht worden opgelost. Hier ligt tevens het breekpunt in de
discussie over het toetsingsrecht, want in het democratische perspectief kan het
legitimiteitsconflict, zoals Barendrecht al aangeeft, 'logisch' gezien enkel
worden opgeheven door voor de rechterlijke macht een analoge selectieproce-
dure in te voeren als die voor 'de' wetgever.* Hier scheiden de wegen tussen
de schrijvers die een 'afspiegeling' in de rechterlijke macht voorstaan, en zij
die wijzen op de dreigende teloorgang van de onafhankelijkheid en onpartijdig-
heid van de rechter, wanneer deze in 'politieke strijdvragen' wordt betrokken.
De uiterste consequentie - de verkiezing van rechters - wordt evenwel door
niemand getrokken.

48. J.M. Barendrecht, We/ co/w/im/Zwje/e toe/ii/igjrec/i; van <fe r^c/i/er, preadvies,
Handelingen, NJV, 1992, p. 126

49. Zie bij 'rechterlijk activisme', § 6.5
50. En daarmee worden dan uitsluitend bedoeld de rechtstreekse verkiezingen voor de

Tweede Kamer, en niet de getrapte verkiezingen voor de Eerste Kamer laat staan het
stelsel van erfopvolging van de Koning.
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6.4.1 Verkiezingen als referentiekader '

Kenmerkend voor de gedachtengang, die een verband aanneemt tussen de legi-
timiteit van de rechter en de toegang tot het rechtersambt, is de redenering van
de eerdergenoemde Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en de
Kieswet. Bij de algehele grondwetsherziening van 1983 wijst zij een algemene
toetsingsbevoegdheid af omdat volgens haar de rechter dan 'op de stoel van de
wetgever' zal plaatsnemen, en:

zou <fan /t«rt/7CT7 Z/fl/j//cOT#f, </af W/VoorfteeW overeert&owiïritf n # voor

n/er zo«^r voitv/n v/oea" zoa /«o^^n p/aafó w/ufen. Daarö//'to/i rfa/i ̂ erfac/ïf worrfen
aan een .vrefee/ van v r̂/toz^n rec/tfery, zoafa wen aïf /n ae meeste tfee£tfa/en van
ae t/.S./l. w/i*."'

Die opmerking - zo moet de Staatscommissie gedacht hebben - zou de schrik
voor een volledige toetsingsbevoegdheid voor de rechter er wel in krijgen.
Maar evenmin als in het rapport van de Commissie-Deetman de stap van het
toetsingsrecht naar de voordracht van de Tweede Kamer wordt beargumen-
teerd, zo wordt ook hier de stap van het toetsingsrecht naar rechtersverkiezin-
gen toegelicht. Dat zou overigens ook niet meevallen. Zo is de verwijzing door
de Staatscommissie naar rechtersverkiezingen in de Verenigde Staten geen
steekhoudend argument fó#e/i een toetsingsbevoegdheid voor benoemde rech-
ters in ons land. Het toetsingsrecht van de Amerikaanse rechter is historisch
immers geen reden geweest voor de invoering van dergelijke verkiezingen.
Omgekeerd levert de aanwezigheid van rechtersverkiezingen trouwens ook
geen argument voor het toetsingsrecht op. De (slechte) ervaringen die in
Amerika zijn opgedaan met deze verkiezingen, hebben juist een argument
opgeleverd, om de discussie over de taak van de rechter raer te voeren aan de
hand van een al dan niet 'democratische' wijze van samenstelling van de
rechterlijke macht. Het referentiekader voor de legitimatie van rechters, zoals
dat in ons land gangbaar is, behoeft daarom enige nuancering.

6.4.1.1 Relativering van het referentiekader

Terwijl in het democratische perspectief een verband wordt aangenomen tussen
de wijze van samenstelling van de rechterlijke macht en de bevoegdheid van de
rechter tot grondwetstoetsing of tot administratieve rechtspraak, valt bij nadere
beschouwing het begrip democratische legitimatie uiteen in twee onderdelen:
de Avua///efr van het orgaan waaraan de aanstelling van rechters wordt overgela-

51. Eindrapport van de Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en de Kieswet,
1971. p. 271
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ten en de penod/c/Y«Y van de aanstelling. Het gebrek aan democratische
legitimatie vloeit immers niet enkel voort uit het ontbreken van verkiezingen
maar ook uit het feit dat de benoeming van een rechter in ons land 'voor het
leven' geschiedt. Door het ontbreken van periodieke verkiezingen wordt bur-
gers - zoals Koopmans in zijn preadvies over het toetsingsrecht schrijft - de
mogelijkheid onthouden om een rechter 'ter verantwoording' te roepen. Koop-
mans noemt dit het 'hoofdbezwaar tegen een grotere macht voor de rechter'
(het toetsingsrecht):

een grotere macnr voor de recnrer rc/tu/fr n/ef zozeer //i
n/W ge/rozen z's (i/e /n/n/ster von ./«.vr/r/'e, de öwrgemeejfer

van /4mtterrfam en de Min'ona/e Ow/wdswön zzyn rfor 00/: n/er), waar aar ny nief
fer veranrwoordz'ng ton worden geroepen. /4 fa gew/cnfi'ge wiö«r.vcna/)/?e////:e vragen
r/oor reger/ng o/tamers verteerd worden aöngepafo, zw//en de po//r/c/ dar /«enten
£// de vo/gende 5rem/7M.v«/'«/ag,- en afe een po/7'rz'cz/.y ze/Jn/er meer verfc/esAaar /'s,
z////en de Arzezery nz/n gram verna/en o/? zynparry. flz/rgemee.vrer.r en andere (na//-
am/?re/yfce) oejrwwrdery worden èedre/gd mer n/er ner-öenoem/'ng. 7egen een
noogsre recnrer dz'e/owre o/ zmpopz/Zazre Z>e5/z'.y.vz'ngen nee/n/ « ecnrer weznz'g re
ondernemen, /tewe/jr/ff/enf van faezers za/ dan een andere ///'rweg zoe/ten. /n de VS
wordr vaa& aangenomen dar ner geöreA: aan po/7///ar/re/r van ve/e recnrer/y/te
/be.v/m/ngen over rajsen/nregrar/e - ö(/v. /«er fterrefofczng ror ner '/?z«jen' van
/j/an£e .vc/zoo/!fcznderen naar scno/en z'n zwarre /;wz/rren - zn ner nadee/ nee/r gewentr
van de roen regerende Democraren. /?epz^/zMn.ve/7re.vz'denWtandz'daren afa Mron
en /?eagan netóen m eW: geva/ ry'den^ nun campagnes op deze onrevredennezd
zngespee/d.""

Het is echter de vraag of - zoals het democratische perspectief veronderstelt -
verkiezingen voor rechters het referentiekader bij uitstek zijn om de democrati-
sche legitimatie van een rechter te bepalen. Terwijl bij een benoeming onder
ministeriële verantwoordelijkheid de minister door de volksvertegenwoordiging
voor de benoeming verantwoordelijk is, bestaat bij een verkiezing van rechters
(uiteraard) geen verantwoordingsplicht voor degene die de keus bepaalt (de
kiezer) aan een volksvertegenwoordigend college. Juist dit verschil is in de
Verenigde Staten van groot pratowcA belang gebleken. Anders dan bij verkie-
zingen, kan onder een stelsel van ministeriële verantwoordelijkheid namelijk
een benoemingsbeleid worden gevoerd (regering) c.q. worden afgedwongen
(volksvertegenwoordiging), waardoor meer gestructureerd een debat plaats-
vindt (zou kunnen plaatsvinden) over de wenselijke uitgangspunten bij benoe-
mingen. Bij rechtersverkiezingen ontbreekt echter een controle op het aanstel-
lende orgaan (de kiezer). Dit heeft zoals we in hoofdstuk 5 zagen, belangrijke
gevolgen voor de kwaliteit van de rechterlijke macht, omdat slechts weinigen

52. T. Koopmans, Co/is/j/M/zo/ie/V /oe/.H>!£, preadvies. Handelingen NJV, 1992, p. 82-83
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zich geroepen voelen om het niveau van de kandidaatstelling te controleren,
terwijl door het gebrek aan onderscheidend vermogen van de kiezer, van een
serieuze keuze tussen de kwaliteiten van de ene en de andere rechter(-skandi-
daat) geen sprake is. Daarom oriënteren alternatieve selectiemethoden zich
minder op de /netfiode (benoeming of verkiezing) voor de samenstelling van de
rechterlijke macht, dan op het ^<?rr van die methode (vergelijk de discussie
over mem .ve/ecrto/z).

6.4.1.2 De verkiezing versus de benoeming van rechters als
schijncontroverse

• • . • - . . - i - • • • • ' • • ' ' ' - V . - ; ' • • •

De Amerikaanse literatuur beschouwt, gezien de ervaringen die met rechters-
verkiezingen zijn opgedaan, de vermeende controverse tussen de benoeming
en de verkiezing van rechters als uitgangspunt voor het debat over de demo-
cratische legitimatie van de rechter, meer en meer als een valse tegenstelling.
Overigens moet men daarbij in het oog houden dat - in de deelstaten - voor het
bepalen van de democratische legitimatie van de rechter, niet de rechtstreekse
volksinvloed op zijn aanstelling, maar de professionele kwaliteit van de magis-
tratuur allengs het doorslaggevende criterium lijkt te zijn geworden; het ene
schijnt, in de Amerikaanse situatie althans, niet samen te gaan met het andere.
Het debat over wier/r .ve/etYzon in de Verenigde Staten, laat de evolutie in het
denken over de wijze van aanstelling van rechters haarscherp zien. Terwijl in
het oorspronkelijke Albert Kales-P/aw uit 1914 de politieke verantwoordelijk-
heid voor een rechtersbenoeming nog ligt bij de fA/efyKSflce, die slechts door
een (her)verkiezing ter verantwoording kan worden geroepen", verschuift die
verantwoordelijkheid in de loop der jaren naar een 'ministeriële' verantwoorde-
lijkheid van de gouverneur in het California- en later in het Missouri-Cowrt
P/a/z.* Daarbij moet eerlijkheidshalve wel worden gewezen op de omstandig-
heid dat ook onder een systeem van mem se/ecnYvz, naast de benoeming onder
ministeriële verantwoordelijkheid, een (zij het sterk afgezwakte) vorm van
verkiezingen wordt gehanteerd.

Evenmin als men rechtersverkiezingen dus kan verfc/are/z uit het toetsingsrecht
van de Amerikaanse rechter (of het toetsingsrecht kan verklaren uit rechters-
verkiezingen) kan men zeggen dat periodieke verkiezingen het referentiekader
bij uitstek zijn voor de democratische legitimatie van een rechter. Het 'zelf-
reinigende effect' van verkiezingen is immers een illusie gebleken. 'Too

/zos beert #zve/z ro r/ze matter o/#em>z£ /ewywdfres oyj o/ r/ze />e/zc/z.

53. Door de periodieke (her-) verkiezing van de cAiV/yojftce was overigens wel in enige
verantwoordelijkheid van het benoemende orgaan voorzien.

54. Zie § 5.7
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tó pwr r/?e/n o«", stelt Roscoe Pound dan ook in 1944, in een
voorwoord bij het standaardwerk van Evan Haynes over rechtersselectie (het
voorwoord werd tragisch genoeg beroemder dan het boek zélf): •.-.. ;•

"Wfl«f o/c/eor o/u/ rfe/ïw're Z/idZWdua/ re.yp0n.ttW/Zry /or /jo/nZ/iafio/tf or appo/'/j/-
v nas èeen öe/u/id a /a/7Zn# ojff Z" r/?e gua/Zry o/rne èe/?c/j J/J /«ore r/ja/j

//J //je pr^enf ce/irwry. Dgj/wïe ocmsZona/ j</j/
r//e awa/j'ry «as neW wp èesr //jy'«m<//cfto/w w/jere rnere Z.v /na/jjjetf
on so/we p^r^o/j, J/nor ro ma&e rne Z?e.vf c/iojce pow/ftte, ar any rate nor ro

no/ce."" .

Dit zijn overigens geen nieuwe geluiden voor ons land. We herkennen hierin
immers de scepsis die in de vorige eeuw tegen de voordracht van de Tweede
Kamer voor vacatures in de Hoge Raad en tegen de aanbevelingen van de ge-
rechten werd ingebracht (zie hoofdstuk 3). " / / e r« /n fte/<2e jn zt'Aere /na/e
0flaVrvang/n# van <i£ veran/vwo/ïie/ï/&/jejd van de /n.vfe/7/ngen, d/e de
ZM/7e/i zwoeren doen", aldus het Tweede Kamerlid Van Eek in 1860"\ en om
die reden verwerpt ook Beelaerts van Blokland in 1886 de verkiezing van
raadsheren in de Hoge Raad door de (toen nog 86 leden tellende) Tweede
Kamer: ,

"fl: vraag «er f/, M/ne f/eeren, wie onzer gevoe/r zz'cn aan.spra/:e/jy^ afa na .vrew-
ner^ew/wngen eene vooraVacnr« opge/naajtr, waarroe men /n ner g«n-

voor //56 nee/r merfegeiver/:r, en aïe wen we///cnr voor //S6 nee/ï
rraenren re Meeren, wanneer onze &ewze op anderen waj #eva/7en ? C-) £r /«oer
Ze/wand zi//i op wZen de .Tcnande voor eene j/eenre èenoe/mn^ rerugva/r, dZe zZcn
daardoor ZOM co/npro/n/rreren.""

Overigens moet men zich van die veel geroemde ministeriële verantwoordelijk-
heid voor rechtersbenoemingen, in de Nederlandse verhoudingen althans, (nog)
niet al te veel voorstellen. Tot op heden is zij voor de benoeming van een
rechter nog nooit ingeroepen, hetgeen - afgaande op de woorden van de minis-
ter van justitie De Ruiter, in 1981 ook niet echt verbaast. Gevraagd naar de
betekenis van de ministeriële verantwoordelijkheid voor rechtersbenoemingen,
maakt deze ter plekke nieuw staatsrecht, door te verklaren dat de Tweede

55. Evan Haynes, 77ie je/ecW'o/i a/K/ /«mre o/yia/ges, 1944, p. xii-xiii
56. Hand. II, 1860-1861. p. 170
57. Hand. II 1886-1887, p. 1602 Zie ook: J.T. Buijs: "fc om rf/e raten /ie; groo/e rec/M,

/7/er aan aV 7vve«fc ATawier /oege/fcwia', oo* /'« nare /ra/tó/>w fc/re££«/(/£ v«7/g, da/ Af/
daar v?/7/#e/- JOM /ïg£«t a"a/i i/i /landen va/i rfe We^efnng za/ rt tuaar///& nie/ />^wer^,
omaVï/ wen dan ;OC/Ï I« den verannvoorde///*ne/d van den m/'/tü/er Hwarftorgen v/nd/, d/e

f in eene ^roo/e, genee/ onvera/j/woorde///*e, /7o/('n'e*e vergader/ng vrwcn/e/ooi worden
." in: De CrondweJ, /oe//c/i///ig en Ar/7/eA, tweede deel, 1884, p. 441
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Kamer "me/ /ze/ aa/i^ewezen con/ro/e-or#aan' /s om nem /er g
/e roepen voor co/zcre/e öenoem/n^e/z //i <ie rec/i/er///A:e mac/z/. "* Wie in
dezen dan wél het aangewezen controle-orgaan is, verzuimde de (wellicht
verbouwereerde) vragensteller, het Tweede Kamerlid Faber (CDA), helaas te
v r a g e n . . - - . . v . - v . ' . * • . . < v . - . . - - - . v • • " • : • • - » ^ , - , < • , * .:. •..-.•- • - ^" ' ' ' <K

6.5 Rechterlijk activisme '

Kan men zeggen dat de discussie over het vraagstuk van de toegang tot het
rechtersambt bij het toetsingsrecht een hypothetisch probleem betreft (invoering
toetsingsrecht blijft - in beginsel-'" - immers uit), een werkelijk probleem rijst
wanneer de rechter - in termen van het democratische perspectief - de grens
tussen recht en politiek overschrijdt, ook wel 'rechterlijk activisme' genoemd.
De discussie over het 'rechterlijk activisme' is voor (onderdelen van) het vraag-
stuk van de toegang tot het rechtersambt van groot belang geweest, omdat het
de ideeën daaromtrent in een stroomversnelling heeft gebracht. Zoals de ver-
trouwenscrisis in de jaren zestig de aanzet vormde voor een pleidooi voor een
'bredere' samenstelling van de rechterlijke macht, en uitmondde in de instelling
van de Commissie aantrekken leden rechterlijke macht, zo is de discussie over
het rechterlijk activisme in de jaren tachtig en negentig de katalysator geweest
bij ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan ten aanzien van de benoemings-
procedure van de leden van de Hoge Raad, bij de benoeming in promotiefunc-
ties en de toelaatbaarheid van nevenfuncties.*

Intussen valt het - anders dan bij het toetsingsrecht - niet mee aan te geven
waar het bij 'rechterlijk activisme' precies over gaat. 'T/ze c/eare.?/ de/z/zz/zon
/ rou/rf #/ve VOM /.v w//a/ 7«.v/zc e Potter 5/evvar/ sa/d Ö/JOM/ ofrscen//y. We sa/d
/ze cowtó /zo/ de/i/ie //, frw/ /ze Arzew // w/ze/ï /ze saw //. / ATZOVV acriv/sm w/ie/i /
see //, and / wo«/d rfe/z/ze // fry say//i# /na/ /ƒ a ^wesrio/z /s M/za/Z-vwered //z //ze
tow, a tó ayw^e /.v ca//ed «po/z /o prov/de a« answer, /ze or s/ze s/zowtó do //
w///z //ze /eas/poss/fr/e exercwe o/power", aldus Griffin Bell, in een radio-inter-
view in 1981.'"' Hoewel dit meer een opvatting dan een definitie is, komt Bell
toch dicht in de buurt van de definitie van de vergadering van de NJV, die in
1975 sprak over "zoAen (i/e my (tfe rec/z/er, AtóWJ m'e/to/z £es//sse/z, zonder

58. Hand. II, 2 december 1981, p. 739
59. Zie echter hel reeds genoemde art. 94 GW dat (de rechter) verplicht wettelijke voor-

schriften buiten toepassing te laten, indien die toepassing niet verenigbaar is met een
ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke
organisaties.

60. Zie verder hoofdstuk 4
61. John Charles Daly, W7io/n doy«dg« /-ep/-M«j/?, publikatie van een radiouitzending op

1 juni 1981, p. 22
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gen .v/amaf/?#nr /n /e nemen /en aonz/en van vragen aïe /n de samen/ev/n;? /e/
o/w/reden z//n en waarop n// #een dw/de/i/A: an/woord /n ne/ /w.v/fteve reen/
W/K/T. '*" Rechterlijk activisme ton in deze visie dus de concrete toetsing van
wetten aan de grondwetsbepalingen omvatten, maar omgekeerd is grond wets-
(grondrechts-)toetsing niet per definitie 'activistisch'. Dat blijkt ook wel als in
1991 58% van de Nederlandse rechters zegt voorstander te zijn van het toet-
singsrecht, terwijl 85 % van alle rechters tevens meent dat de wetgever te veel
'politiek moeilijke problemen' overlaat aan de rechterlijke macht."

