
 1 

De toekomst van de toegang tot het recht 

 

Als mensen het hebben over de toegang tot het recht bedoelen ze niet altijd hetzelfde. 

Toegang tot het recht is de vertaling van access to justice – toegang tot rechtvaardigheid dus - 

en gaat dan ook om meer dan om toegang tot de rechter, tot een advocaat of een goede 

oplossing voor een conflict. Zelf spreek ik liever van toegang tot recht zonder ‘het’, of ik 

verwijs naar de stelling van de RMO uit 2015 dat het bij toegang tot recht gaat om de 

bescherming van de zwakken in het recht tegen de sterkeren. 

Maar…. beleidsmatig staat de toegang tot het recht het meest in de belangstelling dus voor 

mijn betoog van vanmiddag neem ik dit meer beleidsmatige begrip als uitgangspunt. Met de 

kanttekening dat daarmee maar een deel van het verhaal verteld is: toegang tot het recht is 

een schakel om te komen tot toegang tot recht. 

 

Toegang tot het recht kent drie niveaus.  

 

Aan de linkerkant ziet u degene die de bouwstenen zelf in huis heeft, aan de rechterkant staan 

de instrumenten of actoren die hem te hulp schieten op het moment dat dit niet het geval is. 

Dit is een zeer summiere weergave van een weerbarstige werkelijkheid, waarover veel meer 

te zeggen valt. Dat doe ik nu niet, ik wil het vandaag hebben over toekomst van de drie 

dimensies en neem hiervoor het jaar 2035 als uitgangspunt. Daarbij beperk ik me tot 

hoofdlijnen, op detailniveau kunnen de zaken natuurlijk anders liggen. Ook valt niet uit te 

sluiten dat ontwikkelingen langzamer gaan dan ik u vandaag voorhoud. Met die twee 

voorbehouden maak ik de sprong naar 2035. 

 

De zelfrijdende auto is een vertrouwd verschijnsel, Nederland is van het gas af en de 

veestapel is met 1/3e  gekrompen. Alleen met de staatkundige vernieuwing loopt het nog niet 

echt lekker. Maar premier Baudet heeft beloofd hier nog in zijn ambtsperiode werk van te 

maken en omdat we hem kennen als een man die doet wat hij zegt, ga ik ervan uit dat dit 

goed gaat komen.  

De informatievoorziening over de staat van het recht is een mix van mens en techniek. 

Rechtwijzer2025 geeft mensen antwoord waar ze staan met een probleem of conflict en of 

het zetten van verdere stappen zinnig is. Ook helpt de tool met het zetten van die stappen. Op 

het moment dat de vraagsteller vastloopt, neemt een jurist van het sociaaljuridisch loket het 

over. Deze bespreekt met de hulpvrager wat nodig is en stimuleert hem om dit zo mogelijk 

zelf te doen. Als duidelijk wordt dat de hulpvrager dat echt niet kan, zijn er twee opties. Bij 

problemen die deels juridisch, deels sociaal zijn en die alleen in onderlinge samenhang 

kunnen worden opgelost, neemt de medewerker de zaak in. In alle andere gevallen volgt een 

verwijzing naar een private hulpverlener. 

 

Daarmee ben ik aanbeland bij het tweede niveau. U herinnert zich misschien de discussie 

over wat mensen die zich tot een advocaat wenden nodig hebben. Je had conciliatoren die 

betoogden dat die mensen een probleem hebben dat ze zo snel mogelijk opgelost willen zien. 

En er waren gladiatoren die met voorbeelden kwamen van mensen bij wie een vraag om 
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rechtshulp neerkomt op een verzoek tot  het snel en daadkrachtig inzetten van rechtsmiddelen. 

Vanuit de rechterlijke macht werd de tweedeling genoemd van mensen die zelf een procedure 

starten versus degenen die door de overheid in rechte worden betrokken. 

Intussen weten we dat beide tweedelingen te simpel zijn en dat inzicht danken we aan 

minister Dekker van Rechtsbescherming uit het kabinet Rutte-3. Of misschien moet ik 

zeggen dat we dit danken aan zijn plan de rechtsbijstand te gaan financieren als ‘pakket’. 

