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Op 1 december 2016 werd in het Nederlandse parlement de motie van het Tweede
Kamerlid Segers van de Christen Unie aangenomen. In deze motie bepleit het
Kamerlid de invoering van een vrederechter in Nederland.1 De overweging in de motie
luidt dat het van belang is dat burgers op een laagdrempelige manier toegang hebben
tot de rechtspraak. De regering – de Minister van Veiligheid en Justitie – wordt
verzocht onderzoek te (laten) doen naar de haalbaarheid en de (maatschappelijke)
kosten en baten van de (her)introductie van de zogenoemde vrederechtspraak. In deze
motie is ook opgedragen te onderzoeken of het ‘instituut’ vrederechter kan worden
ingepast in de reguliere rechtspraak. In de optiek van de indiener van de motie houdt
de vrederechter regelmatig in iedere gemeente een zitting en zijn de griffiekosten voor
de burger beperkt. Deze vrederechter zou zich moeten richten op juridisch eenvoudige
zaken van zowel civiele als bestuursrechtelijke en strafrechtelijke aard. Voor de
werving van kandidaten voor het vrederechterschap wordt gedacht aan
(kanton)rechters die in de gewone rechtspraak werkzaam zijn of waren. Rekrutering
buiten deze kring lijkt dus niet aan orde, terwijl de vrederechter zich niet alleen moet
richten op juridische, maar (in de bewoordingen van de motie) ook op
‘maatschappelijke geschillenbeslechting’. Bij een dergelijke oriëntatie ligt werving in
bredere kring voor de hand.
De voorziene rol van de vrederechter als finale geschillenbeslechter sluit aan bij een
ontwikkeling die al enige tijd gaande is in, met name, het bestuursrecht. Uit deze
motie kan men afleiden dat het instituut ‘vrederechter’ weer in de belangstelling staat
bij de volksvertegenwoordiging. Maar ook buiten de percelen van het parlement heeft
men oog voor de mogelijkheden van deze laagdrempelige rechter.
Op 5 december 2016 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie in reactie op de motie
van het Kamerlid Segers aangegeven, dat hij het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum (WODC) opdracht heeft gegeven om onderzoek te (laten) doen
naar de haalbaarheid van invoering van de vrederechter in het Nederlandse
rechtsbestel. Tevens heeft de minister verzocht om na te gaan hoe het is gesteld met
het functioneren van de vrederechter in België en het Franse systeem van
laagdrempelige rechtspraak.2 In reactie hierop heeft de voorzitter van de Raad voor de
rechtspraak meegedeeld graag aan het onderzoek te willen meewerken.
Laagdrempelige toegang tot de rechter staat centraal in het vernieuwingsprogramma
Maatschappelijk Effectieve Rechtspraak.3 Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de
rechtspraak, zegt: ‘Veel zaken bereiken ons nu niet terwijl alleen de rechter de knoop
kan doorhakken als het niet lukt het samen eens te worden.’ De rechtspraak
experimenteert al met verschillende vormen van laagdrempelige rechtspraak: in
Door uw gebruik
van onze websitesmet
geeftde
u aan
akkoord te gaan met
gebruik van
op onze websites.
Sluit
Noord-Nederland
spreekuurrechter
en het
in Utrecht
en cookies
Oost-Brabant
met de Voor meer informatie
4
klik
hier.
burenrechter. Nieuw is het idee van een laagdrempelige rechter dus niet.
https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/tijdschriftmediation/2016/4/TMD_1386-3878_2016_020_004_006

1/4

10/17/2018

Herinvoering van de vrederechter in Nederland mogelijk een feit? · Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanage…