Onder de term rechterlijk activisme gaat een veelheid van rechtsvorming, door
verschillende soorten (gewone en administratieve) rechters, in verschillende
hoedanigheden (rechters in eerste aanleg, in beroep en in cassatie) schuil. Het
kan bij rechterlijk activisme gaan om de toetsing van algemeen verbindende
voorschriften (inclusief de formele wet) aan internationaal recht", en de
toetsing van lagere regelgeving dan de formele wet aan de Grondwet. Maar
rechterlijk activisme omvat óók de invulling van open wettelijke rechtsnormen
als 'redelijkheid' en 'billijkheid' in het burgerlijk recht, en óók de rechtsvor-
ming die niet rust op een expliciete wettelijke toetsingsopdracht (men denke
hier bijvoorbeeld aan de toetsing aan ongeschreven rechtsbeginselen, zoals die
- eerst door de administratieve rechter, en in de jaren tachtig vooral ook door
de gewone rechter - is ontwikkeld). Het is - niet helemaal terecht - vooral die
laatste categorie die als een blikvanger fungeert, en waaromheen de discussie
over rechterlijk activisme in verband met de samenstelling van de rechterlijke
macht zich afspeelt. Enkele 'klassieke' voorbeelden van deze soort activisme,
en de problemen die daarbij met betrekking tot het vraagstuk van de toegang
tot het rechtersambt kunnen rijzen, kwamen reeds in hoofdstuk 4 aan de orde,
zoals b.v. het stakingsrecht (zie de kwesties-Van den Biesen en -Cnoop Koop-
mans). Te denken valt ook aan de discussie over euthanasie of de gelijke
behandeling van alternatieve samenlevingsvormen.

De term 'rechterlijk activisme' krijgt, in samenhang met uitdrukkingen als
'wetgever-plaatsvervanger', die zoals we zagen rechtstreeks afkomstig lijkt te
zijn uit de machtenscheiding, gemakkelijk een ongunstige betekenis, als zou het
gaan om een chique vorm van landjepik. Die opvatting moet echter worden
genuanceerd. Nog afgezien van de omstandigheid dat een rechter volgens art.

62. Vraagpunt 1 op de vergadering van de NJV 1975. Handelingen NJV, 1975
63. Genoemd worden: het stakingsrecht, euthanasie, gelijke behandeling van homosexuelen

en het toekennen van rechten/plichten aan diverse samenlevingsvormen. Zie: Mare
Josten en J. van Tijn, De rec/i/fr/i/'/te wwc/i/ va/i yv^/ertartd: een #e/T«/.s/W/«u/
gw/sd ia^ . Vrij Nederland, 2 november 1991, p. 32

64. Met name moet gewezen worden op de jurisprudentie van het Europese Hof voor de
Rechten van de Mens en van Het Hof van Justitie van de EG
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13 Wet Algemene Bepalingen niet mag weigeren 'regt te spreken, onder voor-
wendsel van het stilzwijgen, de duisterheid of de onvolledigheid der wet' (hij
kan daarvoor zelfs vervolgd worden wegens rechtsweigering"), ligt de toet-
singsopdracht veelal in de wet zelf besloten (zie hiervoor). De rechter maaitr
zichzelf niet alleen 'breed', maar wordt, zoals J.Th.J. van den Berg opmerkt,
ook breed gemaato.'*' Niet zelden beroept de regering zich bij het uitblijven
van wetgeving op het argument dat aldus een gevoelig vraagstuk kan 'uitkristal-
liseren' in de rechtspraak. En komt het bij zulke vraagstukken - ik denk aan
euthanasie en gelijke behandeling - toch tot wetgeving, dan lijkt al voordat het
voorstel het Staatsblad heeft bereikt, mét de toetsingsopdracht aan de rechter,
tevens het legitimiteitsconflict waarin de rechter onvermijdelijk terecht zal
komen gegeven.

6.5.1 Analoge probleemstelling " - ^ r ; J.- -., -J].-.•-•

De aard van het legitimiteitsprobleem bij rechterlijk activisme is intussen in
grote delen dezelfde als bij het toetsingsrecht. Ook hier rijst - blijkens de litera-
tuur - redenerend vanuit de machtenscheiding een legitimiteitsconflict,
veroorzaakt door een gebrekkige ('ondemocratische') wijze van aanstelling van
rechterlijke ambtenaren. Bij het vonnis van de Haagse president Wijnholt in
1988 bijvoorbeeld, waarin deze uitspreekt dat wetten getoetst kunnen worden
aan het Statuut voor het Koninkrijk, schrijft de Volkskrant dat Wijnholt 'de
pijlers onder het constitutionele bestel heeft weggeslagen': "De Mon/esöM/eitf
mode/ va/i de may po/mca -de o/KferycA«d//ig van staatt/w/icne.? w werge-
vende, M/Twere/ide e/z ra7Wer///fce mac7tf- /j/fcr qfëedaa/z /e ZieMe/i. f-j De
rec/tfer neem/ ptoatt op de tfoe/ van de we/geve/-. "*' De hoogleraren Prakke,
Jurgens en Degenkamp reageren in soortgelijke bewoordingen: ' ^ woergee/i
de/wocratófAe waar/?or^e« -de mac/if van de vo/fcïve/?e#e/ïwoord/g//i#- door
rae/ ge&oze/i, o/ia/zerf>are rec/tferv o/iderw/r /aren Aa/en" (Prakke).^ Net als
bij de discussie over het toetsingsrecht wordt de oplossing voor het legiti-
miteitsprobleem gezocht in de wijze van aanstelling van rechterlijke ambtena-
ren, en ook hier wordt het meest voor de hand liggende alternatief: rechters-

65. Art. 13 Wel AB De wet zegt overigens niet door wie vervolging wordt ingesteld
66. J.Th.J. van den Berg, Df /-«r/ifór afa De«fe Mac/i/, in: i?ec/i/?w e/J /?o//7idfc, 1993, p.

25 e.v.
67. Pre.v/'rfe«/ /oetó/ /iaA7non«aft>vv?/ 0/7 d^Mgrfe/yit/ieid van ft«/M«r Waagj

revo/w/ievwir vowits fege/i D^e/ffian, De Volkskrant. 12 augustus 1988
68. Bij: Gijs Schreuders, Pro/, //ir PraAr^f: 'Va/i /•ec/j/er/noe/y'e m>/ '« ioort

/70////CM.V /«cHtf/i', Utrechts Nieuwsblad, 30 augustus 1988 Zie in gelijke zin: Erik
Jurgeas, Wf « tfc /was: de /-ec/i/e/- o/Art par/eme/i/?, De Tijd, 19 augustus 1988 en J.
Th. Degenkamp, rtfc/i/e/s morte/i gee/i staaf /n rfe i/aa/ ^aa« vomten, Haagsche
Courant, 22 juni 1992
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verkiezingen, afgewezen. 'Lex Dura' (Vrij Nederland) laat, naar aanleiding
van het vonnis van Wijnholt, het democratische perspectief nog eens in volle
omvang de revue passeren:

"£/fe werre///£ j)>.?ree/M roftr nier /? r̂ /jroö/eem va/j de
er een /dee van wwc/jw/wc/?«'di>/̂  /ee/r. /4fa w^re« WO^CT worden va.?rge-

vertegenwoordigers, en voor d/e #«/ac7tfe w nee/
, en ai? recnrers oo& een oordee/ /wo^en geven over de mAoj«/ va/i

en ibw/ten Z>ê cno«vw>ï̂  mogen /flfen war zy rfaan'n voor on/'«/.yfnerfen
dan ZM//<?« recn/er^ oo/t ̂ e)tozen moefón worden /n p/aaw van oenoema". A/aar aan
de gefcozen rec/tfer /:/even vee/ oezwaren, ^n daaro/n « d/e ona^?an/:e///')t en ona/-
zertoar gemaal. De /ceerzyde daarvan w, yy^emarwcn ögae/i votórrakf rerecnr,
daf de recnrer w«er zyn v/nger^ van we/ren óenoorr a//e M//ven. "*"

6 . 5 . 2 A f s p i e g e l i n g * ' 3 V . ; ^ , - . . . , , - „ . . , , --.,-,'"'' -'^

De discussie over het rechterlijk activisme is in zekere zin veel interessanter
dan die over het toetsingsrecht, omdat er geen tijd en plaats is voor een pat-
stelling tussen voor- en tegenstanders, terwijl het forum aanzienlijk breder is
(al levert dit weinig nieuwe gezichtspunten op). Het enkele verweer dat de
rechter tot 'activisme' niet gelegitimeerd en bevoegd is - vergelijk de discussie
over het toetsingsrecht -, plaatst de tegenstander buiten het debat, en maakt
bovendien zijn zaak er niet sterker op. Immers, rechterlijk activisme heeft in
hoge mate het karakter van een/a// acco/np//, of - onaardiger gezegd - van een
overval; nog voordat vastgesteld is dat de rechter niet democratisch gelegiti-
meerd is, en hij -zoals Lex Dura het stelt- dus ook 'met zijn vingers van wetten
behoort af te blijven', is het 'kwaad' al geschied, en wordt men geconfronteerd
met een rechterlijke uitspraak, veelal in kort geding. Het/a// accwnp// dat het
rechterlijk activisme, anders dan het toetsingsrecht, is zet de discussie over de
legitimatie van de rechter, en daarmee kennelijk ook die over de benoeming
van rechters, onder zware druk (zie bijvoorbeeld de kwestie-Van der Burg).
Wellicht heeft deze dwangpositie meegewerkt aan de ontwikkeling van het idee
van 'afspiegeling' zoals dat met name in de laatste jaren school heeft gemaakt.

Afspiegeling is, net als rechterlijk activisme, een (bewust?) uiterst vage
conceptie, waarvan de strekking al in 1887 door de liberaal De Ranitz aldus
onder woorden werd gebracht: "De r/ooge flaaa' fte/zoor/ /i/er re z//n eene a;fó-
n>, tf/e #enee/ .v/aar /w/Yert /ze/ w/Av nmrnen dar w/A' en aYen flaa*/ moe/ een

a//!, d/e /tooo" ww# n/er #e/zee/ vree/na* W//ven OÜ/J negeen /n de
van ner#ee/z /« ne/ vo/A: /eefr en

69. Lex Dura, Stotow/, Vrij Nederland, 20 augustus 1988 , : .:
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wo/tfe/i I/I Zier /zoo#ste /-ec/tfer/ï/fc co//e#e."™ In grote lijnen gebruikt
de discussie over rechterlijk activisme nog altijd de probleemstelling uit
/tec/tfer e/i po/Zridfc uit 1973 van A.J. Cnoop Koopmans, waarin de verweven-
heid van recht en politiek als het ware in een democratisch benoemingsstelsel
wordt verdisconteerd/' Aanvankelijk is het begrip afspiegeling vooral
gebruikt in verband met de 'democratisering' van de rechterlijke macht in de
jaren zestig en zeventig"; recent wordt het echter vooral gebruikt om het ver-
meende legitimiteitsgebrek van de rechter bij rechterlijk activisme te onder-
vangen. De wijziging van de voordrachtsprocedure voor vacatures in de Hoge
Raad in 1992" onderstreept hoe de Tweede Kamer, redenerend via de stappen
van het democratische perspectief, zoekt naar mogelijkheden om het gebrek aan
legitimatie van de rechter te ondervangen. De nieuwe taak(-stelling) van de
rechter zélf staat niet meer ter discussie; veeleer lijkt het er op dat de Tweede
Kamer via een omweg haar greep op de rechtsontwikkeling probeert terug te
krijgen. Wat De Ranitz in 1887 nog 'enige terugslag van hetgeen in het volk
leeft en werkt' noemt, heet vandaag 'het venster op de samenleving' of 'inzicht
in maatschappelijke wortels'/* . . . _̂,

Maar ook elders, namelijk in de jurisprudentie van de Commissie voor de
Rechten van de Mens, lijkt het begrip 'afspiegeling' voet aan de grond te
krijgen. Zo merkt de Commissie in de zaak Crociani over de verkiezing van
de leden van het Italiaanse Constitutionele Hof door het parlement op, dat deze
'politieke' (wijze van) samenstelling van een rechterlijke instantie op zich niet
in strijd is met het vereiste van de onpartijdigheid van rechters, maar voegt
daaraan toe dat daarbij wel sprake zou moeten zijn van een zekere 'afspiege-
ling': "ft cww/c/m /7wr po//ftca/ sy/Mpa/VzZey, a/ /msf Zn so^ar ay tóey are o/

do nor Z/i /Aemse/ves w^(y a /ac/c of /mparria/tfy rowardlv r//e
be/ore //ie COM/?. "™ Van Dijk/Van Hoof interpreteren deze uitspraak

aldus:

"£>/ //oevtW ooA' ra://rm rfoorgfla/j.v mi fc/wa/Vfe po//ft'afce voo/vfcewr zwZ/e/j /ïetóen
i, e/i to goetf /'s rfo/ <fe ver-

//wc/ir Ver^t/jwoorrf/^rf' z(//i, /nag //er m'rt zo zy/i rfaf//« voor de /?erroW:e//e een

70. Hand. II 1886-1887, p. 1606
71. Zie hoofdstuk 4
72. Vergelijk de voorstellen voor een Raad voor de rechterlijke macht, § 4.10.2.1
73. Zie § 2.3.6.1 en §4.10.1
74. Vergelijk de uitspraken van V.A.M, van der Burg, bij Folkert Jensma, CD/4

.v/rfn^z-f /-«-/i/f/w in Woge /?aarf, NRC Handelsblad, 21 juni 1991
75. Crociani v. Italië D & R 22 (1981), p. 222
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i/i/fc verscn// roöoto, o/ny door een recnrer meï de ene dan we/ /nef de andere
voor/tewr uwdf èerec/tf. "™

6.5.3 De onafhankelijkheid van de rechter d --^^a^-o ^:.i.

Het zou onjuist zijn de indruk te wekken dat de ontwikkelingen die hiervoor
gesignaleerd werden, en die gemakshalve (en dus ten onrechte) werden gere-
duceerd tot een 'democratisch perspectief, louter voorstanders zou kennen.
Integendeel zou ik bijna zeggen, want de institutionele ontwikkelingen gaan,
zoals we eerder zagen een andere richting uit, en de deining die bij de kwestie-
Van der Burg ontstond deed al vermoeden dat er ook (en veel) aperte tegenstan-
ders van de afspiegelingsgedachte zijn. Wat die laatsten betreft is hiervoor al
gesteld dat veelal ook door hen het legitimiteitsvraagstuk wordt erkend, maar
dat zij niet bereid zijn daar ook consequenties uit te trekken voor de aanstelling
van rechters. Dit leidt dan bijvoorbeeld tot een afwijzing van het toetsingsrecht
of administratieve rechtspraak voor de rechter. Hun belangrijke troef is de
gevreesde teloorgang van de onafhankelijkheid van de rechter, als het 'partijpo-
litieke element' in de rechtspleging wordt gehaald, en zij sluiten zich aan bij
de huidige situatie van niet-politieke benoemingen, waarbij de onafhankelijk-
heid en de onpartijdigheid van de rechter maximaal gewaarborgd zouden zijn.
Toch vormt het inroepen van de onafhankelijk(heid) van de rechter(lijke macht)
slechts een mager tegenargument tegen de afspiegelingsgedachte.

De eis van een onafhankelijke en onpartijdige rechter wordt beschouwd als een
van de elementen van de rechtsstaat." Hier wordt, in navolging van art. 6
EVRM, onderscheiden tussen de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van
de rechter. Onpartijdigheid staat tot onafhankelijkheid in een doel/middel-
verhouding. Het laatste schept het staatsrechtelijke kader waarin het eerste tot
zijn recht kan komen, of zoals de Commissie voor de Rechten van de Mens bij-
voorbeeld in Malmström zegt: "tóere w a^w/icrtontf/ re/anon^n//? fte/ween /nde-
pende/ice and //nparriü//Yy, tóe /o/vner /?e/n# es.venria//y a /jreco/id/fton /or tóe
tofer."™ De term 'onafhankelijkheid' is echter - zo mag inmiddels duidelijk
zijn - misleidend. De rechter/de rechterlijke macht is in staatsrechtelijk opzicht
immers verre van 'onafhankelijk'. Uit art. 116, eerste lid, GW blijkt reeds dat
de wetgever 'de inrichting, samenstelling en bevoegdheid van de rechterlijke

76. P. van Dijk en G.J.H, van Hoof, Df Ewro/we Conv«ift> w /Aeon> «i pratti/it. 1990,
p. 373. Hier rijst overigens de vraag of er ook een/7/ic/i/ is tot een evenredige/diverse
samenstelling van de rechterlijke macht, hetgeen juist bij verkiezingen moeilijk te
verwezenlijken valt, en of een dergelijke plicht ook voor benoemingen zou gelden.