Rechtshulpverleners zouden in dat concept een vergoeding krijgen voor het oplossen van het 

onderliggende probleem in plaats van per sub-kwestie. Als voorbeeld noemde de minister een 

echtscheiding waar vraagstukken spelen over voogdij, omgangsrecht en boedelscheiding. Het 

bleek alleen nog niet zo eenvoudig dit model te veralgemeniseren, zodat een 

adviescommissie werd benoemd om het ‘pakketmodel voor de rechtshulp’ handen en voeten 

te geven.  Die commissie kwam met een vierdeling van issues waarvoor mensen rechtshulp 

vragen - met de kanttekening dat thema’s ook kunnen verhuizen van het ene naar het andere 

segment. Die thema’s zijn  

- problemen waarvoor ze een oplossing willen, het liefst één waarin ze zich allebei 

kunnen vinden;  

- onrecht waarvan ze vinden dat de ander hen moet compenseren, of sterker nog moet 

‘bloeden’;  

- wetgeving of overheidsoptreden die als onrechtvaardig of onjuist wordt ervaren en  

- conflicten die samenhangen met strafvervolging en berechting, asiel en verblijf. 

 

Belangrijker voor de verdere geschiedenis is de conclusie dat een pakketbenadering geen 

werkbaar concept is, althans niet rechtshulp-breed. Dat advies dateert van 2020. Een ander 

onderwerp waarnaar toen veel aandacht uitging was de overheid als vervuiler van het 

rechtshulpbudget. Zoals minister Dekker het eens uitdrukte: te gemakkelijk zeggen 

ambtenaren tegen mensen “gaat u maar procederen”. Maar omdat dat ook maar een aanname 

is en de Kamer net het toeslagschandaal naar beneden had moeten slikken, kwam er een 

interdepartementaal beleidsonderzoek (kortweg: IBO) die de oorzaken van onnodige 

procedures tegen de overheid in kaart moest brengen.  

Het rapport van deze werkgroep noemde in volgorde van belangrijkheid drie triggers: 

wetgeving, uitvoering, toezicht. Regelgeving is soms in strijd met hogere regelgeving, of zo 

gesloten geformuleerd dat er te weinig ruimte is voor coulance. De uitvoering is vaak 

stroperig en soms ronduit onverschillig, om niet te zeggen hardvochtig. En die opstelling was 

voor een deel terug te voeren naar a) wetgeving (het mag niet) en b) departementaal toezicht.  

Tegenover de leden van de IBO-werkgroep beklaagden medewerkers van UWV en 

belastingdienst zich over de ambtelijke top van ‘hun’ ministerie, die achter gesloten deuren 

verbood om de burger enigszins tegemoet te komen, ook wanneer dat bij de rechter best uit te 

leggen zou zijn. Dit rapport gaf de aanzet tot de instelling van een legal tech afdeling bij het 

ministerie van J&V, die een tool moest ontwerpen die antwoord geeft op de vraag ‘wat de 

rechter ervan zou vinden’. Ik kom op deze tool terug. 

 

Een andere pijler onder wat ik maar het Plan-Dekker zal noemen was het opengooien van de 

markt van gesubsidieerde rechtsbijstand. Ook dat idee heeft het niet gehaald. Bij de Kamer 

was het al enigszins verdacht door een quickscan uit 2019 waaruit bleek dat marktwerking in 

de rechtsbijstand ten koste zou gaan van de toegang tot het recht van de zwaksten in de 

samenleving. Een soort tegenbeweging dus voor de situatie waarvoor de RMO waarschuwt. 

Voor Dekkers opvolger waren die twee uitkomsten aanleiding het met de hervorming over 

een andere boeg te gooien. Voor die andere boeg kon ze putten uit ervaringen met pilots die 

de Raad voor rechtsbijstand had laten uitvoeren, de inzichten uit expert-meetings die haar 

voorganger had georganiseerd en een paar overleggen die zijzelf initieerde met 



 3 

vertegenwoordigers van de advocatuur en de beroepsorganisaties van gerechtsdeurwaarders 

en van rechtsbijstandsverzekeraars. Doel van die overleggen was om te komen tot een meer 

uniform systeem van kwaliteits- en gedragsregels, sanctionering en toezicht en wel 

rechtshulp-breed. Zoals de bewindsvrouw opmerkte in haar aanbiedingsbrief aan de Kamer: 

de toegang tot het recht dient gelijk te zijn voor alle inkomensgroepen.  

 

Dit nieuwe systeem kreeg zijn beslag in 2025. Ik loop de hoofdlijnen af.  

De gesubsidieerde rechtsbijstand is in grote lijnen gehandhaafd. Wel is het uitgangspunt 

‘schikken boven knokken’ nadrukkelijker in het beloningsstelsel geïncorporeerd en er zijn 

elementen toegevoegd om perverse prikkels te voorkomen of te dempen. ‘Pervers’ gaat twee 

kanten op: onnodig procedeergedrag en onnodig schikkingsgedrag. 