Al geruime tijd wordt binnen Erasmus School of Law onderzoek verricht naar
laagdrempelige rechtspraak in historisch en rechtsvergelijkend perspectief. Binnen dit
kader werd en wordt onderzoek verricht naar de historische dimensie van de
vrederechter in Nederland.5 In 2009 verscheen in het NJB het artikel ‘De buurtrechter
alias de vrederechter terug van weggeweest?’.6 Dit leidde in 2009 tot een congres,
georganiseerd in samenwerking met ‘rijdende rechter’ Frank Visser, waar onder meer
de voor- en nadelen van de herinvoering van de vrederechter werden besproken. In
2012 volgde een internationaal symposium over de ‘justice of the peace in Europe’.7 Er
werd een vurig pleidooi gehouden voor dit type rechter.8 Later signaleerden we
binnen de rechterlijke macht verschillende projecten van laagdrempelige rechtspraak.
Nu heeft de wetgever belangstelling voor laagdrempelige rechtspraak en niet zonder
reden. Bij de rechtbank laten procedures op zich wachten, vaak ook in relatief
eenvoudige zaken. Dat komt het rechtsgevoel van de burger niet ten goede. Daarnaast
is het aantal kantongerechten in de loop der jaren verminderd door de integratie met
de rechtbanken en de invoering van de nieuwe gerechtelijke kaart. Dit heeft de afstand
tussen rechtspraak en burger vergroot; de rechtbank heeft minder goed contact met
de buurt waarin het voorval of probleem plaatsvindt, terwijl die burger kennelijk
behoefte heeft aan een lokale rechter die snel en goedkoop recht kan spreken. Deze
tendens zien we ook als we de geschiedenis in ogenschouw nemen.
Zo is in Nederland de vrederechter in 1838 afgeschaft en vervangen door de
kantonrechter. De vrederechter, de laagdrempelige lokale rechter, heeft in Nederland
in de periode van 1811-1838 goed gewerkt.9 Een belangrijk onderdeel van de taak van
de vrederechter was de zogenoemde verplichte ‘preliminaire conciliatie’. De
‘preliminaire conciliatie’ is niet vergelijkbaar met de huidige schikking in de zin van
comparitie van partijen. De preliminaire conciliatie was een goedkope procedure
onder leiding van de vrederechter en geregeld in de Franse wet op de rechterlijke
organisatie van 16 augustus 1790 titel X. Een gewoon burgerlijk proces kon men niet
beginnen zonder dat de aanlegger vooraf had gepoogd met zijn tegenpartij tot een
conciliatie te komen ten overstaan van een vredebureau (‘bureaux de paix’). Ook in
familiezaken werd conciliatie toegepast.10 Een vordering tot betaling van achterstallig
loon was pas ontvankelijk nadat de vrederechter door middel van conciliatie had
geprobeerd de partijen te verzoenen.11 De vrederechter kon proberen partijen, die
voor zijn vredegerecht een burgerlijke procedure wilden voeren, tot elkaar te brengen.
Deze procedure noemen we de ‘kleine conciliatie’. De ‘grande conciliation’ bepaalde
dat men pas een eis bij een rechtbank mocht indienen, nadat men zijn tegenpartij
opgeroepen had om een ‘schikkingspoging’ voor de vrederechter te betrachten. Ook
kon de vrederechter snel vonnis wijzen.
In 1811 werd de vrederechter dus ingevoerd om de rechtspraak in de buurt te brengen
en de overbelasting bij de rechtbanken terug te brengen. In 1838 kreeg Nederland zijn
eigen nationale rechterlijke organisatie. Daarmee kwam er een eind aan de 220
vredegerechten. De vrederechter moest ruimte maken voor de kantonrechter. De
kantonrechter kreeg geen – verplichte – bemiddelende taak. Bovendien zijn in de loop
der tijd de kantongerechten afgeslankt. In 2002 zijn de kantongerechten uit het
straatbeeld verdwenen, omdat zij samengevoegd werden met de rechtbanken.12 Eigen
gebouwen bestaan niet meer in Nederland voor laagdrempelige rechtspraak zoals in
België.
In België functioneert de vrederechter vandaag de dag nog steeds, al sinds 1795!13 Er
zijn in België 187 vredegerechten.14 In België heeft de nationale wetgever dus wel
vastgehouden aan de vrederechtspraak inclusief de preliminaire conciliatietaak. De
taak van politierechter heeft de Belgische vrederechter niet meer.
In Frankrijk bestaan sinds de gerechtelijke hervormingen van 1958 de vrederechters
niet meer. De vrederechter werd in Frankrijk vervangen door de juge de première
instance. Na vijftig jaren van afwezigheid werd eind 2003 in Frankrijk de vrederechter
onder de nieuwe naam de juge de proximité ingevoerd. Deze was belast met de
berechting van kleine civiele zaken en strafrechtelijke overtredingen van geringe ernst.
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jaar werden benoemd. Per 1 januari 2017 is de juge de proximité afgeschaft en hebben
de bureaux de conciliation de conciliatietaak overgenomen.
In Nederland is er op dit moment opnieuw belangstelling voor de vrederechter.
Rechtspraak in de buurt moet zichtbaar zijn en dichtbij de burger zijn. Naar mijn
mening hoeft de vrederechter niet veel geld te kosten. De grote steden zijn ingedeeld
in deelgemeenten met een plaatselijk politiebureau, een locatie waar ook de
vrederechter zou kunnen zetelen.15 Op het platteland zou het plaatselijke
buurtgebouw ingericht kunnen worden als vredegerecht. Voor het rekruteren van
vrederechters zou men een beroep kunnen doen op (kanton)rechters die ook in de
gewone rechtspraak werkzaam waren of nog steeds zijn of op rechterplaatsvervangers. Dit zijn vaak juristen die werkzaam zijn in de advocatuur of doceren
aan een wetenschappelijke instelling. Ook zijn het juristen die in het maatschappelijk
leven hun sporen hebben verdiend. Frank Visser, de ‘rijdende rechter’, ziet het nut van
de vrederechter, een laagdrempelige rechter die dicht bij de burger staat. Het plan dat
Frank Visser lanceerde in 2012 was om oude bibliotheekbussen om te bouwen tot
rijdende kantongerechten en zo rechtspraak bij de burger te brengen.16 Professor
Maurits Barendrecht promoot ook al jaren innovatie in de rechtspraak.17
Het is goed dat er nu in ons land gekeken wordt naar het terughalen van de
vrederechter. De vrederechter kan het middel zijn om de rechtbanken te ontlasten en
brengt de rechtspraak dichter bij de burger. Voor een laagdrempelige rechter zoals de
vrederechter bestaat alle aanleiding, aangezien dit instituut zijn sporen verdiend heeft
zowel op het gebied van de conciliatie in civiele zaken als in strafzaken, maar louter
om bezuinigingsredenen is afgeschaft. Het is lang een roepen in de woestijn geweest in
de wetenschap, maar nu begint er een lichtpuntje te komen ten aanzien van de
vrederechter!
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