77. Zie bijvoorbeeld: M.C. Burkens, H.R.B.M. Kummeling en B.P. Vermeulen, Beg«>isWe«
van rfe <i«nocra/«c/ie rec/itotoa/, 1992, p. 34

78. Rapport van 12 december 1983, Malmström, 1983, p. 38
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macht' regelt. Alleen al ten aanzien van de werving, selectie, benoeming en
promotie van rechterlijke ambtenaren geldt -zie hoofdstuk 2- dat zij rusten op
een groot aantal regelingen, neergelegd in de Grondwet, de Wet op de Rechter-
lijke Organisatie, de Wet op het Nederlanderschap, de Wet betreffende de
positie van Molukkers, de Eedswetten 1911 en 1916, het reglement van orde
van de Tweede Kamer, diverse algemene maatregelen van bestuur, ministeriële
besluiten, circulaires engewoonte(-recht?). Met andere woorden, er is nauwe-
lijks een Rijksorgaan denkbaar dat niet direct of indirect betrokken is bij vitale
onderdelen die de toegang tot het rechtersambt bepalen. Staatsrechtelijk bete-
kent de eis van onafhankelijkheid dan ook niet meer dan de norm dat gezocht
moet worden naar die constellatie van bevoegdheden die het beste de onpartij-
digheid van de rechter kan waarborgen, //oe die constellatie er uit moet zien,
en welke gevolgen dit heeft voor het vraagstuk van de toegang tot het rechters-
ambt, laat'de'rechtsstaat echter in het midden. - •-,.: ,....,.•..- :;-•-,,-,•««

Toch bestaat, als gezegd, in de literatuur over 'de onafhankelijkheid van de
rechter' een betrekkelijk grote consensus. Er is letterlijk geen handboek in het
staatsrecht te vinden, waarin de benoeming voor het leven bij koninklijk
besluit, en de regeling van het ontslag en de rechtspositie bij formele wet, al
dan niet gekoppeld aan een beschouwing over de rechtsstaat, geen 'waarbor-
gen' voor de onafhankelijkheid van de rechter worden genoemd, al klinkt bij
een enkeling (zie hiervoor bij Pols en Struycken) toch ook duidelijk scepsis
door. Het is opmerkelijk (om niet te zeggen: verdacht) hoe zeer de conceptie
van de rechtsstaat voor dit onderdeel naadloos past op de bestaande Neder-
landse situatie", zeker wanneer men in aanmerking neemt dat de invoering
en handhaving van het bestaande stelsel in de vorige eeuw, betrekkelijk wille-
keurig, althans zeker niet vanuit het perspectief van de moderne rechtsstaat is
geschied. In hoofdstuk 2 werd er al op gewezen dat in ons land noch in histo-
risch noch in systematisch opzicht, sprake is van een coherent benoemingsstel-
sel. De voordrachtsbevoegdheid van de Tweede Kamer voor de Hoge Raad
werd 'geleend' van de Republiek, en hoorde eigenlijk niet thuis in een een-
heidsstaat. Het stelsel van aanbevelingslijsten in de Wet RO 1827 stond haaks
op de ideeën die daarover ontwikkeld waren in de grondwetscommissie 1813/
1814, terwijl de benoembaarheidsvereisten (nationaliteit, opleiding en onver-
enigbaarheden) slechts met horten en stoten konden worden ingevoerd, na her-
haalde klachten over de vermeende inconstitutionaliteit van de regelingen.
Meer in het algemeen geldt dat de ministeriële verantwoordelijkheid voor
rechtersbenoemingen pas in 1848 onder het bestaande 'stelsel' is gelegd. Maar

79. De benoeming voor het leven en de benoeming bij koninklijk besluit is immers
voorgeschreven in art. 117, eerste lid, GW, de regeling bij wet van het ontslag in art.
117, tweede en derde lid, GW en de regeling van de rechtspositie bij formele wet in art.
117, vierde lid, GW
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ook voor latere ontwikkelingen is er op gewezen dat, zacht gezegd, geen blijk
is gegeven van een afstemming met het constitutionele kader.*

Het wekt dan ook verbazing dat er in de literatuur kennelijk zoveel consensus
bestaat over bijvoorbeeld het uitgangspunt van het bestaande benoemings- en
benoembaarheidsstelsel. Niet duidelijk is waarom juist d/7 uitgangspunt de
onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de rechter waarborgt. De moti-
vering bijvoorbeeld van de regering bij de grondwetsherziening 1983, dat de

zorg en voor de o/Jö/fcü/T&e/z/fcAek/ voor de A/er ftedoeWe yw/j
/z//>i/ ge/egen, dar Aw/i fte/ioem/ng 6// fconi/ifc/ijifc 6ey/w/r

is wat wonderlijk, omdat historisch de institutionele waarborgen voor de onaf-
hankelijkheid van de rechterlijke macht steeds gezocht zijn in regelingen die de
leden van de rechterlijke macht juist regen de regering beoogden te bescher-
men. Is omgekeerd, iedere andere selectiemethode, bijvoorbeeld een stelsel van
verkiezingen, of een gecombineerd stelsel van benoemingen en verkiezingen
(vergelijk de voordracht van de Tweede Kamer bij vacatures in de Hoge Raad)
in strijd met de rechtsstaat? De Europese Commissie meent vooralsnog dat dit
niet het geval is, en acht bijvoorbeeld ook de verkiezing van rechters in over-
eenstemming met het vereiste van een onafhankelijke en onpartijdige rechter
in art. 6 EVRM*% net als een beperkte ambtstermijn."

6.6 Terug naar de eerste stap: machtenscheiding of evenwicht
van machten?

De discussie over rechterlijk activisme deelt, op het punt van de legitimatie van
rechters, niet alleen dezelfde probleemstelling van die over het rechterlijk
toetsingsrecht, maar ook dezelfde impasses. Zoals beide zich afzetten tegen de
(overigens door iedereen onwenselijk geachte) rechtersverkiezingen, zo ligt ook
bij beide het breekpunt bij de wijze waarop rechterlijke ambtenaren worden
aangesteld. Een belangrijk probleem in het democratische perspectief is dat
nagenoeg alle deelnemers bereid zijn niet alleen eikaars idioom, maar ook
eikaars vooronderstellingen te delen. De dwingendheid van de stappen: het uit-
gangspunt van de machtenscheiding, het legitimiteitsconflict en het zoeken naar

80. Zie de hoofdstukken 2 en 4 . . . . . • •
81. MvT, Bijl. Hand. II, 16 162, nr. 3, p. 19 ;
82. Crocianiv. Italië D & R 22(1981), p. 222
83. Zo zegt zij in de Zand-zaak, "//;a/ acroraï/ig /o //ie prmci/»/« o/"//ie !•«/? of/aw i/i

s/a/w JV/JJC/I w //ie cowimo/1 /leW/age o/ //ie Euro/va/i cou/i/rii.?, //ie irre-
Wges </nr/ng //ieir /iwie o/"<>/7?ce, w/ie//ier i7 />e./r>r a /i/ni/erf period" o/7ime

_ / tv a necce's.ttiry coro//ary <ƒ//»«> iW^fn^e/icf/ro/n //if /4^/nmiï/rario«
am/ / /H« /nc7;«/f</ in //it guara/i/^j <•>ƒ/4r/i'c/f 6 7̂J o///ie Conven/wn. * Rapport van 12
oktober 1978, Zand, D&R 15 (1979) p. 82
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alternatieve selectiemethoden (in die volgorde) lijkt daardoor onontkoombaar,
maar uit de Amerikaanse situatie blijkt al dat het referentiekader onzuiver is.
Men kan echter nèg een stap terugdoen, en de aandacht van het legitimiteits-
conflict verleggen naar de - kennelijke - bron van dat conflict: de machten-
scheiding. Het probleem van het toetsingsrecht en rechterlijk activisme ligt
immers steeds -zo is de vooronderstelling in het democratische perspectief
althans- op het snijvlak van drie gescheiden staatstaken: rechtspraak enerzijds
en wetgeving of bestuur anderzijds. ?> •'" ; . ; ; K É

In de staatsrechtelijke, politicologische en bestuurskundige literatuur bestaat,
anders dan het bovenstaande doet vermoeden, al lang veel kritiek op deze bena-
dering van de trias politica (zie hierna), terwijl historisch zelfs kan worden
betwijfeld of de machtenscheiding inderdaad - zoals steeds wordt aangenomen -
wel aan onze staatsorganisatie ten grondslag ligt. De privé-aantekeningen van
de leden van de grondwetscommissie van 1814 laten ons hier echter in de
steek. Van belang is wel de totstandkoming van de Wet op de rechterlijke
organisatie 1827, in het bijzonder de rede van de minister van justitie Van
Maanen op 10 april van dat jaar. Van Maanen - hij maakte deel uit van de
grondwetscommissies van 1814 en 1815, en heeft dus enig recht van spreken -
stelt bij die gelegenheid dat men in de Grondwet 'geen schijn of schaduw' van
de leer van de machtenscheiding tegenkomt, sterker, deze leer moet in ons
koninkrijk als 'geheel ongrondwettig' worden beschouwd: /:-. ?->

« er #eze#rf om d/e /eer //7#a/ig re rfoen v/mte/i. weifce men ze/fr een /jo//rie<;
/?ee# genoemd, en mer nef #ezag van (/en beroemden Monta^w/eM nee/r

m//en />eve.?r/gen, daarroe aan/?a/en</e eene z/n.?nerfe w/7 zyn voorrrej^e/y
/n neftveW: ny voorwaar n/ett m/nrfer dan dar freg/nse/, vee/m/n a/.v een
wenanflWr, maar a//een oeroogr, aar een Ko/H/jg /i/m/ner rearer oenoorr re zy'n, en
re vonnmen /n .srra/zaJten waann zyne onderdanen /;errototen zy'n. A/aar a/ ware
ner, dar de beroemde man ner gem/de we^/nje/ afa goed nad voorgette/d, en ais
fty' /«'rnewendne/d d/e/wft'g rer öeve.vr/g/ng van de öwrger/;y)ke vnyne/d regen oWe
overmagr, dan nog zowde zy'ne /eer n/er ander.? /fcwnnen öe.vcnowwd worden dan afr
ner gevoe/en van een re regr öeroemd /na/i; maar de verwezen/y'Wng van d/e /eer
en van d/e />eg/n.ve/en /n de Neder/andjcne Grondwer (en d/r « rocn ner /jwnr,
waaro/7 ner ren deze a//een aanJtowr), zoude daarw/r geen^z/n.? voorrv/oeyen. "**

Tegen machtsmisbruik waakt volgens Van Maanen in onze Grondwet niet de
leer der machtenscheiding, maar een systeem dat bescherming biedt:

«ver^r/inyrfrng van Aer ATo/ii/iA:/i/fc geza^, e/i aVwrom pa/<?«
aa/i <ie.vze//s w/rvoer/zig o / /n/rórw/A:; e/i d/r /sy'w/sr ner voorre^r va/i

Mo/iarc/ue, vwiaro/uier w(/ Zier g e M Aeööe/z re /eve/i. Zoo Aee/r

84. Hand. II 1826-1827, p. 362
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da/? de/j XomVzg /ie/ re#r mer roe#e£e/zrf om a//ee/i we/ren re ma&en. Zoo /zee/r
zy /zem /ze? re#r n/e/ roe#e&en</ om a//ee/z re#rf>a/i/:e/2 //i re sre//e/z, rer ftesfemfl
ww eem'ge regttzo&en /zoe^enoümrf. "** Overigens is het bewijs dat Van
Maanen aandraagt voor zijn bewering niet bijster sterk. Hij beroept zich op het
systeem van de Grondwet 1815, in het bijzonder op de naamgeving van de
hoofdstukken. Zo heet het tweede hoofdstuk 'Van de Koning', en niet 'Van de
uitvoerende macht'; het derde hoofdstuk 'Van de Staten-Generaal', en niet
Van de wetgevende macht' en het vijfde hoofdstuk 'Van de justitie', en niet
'Van de rechterlijke macht'.** * . . : ,;.- ^ v

6.6.1 Evenwicht van machten . , . - > . ,

Van meer belang voor de huidige situatie is dat de machtenscheiding, strikt
opgevat, feitelijk niet is gerealiseerd (hetgeen - zie Van Maanen - historisch
ook verklaarbaar is) en, ook minder strikt opgevat, voorbij gaat aan de staat-
kundige werkelijkheid van het bestaan van andere machten*" of aan de om-
standigheid dat de wetgevende en de uitvoerende (besturende) macht inmiddels
sterk verweven zijn.*® In toenemende mate wijst de literatuur een rigide inter-
pretatie van de machtenscheiding dan ook af, hoewel zij zich paradoxaal
genoeg voor het bepalen van de legitimiteit van de rechter, juist exclusief op
een strikte scheiding van machten beroept (zie hiervoor). Naar de oorzaak van
die paradox kan men slechts gissen. Een - zij het weinig plausibele - verklaring
zou kunnen zijn dat ontwikkelingen uit het ene forum niet in het andere door-
dringen.

Om tegemoet te komen aan de problemen, waar het uitgangspunt van een strik-
te machtenscheiding toe leidt, stelt W.J. Witteveen in zijn oratie £ve/iw/c7tf va/j
müc/zre/i een interpretatie van de trias politica voor, die niet zozeer de schei-
ding, maar het evenwicht van machten voorop stelt. De grondslag van de trias
politica (het beschermen van de vrijheid van de burger door het tegengaan van
machtsconcentratie) en de daarin onderscheiden functies van wetgeving, uit-
voering en rechtspraak blijven bestaan, maar de onderlinge verhouding tussen

85. Hand. II 1826-1827, p. 363
86. De vijfde afdeling van het derde hoofdstuk van de Grondwet 1815 heet overigeas wel

'Van de wetgevende magl', terwijl de term 'regterlijke magt' veelvuldig wordt gebruikt
in het vijfde hoofdstuk

87. Zie R. Crince Le Roy, De v/'erde HWC/I/ £en Aera/eMwrfe Jt«j/i«maJh>ig, derde herziene
druk, 1976

88. C.W. van der Pot, D<? venfc/wg d>r s/aa/stoa/fc, 1921, p. 8, S.O. van Poelje, VmcAW-
denAe/a' «i ee/i/ie/'d, 1966, p. 7-8. S.W. Couwenberg, Df fnas voo/-/>(/7 E«i a/terrca/jeve
v«/V op /mjc/irmsc/ifirf/'/ig «i mac/iüeve/iwic/ir, in: De Trias onaVr 5^wn/u/!#, 1990, p.
111 e.v.
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deze functies dient te worden bepaald door het principe dat de ene macht de
andere zonodig 'afstopt' (bij De Montesquieu: 7e /wwvo/r arrére /e ^OM-
voiV).** Dit uitgangspunt heeft als gevolg dat de speelruimte van met name
de rechterlijke macht - waarvoor in de traditionele trias-opvatting slechts een
bescheiden rol was weggelegd - vergroot, ten koste van de politiek - die voor-
heen op grond van haar democratische legitimatie een primaat toekwam - wordt
v e r g r o o t : .. . . . . . ; . , . . * • • : . > : . . - . • • / , : • - . • : ; * • ; , . • - , • . • ; • • ) . • • ' . • • . , * • . ••• ••• •;••..-.

va/? wac/tfe/» warier de a/wo/wfe aa/w/jraJten op
Aef /oee va/i nefpr/maaf va/? ae po//rie/t. D/f öefe/te/j/ u/reraan/ mef rfar öVrpn/naa/
ove/vïwo/tf wor<// gezer. De /weerder/je/a'.jrege/ M ée/? va/? t/e e/e/H£/?fe« va/? de de-
mocra//.$c//e /•ecnw.ttaar. Afaar /?er pn'/naar va/? de po//a'
jror«.v: //er wo/v/r een /eg/r/em ̂ ez/c/zwpw/ir «aa.tf andere /e /̂f/eme
//) </e o/«.vMw//̂ /7erfe« van ner ̂ eva/ worcfr «er ^ew/c«r rŵ ên rfe tap/sc/ze waarin

Optimisme kan Witteveen niet ontzegd worden, want wie zoveel waarde toe-
kent aan het debat, en meent dat het gezichtspunt van 'de' politiek even
legitiem is als dat van bijvoorbeeld de rechter, moet wel erg veel vertrouwen
hebben in de deelnemers aan dat debat, of verwacht tenminste dat niet-legitie-
me gezichtspunten (op tijd!) worden onderkend en publiekelijk worden ontmas-
kerd. We zijn hier wel erg ver vandaan van de zo vertrouwde opvatting over
democratische legitimatie. De vraag rijst welke rol Witteveen nog ziet wegge-
legd voor selectiemethoden in het algemeen. Als de legitimiteit van een ge-
zichtspunt niet langer verbonden is met de (wijze van) samenstelling van het
betrokken orgaan, maar enkel met de kracht van het betrokken argument, waar-
om zou bijvoorbeeld een parlement dan nog j?eA:oze« moeten worden (waarom
zou er eigenlijk nog een parlement zy/i?). En hoe valt in zo'n situatie eigenlijk
nog gezag uit te oefenen; wie mag er knopen doorhakken, en wie moet het? Of
bedoelt Witteveen slechts dat alleen het omgekeerde - dat wil zeggen het ge-
zichtspunt van het niet-gekozen orgaan - niet noodzakelijk een niet-legitiem ge-
zichtspunt is? Mag van het, al dan niet tegengestelde, gezichtspunt van de
rechter, niet gezegd worden dat het niet-legitiem is, a//ee« omdaf het niet
'democratisch gelegitimeerd' is?

Behalve groot optimisme, gaat er echter ook een grote slagvaardigheid uit van
de gedachte aan machtsevenwicht, en dat is de aantrekkelijke kant ervan. Star
vasthouden aan de machtenscheiding - en ik beperk mij nu tot de positie van de
rechterlijke macht - gaat voorbij aan het feit dat inmiddels een andere koers is
ingezet, waarop, al zou men willen, niet meerton worden teruggekomen. Hier-

89. Witieveen, o.c. p. 70
90. W.J. Witteveen, Eveyivwc/i/ van /nac/ite/i. 1993, p. 73
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voor werd over het overval-karakter van rechterlijk activisme gesproken. Het
is geen toeval dat veel van de rechtspraak die wij thans onder 'rechterlijk
activisme' rangschikken zich in kort geding heeft ontwikkeld. Controversiële
vraagstukken blijken steeds vaker van spoedeisend belang (of worden als zo-
danig gepresenteerd), en op dat punt kan de - zoals dat tegenwoordig heet -
'stroperige' wetgeving niet concurreren meteen (alleensprekende) rechter, die,
desnoods in pyjama, vonnis kan wijzen.

6.6.2 Evenwicht van machten en de samenstelling van de
rechterlijke macht

Maar ook als we het uitgangspunt van het evenwicht van machten omhelzen,
blijft de vraag overeind welke consequenties dit heeft voor het vraagstuk van
de toegang tot het rechtersambt. Valt met de eerste stap van het democratische
perspectief (de machtenscheiding) vanzelf de vraag naar de legitimiteit van de
rechter weg, of stelt het uitgangspunt van het machtsevenwicht zijn eigen eisen
aan de legitimiteit van de rechter? Witteveen laat deze vraag liggen, en lijkt de
legitimatie van de rechter vooral te zoeken in de motivering van vonnissen en

aïcta:

/«m* //ef Werfer/az/öse sraattrec//rezï/ite fte.vze/ /e/re/z/Jt afa ee« srefae/ va/i
/MÖ c7?z.veve//v«c77Z WO/Y/Z mwen, //oe /weer //ez norf/g za/ M//fce// rfar tfe /jezrabte//e/j
z/dz van ti/V/zozzyV/ope/j/ï/A: rc^e/jjc/iü/) geve// va// ae ver/zoMomgéTi va// de acteurs
f'/i to jce/iario. De rec/zrer /fca/i er, /7i ae wwrge van èe^/m/ngen zer z)e.v/ec7?zz/7g
va// co///7zcfe/7 - öej/razVzge/? rf/e vaaA: ee« rec///.vvorw/e//</ AwraJtrer //eèfte// - zoe
è//V/rage/7 aar rfeze re/Tecz/e ///ez a/ Ze wzyMyVe/tt/ ge5c///e^z.""

De Amerikaanse auteur Erwin Chemerinsky redeneert in dezelfde trant als Wit-
teveen, maar gaat een stap verder, en wijst de centrale vooronderstelling van
het democratische perspectief - het rechtstreekse verband tussen de legitimiteit
van de rechter en de toegang tot het rechtersambt - expliciet af.^ Chemerin-
sky meent dat het beroep op het gebrek aan 'democratische legitimatie' van de
rechter wegens het ontbreken van verkiezingen (mfl/or/tonü/j/y/n), op dit
moment slechts als een dekmantel fungeert voor het f/. 5. 5wpre/ne Coz/rr om
zich aan bepaalde keuzes te onttrekken. Dit leidt op termijn tot een va/iü/u/zg
Comwwfto/z, een situatie waarin de bescherming van grondrechten en de insti-
tutionele grondwettelijke bepalingen worden uitgehold:

91. Witteveen, o.c. p. 91
92. Erwin Chemerinsky, 77te va/tts/u/tg Co/tsZiZM/ion, in: /farva/tf Law /?ev/w, 1989,

p. 44-104
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"Fewer cto«5«5 o/ //ie Co/wrirwriort, w/jer/zer rfea//>ig vwr/j r/ie srrwcrMre o/r/»
e«/brcefl\ A/fl/oma/7ö/ï/.?/« « a

_/«d|g«y ca/i mrervene o/z/y
w/?e« //»ere are ctear "otyecrive" tfa/u/anfr, wAo/Zy a/?arr/rom r^e wms o/rte
/na'/w'a'«a/yttjrice^, ywaYcza/ revz'ew vvz/7 serve pri/nan'(y fo M/?/ZOW a/ja" /eg/r/mare
/eg/star/ve ana* ejtecwrzve decw/o/tj."