Voor onnodig procederen geldt: het belang van de client staat voorop, maar niet ten koste van 

alles. In bepaalde situaties mag de rechtshulpverlener het publieke belang, of b.v. bij een 

echtscheiding het belang van het kind, laten voorgaan. En ja, dames en heren, die regel geldt 

ook voor advocaten. Bij schikkingsvoorstellen geldt een verzwaarde informatieplicht. De 

rechtsbijstandverlener moet zijn client bij elk voorstel óók het resultaat voorhouden dat het 

doorzetten van de zaak zou kunnen opleveren. Daarbij dient hij gebruik te maken van de site 

‘wat zou de rechter ervan vinden?’. Ook nieuw is de gedragsregel voor advocaten om 

rechtzoekenden in de middengroepen bij te staan tegen een bedrag dat niet hoger mag 

uitvallen dan anderhalf keer de Wrb-subsidie.  

De overheid stimuleert de uniformering van gedragsregels. Daartoe is op Rechtwijzer2025 

een doorlink-knop geplaatst met daarachter alle uitspraken van de vier toezichthouders op 

rechtshulp over onbehoorlijk of frauduleus gedrag: de Raad voor rechtsbijstand voor de 

gesubsidieerde rechtsbijstand, het Hof van Discipline voor de advocatuur, de Kamer voor 

gerechtsdeurwaarders en het Klachteninstituut voor rechtsbijstandsverzekeraars. Op die site 

verschijnen regelmatig annotaties waarin wordt ingegaan op de consistentie en de verschillen 

van de oordelen per sector. 

Maar de grootste verandering betreft de financieringsstructuur van de gesubsidieerde 

rechtsbijstand. In de grote steden en de dichtbevolkte regio’s is de harde knip tussen publiek 

en privaat gehandhaafd. Op het platteland wordt gewerkt volgens een one-stop-shop model, 

wat een chique woord is voor: ‘van intake naar afwikkeling’. Landelijk werken ongeveer 

veertig sociale advocaten in loondienst van een regionaal sociaaljuridisch loket dat daarvoor 

van de overheid subsidie ontvangt. 

 

Ik stap over naar de geschilbeslechting. Twee jaar voor de herziening van het systeem van 

hulp en rechtshulp kwam de tweede versie uit van de tool ‘wat zou de rechter ervan vinden?’. 

Deze is zelflerend en als zodanig in staat zelfstandig oordelen af te geven. Toen dat bekend 

werd kwam de vraag op of geschilbeslechting door een computer zou kunnen helpen om de 

werklast van de rechterlijke macht te verlichten. Aanvankelijk reageerde de rechterlijke 

macht gereserveerd op het idee van computer-rechtspraak, maar dat sloeg om toen uit een 

onderzoek over het vertrouwen in instituties naar voren kwam dat de meeste mensen geen 

moeite hebben met geschilbeslechting door een computer, mits ze zelf kunnen nagaan dat de  

besluitvorming eerlijk en onbevooroordeeld gebeurt. Vooral mensen met een laag vertrouwen 

in gevestigde instituties spraken hun voorkeur uit voor machinale rechtspleging met als 

argument dat een computer geen last heeft van onder vooroordelen en dat de kans op een 

eerlijk proces om die reden in betere handen is bij een machine dan bij een menselijke rechter. 

Dat lag alleen anders bij het vergeldings- en bestraffingsrecht. Voor strafzaken lieten de 

meesten mensen weten dat ze degene die hen dit aandoet of die hen genoegdoening geeft of 

ontzegt in de ogen willen kunnen kijken. Strafvervolging en berechting is dan ook buiten de 
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machinale geschilbeslechting gelaten, evenals de twee andere categorie-4 geschillen: asiel en 

verblijf. 

 

In 2024 en 2025 werden de eerste experimenten uitgevoerd met de zelflerende machinale 

rechter. In de parlementaire stukken en bij de lancering werd de term ‘robotrechter’ 

vermeden vanwege de slechte reputatie van die naam onder meer door het e-court debacle. In 

plaats daarvan werd gekozen voor de aanduiding ‘machinale magister’, of zoals het apparaat 

later bekend zou worden ‘Meggie’. 

Toen de uitkomst van die experimenten gunstig bleek, werd een wetgevingstraject opgestart 

om de machinale geschilbeslechting in het burgerlijke en administratieve procesrecht te 

incorporeren. Dat traject is in 2031 afgerond, sedertdien staat de machinale 

geschilbeslechting in  beide wetboeken en staat de Meggie-optie als mogelijkheid voor de 

burger op de site van de rechtspraak. Helemaal vrij is die optie niet. Als de data uitwijzen dat 

een oplossing in der minne tot de mogelijkheden behoort verwijst de machine partijen alsnog 

naar een menselijke rechter. Die rechter is doorgaans een med-arb, dat is een mediator met 

rechtsprekende bevoegdheid.  

