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Halve justitiehervorming voor
Brusselse nabijheidsrechters
De gerechtelijke hervorming wijst het beheer in het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde van de politierechtbanken en vredegerechten toe
aan de voorzitters van de rechtbank van eerste aanleg. Volgens de vrede- en
politierechters gaat het om een ongelijke behandeling die enkele fundamentele principes miskent, en de oprechte wil en capaciteit van de Brusselse
nabijheidsrechters miskent om volwaardig bij te dragen tot een betere justitie
in hun arrondissement. Deze ongelijke behandeling zal volgens hen wellicht
de toets door het Grondwettelijk Hof niet doorstaan.
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e 38 vrederechters en politierechters met een Nederlandstalig diploma en de 12 vrederechters en
politierechters met een Franstalig diploma van
het nieuw gerechtelijk arrondissement Brussel
(Brussel-Halle-Vilvoorde) vormen respectievelijk een Nederlandstalige en een Franstalige algemene vergadering met een eigen voorzitter.
De voormelde aantallen kunnen wijzigen naarmate er meer tweetalige magistraten met een
Franstalig diploma kunnen worden benoemd.
Na de justitiehervorming wordt de voorzitter
van de algemene vergadering vervangen door
een voorzitter van vrederechters en rechters in
de politierechtbank die op voordracht de Hoge
Raad voor de Justitie zal benoemd worden door
de Koning. Hij wordt een echte korpschef die
instaat voor de goede werking en de organisatie
van de vredegerechten en van de politierechtbanken van het nieuwe arrondissement. Dus
ook voor de herverdeling van de werklast, de
verhoogde mobiliteit en het budgettair beheer.
Maar niet zo voor Brussel-Halle-Vilvoorde: daar
zullen de voorzitter van de Nederlandstalige
rechtbank van eerste aanleg en de voorzitter
van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg,
al dan niet gezamenlijk voor de tweetalige vrederechters van Brussel-Hoofdstad, deze opdracht vervullen.
Deze uitzondering waarbij de korpschef van de
rechtbank van eerste aanleg ook de manager

(De auteurs zijn lid van het Koninklijk verbond van de
vrederechters en de politierechters)
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van de nabijheidsrechters wordt, staat haaks
op de beoogde volwaardige organisatiecultuur
van de justitiehervorming waarbij de vrederechters en de politierechters zelf moeten instaan voor het beheer en het management van
hun rechtbanken. Het is dan ook zeer de vraag

of de voorzitters van deze grote rechtbanken
van eerste aanleg met hun eigen problematiek,
de tijd, de kennis en de ervaring zullen hebben
om ook het management van de nabijheidsrechtbanken ter harte te nemen.
Daarbij komt nog de belangenvermenging: Deze voorzitter zal budgettair voorrang verlenen
aan zijn eigen rechtbank. Tenslotte is de rechtbank van eerste aanleg de appelrechter van de
vrederechters en van de politierechtbanken, zodat de voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg onrechtstreeks de rechtspraak van de
nabijheidsrechters kan beïnvloeden. Alsof de
eerste voorzitter van het hof van beroep de interne werking van de rechtbanken van eerste
aanleg en van koophandel zou behartigen!

Onder het voorwendsel dat de bereikte hervorming van het gerechtelijk arrondissement
Brussel-Halle-Vilvoorde uitermate broos is,
wordt de huidige justitiehervorming er niet
doorgevoerd tot het niveau van de vrederechters en de politierechters. Deze ongelijke behandeling miskent enkele fundamentele principes, alsook de oprechte wil en de capaciteit
van de Brusselse nabijheidsrechters om volwaardig bij te dragen tot een betere justitie in
hun arrondissement. Deze ongelijke behandeling zal wellicht de toetst door het Grondwettelijk Hof niet doorstaan.
Het wetsontwerp werd op woensdag 17 juli
2013 integraal door de Kamer van Volksvertegenwoordigers
goedgekeurd
(document
53K2858/10) en wordt eerstdaags in de commissie voor de Justitie van de Senaat behandeld
(document S.5-2212/1).