Chemeriasky bestrijdt dat niet-gekozen rechters 'ondemocratisch' zijn, en
spreekt over T/ze Fa/se Pnonry o/Afaybr/raria/zw/n.'" In zijn visie zijn beslis-
singen van gekozen gremia niet superieur aan die van de rechterlijke macht, en
vloeit de legitimatie van de rechter, net als bij Witteveen, voort uit de contro-
leerbaarheid van de (totstandkoming van de) rechterlijke uitspraak. Voor het
(soms al te botte) controle-mechanisme dat de meerderheidsregel (in de vorm
van een verkiezing) kennelijk is, stelt Chemerinsky ter legitimatie van de
rechtspraak, het publieke debat in de plaats: "/te 5wr/i, ./Msriceï S/ZOM/O* open/y

a/zo" rfe/e/za" r/ze/r va/we c/zo/ces, a/za* r7zws per.YMaa'e ofaervers o/r/ze ftetf
to M/zdervto/tó a/z<i app/}' r/ze Co/z /̂z/M/zbn. "** Hij pleit daarom uitdrukke-

lijk voor co/zcwrrz/zg enü"me/zrt>z£ opz>zzb/z.v: "Wir/ffe/zyztó/zc/a/ yp/rtzbws rez/z/orce
r/zw /zo/zb/z a/za* /aa/V/are pM/?//c a/zo' ^c/zo/ar/y a"/.vcz«5/o/z a/?o«f co/z.y/z7zirtb/za/
mwe.v. r/ze Cowr/ /za.v r/zc c/za/zce z*o pervz/arfe a/za\ az" z*/ze .va/ne riwze, //ze
Cozi/t's rea.vo«z/z^ ca/z /?e crz/zczzea' artö" z*/ze Cozirr ca/z fte perizwzrfed ro c/zan^e
z'w m/nd." Chemerinsky lijkt hiermee aan te sluiten bij William Brennan, die
in //z De/e/zse «ƒ Dz.v.ve/zw de publicatie van afwijkende minderheidsoordelen
sterk heeft verdedigd, al voegt deze er wijselijk aan toe dat 'Tvb o/ze /ZOÏ a/ry

"/4f //;e /zearr o///?ar/z//;cr/o« (bedoeld is de functie van flï.wertmzg en
0/M/Z/O/ZJ, MdW) /.v ///e crzrzca/ recog«/'no/z //(a/ vz^orowj rfeèare //«proven r/?eyf//a/
/;roa"«cr 6v/ora'n^ r/?epreva//m^ i/rfe ro rfea/ WJV/? r/?e /zarrfe f̂ ouirtio/u z/rgerf öy
//7e /o«>j^ .vzV/e. /«f/zw ^eme, //iz.yyM/zctt'o« re/Zecw f/»e cw/vz'cf/o// r/?ar f/ze &e.tf way
royzwa" r/ze m/f/z w ro ^0 /oofo'«^/or z'r /« r/ze wiartep/ace o//rfeai. /r w a.v z« r/;e
O/?I/Z/O/ZJ o/r/ie Cowrr - Aor/z/or ffiq/on'/y a/za" rfme/zr - were r/zeproa"«cr o/
c/a/ row/z

Het appèl van Chemerinsky op het wetenschappelijke èn het publieke discours
is niet zonder betekenis. Dat de controle op het functioneren van de rechter
vooral ook een/?z<Mr'.v Myz/zew is, en niet (alleen) een zaak die met een gerust
hart kan worden overgelaten aan 'officiële instanties', is een notie die in
Amerika (helaas) vanzelfsprekender is dan bij ons. Hiervoor zagen we dat niet

93. Chemerinsky, o.c. p. 76
94. Chemerinsky, o.c. p. 102 •
95. William J. Brennan, /« rff/msf o/rf/wento, in: 77»f WasrtngiLmv7oMma/, 1986, p. 430
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alleen professionele organisaties, zoals de öar aHoria/zo/u, hun oorsprong
ontlenen aan de onvrede met de rechtspleging, maar ook tal van organisaties
variërend van het Fwrtd/o/- Modern Cowm tot kerken en belangengroeperingen.
De rol van het publieke debat moet voor het vraagstuk van de toegang tot het
rechtersambt in Amerika, ook vanuit praktisch oogpunt niet uit het oog worden
verloren. Wie de milde opvattingen van de volksvertegenwoordigers op de
Cofl-tö/wrio/jfl/ Conve/iflo/w over rechtersverkiezingen legt naast de overweldi-
gende kritiek die daarop elders in de Amerikaanse samenleving bestaat,
begrijpt dat iedere aanzet tot hervorming kansloos zou zijn geweest als bij-
voorbeeld de dagbladpers niet voortdurend op de feilen van het systeem had
gewezen. . . . . . . ._ .

6.6.2.1 Dissenting en concurring opinions ^ .• ; , , r •-.<..

Het loslaten van het directe verband tussen de legitimatie van de rechter en de
wijze waarop hij wordt aangesteld, zoals we dat hiervoor bij Chemerinsky en
Witteveen tegenkwamen, is interessant, omdat daarmee de impasse wordt door-
broken over de weinig inspirerende vraag of rechters nu wel of niet op 'politie-
ke wijze' (afspiegeling) moeten worden benoemd. Door de legitimatie van de
rechter te verbinden met bijvoorbeeld de publikatie van dmenfl/ij? en CO/JCW-

rz«# opi/HO/tf, wordt een einde gemaakt aan de idee dat de legitimatie van
rechters, per se een constellatie van pwMeArec/ïfó/y&e &evoe#<2/ie£te/i vooron-
derstelt. In het democratische perspectief wordt de legitimatie van de rechter
immers steeds benaderd vanuit een visie waarin (volks-)invloed via verkie-
zingen kan worden opgelegd of door benoemingen (via de ministeriële verant-
woordelijkheid) kan worden afgedwongen. Het ontkoppelen van de legitimatie
van de rechter van het vraagstuk van de toegang tot het rechtersambt geeft een
nieuwe inhoud aan het begrip publieke controle, waarin het wetenschappelijke
en publieke debat een vooruitgeschoven post innemen.

In de Nederlandse literatuur is een relativering van 'het' democratische
perspectief niet geheel onbekend. Snijders bijvoorbeeld, noemt het 'overdre-
ven' om principieel een verband te leggen tussen de toeneming van rechtsvor-
ming en "democra/ie, /eg/ft>na//<? va« rfe rec/tfer en een evenvwc/zri#e venfe/wg
van over/je/dy/M/icfles'"*" Anderen zien dat verband blijkbaar nog wel, maar
zoeken - voor het antwoord op het probleem van het toetsingsrecht en rechter-
lijk activisme - de oplossing evenmin (alleen) in de wijze van samenstelling van
de rechterlijke macht. Engels bijvoorbeeld meent dat een zich expliciet op
rechtsstatelijke beginselen oriënterende rechter zich reeds om die reden mag

96. W. Snijders, De rec/tferaiy rficta/or?, in: De rec/iferais dictator Dy/iamieft 1/1 de //ras.
gen/n de ver/ioMding rege/gewMg, Ae.s/M«r e/i /-ec/itó/jraa*, 1987, p. 140-141
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1
verheugen in een groeiend gezag." Ook Koopmans relativeert, in zijn eerder
genoemde preadvies over het toetsingsrecht, het ontbreken van een politieke
verantwoordelijkheid van de rechter, door te wijzen op de 'grote troef waar-
over rechterlijke besluitvorming beschikt, "name///* een procesgang

argwmenr naar voren faz/j worden gebracnr /n een s/eer van
tó, en een be.ï//.y.«n£ viuar/n de a^Mmenren on/>evooroordee/d regen

worden a/#evw#e/j. ZrY een recnrer/Z/le Aes/f.ttm# #oerf /n e/A ẑar, dan tonnen
parri/e/i en a//e andere be/ang.tfe/7enden z/en noe de redenenng van de recn/e/-
/n e/A^ar .yreefcr. "* De Winter meent dat rechters hun legitimatie acnrera/- op
grond van hun uitspraken - moeten verwerven, en niet vooraf door politieke
benoemingen. Hij stelt voor het verwerven van legitimatie uitdrukkelijk aan
rechters op te dragen, door het stellen van extra motiveringseisen, het toestaan
van a*menfln# en co/ia/rang op/n/ons en z.g. o/n/citf curüze ftne/s."

De voor- en de nadelen van dfrre/z/zng op/n/ons zijn in ons land in de jaren
dertig uiteengezet door J.P. Fockema Andreae'°° (zelf bepleitte hij dit sys-
teem voor de cassatierechter) en de voordelen zijn - onder meer als een
uitvloeisel van de discussie over klassejustitie - verdedigd door J.C.M. Leijten
in 1972."" De argumenten bleven door de jaren heen grotendeels dezelfde;
tegen <tf.H£/zn>!£ en co/icwm/ig opw/o/w pleiten de noodzakelijke overtui-
gingskracht van de rechterlijke beslissing, de vrees dat het gezag van de rechter
zal afnemen en de verwachting dat de aandacht zich vooral op controversiële
zaken zal richten, al ziet Fockema Andreae dat allemaal niet zo somber:
"open/warne/a" /w/ ne/ fcrarA/i#sfé m/dde/ om aan /erfere awronYe/r #eza# en
eerft/ea" re verzekeren, en fay ner pw/j/ZeA; ^roorer verrrowwen /n en meer
/?e/an^5?e///n^ voor naar wer& re vveA^en.""" Vandaag kan aan de tegen-
argumenten een tweetal praktische problemen toe worden gevoegd, nl. het feit
dat de ontwikkelingen in de rechtspleging tenderen naar unusrechtspraak (zie
hoofdstuk 4), waardoor de functie van dwsenring en concurring O/M/I/O/I? zich
lijkt te beperken tot het hoger beroep en cassatie, en de vraag naar het effect
van dmenn'nj? op/'/i/o/ts. Met name in spoedeisende zaken, waar door een
alleensprekende rechter een 'voorlopige' voorziening wordt getroffen (kort

97. J.W.M. Engels, Co/u/i/u/io/ie/? /O<?/.SJ>!£ en mac/i/e/isc/»ró#rtg, in: De mos
j/wmi/itf, 1990, p. 106

98. Koopmans, o.c. p. 83
99. Reiner de Winter. Df /)fnoe/n/ng van raadsneren in: Publiek Domein, 1991, p. 231-233
100. J.P. Fockema Andreae, We/ gene/m van aV raarfto/ner Bescnowvwngen overne/ £e*«id

maAre/i van rff gevoe/wu aVr m/'m/ernet/en /« recn/er/y'A:e co//eg«, 1934
101. J.C.M. Leyten. Di55?n/i>ig o/>(/tio/t ("/) en Dü^e/irin^ o/7i/ii°on f2), resp. NJB, 1972, p.

697-707 en p. 731-741 Zie ook de preadviezen uit 1973 over dit onderwerp van H.
Drion en O. de Savornin Lohman voor de Nederlandse Juristen-Vereniging

102. Fockema Andreae, o.c. p. 68
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geding), schiet het instituut zijn doel voorbij. Overigens kan dit laatste behalve
als een - praktisch, en daarom weinig sprekend - argument tegen d/sse/zri/i#
opm/o/rv, ook als een bezwaar tegen alleenrechtspraak in het algemeen worden
opgevat. Historisch is bijvoorbeeld het kort geding voor de (fungerend) presi-
dent van de rechtbank ook niet ontwikkeld tegen de achtergrond van controver-
siële vraagstukken"", en juist bij deze zaken lijkt alleenrechtspraak - al was
het maar omdat onderlinge tegenspraak uitblijft - onwenselijk. Wat het effect
van <#tf en/mg O/M>MO/W betreft, rijst, net zoals dat in hoofdstuk 1 gebeurde ten
aanzien van pleidooien voor gedemocratiseerde benoemingen, de vraag of er
wel een relatie mag worden aangenomen tussen het vertrouwen van de burger
in de rechter en de publikatie van minderheidsoordelen, en of ook hier niet
meer beloofd dan waargemaakt wordt. Overigens moet voor het klassieke be-
zwaar, dat aïsse/z/ï/jg opi/i/o/is tot meer aandacht voor het benoemingsbeleid
leiden, worden gewezen op het feit dat wetenschappelijke analyse van d/sse/z-
ftn# e/2 cwic«rrz>z# op/n/o/is juist tot het inzicht heeft geleid dat de z/rzpacr van
een benoemingsbeleid op de koers van het f/.5. Swpreme Cowrz* betrekkelijk is.
In de stemverhouding van 'Democratische' en 'Republikeinse' rechters in het
f/. 5. Si/pre/ne CÖM/Ï zijn minder aanwijsbare 'patronen' te vinden dan verwacht
werd. Zo is bijvoorbeeld de verwachte 'ruk naar rechts' na de benoeming van
Clarence Thomas in het f/.5. 5wp/-(?mÉ? Coz/rr niet opgetreden'**, al conclude-
ren Smith en Johnson, aan de hand van Thomas' fa/iu, dat " / ^ / « / M ^ MÏ

re/aftve/y morfesr /wipacr dwrz>z# A/s ./irsr rmw, 77i0mtf.v may fteco/?ze a/i
zn/7we«fla/ ywsflce as /zz's career progresses. ""*

Men kan zich echter afvragen of de argumenten tegen rf/sse/irinj?
intussen niet door de feiten zijn ingehaald. Met name het argument van wat
Leijten in 1972 noemt 'de Fortbildung van het recht'"* heeft sterk aan belang
toegenomen. Fockema Andreae schrijft al in 1934, ver vóór de discussie over
rechterlijk activisme:

, y'a, zew èea/i^ft^e/«/.v Z/J, </af
rec/ztér/zyfe vo#e£s va/z c/z'verie p/wz'wzâ e zzc/z ê/zy/:e/z/'A: èe/za^e/zy/: e/z revrede/z

103. Zie de totstandkoming van de bepaling over het kort geding in het Wetboek van
Burgerlijke Regtsvordering, Bijl. Hand. 1836-1837, XI, nr. 3

104. Christopher E. Smith en Scott Patrick Johnson, 77ie yjrcZ-Zerm /7fr/brmance o/ Jiuf/ce
Ctoz-ence T/ioffuw, in: y«<i/caZM/-f r/tf you/7ia/o/°//>e/4men°ai/iyudicafi(re5oc/>Z)', 1993,
p. 172-178

105. Smith en Johnson, o.c. p. 178 Zie ook Kathleen M. Sullivan die aan de hand van een
analyse van de jurisprudentie van het L/.S. SM/>/wie Court aantoont dat de relatie tussen
de politieke achtergrond en de juridische opvatting van rechters veel complexer is dan
wel wordt aangenomen; Foreword: 77ie Jurtz'ces o/ /tafcs a«<i Szandarais, in: Warvarrf
LmvRevzew, 1992, p. 24-123

106. Leijten, o.c. p. 732
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te /n/Tft/en van een /ngiwi&fce/e/ ttimengeyte/t/ /lefwerfc vo/i rec«wover-
waaronder me/i /j/er /ee/ï. Of #evoe/e/i zy z/c/i afa geva/igenen, dj'e

z//>? v e m r/'Jfcf e« v/iuge//am wenten ?
Zo/«/e«, air a*e deuren VÖ/J ae raadta/w^r wm/e/2 ope/ïgezef, <fe/msc/ie w/nd rfer
0/?i/2faza/7ie/Y/ en de ver?c«/7/ende sfroo/M/'/ige/?, d/e da/j voor de/? rfraörf &O/M«/I en
«ef regen eZ/fcö/k/er gaart o/j«eme«,

gen /jerz/éTHrtg va/J /ie/ feervruA: der wifóu/f/igg//i#

geven bovendien een indicatie omtrent de kwaliteit van de
discussie binnen de rechterlijke macht, en kunnen, behalve op onderlinge
meningsverschillen, wijzen op knelpunten in de rechtspleging in het algemeen.
De botte constatering da/ de rechterlijke macht voor de oplossing van contro-
versiële vraagstukken - zoals dat heet - 'niet geëquipeerd' is, zal daardoor
wellicht worden vervangen door de veel interessantere vraag hoe de rechter-
lijke macht dan we/ zodanig geëquipeerd kan worden. • • . .r--. u.$j&

6.7 Nabeschouwing , , . ., _ r^,-. .= ,.:-,;.. jug£

Het vraagstuk van de toegang tot het rechtersambt, zo zette ik in de inleiding
van dit hoofdstuk uiteen, wordt grofweg benaderd vanuit twee invalshoeken:
een technocratisch perspectief, dat in het derde en vierde hoofdstuk is bespro-
ken, en een democratisch perspectief, dat hiervoor aan de orde kwam. Het de-
mocratische perspectief is opgezet vanuit een vaste, ogenschijnlijk dwingende
route. Uitgaande van de gedachte aan machtenscheiding, ontstaat in het demo-
cratische perspectief bij een bepaalde taakstelling/taakopvatting van de rechter
(de scheidslijn is niet altijd even duidelijk), een legitimiteitsprobleem, dat
ogenschijnlijk slechts kan worden opgelost door te kiezen voor een methode
van aanstelling van rechters, die analoog is aan die voor 'de' wetgever, waar-
mee bedoeld wordt de rechtstreekse verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer. Betoogd werd dat deze stappen niet voor zich spreken. Allereerst zijn

107. Fockema Andreae, o.c. p. 85 Hij kon dit trouwens makkelijk zeggen, want 7K/<W *«I
revo/ttf/e />Wio£/ï men «ie/ fawig /e zyn, - daarvoor zyn /e vee/ />fzac/(g</f tracAtón aa«
/ie/werAr", al '/vturf/««ij[« vrr/ong/ngHierftMtuu/*. Vergelijk J.C. Van Oven die twee
jaar eerder, in 1932, over de "/«rfew der rec/itóo«nvi<:X:e//>ig, deze rwtewnrffra *V
ui'Mf/ncTiaTifia'" in de Hoge Raad schrijft: "A/y rfn/1/tf, voor Zien geWe« de mo/ieve/i
voor ee/i ?</<% a/sc/i«d /io^ meer da« voor awderew. Z ĵa/ OAU «/'e/ /'« /ie/ afe/rat7e Wy-
ve/i, maar een voor/>ee/d zioemen: /«en /eze een.v de /uj/nm der raaals/ieere/i d/e de
arre5/ew over ar/. /4«/ S. W. j?eve/d /ieW>e/i ;>i d^yaren vóór 79/9, me/ d/e, we/Are /ie/
/>e/fca/nde arresz van i / 7a/iuan van da/yaar /ie/>/»en gewezen, en />ean/vworde da/i de
vraag o/ d « e /i«7zame /u>imv rec/i/spraa/t, d/e a.A.w ee/i n/e«w noo/dj/u* m ^
on/wiiWre/jng van on.v /Jnvaa/rec/i/ nee// geopend, n/e/ >i yaar o/ //en vroeger zow zyn
aa/ivaard, <nd/V/t voor de/i //./?. de 65-yangen /ee/iydsgrenj; /iad gegoWen." J.C. van
Oven, 0e /ee^ydsgre/w: n/e/ 70, maar 65, NJB, 1932, p. 633-637
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verkiezingen als referentiekader voor het aannemen van de legitimatie van de
rechter onzuiver. Te zeer oriënteert men zich in ons land voor de legitimiteit
van de rechter op de methode zonder een bezinning op het effect van de
methode. In de Amerikaanse literatuur is de tegenstelling tussen de benoeming
en de verkiezing van rechters inmiddels ontmaskerd als een schijncontroverse.
Het traditionele tegenargument tegen 'politieke' benoemingen, de dreigende
teloorgang van de onafhankelijkheid van de rechter biedt overigens weinig
soelaas; de bestaande conceptie van onafhankelijkheid legt minder duidelijk een
claim op het vraagstuk van de toegang tot het rechtersambt dan veelal wordt
aangenomen.