 

Voor de rechtzoekende zijn er drie voordelen verbonden aan machinale geschilbeslechting. 

Het eerste is proceseenvoud. Een beroep op eerdere jurisprudentie is niet nodig; de machine 

kent deze, is bevoegd om ook argumenten in zijn oordeel te betrekken die niet zijn 

aangevoerd, en is alleen ‘geïnteresseerd’ – als ik dat menselijke woord mag gebruiken - in al 

dan niet weersproken feiten.  

Maar proceseenvoud heeft ook een keerzijde. Deskundig procederen blijft vakwerk, ook met 

een machine, nee misschien juist vmet een machine en het onbeperkt openstellen van deze 

procesvorm bergt het risico in zich dat mensen kansloze zaken aanbrengen of zich met een 

onoordeelkundige stellingname in de vingers snijden. Om dit te voorkomen geldt voor de 

ontvankelijkheid voor de machinale procedure een consultatievoorwaarde.  Mensen hebben 

alleen toegang tot de Meggie als ze vooraf inlichtingen hebben ingewonnen bij een 

gecertificeerd rechtshulpverlener. 

Het tweede voordeel is kosten. Door het bestaan van de site ‘wat zou de rechter ervan 

vinden?’ is het werk van de in te schakelen deskundige een stuk eenvoudiger geworden en 

dat vertaalt zich door in zijn rekening. Ook is het griffierecht bij machinale besluitvorming 

bewust laag gehouden. Op die manier is bedrijven die ‘het product rechtspraak’ in het 

verleden tegen kostprijs plus een geringe opslag aanbieden de wind uit de zeilen genomen. 

Het derde voordeel is snelheid. Na binnenkomst van het verzoekschrift gaat bericht uit naar 

de genoemde rechtshulpverlener met het verzoek zijn bemoeienis met de vordering te 

bevestigen. Zodra diens reactie binnen is, wordt het verzoekschrift naar de wederpartij 

gestuurd die vervolgens zes weken de tijd krijgt om te reageren. Blijft reactie uit, dan volgt 

een verstekvonnis; wordt er wel geantwoord dan krijgen beide partijen nog eenmaal de 

gelegenheid op elkaars stellingen te reageren. Daarna volgt per kerende post de uitspraak. Dat 

kan een eindoordeel zijn, maar ook een bewijsopdracht of een oproep voor een zitting bij de 

med-arb. 

Hoger beroep en cassatie zijn mogelijk en dan niet bij de machine maar bij de menselijke 

rechter. Dat beroep kan ook worden ingesteld door derden met als argument dat de 

rechtsvorming veronachtzaamd is of dat eerdere jurisprudentie onjuist is geïnterpreteerd. 

Annotatoren voorzien de machinale uitspraken van kritische kanttekeningen en gaan daarbij 

ook in op de logica van de dataverwerking, de ethische aspecten of maatschappelijke 

gevolgen van de uitspraak of van de met de uitspraak ingezette of voortgezette lijn. Die 

wisselwerking tussen mens en machine bevordert de rechtsvorming. 
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Dames en heren, ik ben in deze vooruitblik tot het uiterste gegaan om te schetsen waar en hoe 

kunstmatige intelligentie het werk van juridische professionals zou kunnen overnemen. Het 

zal u zijn opgevallen dat er ook bij zo’n exercitie behoefte bestaat aan de menselijke inbreng. 

Die behoefte zit op elk van de drie niveaus. 

Voor het te woord staan van rechtzoekenden en het verlenen van holistische rechtshulp.  

Voor procesconsultatie en kritische en misschien zelfs maatschappijkritische 

belangenbehartiging met oog voor het machtsverschil tussen sterk en zwak.  

In de rechtspleging werken med-arbs en ervaren rechters buigen zich over de beantwoording 

van nieuwe of meer complexe rechtsvragen.  

En de vraag wat we aan een machine kunnen overlaten en waar dat maatschappelijk minder 

wenselijk is, is werk voor rechtsfilosofen en rechtsethici. Ook hangt het antwoord op die 

vraag mede af van het feit in hoeverre de machinale magister het vertrouwen van de 

bevolking weet te behouden. 

 

Daarmee ben ik aan het einde gekomen van wat ik vanmiddag wilde zeggen.  

Dankwoord. 