Alsof de eerste voorzitter van het hof van beroep de interne werking van de
rechtbanken van eerste aanleg en van koophandel zou behartigen
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Transparent Justice
Dossiers doorploegen, pleidooien
aanhoren en beraadslagen, om dan naar
buiten te treden met een oordeel dat
rechtszekerheid en rechtvaardigheid
dient, idealiter in die volgorde:
rechtspraak blijft tot de verbeelding
spreken. Een deel van de verwondering
heeft te maken met het feit dat we het raden hebben naar
de precieze motieven die de uitspraken schragen.
Magistraten zijn immers mensen en dus behept met een
zelfkennisgebrek. Meer algemeen kan men van Justitie
geen grotere transparantie verwachten dan van wie er de
dienst uitmaakt.
In zijn hoogst welgekomen essay ‘De transparante
samenleving’ (Amsterdam, Van Gennip, 2012)
waarschuwt Byung-Chul Han voor een ware
openbaarheidsobsessie. Han betoogt dat macht noch
waarheid volledige transparantie verdragen, want ‘[p]
olitiek is een strategisch handelen. Alleen al daarom
hoort geheimhouding erbij. Totale transparantie verlamt
hier’ (p. 18). Hij belicht hoe ‘[d]e imperatief van de
transparantie alles verdacht [maakt] wat zich niet aan die
zichtbaarheid onderwerpt. In deze zin doet transparantie
ons geweld aan’ (p. 28).
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Tegen het eind van zijn bijdrage maakt de hoogleraar
aannemelijk dat vrijheid van handelen ontstaat waar
vertrouwen heerst, maar ook dat men vertrouwen niet
simpelweg door controle kan vervangen: ‘De mensen
moeten de machtigen kunnen geloven en vertrouwen;
door dat vertrouwen geven ze hun een zekere ruimte om
te kunnen handelen en zien ze af van permanente
controle en bewaking. Zonder die autonomie zouden de
machtigen geen stap kunnen zetten’ (p. 82). De auteur
besluit dat ‘de roep om transparantie vooral [weerklinkt]
als er geen vertrouwen meer is. In een op vertrouwen
gebaseerde samenleving klinkt die penetrante roep om
transparantie sowieso niet. De transparante samenleving
is er een vol wantrouwen en verdachtmakingen, een die
wegens het verdwenen vertrouwen alles zet op controle’
(p. 83).
Het verband met rechtsbedeling vergt ook nu geen wilde
associaties: menselijk als ze zijn, vormen magistraten
geen open boek en blijven hun bepalende motieven vaak
enigszins opaak. Met een steeds luidere schreeuw om
verantwoording hebben de dames en heren in toga waarop we onze existentiële noden toenemend
projecteren - het bijgevolg allerminst onder de markt.
Een onverkorte transparantie-eis is ook jegens rechters

on(t)menselijk(end): wie steevast staat op het onhaalbare,
verzandt in utopische waan, torpedeert de eigen
geloofwaardigheid. Een (menselijk gewild)
gezagsdepartement als Justitie verplichten tot volkomen
transparantie, getuigt van een onrealistische en dus
onbetrouwbare visie waardoor wantrouwen,
vervreemding in de sterren staan geschreven.
Wederom Han laat met Rousseau zien hoe de moraal van
totale transparantie in tirannie uitmondt en hoe
veralgemeend wantrouwen de uitgelezen voedingsbodem
voor totalitarismen vormt. Bepaald problematisch klinkt
dan ook onze justitieminister wanneer zij zegt dat ‘[d]e
burgers van ons land niet anders [wensen] dan dat de
magistratuur perfect zou functioneren, dat het imago van
justitie en het geloof in het recht onwankelbaar zouden
zijn’. Zonder adequate (zelf)kennis en samenhangende
nederigheid moet elk beleidsinitiatief ontaarden. Dubbel
tragisch is dat overspannen verwachtingen precies ook
die overheidsdienst (dreigen te) verlammen waarop we
per saldo zijn aangewezen voor bescherming tegen
totalitaristische ambities en resulterend slecht recht.

(De auteur is doctorandus aan de KU Leuven)