Aan het vraagstuk van de toegang tot het rechtersambt komt het democratische
perspectief goed beschouwd echter niet toe, omdat de eerste stap, het uit-
gangspunt van de machtenscheiding, inmiddels lijkt te zijn ingehaald door dat
van het machtsevenwicht. In de visie van Chemerinsky wordt het verband ont-
kend tussen de legitimiteit van de rechter en de wijze waarop de rechterlijke
macht wordt samengesteld. Deze benadering sluit goed aan op de herwaarde-
ring van het element van machtsevenwicht in de trias politica, waardoor (zie
bij Witteveen) de expanderende taak van de rechtspraak op z/cfee/f niet leidt
tot een legitimatieprobleem. Door de legitimatie van de rechter te verbinden
met bijvoorbeeld rfme/m'/ig en co/ic«rn>jg O/WHO/U', en met - zie hoofdstuk 7 -
de openbaarheid van de rechtspleging in het algemeen, wordt een einde ge-
maakt aan een denkpatroon, waarin pwMe&e cwtfro/e per se een constellatie
van /?MMeA.rec/tfe///A:e frevoegd/zedert vooronderstelt. In het democratisch
perspectief wordt publieke controle immers steeds benaderd vanuit een visie
waarin (volks-)invloed via verkiezingen kan worden opgelegd of door benoe-
mingen (via de ministeriële verantwoordelijkheid) kan worden afgedwongen.
Het ontkoppelen van legitimatie en de wijze van samenstelling geeft een nieuwe
inhoud aan het begrip publieke controle. Die controle ruimt ook plaats (en
verantwoordelijkheden!) in voor het publieke en wetenschappelijke juridische
debat.
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Hoofdstuk 7

Epiloog

• • • - ; • . : ; . . ; ? • • * • . ' • " . , . - : • ; • . ; : : - • : • , ; > . • ' . . • ' - . • . • «

Het jaarlijkse Raio-congres, op 3 april 1993, bleek om meer dan één reden ver-
ontwaardigde reacties uit te lokken. Terwijl de minister van justitie, Hirsch
Ballin, de 'in de zeventiger jaren opgeleide garde' van de rechterlijke macht,
een te liberaal strafklimaat verweet', en daarmee het ongenoegen van de pers
over zich afriep, maakte Dorien Pessers zich boos over een cabaretlied, waarin
drie vrouwelijke raio's, op de melodie van Lef's 7M: /Ifrow/ Sex, fla£>\ op de
slotavond hun verlangen naar de verdachte in zedenzaken bezongen. Het zou
hier een knipoog betreffen naar het soms welwillende oor van rechters in deze
zaken.- In de Volkskrant noemt Pessers het lied kwetsend voor verdachten en
slachtoffers van seksuele delicten, en meent zij dat het past in de 'tijdgeest'.
Deze wordt 'immers' gekenmerkt "tfoor de sc/ww/n/e/öo^/ie/rf waarmee mensen
A«n /n/ze/we, persoon/i/fce en sefcy«e/e /even £reedw/r eta/eren." Pessers juicht
het toe dat de functie en de persoon van de rechter verregaand zijn gerituali-
seerd, geneutraliseerd en geanonimiseerd, en vindt dat dit vooral zo moet
blijven: "De recnrer benoö/Y reen/ re spreien acn/er een masvter. Me/ <ie ver-
vwya/jg naar rfe sefowe/e persoon van a"e recn/er vveA.7 d«s «e/ on/>ena#en, maar
n# a/rwA^en van z/y/i masker en ne/ ^e/as/en van proces/jarn/en me/ ne/ Jr/y?-
/even van a"e^ene a"/e over nen moe/ oora"e/en."'

Het pleidooi van Pessers is opmerkelijk/ Niet omdat zij vindt dat er fat-
soensgrenzen zijn overschreden, maar omdat zij denkt dat het vertrouwen van

1. Vergelijk de rede van de minister van justitie Hirsch Ballin op 1 april 1993 te Zutphen
voor het vijfde Raio-congres, waarin deze suggereert dat de bescherming van de burger
tegen criminaliteit voor de 'in de zeventiger jaren opgeleide garde' van de rechterlijke
macht een dubieus thema is. Gepubliceerd in Stcrt, 2 april 1993, p. 1 en 6

2. Elma Drayer en Mare Josten, Deywwgt Aoe<if/-5 va/i rec/i/ e/i o/tfe /•eage/'f/i tomv o/? <te
/. Vrij Nederland 10 april 1993, p. 656. Het lied vangt aan met de tekst: 7* g«7

jerfe/iza*^//naar doe a//(/rf ftTSf /«//>! toga aan/iA / f « f« /tt me
zoe/nenrf /n '/i vtörator oa«. ' Gepubliceerd in: Dorien Pessers,

rv, de Volkskrant. 20 april 1993 " . . . . .
3. Dorien Pessers, o.c.
4. Elders wordt het lied 'hilarisch' genoemd; vergelijk Elma Drayer en Mare Josten, o.c.

In gelijke zin Marcel Haenen, Jumffn />«/7rf)te/i iste nor/nen wa « « nac/i/ vo/ '/trat/Zia/t-
gen'. NRC Handelsblad. 3 april 1993
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de burger in de rechter zal toenemen door hem in de anonimiteit terug te
dringen. Mèt het kind dreigt nu immers ook het badwater te worden wegge-
gooid. De jfcr/riafc op de rechtspleging na de Tweede Wereldoorlog heeft zich
(zie de jaren zestig) immers allereerst geconcentreerd op de geslotenheid en de
(vermeende) eenzijdige samenstelling van de rechterlijke macht, al kan men
zich afvragen of kritiek op rechters, £u/fé/i hun rechtsprekende functie, bijvoor-
beeld in de beslotenheid van een raio-congres, wel gerechtvaardigd is. Los van
het antwoord op die (normatieve) vraag, roept gedrag van rechters, privé of in
functie, - kennelijk - reacties op, en wordt zo (mede)bepalend voor de beeld-
vorming van de rechterlijke macht bij het publiek. De vraag is welke positie het
staatsrecht hierin moet kiezen. Slaat Pessers met haar pleidooi voor volledige
anonimiteit de plank faliekant mis, snijdt het misschien toch hout, of mogen
tussen volstrekt anonieme rechtspraak en uitdrukkelijke profilering van rech-
ters, nog nuances worden onderscheiden? Een terugblik en een nabeschouwing.

7.1 De toegang tot het rechtersambt: terugblik

Deze studie onderzocht het constitutionele kader van de toegang tot het
rechtersambt, en beschreef de parlementaire geschiedenis, die aan het ontstaan
van dit stelsel en aan de wijzigingen die daarin later zijn opgetreden, ten grond-
slag heeft gelegen. Voorts poogde deze studie de relevante aspecten van het
vraagstuk van de toegang tot het rechtersambt voor het moderne staatsrecht in
kaart te brengen, en deze te waarderen. De 'toegang tot het rechtersambt' in
Nederland kenmerkt zich door de drempels die door het positieve recht worden
opgeworpen tegen een benoeming in de 'gewone' rechterlijke macht. Daarbij
werd onderscheiden tussen de fasen voorafgaande aan een fte/ioem/ng (bevor-
dering) in de rechterlijke macht, nl. de werving en de selectie van rechterlijke
ambtenaren, en de fte/zoem/jüör/ze/t/ van kandidaatleden in de rechterlijke
macht, die wordt bepaald door de vereisten van de Nederlandse nationaliteit en
een juridische opleiding, alsmede de afwezigheid van bepaalde onverenig-
baarheden.

De veronderstelling was in hoofdstuk 1 dat bij de invoering en de verdere
ontwikkeling van het stelsel van benoeming en benoembaarheid in de rechter-
lijke macht, bij de (grond-)wetgever in de vorige eeuw een visie met betrekking
tot de toegang tot het rechtersambt heeft voorgestaan, die gerelateerd is aan de
taak van de rechter. De vraag rees of inmiddels, bij een andere taakstelling
(-opvatting) van de rechter, het bestaande stelsel vanuit staatsrechtelijk oogpunt
wijziging behoeft. Voor het antwoord daarop moesten drie hoofdvragen beant-
woord worden, nl. 1) hoe is de toegang tot het rechtersambt thans feitelijk
geregeld, en hoe verhoudt die regeling zich tot het constitutionele kader, 2)
welke overwegingen liggen historisch aan deze regeling ten grondslag en 3)
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welke tendensen doen zich ten aanzien van de taak van de rechter in relatie tot
de toegang tot het rechtersambt voor.

- • • • : < • " - " i h " . ' • : " • - • ; • : i i s ; - = - * . ; . / . - . •*_-- . ' < . ' ! • - : . > , • ! i - a s ' \ < 3 * » J ; - - i : - - ' ' • • • . > : " . Ï ; , i ü i ' ^ . v ' . » ! * i

Wat de tweede hoofdvraag betreft (over de eerste kom ik hieronder te spreken),
werd in de hoofdstukken 3 en 4 uiteengezet, dat van een samenhang tussen de
factoren uit het positieve recht, die de toegang tot het rechtersambt bepalen,
noch waar het de invoering noch waar het de verdere ontwikkeling betreft,
sprake is. Uit hoofdstuk 3 blijkt dat een duidelijke visie van de (grond)wetge-
ver, op het type rechter dat door het stelsel wordt geselecteerd - laat staan een
nadere nuancering van het type rechter dat wordt benoemd in relatie tot de
functie of de taak waarvoor hij wordt aangesteld - ontbreekt. De verklaring
voor deze situatie is drieërlei. Allereerst dient men te beseffen dat het bestaan-
de stelsel van benoeming en benoembaarheid van rechters nagenoeg geheel uit
het begin van de vorige eeuw dateert, toen de taakstelling (en -opvatting) van
de rechter, zich grotendeels beperkte tot strikte wetstoepassing. Aan de rechts-
vormende of zelfs normstellende rol van de rechter is daarom weinig belang
gehecht door de wetgever, zodat de belangstelling voor de persoon van de rech-
ter zich beperkte tot het stellen van randvoorwaarden als de vereisten van het
Nederlanderschap en een juridische opleiding, en de afwezigheid van bepaalde
onverenigbaarheden. Het gebrek aan interesse voor de persoon van de rechter
in de vorige eeuw, zal zeker ook veroorzaakt zijn door de omstandigheid dat
rechters, o.a. als gevolg van het vereiste van een juridische opleiding, tot vrij
recent slechts uit een kleine groep werden gerecruteerd, die zich beperkte tot
een (welgestelde) bovenlaag van de bevolking. Bovendien stond - zeker als het
ging om vacatures in afgelegen gebieden - lang niet iedereen te dringen om een
(slecht bezoldigde) positie bij de rechterlijke macht. Uit hoofdstuk 3 blijkt
tenslotte dat de belangstelling voor de (diverse) samenstelling van de rechter-
lijke macht, en in het verlengde daarvan voor de toegang tot het rechtersambt,
van recente datum is; in elk geval heeft zij niet aan de (grond-)wetgever uit de
vorige eeuw voor ogen gestaan. Zo zijn de twee belangrijkste selectiecriteria
- het eigen vermogen en verder de uitsluiting van de vrouwelijke sekse - nooit
gepositiveerd. Wat het eigen vermogen aangaat geldt dat de perceptie (bij som-
migen zelfs tot ver in deze eeuw) van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid
van de rechter was gekoppeld aan de financiële zelfstandigheid van de rechter,
omdat de kans op omkoping daardoor gereduceerd werd.

Wat de ontwikkeling van de toegang tot het rechtersambt na de Tweede We-
reldoorlog betreft, werd in hoofdstuk 4 gewezen op een tweetal tendensen, aan-
geduid als een technocratisch en een democratisch perspectief. Het technocrati-
sche perspectief op de toegang tot het rechtersambt behelst de optiek van het
bestuur (de regering). De vervulling van rechtersvacatures wordt in deze visie
veelal beschouwd als een louter technisch-organisatorische aangelegenheid.
Wijzigingen in het bestaande benoemings- en benoembaarheids-'stelsel' (zoals
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de invoering van selectiecommissies, de regeling van benoeming in promotief-
uncties, of de discussie over het nationaliteitsvereiste, de juridische opleiding
of de incompatibiliteiten) worden niet als samenhangende problemen gezien,
die een belangrijk effect kunnen hebben op de toegang tot het rechtersambt en
daarmee op de samenstelling van de rechterlijke macht. Het technocratische
karakter van deze voorschriften wordt onderstreept door de lage status van de
betrokken regelingen (koninklijk of ministerieel besluit, circulaires). De
fragmentarische en ondoorzichtige regeling van de toegang tot het rechtersambt
verklaart de problematische verhouding van onderwerpen als de werving, se-
lectie en promotie van rechterlijke ambtenaren tot het constitutionele kader, in
het bijzonder tot het vereiste van een wettelijke grondslag in art. 116, eerste
lid, GW. In hoofdstuk 2 werd, naar aanleiding van de eerste hoofdvraag van
dit onderzoek, geconcludeerd dat de regeling met betrekking tot de toegang tot
het rechtersambt in ons land voor een belangrijk deel op gespannen voet staat
met de Grondwet. P ! i ; ; i • • < ; . , > ^ ••'/>. ' ©

Het democratische perspectief op de toegang tot het rechtersambt, de tweede
tendens die werd onderscheiden, ontstaat met name na de Tweede Wereldoor-
log, en wordt veroorzaakt door de groeiende belangstelling voor de persoon
van de rechter en de samenstelling van de rechterlijke macht. Aanvankelijk
wordt die belangstelling ingegeven door een vertrouwenscrisis, en gaat het om
een negatieve benadering van de rechterlijke macht, die slechts eenzijdig zou
zijn samengesteld uit een bovenlaag van de samenleving. Deze 'beschuldiging'
(hieruit blijkt reeds een breuk met het verleden waarin die eenzijdigheid juist
positief werd gewaardeerd) wordt, bij gebrek aan empirisch onderzoek niet
hard gemaakt, maar is niet zonder grond. De geringe toegankelijkheid van de
universitaire studie in het algemeen, de (onbezoldigde) weg naar het rechters-
ambt via de griffie, en de mogelijk afwerende cultuur binnen de rechtbanken
die de aanbevelingen opmaken, maken de rechterlijke macht tot ver in de jaren
vijftig een nagenoeg onneembare vesting voor de lagere sociale klassen.

In een nagenoeg vloeiende lijn verlegt de discussie over de persoon van de
rechter zich in de jaren zeventig en tachtig naar een positieve belangstelling
voor de samenstelling van de rechterlijke macht. De geluiden over klassejustitie
verstommen, zo wordt aan het einde van hoofdstuk 4 opgemerkt - hoewel men
zich ernstig kan afvragen of zij werkelijk zijn verdwenen -, en de rechtspraak
lijkt het voortouw te nemen in tal van heikele, maatschappelijke kwesties.
Vooral ten aanzien van het rechterlijk activisme, rijst nu de vraag of de rechter
voor die nieuwe taak wel gelegitimeerd en geëquipeerd is. In die discussie
wordt, voor de samenstelling van de rechterlijke macht, een analogie gemaakt
met de rechtstreekse verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. Opvallend
is overigens de wijze waarop de discussie over de toegang tot het rechtersambt
zich steeds ontwikkelt, nl. aan de hand van incidenten (relletjes) die bij toeval
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de media weten te halen. De (keuze van) berichtgeving door de media, en de
wijze waarop die plaatsvindt, lijkt een cruciale, en onderschatte rol voor de
beeldvorming van de rechterlijke macht te vervullen. Die berichtgeving heeft
niet alleen invloed op de beeldvorming van de rechter bij het publiek, maar
heeft ook een aanwijsbare //wpacr op het staatsrecht. De aanzet voor veel ont-
wikkelingen in de inrichting van de rechterlijke organisatie blijkt niet zelden
te komen van buiten-parlementaire zijde. Zo was de vertrouwenscrisis uit de
jaren zestig wellicht nooit serieus genomen door de Tweede Kamer als zij niet
door de Revu-enquêtes op het probleem opmerkzaam was gemaakt, en de crisis
zou wellicht nooit door de wetenschappelijke literatuur zijn opgepikt als de pers
niet zoveel aandacht had besteed aan de processen naar aanleiding van de
Maagdenhuisbezetting. Ook de commotie rond het Tweede Kamerlid-Van der
Burg in 1991 heeft zich, net als die over de nevenfuncties van Cnoop Koop-
mans en Van den Biesen, grotendeels in de pers afgespeeld, en kreeg pas
daarna een vervolg in de vorm van regelgeving. , ,...;., , ,. . . , „ . .

Het democratische perspectief, blijkt in hoofdstuk 6 een hardnekkig misver-
stand, dat men aantreft op die plaatsen waar de (traditionele taak van de)
rechter op gespannen voet komt te staan met de (traditionele taak van de)
wetgever of (van) het bestuur, in het bijzonder bij onderwerpen als het
toetsingsrecht, de administratieve rechtspraak en het rechterlijk activisme.
Uitgaande van de gedachte aan machtenscheiding, ontstaat in het democratische
perspectief bij een bepaalde taakstelling/taakopvatting van de rechter (de
scheidslijn is niet altijd even duidelijk), een legitimiteitsprobleem, dat ogen-
schijnlijk slechts kan worden opgelost door te kiezen voor een methode van
aanstelling van rechters, die analoog is aan die van 'de' wetgever, waarmee
bedoeld is de rechtstreekse verkiezing van de leden van de Tweede Kamer.
Deze noties worden, eerst voor wat betreft de vermeende controverse benoe-
ming-verkiezing, later wat het uitgangspunt van de machtenscheiding aangaat,
in hoofdstuk 6 gerelativeerd. Om deze discussie op voorhand enig reliëf te
geven, is in hoofdstuk 5 de methode van verkiezing van rechters, en de
discussie daarover, in de Amerikaanse deelstaat New York beschreven. Mede
aan de hand daarvan, wordt aan het einde van het zesde hoofdstuk het probleem
van de legitimatie van de rechter, in verband met zijn taak(stelling/opvatting),
afgebogen van het vraagstuk van de toegang tot het rechtersambt. Door de
legitimatie van de rechter te verbinden met bijvoorbeeld dmeflri/J# en co/icwr-
ri/2g opwwo/w, en meer in het algemeen met de openbaarheid van de rechtsple-
ging, wordt een einde gemaakt aan een denkpatroon, waarin pwMeA:e cwtfro/e
per se een constellatie van paMefcrec/tfe/pe /jgvoegdfcetfert (benoeming/verkie-
zing) vooronderstelt. Het ontkoppelen van legitimatie en de wijze van samen-
stelling geeft een nieuwe inhoud aan het begrip publieke controle. Die controle
ruimt ook plaats in voor het wetenschappelijke en maatschappelijke debat.
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7.2 Nabeschouwing '*"••' ' '• '-

Aan het eind van deze studie gekomen, blijkt het onderzoeksobject - de benoe-
ming van rechters - een overschat onderwerp in het staatsrecht. Voor de
ijverige onderzoeker, die zijn onderzoeksterrein (en zichzelf) graag onmisbaar
maakt, valt het niet mee zoiets te moeten constateren. Toch voert het voor-
gaande ontegenzeggelijk tot de conclusie dat voor de uiteenlopende vraagstuk-
ken die in het verleden aan de toegang tot het rechtersambt hebben geraakt -het
probleem van personeelsvoorziening, het vertrouwen in de rechter en het rech-
terlijk activisme-, de £e/ioem//i# van rechters weinig te bieden heeft. Die ietwat
zure uitkomst zegt vooral iets over het gebrekkig functioneren van het forum,
dat ons in de afgelopen jaren op een dwaalspoor heeft gezet. De waardering
van ontwikkelingen die zich terzake van de rechtspleging voordoen, en het
signaleren van de problemen die daarbij (kunnen) rijzen, stellen (kennelijk) in
toenemende mate hoge eisen aan 'de' politiek, 'de' rechtswetenschap, en 'de'
pers. Als uit de beschrijving van de discussie over de toegang tot het rechters-
ambt iets duidelijk wordt, dan is het wel dat die discussie op a//e fronten onvol-
ledig gevoerd wordt, terwijl al die fragmenten samengenomen nog steeds geen
compleet beeld opleveren van het probleem.

