WODC-symposium Rechtspraak om de hoek op 24 september 2019
Het WODC houdt op 24 september een middagsymposium n.a.v. het eerder dit jaar uitgekomen
themanummer van Justitiële verkenningen Rechtspraak om de hoek en het dan net verschenen
onderzoek naar de inpasbaarheid van de Vrederechter in het rechtsbestel. Centraal staat de vraag
of er behoefte is aan een rechtspraak dichter bij de burger en hoe daarin te voorzien.
Is de afstand - fysiek of anderszins - tussen rechtspraak en burger te groot en zo ja, welke
impulsen en maatregelen zouden nodig zijn om dit aan te pakken? Moet het rechtsbestel op de
schop en hoe dan? Vijf sprekers uit kringen van rechtspraak en wetenschap geven hun visie.
Afgesloten wordt met stellingen en discussie en vervolgens een borrel.
Plaats: Auditorium Ministerie van J&V, Turfmarkt 147, Den Haag
Tijdstip: 24 september, 14 - 17 uur.
Zaal open om 13.30 uur. In verband met de registratie van deelnemers en verstrekking van een
toegangspasje wordt u verzocht op tijd aanwezig te zijn. Legitimatie is verplicht.
Aanmelding: U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar
secretariaat.wodc@minjenv.nl o.v.v. ‘symposium 24 september’.
Deelnemers ontvangen een exemplaar van het JV-themanummer Rechtspraak om de hoek, zie ook
https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/jv201901-rechtspraak-om-de-hoek.aspx
Nadere informatie over de sprekers:
Prof. mr. dr. Eddy Bauw (hoogleraar Privaatrecht (UU) en directeur van het Montaigne Centrum
voor Rechtspleging en Conflictoplossing) doet verslag van het net afgeronde onderzoek naar de
vrederechter in België en Frankrijk en de mogelijke inpassing daarvan in het Nederlandse
rechtsbestel.
Mr. Frank Visser (gepensioneerd rechter en Nederlands bekendste televisierechter) houdt een
pleidooi voor een kantonrechter nieuwe stijl. Onder welke voorwaarden zou de nieuwe
kantonrechter kunnen voorzien in de behoefte aan rechtspraak dichter bij de mensen?
Mr. Christa Wiertz (president van de Rechtbank Amsterdam) put inspiratie uit de zogeheten
community courts in de Verenigde Staten. Daarbij houdt een rechter zitting in een wijk en kijkt niet
alleen naar de juridische kanten van geschillen, maar ook naar de sociale problematiek die daar
vaak achter schuil gaat. Samen met de betrokken partijen wordt naar een oplossing gezocht. In de
Nederlandse rechtspraak wordt voorzichtig geëxperimenteerd met een dergelijke aanpak. Hoe
staat het daarmee, wat zijn de ervaringen en kunnen we dit verder uitbouwen?
Prof. mr. dr. Rogier Hartendorp (rechter Rechtbank Den Haag en buitengewoon hoogleraar
Maatschappelijke Effectiviteit van de Rechtspleging aan de Universiteit Leiden) gaat in op de vraag
of de experimenten met buurtrechtspraak in de afgelopen jaren in een behoefte voorzien en hoe
buurtrechtspraak het beste vorm en inhoud kan krijgen.
Prof.mr. dr. Maurits Barendrecht (directeur van The Hague Institute for Innovation of Law en
hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit van Tilburg) doet verslag van zijn onderzoek i.s.m. de
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak naar de ervaringen van buurtrechters en andere experts
op dit terrein. Hoe kunnen pilots leiden tot meer duurzame innovatie van de rechtspraak? In
hoeverre vormt het vrijwillige karakter van buurtrechtspraak een obstakel voor succes?