Om met het probleem van personeelsvoorziening te beginnen, al sinds het
eerste hoofdstuk mag duidelijk zijn dat benoeming en (personeels-)selectie van
rechterlijke ambtenaren geen synoniemen zijn. Het formele benoemingsbesluit
is immers de allerlaatste fase van een complexe reeks hindernissen die samen
het selectieproces vormen. Een serieuze discussie over selectie begint daarom,
zo zagen we in het eerste hoofdstuk, al bij de vraag naar de rekrutering van
rechterlijke ambtenaren, die op haar beurt weer samenhangt met de toegang
(toegankelijkheid) tot het hoger onderwijs. Wie gaan er studeren, en vooral:
wie niet en waarom niet? Aan die vraag 'hangt' zoals dat heet, een 'prijskaart-
je' . Wie praat over gelijke toegang tot het rechtersambt, praat uiteindelijk ook
over studiefinanciering en tweede kans onderwijs, over het gericht enthousias-
meren van die groepen die (traditioneel) minder snel geneigd zijn te gaan
studeren of te opteren voor een loopbaan in de rechterlijke macht, over
voorzieningen voor gehandicapten en over kindercrèches.

Evenmin als men het benoemingsvraagstuk mag overschatten, mag men dat
trouwens doen met het selectievraagstuk. Zowel in binnen- als in buitenland,
staan de betrokken selecteurs immers te dringen om als eerste de betrekkelijk-
heid van een selectiesysteem aan te geven'. De waarde van een selectiemetho-
de is daarom beperkt. In positieve zin mag men hoogstens verwachten dat

5. Zie § 1.2.1

326



selectie er toe leidt dat professionele, goed gekwalificeerde rechters worden
binnengehaald (een garantie dat dat ook inderdaad gebeurt ontbreekt echter).
In negatieve zin zal men ervoor moeten waken dat selectie geen ongewenst af-
werend effect heeft op de toegang van bepaalde groepen in de samenleving tot
het rechtersambt. Zó gesteld, kan iedereen in die opvatting wel iets van zijn
gading in vinden - wie is er niet vóór 'goede' rechters en tégen 'ongewenste'
effecten -, maar het wordt ingewikkelder wanneer we moeten bepalen wie mer
professioneel gekwalificeerd is voor de rechterlijke macht, welke groepen
- anders dan uit oogpunt van professionaliteit - mer mogen worden toegelaten
tot het rechtersambt, en wie aan het selectieproces mef mogen deelnemen.

Met die laatste vraag is een strategisch probleem verbonden. Bevoegdheden - in
het bijzonder de concentratie van bevoegdheden - dragen altijd het gevaar in
zich van misbruik. Toch vallen, op dat punt, bij de benoeming en selectie van
rechters nauwelijks problemen te verwachten. Een interessant (zij het historisch
volstrekt onbedoeld) aspect van de bestaande situatie, is dat zij - zoals in
§ 2.4.2.1 werd opgemerkt - weinig systeem bevat. Noch de uitvoerende, noch
de rechterlijke macht zijn - door de veelheid aan medebeslissers - in staat
gericht hun stempel op de personele samenstelling van de rechterlijke macht te
drukken; rechtstreekse beïnvloeding - 'beleid' (of erger: een complot) - valt
moeilijk te realiseren. Tegelijk blijkt dat dit gebrek aan systeem de samen-
stelling van de rechterlijke macht niet ongevoelig maakt voor maatschappelijke
veranderingen. De kritiek op de samenstelling van de rechterlijke macht, nu en
in het verleden, en vooral het vóór willen zijn en blijven van die kritiek, lijkt
de deelnemers aan het selectieproces (de selectiecommissies, de rechterlijke
macht, de regering) niet onberoerd te laten. Alom wordt immers geconstateerd
dat er 'veel verbeterd' is, dat de samenstelling van de rechterlijke macht 'diver-
ser' is, en dat de persoon van de rechter 'een andere' is dan vroeger. Het onuit-
gesproken verlangen dat art. 3 GW uitdrukt, nl. dat Nederlanders van diverse
herkomst niet alleen benoembaar zi//!, maar ook benoemd uwtte/i in de rechter-
lijke macht, lijkt werkelijkheid te worden. Het zou potsierlijk zijn deze
historisch gegroeide chaos een geraffineerd stelsel van cAecto Ö/K/ öa/a/icey te
noemen, maar naar het effect gemeten dringt de gedachte eraan zich wel op.
Het bestaande stelsel sluit de ogen niet voor het feit dat rechtspraak mensen-
werk is, maar het maakt tegelijk de samenstelling van de rechterlijke macht niet
tot inzet van een bloedgroependiscussie. - ;

Of deze weinig gestructureerde situatie ook overigens wenselijk is valt echter
te betwijfelen. Uit het uitblijven van een complot mag men niet afleiden dat er
d«.ï een garantie is dat in ieder stadium behoorlijk met bevoegdheden wordt
omgesprongen. Integendeel, het ontbreken van inzicht, laat staan van toezicht,
biedt in elk stadium van het selectieproces ruimte voor willekeur of ondeskun-
digheid. Ook is er weinig kans dat verschillen van inzicht over selectie en
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selectiecriteria - tussen RPD Advies en de selectiecommissies, tussen de
selectiecommissies onderling, tussen de selectiecommissies en de rechterlijke
macht, tussen de rechterlijke macht en het parlement of de regering - aan het
licht komen, laat staan dat deze opgelost worden. Het constitutionele probleem
dat in § 2.2.3 werd geconstateerd, namelijk het gebrek aan onderlinge afstem-
ming van de factoren in het positieve recht die de toegang tot het rechtersambt
bepalen, bestaat dan ook niet zozeer uit een juridisch-technische inconse-
quentie, als wel uit hetgeen waar zo'n inconsequentie staatsrechtelijk voor
.rtafl/, namelijk voor een ondoorzichtige en daardoor oncontroleerbare procedu-
re.

Ik bereik daarmee de kern van het probleem waar het staatsrecht zich bij de
regeling van de toegang tot het rechtersambt voor geplaatst ziet. Enerzijds is
in het verleden steeds gezocht naar een mogelijkheid om reeds vooraf, met een
'ideale' selectiemethode een scala aan behoeften te bevredigen*, anderzijds ziet
het institutionele recht zich voor het probleem gesteld dat iedere poging om
invloed uit te oefenen op de /«Ye/yfce praktijk van de werving, selectie en
benoeming (bevordering) van rechterlijke ambtenaren, per definitie tekort
schiet, omdat de aard en de omvang van toekomstige problemen niet kan wor-
den overzien. Een schrale troost is misschien dat elders (vergelijk de Verenigde
Staten) met dezelfde problemen wordt geworsteld, al kan men wellicht daar
óók terecht voor de eerste stap naar de oplossing van het probleem. Met name
de meer algemene notie uit de discussie over /ner/Y .ve/ecftwi, dat bij de toegang
tot het rechtersambt niet zozeer de methode art «c/j maar vooral het effect van
de methode telt, lijkt belangrijk. Weliswaar kan het staatsrecht niet meer dan
gebrekkig tegemoetkomen aan de vele, zeer uiteenlopende aspecten die met het
vraagstuk van de toegang tot het rechtersambt zijn verbonden, het kan wel
zorgen dat knelpunten op tijd gesignaleerd worden, opdat erger (een vertrou-
wens- of legitimiteitscrisis) wordt voorkomen. Controleerbaarheid lijkt - zoals
in nagenoeg het gehele staatsrecht - ook hier het sleutelwoord te zijn.

Een eerste stap om de inzichtelijkheid van de toegang tot het rechtersambt te
vergroten, zou zijn de bestaande procedure, die slechts met veel kunst- en
vliegwerk kan worden ge(re?)construeerd. te codificeren (een noodzaak die
overigens reeds uit de Grondwet voortvloeit). Men kan daarbij denken aan
regeling in de Wet RO zélf, of - gezien de gevoeligheid van het onderwerp, en
de noodzakelijke publiciteit - in een algemene maatregel van bestuur. Dit heeft
als gevolg (en als bijkomend voordeel) dat onder parlementariërs, tussen het
parlement en de regering, onder de betrokken rechters en bij juristen, vrij snel

6. Zoals een diverse samenstelling van en vertrouwen in de rechterlijke macht, de legitimatie
van de rechter en de rechterlijke uitspraak, of de selectie van 'goede' en professionele
rechters.

328



een discussie zal ontstaan over de vraag naar de taken en bevoegdheden van de
organen in het selectieproces, en meer in het algemeen over de wenselijkheid
om bepaalde drempels voor de toegang tot het rechtersambt te slechten of juist
op te richten. Mèt het verlangen naar overzichtelijkheid heeft men in het verle-
den een van de weinige kansen om de verbanden en dwarsverbanden van een
vraagstuk als het onderhavige te doorgronden, laten schieten.

Codificatie alléén is echter niet voldoende. Zij biedt weliswaar inzicht in de
structuur en de bevoegdheden van de betrokken organen, maar verschaft geen
duidelijkheid over hun werkzaamheden. Meer inzicht in het feitelijk functione-
ren van deze organen zou veel (potentiële) achterdocht over de motieven bij
selectie en benoemingen weg kunnen nemen - een probleem dat (zie hieronder)
in de nabije toekomst mogelijk opnieuw zal gaan spelen -, en brengt bovendien
de discussie over de toegang tot het rechtersambt vanzelf op een hoger niveau.
Reeds de publikatie van een betrekkelijk eenvoudig te realiseren (zonodig
geanonimiseerd) overzicht van de aanmelding, toelating en afwijzing van kandi-
daten voor de selectiecommissies, en voor eerste en verdere benoemingen, laat
immers zien dat de toegang tot het rechtersambt veel meer om het lijf heeft dan
de enkele benoeming, terwijl van deze openbaarheid een effect zal uitgaan op
de betrokken selecteurs, die zullen anticiperen op mogelijk gerechtvaardigde
kritiek. : „ ' - .;.. ; • • • - .

Behalve als een technocratisch-strategisch probleem, wordt het vraagstuk van
de toegang tot het rechtersambt vandaag vooral als een rechtstheoretisch pro-
bleem gezien, in het bijzonder als een instrument om de rechter democratische
legitimatie te verschaffen. In hoofdstuk 6 werd betoogd dat de redenering die
hierachter schuilgaat berust op een dwangargumentatie. Bovendien is, sprekend
over afspiegeling in de rechterlijke macht, de eenzijdige belangstelling voor de
benoemingsfase (zie hiervoor) weinig subtiel te noemen. In dat opzicht heeft
de voordrachtsbevoegdheid van de Tweede Kamer een debiliserend effect ge-
had. Zij verleidt slecht geïnformeerd volksvertegenwoordigers tot een simplifi-
catie van de problematiek, en maakt de samenstelling van de Hoge Raad tot
inzet van (veelal niet ter zake doende) beschouwingen over de rechterlijke
macht. Ook zonder voordrachtsbevoegdheid zou de Tweede Kamer haar con-
trolerende taak kunnen uitvoeren, beter zelfs. Door het activeren van de
ministeriële verantwoordelijkheid voor de toegang tot het rechtersambt, zou in
het parlement, aan de hand van gegevens over de in- en doorstroom in de
rechterlijke macht (zie hierboven) en van de aanbevelingslijsten van de
rechtscolleges, een oneindig veel genuanceerder debat over de samenstelling
van de rechterlijke macht gevoerd kunnen worden.

Toch vermoed ik dat juist de belangstelling voor de 6e/2oe/n//i# van rechters
- zoals we die eerder in bijvoorbeeld bij de kwestie-Van der Burg tegenkwa-
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men - in de toekomst sterk zal groeien. Gedachten als zouden wij moeten voor-
komen dat - ik doe een greep uit een onuitputtelijke bron van potentiële con-
flicten - een fundamentalistische islamitische rechter een oordeel uitspreekt
over de Nederlandse persvrijheid', zullen in de zeer nabije toekomst aan in-
vloed winnen (al zullen aanspraken van islamitische zijde op gelijke toegang tot
het rechtersambt, nédat ons angstbeeld van 'de' buitenlander is genuanceerd,
op termijn even legitiem blijken als die van vrouwen destijds). Bovendien zal
met de grotere speelruimte van de rechter, de angst dat die vrijheid wordt
'misbruikt' toenemen, en zal de discussie zich vaker toespitsen op de achter-
grond en de persoon van de rechter. Met name vraagstukken rond criminaliteit
en rechtshandhaving, en uit de medisch (technologisch)-ethische hoek dragen
het gevaar in zich dat zij de samenstelling van de rechterlijke macht uiterst
gevoelig maken voor claims van belangengroepen. De kwestie-Van der Burg
zal daarom niet een bedrijfsongelukje blijken, maar heeft veeleer de toon gezet
voor een sterke polarisatie. In dit verband is het interessant (dat is niet altijd
hetzelfde als bemoedigend) dat de huidige minister van justitie, Hirsch Ballin,
dergelijke gedachten actief lijkt te voeden, waar hij meent dat de rechtsbescher-
ming van de verdachte 'te ver doorgeschoten is', als gevolg van een te liberale
samenstelling van de rechterlijke macht.* ; *

Het is echter van tweeën één: men kan niet een belangrijk deel van de norm-
stelling willen overlaten aan de rechterlijke macht, en tegelijkertijd haar
geloofwaardigheid ondermijnen. De vraag is daarom of het staatsrecht - en ik
knoop hier aan bij het slot van het zesde hoofdstuk - bovenstaande ontwikke-
lingen ook moet ondersteunen. Dient de legitimiteit van de rechter en de
rechterlijke uitspraak inderdaad te worden verbonden met het botte instru-
mentarium van de benoeming van rechters, of moeten we die simplificatie een
stap vóór zijn, en aansluiten bij een verfijnder controlemechanisme (vergelijk
de pleidooien in hoofdstuk 6 voor bijvoorbeeld dw.Yert/z>i# en concwra'nj? op/'/i-
/O/LY)? Ik opteer - de woordkeuze 'bot' versus 'verfijnd' laat wat dat betreft ook
niets aan verrassing over - voor dat laatste.

7.3 Slot ^ - .

Een epiloog is voor volhouders, voor een select gezelschap dat, na-pratend op
een veel te laat feestje, toch nog een fles wijn opentrekt. De schrijver roept iets
meer dan hij werkelijk waar kan maken, en de lezer doet daar iets minder
moeilijk over dan hij anders zou doen. In de kern vormt de uitkomst van deze

7. Vergelijk het CDA-Tweede Kamerlid Pauüs, Hand. II, 19 maart 1987, p. 3201; zie
verder § 4.9.1

8. Zie de inleiding bij dit hoofdstuk
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studie - tegen beter weten in - immers een appèl op de alertheid van de welin-
gelichte, redelijk argumenterende, en geïnteresseerde burger. Dit beroep op het
publieke debat is een onzeker experiment, dat zeker niet mag worden over-
schat. Zolang zelfs kwaliteitskranten in ons land de term 'rechtsstaat' conse-
quent met één 's' te weinig blijven spellen, is waakzaamheid geboden. De
vraag is echter of er werkelijk veel keuze is, en of men - zie het pleidooi van
Dorien Pessers aan het begin van dit hoofdstuk - de zaak nog kan beslechten
door de rechter eenvoudig terug te dringen in de anonimiteit van toga en raad-
kamer'. Jerome Frank heeft er al op gewezen dat in de (burgerlijke) overheids-
dienst alleen liftjongens en telefonistes geüniformeerd gaan'", en hij waar-
schuwt voor de beschutting die de toga opwerpt, "ro s/ne/d f/2ey«d#e.ï anJ r/ze/r
way.vyro/n rariorca/ //jaw/Vy. f-J r/ze robe, as ceremo/i/a/ catfwme, yw/ic/zo/u: ar
parr o/ a me, a/zd me.v Ziave deep roott /« r/ze ra£«. /4« Z/irö/u/zo/i mwa/Zy
projected by ta£w w /e/zced o^yrow //ze affacfc o/ cnrtaz/ reason."" Gezag
- rechterlijk gezag - legitimeert zichzelf niet, maar ontleent zijn bestaansrecht
slechts uit de kracht van zijn argumenten. Moeten wij misschien, net als in
Engeland het geval is, een lijst publiceren van 'enge rechters', die 'onver-
getelijke diepten van afschuwelijkheid' hebben bereikt? "7/i Nede/7a/zd voor-
a/.$720# o/zde/z&fawr va/zwege de ve/p//c/tfe eerWed", meldt de Volkskrant met
weinig historisch besef.'- Hopelijk ook niet nodig, voeg ik er daarom aan toe,
maar de boodschap is helder. Voor zijn legitimatie zal de rechter zich allereerst
op zijn feitelijk functioneren moeten beroepen.

9. Ja, zeggen inmiddels ook de oud-president van de rechtbank Amsterdam B.J. Asscher,
en de journaliste An Salomoason, als zij er op wijzen dat de symbolische waarde van
de toga -'het gezag als beeld, als heilzame functie'- ten onrechte wordt onderschat. An
Salomonson, WiMeyav «As jy/nftoo/ van au/orifé<7. NRC Handelsblad. 27 juli 1993 en:
B.J. Asscher, W/Weya.sa/.s .Tym/wo/ ran sctowM/ofts/ie/rf, NRC Handelsblad, 17 juli 1993

10. Mijn vertaling is bij nader inzien beduidend seksistischer dan de oorspronkelijke tekst
die slechts spreekt van 'operators' en 'elevator-starters'. Zie: Jerome Frank, CowrtJ on
/na/ A/y/Zi and rea/iry in /l/nf/ïca/i./<tf«C£, 1949, p. 256

11. Jerome Frank, o.c. p. 256
12. Henk Strabbing, Opm'emv eew /</$/ mt; «ig* recn/ers, de Volkskrant, 9 april 1994
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Bijlage 1: Benoeming - , . . 1 . : " • • • > - ' "; ! " • • - . : : • - ' ' • - .

Kantonrechter . . ; ' , . . .
Vacatures kantonrechter of kantonrechter-plaatsvervanger worden gepubliceerd in het Nederlands
Juristenblad. Sollicitaties dienen te worden gericht aan de Koningin, en worden gestuurd naar het
ministerie van justitie. De binnengekomen sollicitaties worden met een verzamellijst toegezonden
aan de president van de rechtbank in het ressort waarin de vacature ontstaat. Door de president van
de rechtbank wordt een vergadering belegd met de officier van justitie, hoofd van het arrondisse-
mentsparket, en de rechters van de kantons in het arrondissement, met uitzondering van degenen,
die naar de opengevallen plaats mochten mededingen (art. 36a Wet RO). De vergadering doet aan
de president van en de procureur-generaal bij het gerechtshof, tot welks ressort het arrondissement
behoort, een lijst van aanbeveling van drie kandidaten toekomen, welke lijst, alfabetisch ingericht,
aan de Koning wordt aangeboden, om daarop zodanig acht te slaan als Hij zal dienstig oordelen.
De aanbevelingslijst wordt niet gepubliceerd. De aanbevolen kandidaten worden voor een gesprek
uitgenodigd op het ministerie van justitie; afhankelijk van de vacature vindt een gesprek plaats met
de minister of met de secretaris-generaal van het departement. De vacature kantonrechter of kan-
tonrechter-plaatsvervanger is in de praktijk een promotie-benoeming ('verdere benoeming) en staat
slechts open voor de rechters in een arrondissementsrechtbank.

Rechter arrondissementsrechtbank
Vacatures van rechter, rechter-plaatsvervanger of griffier in een arrondissementsrechtbank worden
gepubliceerd in het Nederlands Juristenblad. Sollicitaties dienen te worden gericht aan de Koningin,
en worden gestuurd naar het ministerie van justitie. Art. 52 Wet RO bepaalt dat wanneer een plaats
van rechter, rechter-plaatsvervanger of griffier openvalt, de rechtbank, de officier van justitie, die
is benoemd tot hoofd van het arrondissementsparket daaronder begrepen, aan de president en
procureur-generaal van het gerechtshof, tot welks ressort zij behoort, een lijst van aanbeveling
zendt van drie kandidaten, welke lijst, alfabetisch ingericht, aan de Koning wordt aangeboden om
daarop zodanig acht te slaan, als Hij zal dienstig oordelen. De aanbevelingslijst wordt niet
gepubliceerd. De aanbevolen kandidaten worden voor een gesprek uitgenodigd op het ministerie
van justitie; afhankelijk van de vacature vindt een gesprek plaats met de minister of met de
secretaris-generaal van het departement. De vacature rechter of rechter-plaatsvervanger in een
arrondissementsrechtbank is in de praktijk een z.g. 'eerste benoeming'.

Raadsheer gerechtshof
Vacatures raadsheer of raadsheer-plaatsvervanger worden gepubliceerd in het Nederlands Juristen-
blad. Sollicitaties dienen te worden gericht aan de Koningin, en worden gestuurd naar het minis-
terie van justitie. Art. 63 Wet RO bepaalt dat wanneer een plaats van raadsheer of raadsheer-plaats-
vervanger openvalt, het hof, de procureur-generaal daaronder begrepen, een lijst van aanbeveling
van drie kandidaten opmaakt, welke lijst, alfabetisch ingericht, aan de Koning wordt aangeboden,
om daarop zodanig acht te slaan als Hij zal dienstig oordelen. De aanbevelingslijst wordt niet gepu-
bliceerd. De aanbevolen kandidaten worden voor een gesprek uitgenodigd op hel ministerie van
justitie; afhankelijk van de vacature vindt een gesprek plaats met de minister of met de secretaris-
generaal van het departement. De vacature raadsheer of raadsheer-plaatsvervanger is in de praktijk
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een promotie-benoeming ('verdere benoeming) en staat slechts open voor rechters in een
arrondissementsrechtbank of kantonrechters.

Raadsheer Hoge Raad
De leden van de Hoge Raad der Nederlanden worden benoemd uit een voordracht van drie
personen, opgemaakt door de Tweede Kamer der Staten-Generaal.' Wanneer een plaats van
raadsheer in de Hoge Raad openvalt, zal de Hoge Raad daarvan kennis geven aan de Tweede
Kamer der Staten-Generaal, en daarbij inzenden een door die Raad, de procureur-generaal
daaronder begrepen, bij besloten briefjes en met meerderheid van stemmen opgemaakte aanbeve-
lingslijst van 6 kandidaten, waarop de Tweede Kamer bij het maken van haar nominatie zodanig
acht zal slaan als zij zal dienstig oordelen.' De leden der hoven en der arrondissementsrecht-
banken, mitsgaders de leden van het openbaar ministerie bij dezelve, welke deze hun ambtsbedie-
ningen met lof en ijver hebben waargenomen, zullen bij het opmaken dier lijst meer bijzonderlijk
in aanmerking komen.' De Hoge Raad stuurt de curricula van de kandidaten op de aanbeve-
lingslijst in gestandaardiseerde vorm voorzien van informatie naar de Tweede Kamer. De president
van de Hoge Raad voorziet iedere aanbevelingslijst van een aparte toelichting. In die toelichting
zet hij uiteen wat de motieven zijn van de Raad om te komen tot de aanbeveling. De aanbeve-
lingslijst, de curricula en de toelichting worden gelijktijdig gestuurd aan de Voorzitter van de
Tweede Kamer en aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Justitie. Indien de lijst of
de toelichting aanleiding vormen tot het vragen van nadere inlichtingen, dan zal de Commissie een
gesprek kunnen aangaan met de president en de procureur-generaal. Spreekt de Commissie daarna
de wens uit, dan kan zij een gesprek voeren met een of meer kandidaten, in het bijzonder met de
personen die voor het eerst op de aanbevelingslijst zijn opgevoerd. De door de Hoge Raad aanbe-
volen kandidaten worden niet voor een gesprek uitgenodigd op het ministerie van justitie.

President rechtbank
Vacatures president rechtbank worden sinds 1986 voor sollicitatie opengesteld door middel van
publikatic in het Nederlands Juristenblad.'' Sollicitaties, gericht aan Hare Majesteit de Koningin,
dienen, vergezeld van ecu curriculum vitae, te worden ingediend bij het ministerie van justitie. Een
afschrift daarvan dient rechtstreeks te worden gezonden aan de president van het gerechtshof in het
ressort waarvan de onderhavige rechtbank is gelegen. De binnengekomen sollicitatierekesten
worden met een verznmellijst aan de president van genoemd gerechtshof gezonden. De sollicitatie-
termijn sluit drie weken na datum van de publikatic in liet Nederlands Juristenblad. Er is een
commissie van aanbeveling die bestaat uit de president van het genoemde gerechtshof en twee
rechtbankpresidenten. De vergaderingvan rechtbankpresidenten wijst in beginsel de voorzitter van
die vergadering en een rechtbankpresident uit het ressort van het onderhavige hof aan. Indien een
sollicitant vice-president is van of rechter in een rechtbank waarvan de president deel uitmaakt van
de commissie van aanbeveling, laat deze president zich in beginsel als zodanig door een collega,
aan te wijzen door voornoemde vergadering, vervangen. Evenzo laat de hofpresident zich in
beginsel vervangen door een collega wanneer een lid van zijn hof sollicitant is. De rechtbank
waarin de vacature bestaat stelt voordat de vacature wordt opengesteld een profielschets op en doet

1. Art. 118, eerste lid, GW. Zie ook: Reglement van Orde van de Tweede Kamer, art. 123-136.
2. Art. 85, eerste lid. Wet RO
3. Art. 85, tweede lid. Wet RO
4. Brief van de vaste Commissie voor Justitie, Bijl. Hand. II 1991-1992, 22 300 VI, nr. 37

herdruk p. 1-2
5. Circulaire van 19 november 1985 nr. 2168 P 885. Gewijzigd bij circulaire van 24 november

1992 nr. 263662/892
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deze aan de commissie van aanbeveling toekomen. De commissie van aanbeveling wint inlichtingen
in bij voorkeur volgens een vast stramien, met een vaste vraagstelling en beperkt tot bepaalde
functionarissen, zoals de president van de rechtbank waaraan de sollicitant verbonden is en
eventueel de president van het hof indien het een raadsheer betreft. Indien de adviezen daartoe
aanleiding geven staat het de commissie van aanbeveling vrij nadere inlichtingen in te winnen. De
voorzitter van de commissie van aanbeveling doet afschrift van de binnengekomen inlichtingen
toekomen aan de overige leden van de commissie alsmede aan de voorzitter van een delegatie van
in beginsel S personen uit de rechtbank die het vertrouwen heeft van dit college en welke als een
afspiegeling daarvan kan worden aangemerkt (het afspiegelingscollege), die deze stukken vertrou-
welijk onder zich houdt en ze na het uitbrengen van het advies aan de voorzitter van de commissie
van aanbeveling terugzendt. De leden van het afspiegelingscollege en de overige hierna te noemen
insprekers kunnen bij de voorzitter van het afspiegelingscollege inzage verkrijgen. De sollicitant
heeft het recht kennis te nemen van de zakelijke inhoud van de inlichtingen. Het afspiegelingscolle-
ge onthoudt zich van het inwinnen van schriftelijke inlichtingen. De commissie van aanbeveling
heeft het recht om, indien haar dit in bijzondere omstandigheden gewenst voorkomt, bijvoorbeeld
omdat zich zeer veel sollicitanten hebben gemeld, uit de sollicitanten een voorselectie te maken van
degenen die naar haar mening voor de vervulling van de vacature in aanmerking lijken te komen.
De commissie hoort in ieder geval alle sollicitanten indien deze dat wensen, behoudens wanneer
een kandidaat niet aan de formele vereisten voor de benoeming voldoet. Zij geeft de namen van
alle sollicitanten, alsmede de eventueel door haar gemaakte voorselectie, door aan de insprekers.

Insprekers zijn het afspiegelingscollege, de hoofdofficier van justitie, de directeur gerechtelijke
ondersteuning, het hoofd gerechtelijke ondersteuning en de deken van orde van advocaten in het
arrondissement. Op welke wijze de D.G.O. en de H.G.O. hun inspraakrecht uitoefenen staat te
hunner beoordeling. Zij kunnen dit gezamenlijk doen, maar het is ook mogelijk dat de H.G.O. zich
aansluit bij het afspiegelingscollege. Iedere inspreker moet contact kunnen hebben met de kandida-
ten. Het afspiegelingscollege heeft binnen een door de commissie gestelde termijn het recht de
commissie te laten weten dat het ook andere dan de voorgesclecteerde sollicitanten in de verdere
selectie wil betrekken. De commissie kan hierover met het afspiegelingscollege in overleg treden.
Indien dit zijn wens handhaaft worden bedoelde sollicitanten in de verdere selectie belrokken.
Vervolgens bericht de commissie aan de sollicitanten die niet in de verdere selectie zijn betrokken
dat aan hun sollicitatie geen verder gehoor zal worden gegeven. Voorts bericht de commissie de
overige sollicitanten en de insprekers welke sollicitanten nog als zodanig zullen optreden. De
insprekers brengen op verzoek van de commissie van aanbeveling hetzij schriftelijk hetzij
mondeling advies uit, maar hebben steeds de bevoegdheid schriftelijk te adviseren en, indien
schriftelijk advies is uitgebracht, een mondelinge toelichting daarop aan de commissie van
aanbeveling te geven. Het afspiegelingscollege adviseert zonder last of ruggespraak. De adviezen
zijn strikt vertrouwelijk en blijven voor de sollicitanten en de andere insprekers geheim, behoudens
de vrijheid van de commissie van aanbeveling om met toestemming van de betrokken inspreker de
inhoud ervan met andere insprekers en/of sollicitanten te bespreken wanneer de adviezen daartoe
aanleiding geven. De aftredende of afgetreden president geeft ten behoeven van de commissie van
aanbeveling een kenschets van de door hem (te) verlaten rechtbank en brengt deze in relatie met
bovengenoemde profielschets. Voorts kan hij inlichtingen verstrekken omtrent de sollicitanten die
aan de door hem (te) verlaten rechtbank verbonden zijn. Hij onthoudt zich van een advies of
aanbeveling. De aanbeveling bevat zo mogelijk meer dan een naam, met een maximum van drie,
in volgorde van voorkeur. De commissie van aanbeveling zendt de aanbeveling, vergezeld van een
toelichting, de originele rekesten van de sollicitanten, alle binnengekomen adviezen alsmede de
inlichtingen met betrekking tot de aanbevolen kandidaten uiterlijk drie maanden na sluiting van de
sollicitatietermijn aan het ministerie van justitie. Aan de sollicitanten en aan de insprekers wordt
bericht hoe de aanbeveling, inclusief volgorde van voorkeur, luidt. De aanbeveling wordt niet
gepubliceerd. In de praktijk is de benoeming tot president rechtbank een promotie-benoeming en
komen slechts in aanmerking vice-presidenten rechtbank.
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Vacatures vice-president rechtbank worden sinds 1975, behoudens in bijzondere gevallen, gepubli-
ceerd in het Nederlands Juristenblad.' Over de vraag of in een bepaald geval openstelling van de
vacature achterwege dient te blijven, wordt overleg gepleegd met de hieronder te noemen aanbeve-
lingscommissie. Bij de publikatie wordt zo enigszins mogelijk vermeld of aan de kandidaten
bijzondere eisen moeten worden gesteld. Sollicitaties worden gericht aan de Koningin. De
binnengekomen sollicitaties worden met een verzamellijst toegezonden aan de president van de
rechtbank waarin de vacature ontstaat. De minister kan tevens een beschouwing bijvoegen omtrent
de uitgangspunten voor het te volgen benoemingsbeleid. Door een aanbevelingscommissie,
bestaande uit de president gerechtshof in het ressort waar de vacature ontstaat (tevens voorzitter),
de president van de betrokken rechtbank en de hoofdofficier in het betreffende arrondissement
(leden) wordt een aanbeveling opgesteld welke in, volgorde van voorkeur, zo mogelijk meer dan
een naam met een maximum van drie dient te bevatten. Alvorens de aanbeveling op te stellen, stelt
de commissie de vice-presidenten van de desbetreffende rechtbank in de gelegenheid om terzake
gezamenlijk schriftelijk advies uit te brengen (dit zijn de zogenaamde insprekers). Dit advies wordt
met de aanbeveling meegezonden naar de minister. De commissie zendt een afschrift van deze
bescheiden aan de desbetreffende procureur-generaal. De aanbeveling wordt niet gepubliceerd. Van
de presidenten van de gerechtshoven wordt, zo zij niet achter de aanbeveling staan, niet verwacht
dat zij een officieel minderheidsadvies zullen uitbrengen. In de praktijk is de benoeming vice-
president rechtbank een promotie-benoeming en komen slechts in aanmerking rechters in een recht-
bank.

President gerechtshof
Vacatures president gerechtshof worden sinds 1987 voor sollicitatie opengesteld door middel van
publikatie in het Nederlands Juristenblad.' Sollicitaties gericht aan Hare Majesteit de Koningin,
dienen te worden toegezonden aan het ministerie van justitie. De binnengekomen sollicitatie-
rekesten worden met een verzamellijst toegezonden aan de president gerechtshof in welk rechtsge-
bied de vacature zich voordoet. De aanbeveling, welke zo mogelijk meer dan een naam, met een
maximum van drie, in volgorde van voorkeur dient te bevatten, wordt opgesteld door een commis-
sie, bestaande uit een door de vergadering van hofpresidenten aan te wijzen president van een
gerechtshof en twee ad hoc door de vergadering van rechtbankpresidenten aan te wijzen presidenten
van arrondissementsrechtbanken, onder wie één rechtbankpresident uit het ressort waarin de
vacature zal openvallen c.q. is opengevallen. Alvorens de aanbeveling op te stellen doch nadat de
commissie zich een eerste oordeel heeft gevormd, vraagt zij in een vertrouwelijk gesprek de visie
van de aftredende of afgetreden president, de procureur-generaal bij het desbetreffende gerechtshof,
en de deken van de orde van advocaten in het arrondissement, waarin het gerechtshof is gevestigd.
In dat gesprek beperkt de commissie zich tot het noemen van de namen van diegenen die naar haar
mening voor de vervulling van een vacature het meest in aanmerking lijken te komen. Daarnaast
stelt de commissie een delegatie uit het gerechtshof welke als een afspiegeling daarvan kan worden
aangemerkt, en de griffier van het college in de gelegenheid schriftelijk advies uit te brengen.
Indien de wens daartoe nadrukkelijk wordt uitgesproken kan de aanbcvelingscommissie aan de
delegatie uit het college toestaan dat, naast de kandidaten die reeds zijn genoemd, ten hoogste één
andere kandidaat in het advies wordt betrokken. De aanbevelingscommissie zendt de aanbeveling,
vergezeld van een toelichting, inhoudende onder meer de visie van diegenen die ter zake gehoord
zijn, en de schriftelijk uitgebrachte adviezen met de (originele) rekesten van de sollicitanten, naar
het ministerie van justitie. Van de plaatsing op de aanbeveling wordt door de commissie aan de

6. Circulaire van 3 januari 1975 nr. 2284 P 874
7. Circulaire van I juli 1987 nr. 1271 P 887
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betrokkene(n) mededeling gedaan. In de praktijk is de benoeming president gerechtshof een promo-
tie-benoeming en komen slechts in aanmerking vice-presidenten gerechtshof. "'~- '•'

Vice-president gerechtshof
Vacatures vice-president gerechtshof worden sinds 1989 voor sollicitatie opengesteld door middel
van publikatie in het Nederlands Juristenblad.' Over de vraag of in een bepaald geval openstelling
van een vacature achterwege dient te blijven, wordt overleg gevoerd met de hieronder te noemen
aanbevelingscommissie. Bij de publikatie wordt zo enigszins mogelijk vermeld of aan de kandidaten
bijzonder eisen moeten worden gesteld. Sollicitaties, gericht aan Hare Majesteit de Koningin,
dienen te worden ingediend bij het ministerie van justitie. De binnengekomen sollicitatierekesten
worden met een verzamellijst toegezonden aan de president van het gerechtshof in welks gerechts-
gebied de vacature zich voordoet. De aanbeveling, welke zo mogelijk meer dan een naam, met een
maximum van drie, dient te bevatten, wordt in volgorde van voorkeur opgesteld door een
commissie, bestaande uit de president van het betrokken gerechtshof alsmede een door de
vergadering van rechtbankpresidenten aan te wijzen president van een arrondissementsrechtbank.'
Alvorens de aanbeveling op te stellen, stelt de commissie de vice-presidenten van het desbe-
treffende gerechtshof in de gelegenheid om ter zake gezamenlijk schriftelijk advies uit te brengen.
De griffier van het desbetreffende gerechtshof wordt in de gelegenheid gesteld met betrekking tot
de voorziening in de vacature advies uit te brengen. De aanbcvelingscommissie zendt de aanbeve-
ling, vergezeld van een toelichting, en de schriftelijk uitgebrachte adviezen met de (originele)
rekesten van de sollicitanten, naar het ministerie van justitie. Van de plaatsing op de aanbeveling
wordt door de commissie aan de betrokkenen mededeling gedaan. De aanbeveling wordt niet
gepubliceerd. Vacatures vice-president gerechtshof zijn in de praktijk promotie-benoemingen waar-
voor slechts in aanmerking komen raadsheren in een gerechtshof.

Circulaire van 25 januari 1989 nr. 142 P 889
De samenstelling van de aanbevelingsvergadering is gewijzigd bij circulaire van 21 februari
1989, nr. 307 P 889. De circulaire uit 1987 schreef voor dat de aanbevclingsvergaderingwas
samengesteld uit de president van het betrokken gerechtshof, de procureur-generaal bij dat
gerechtshof alsmede een door de vergadering van rechtbankpresidenten aan te wijzen
president van een arrondissementsrechtbank.
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Bijlage 2: Selectie

De selectieprocedure voor aspirant-raio's
Tweemaal per jaar (in mei en november) worden selectieronden gehouden, middels advertenties
in het Nederlands Juristenblad, Intermediair en enkele landelijke dagbladen. Na inzending van een
aanmeldingsformulieren een sollicitatiebrief worden alle sollicitanten onderworpen aan een formele
toetsing door de afdeling Personeel van het Directoraat-Generaal Rechtspleging van het ministerie
van justitie. De sollicitanten die aan de eisen voor toelating voldoen worden door R.P.D. Advies
uitgenodigd voor een psychologisch onderzoek. Het eerste testgedeelte van dat onderzoek wordt
schriftelijk afgenomen, het tweede omvat naast een schriftelijk gedeelte een gesprek met een psy-
choloog. Toelating tot het tweede testgedeelte is afhankelijk van de resultaten van het eerste deel.
R.P.D. Advies brengt een eindadvies uit over die kandidaten die beide delen van de test hebben
afgelegd. Geteste kandidaten hebben het recht het doorsturen van het eindrapport te verhinderen.
R.P.D. Advies deelt dit aan het Ministerie mede. In dat geval wordt de sollicitatie niet verder
behandeld. Alle sollicitanten die tot het tweede testgedeelte zijn toegelaten, komen in aanmerking
voor een gesprek met de raio-selectiecommissie.

Van de kandidaten die een gesprek met de raio-selectiecommissie zullen hebben, worden de
referenties (maximaal vier) aangeschreven en verzocht schriftelijk te reageren. De selectiege-
sprekken vinden in de regel ongeveer een maand nadat de kandidaat hel tweede gedeelte van het
psychologisch onderzoek heeft afgelegd plaats. De sollicitanten worden uitgenodigd voor een
subcommissie van de raio-selectiecommissie, in beginsel samengesteld uit: een president van een
arrondissementsrechtbank als voorzitter; een ander lid van de zittende magistratuur; een lid van de
staande magistratuur; een hoofdambtenaar van het ministerie van justitie; een lid, niet behorende
tot de rechterlijke macht en niet zijnde een departementsambtenaar. De subcommissies worden
bijgestaan door een secretaris (een ambtenaar van het ministerie van justitie). De voorzitter voert
in elk geval cen gesprek met de sollicitant (een half uur), de overige leden van de subcommissie
kunnen de kandidaat in (wisselende) combinaties van twee leden voor een gesprek ontvangen.

In totaal vinden drie gesprekken plaats. Na afloop van de gesprekken met de kandidaten beraadt
de subcommissie zich over de vraag of deze al dan niet geschikt worden geacht voor een functie
binnen de rechterlijke macht en aanbevolen kunnen worden voor toelating tol de raio-opleiding.
Zij doet dat aan de hand van de door de kandidaat verschafte informatie op het sollicitatieformulier
en in de sollicitatiebrief, van de door de referenten verstrekte inlichtingen, van de inhoud van de
selectiegcsprekkcn en van het resultaat van de psychologische test. De voorzitter van de subcom-
missie beschikt 's morgens voor de aanvang van de selecticgesprckkcn over het psychologisch
rapport; de overige leden van de subcommissie worden pas in de eindfase van de oordeelsvorming
door de voorzitter van de inhoud van dat rapport op de hoogte gesteld. Aan kandidaten die door
de commissie niet geschikt worden geacht, wordt dit binnen enkele dagen na de selectiezitting
schriftelijk meegedeeld. Zij kunnen pas na twee jaar opnieuw solliciteren.

: - - . . ;%<

De selectiecommissie richt haar gesprekken in op basis van vier factoren: a) motivatie, b) juridische
kwaliteiten, c) contactuele en andere persoonlijke eigenschappen en d) maatschappelijke activitei-
ten/betrokkenheid. De commissie biedt een in rangorde opgestelde 'voordracht' aan, aan de
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minister van justitie. De plaats in de rangorde wordt aan de kandidaten niet meegedeeld. Wel wordt
een indicatie gegeven van de kans op daadwerkelijke benoeming: a: de kans op benoeming is zeer
groot, b: de kans op benoeming is aanwezig en c: benoeming moet vrijwel worden uitgesloten. Het
(plaatsvervangend) hoofd van het Directoraat-Generaal Rechtspleging ontvangt de geschikte
kandidaten en beslist namens de minister of een kandidaat daadwerkelijk in dienst wordt genomen.
Wanneer het aantal beschikbare plaatsen is bezet worden de audiënties stopgezet. De geschikt
geachte kandidaten die op grond van hun plaats in de rangorde niet kunnen worden benoemd,
krijgen hiervan schriftelijk bericht. Zij kunnen bij de eerstvolgende gelegenheid opnieuw
solliciteren en dienen de gehele selectieprocedure opnieuw te doorlopen. Kan een kandidaat ook
in tweede instantie niet worden benoemd, dan kan hij pas na twee jaar opnieuw solliciteren.'"

De selectieprocedure voor'buitenstaanders'
Van buitenstaanders die in aanmerking willen komen voor een rechterlijke functie, wordt verwacht
dat zij: voldoen aan de vereisten voor benoembaarheid ex artt. 48 en 35 Wet RO, zij bij voorkeur
ouder dan 30 en jonger dan 50 jaar zijn, beschikken over een ruime maatschappelijke ervaring en
een juridische praktijkervaring bezitten van tenminste 6 jaar, en bereid zijn op termijn in tenminste
twee van de drie (civiel-, straf,- en bestuursrechtelijke) sectoren werkzaam te zijn. Het toetsings-
criterium van de Commissie is V«i gofdf jn/W/iginrif <TI over itarajt/frWgCTi.sc/i<j/>/>frt, «fif voor
*en rfc/i/<r nootfojAWiy/t z//n. " Er is een normale selectieprocedure voor kandidaten die een
overstap op korte of langere termijn naar een vaste rechterlijke functie willen maken, en een
verkorte procedure voor kandidaten voor een honoraire functie, dat wil zeggen voor hen, die
(kanton)rechter-plaatsvervanger willen worden, maar niet op afzienbare termijn naar een vaste
rechterlijke functie willen solliciteren. Voor hen is vereist dat op grond van hun juridische kennis
en ervaring verwacht mag worden dat zij op korte termijn bij het rechterlijk werk kunnen worden
ingeschakeld. Ten aanzien van deze honoraire kandidaten geldt niet de gestelde leeftijdsgrens van
50 jaar. Bij de inlichtingenstaat dienen zij een schrijven toe te voegen, waaruit blijkt dat een
rechterlijke instantie positief staat tegenover de benoeming van de betreffende kandidaat. In de
normale procedure worden allereerst omtrent de kandidaat ambtsberichten ingewonnen bij de
hoofdofficier van justitie van het arrondissement, waarin de betrokkene woont, en inlichtingen
gevraagd aan in beginsel alle -tenminste drie- door hem of haar opgegeven referenten, waaronder
bij voorkeur twee uit de werksfeer. Omtrent advocaten worden bovendien ambtshalve inlichtingen
ingewonnen bij de president van de rechtbank in het arrondissement, waarin de betrokkene is
ingeschreven, en bij de deken van de Orde van Advocaten in dat arrondissement. Daarna stelt RPD
Advies een onderzoek in en brengt advies uit, waarbij vooral wordt gelet op de intelligentie, de
produktiviteit, de stabiliteit, het sociaal gedrag en de taalbeheersing van de betrokkene.

Na voltooiing van het psychologisch onderzoek volgt een onderhoud met een beoordelingscommis-
sie, doorgaans gevormd door zes leden van de Commissie. Gedurende telkens een halfuur spreekt
de kandidaat met twee commissieleden gezamenlijk. In totaal vinden drie gesprekken plaats. De
commissieleden nemen pas kennis van het RPD Advies-rapport, nadat zij zich op grond van de
ambtsberichten, de inlichtingen en de gevoerde gesprekken een voorlopig oordeel hebben gevormd.
Het oordeel van de Commissie, dat in de regel een week na het onderhoud schriftelijk aan de
kandidaat wordt meegedeeld, kan luiden dat zij: a) een positieve verwachting koestert omtrent de
geschiktheid van de betrokkene voor een rechterlijke functie (dit advies gaat in de regel vergezeld
van de aanbeveling tot benoeming in een opleidingsfunctie), b) bereid is betrokkene toe te laten tot
de cursus maken vonnissen, c) nog niet tot een oordeel is gekomen, of d) tot de conclusie is
gekomen niet in positieve zin te kunnen adviseren omtrent de geschiktheid van de betrokkene voor
een rechterlijke functie. In het geval onder c) vindt een ambtshalve revisie plaats, met een tweede,

10. Brochure Opleiding Rechterlijke Macht 1993, Ministerie van Justitie, 's-Gravenhage
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uit zes andere leden van de Commissie bestaande beoordelingscommissie. In het geval onder d) ge-
noemd kan de kandidaat zelf een revisie verzoeken. Revisie wordt in de regel niet toegestaan,
indien de eerste beoordelingscommissie unaniem in negatieve zin oordeelde. Indien de commissie
tot de slotsom komt, dat nog geen oordeel kan worden gegeven over de geschiktheid van de
kandidaat voor het rechterlijk werk -bijvoorbeeld indien de aard en/of de duur van de (juridische)
ervaring niet voldoende wordt geacht- kan zij degenen, die opteren voor een rechterlijke functie
in de rechtspraak, in de gelegenheid stellen deel te nemen aan de cursus maken vonnissen. Bij de
verkorte procedure worden inlichtingen ingewonnen. Een onderzoek door RPD Advies vindt in
beginsel niet plaats. De kandidaten verschijnen voor een kleine beoordelingscommissie, bestaande
uit de voorzitter, een van de secretarissen en een ander lid van de Commissie. Het met goed gevolg
doorlopen hebben van de selectieprocedure geeft geen recht op benoeming tot rechter-plaats-
vervanger. Daarvoor dient de kandidaat eerst door een rechtbank op de aanbeveling te worden ge-
plaatst (zie hierna) en door de regering als rechter-plaatsvervanger te worden benoemd."

11. Gegevens: Brochure De toetreding tot de rechterlijke macht via de Commissie aantrekken
leden rechterlijke macht

340



S u m m a r y ' ' • • • • ? - > " w - . - - " • • v , . •̂•---̂  I * - . Ï J I ^ V V J * *

The appointment of judges
Access to judicial offices in the Netherlands and in New York
State

This study investigates the constitutional framework that governs access to
judicial offices in the Netherlands and gives a historical description of how
Dutch parliament shaped the genesis and the later development of this frame-
work. This study is also an attempt to explore relevant aspects of the system
of access in relation to modern constitutional law, and to assess these. 'Access
to the judiciary' in the Netherlands is characterised by the barriers which are
put up in positive law to a judicial appointment. We distinguish the stages that
precede a judicial appoin/me/tf (or promotion), i.e. the recruitment and selec-
tion of judges, from the <?//giMiYy of judicial candidates. In the Netherlands the
latter is restricted by the requirements of Dutch citizenship, a university degree
in law, and the absence of certain incompatibilities.

Chapter 1 takes as its hypothesis that (constitutional) legislators in the 19th-
century, when they created and further developed the system of judicial
appointment and eligibility, were guided by a clear vision of access to the
judiciary that was related to a specific idea of its task. This raises the question
whether recent changes in our definition and understanding of the judge's role
in society make it necessary to reform the existing system. In order to answer
this we need to know the answers to three key questions: 1) what does the
present access system actually look like, and how does it reflect the constitutio-
nal framework; 2) what considerations historically shaped this system; and 3)
what recent developments are there in the way we define and understand the
task of a judge in relation to access to the judiciary.

The discussion of the second question in Chapters 3 and 4 (see below for the
first question) shows that the various factors in positive law that have develo-
ped over time to govern access to the bench lack any coherence. Chapter 3
shows that (constitutional) legislators have never had a clear vision of what
kind of judge the system is designed to select, let alone that they have thought
through how judicial appointments should reflect the function and task a judge
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is supposed to fulfil. The explanation for this is threefold. First, one should
realise that most if not all of the existing system of judicial appointment and
eligibility dates back to the early 19th century, when judges were supposed to
limit themselves to merely applying the law. The precedent-setting or even
normative role of the judiciary was therefore very much ignored. This explains
why legislators were not particularly interested in the person behind the judge
and why they limited themselves to such general requirements as Dutch
citizenship, a university degree in law, and the absence of certain incompatibi-
lities. Another explanation for this lack of interest in the judge's personal
characteristics is undoubtedly the circumstance, partly because of the require-
ment of a degree in law, that judges were until fairly recently recruited from
a small well-off elite. Moreover, not everyone was keen to take up a poorly-
paid job in the judiciary, especially when the vacancy was in a far-off corner
of the country. Finally, Chapter 3 also shows that the diversity of the bench
and the related issue of access have only recently become topics of public
interest, and that they were far removed from the minds of 19th-century (con-
stitutional) legislators. The two key selection criteria, for instance, i.e.
financial independence and the exclusion of women, have never been enshrined
in positive law. As far as financial independence is concerned, this criterium
was thought necessary (a belief that persisted well into this century) as a
safeguard against bribery, thus securing the impartiality of the bench.

Discussing the post-war history of judicial access, Chapter 4 distinguishes two
main trends. They are defined as the technocratic and democratic perspectives.
The technocratic perspective on judicial access is the perspective adopted by
the government, which sees the filling of vacancies in the judiciary first and
foremost as an administrative matter. Reforms of the existing appointment and
eligibility regulations (such as the introduction of selection committees, the
laying-down of rules guiding promotion, or the debate over the citizenship
requirement, the law degree requirement, or the incompatibilities) are therefore
not seen as related problems, which could have a significant impact on the
access to judicial posts, and therefore on the diversity of the judiciary. That
these regulations are mainly technocratic in nature is underlined by their low
legal status (royal decrees, ministerial orders or circular letters). The fragmen-
tedness and obscurity of the access system explains the problematic relationship
between judicial recruitment, selection and promotion regulations and the
constitutional framework, in particular Article 116, Section 1 of the Dutch
Constitution, which requires all regulations to be anchored in basic law. In
reference to the first key question, Chapter 2 concludes that significant parts
of the judicial access system are at odds with the Dutch Constitution.

The second trend, the democratic perspective on judicial access, is the result
of a growing interest after World War II in the individual characteristics of a
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judge and in the make-up of the judiciary. Initially this interest is prompted by
a crisis of confidence in the judiciary, which is said to draw its members
exclusively from an upper-class elite in society. This negative approach
towards the judiciary marks a break with the past, which considered the
bench's lack of diversity as an advantage. Although there is no empirical
evidence to substantiate this claim, it does seem to be legitimate. Limited
access to the university; the unpaid position of clerk of the court, which in the
Netherlands used to precede a position on the bench; and possible class
prejudice inherent in the culture of the magistracy that draws up the list of
recommendations: this all contributes to making the judiciary until well into the
Fifties an almost impregnable fortress to the lower classes.

During the Seventies and Eighties the focus of the debate shifts slowly and
almost imperceptibly to a more positive interest in the make-up of the judicia-
ry. As is pointed out at the end of Chapter 4, the critical voices that once
complained about class justice have now fallen silent - whether they have really
disappeared still remains to be seen - and the judiciary appears to take the lead
in all sorts of controversial social issues. This new judicial activism raises the
question whether the magistracy has the legitimacy and capacity to take upon
itself such a pioneering role. An analogy is drawn between the selection and
promotion of judges and the way in which members of the Dutch Lower Cham-
ber of Parliament are elected in a direct ballot. Looking at how this debate on
judicial access has developed in recent years, one is struck by its incidental and
arbitrary nature. The agenda is being set by controversies that happen to make
headlines. It seems to me that the (selection of) news items in the media, and
the way in which these are reported, play a crucial and often underestimated
role in our perception of the judiciary. What's more, there is clear evidence to
suggest that media reporting also has an impact on constitutional law. Many
developments in the organisation of the judiciary are instigated by institutions
outside parliament.

Chapter 6 shows that the democratic perspective is a persistent misconception
that arises wherever (the traditional job of) the judiciary comes into conflict
with (the traditional job of) the legislature or the administration, especially over
issues such as constitutional review, administrative law, and judicial activism.
Trying to take into account recent changes in the definition and understanding
of the task of the judiciary, and taking as its premise the principle of separation
of powers, the democratic perspective is inevitably faced with a problem of
legitimacy. This, it believes, can only be solved by adopting the system of
selection that is used to select the legislature, i.e. the direct election of
members of the Dutch Lower Chamber of Parliament. Chapter 6 puts these
notions into perspective, focusing first on the controversy between the
appointive and elective systems, and then on the principle of the separation of
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powers. To shed some initial light on these issues, Chapter 5 discusses the
system of judicial election in New York State, and the debate surrounding it.
This and other evidence enables us at the end of Chapter 6 to separate the
problem of legitimacy of the judiciary in relation to recent changes in the way
we define and understand its task, from the issue of access. By linking judicial
legitimacy to, for instance, dissenting and concurring opinions, and to the
wider principle of open and public administration of justice, we are able to
leave behind us the school of thought which says that public control necessarily
presupposes a constellation of public (appointive/elective) powers. Disconnec-
ting legitimacy and judicial access gives new meaning to the concept of public
control, and opens up new opportunities for scholarly and social debate.

Translation: Henk van Appeven ^.. -.«t, -«uî sij-?:;;> ••î ir.w.:...•* -.h. y p - ' ; .
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De taak van de rechter is, vergeleken met vroeger,
belangrijk veranderd. We hoeven de krant maar open te
slaan om te zien dat er nauwelijks een terrein is te
bedenken waarop de rechter zich niet beweegt. Al snel
rijst de vraag of de rechterlijke macht voor die taak wel
voldoende gelegitimeerd is. Wie is die rechter eigenlijk,
dat hij zich soms als een 'wetgever-plaatsvervanger'
gedraagt? Moeten rechters daarom op een andere wijze
worden benoemd, moeten ze misschien gekozen wor-
den? Of ligt daar niet het echte probleem?
Deze studie poogt de relevante aspecten van het vraag-
stuk van de toegang tot het rechtersambt voor het mo-
derne staatsrecht in kaart te brengen, en te waarderen.
Daaraan voorafgaand wordt de geschiedenis beschreven,
die aan het ontstaan van dit stelsel ten grondslag heeft
gelegen.
Om de discussie over de toegang tot het rechtersambt,
en over de legitimiteit van de rechter, reliëf te geven,
wordt in dit boek aandacht besteed aan de verkiezing
van rechters in de Amerikaanse deelstaat New York.




