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VERSCHIJNINGSVORMEN1
VAN
RECHTERS, ADVOCATEN, CURATOREN
EN
GERECHTSDEURWAARDERS
Ecce Homo
HET ‘VERBORGEN SYSTEEM’ VAN HET NEDERLANDSE RECHTSBEDRIJF
Prof.dr.ir. A.F.P. van Putten, 5645KK 4 Eindhoven

Samenvatting
Als men jong is bestaat geen tijdsbesef. Als men ouder wordt, kijkt men in reflectie terug op
het tijdsverloop in eigen leven en stelt men vragen die vaak zeer confronterend kunnen zijn,
zoals wat heb ik van mijn leven gemaakt in de beschikbare operationele tijd van ca. 2000
weken. Aan de hand van verschillende aspecten worden de representaties van een aantal
bijzondere beroepsgroepen beschreven, die in de praktijk opereren zonder enige controle of
toezicht met onbegrensde macht. De fenomenologie duidt op het bestaan van psychische
monsters die op papier een vergelijking met misdadigers kunnen doorstaan. Deze beroeps
groepen werken binnen een systeem waar binnen geen enkele vorm van ‘real time feedback’
bestaat. Interferentie is aan de orde van de dag en treedt op in elke stadium van het
procesverloop. Dit procesverloop wordt een open systeem genoemd met dientengevolge
soms onvoorspelbare desastreuze uitkomsten.

1

Martin Heidegger, Die Technik und die Kehre, 1973, Lannoo, Tielt and Utrecht. What is observed is never
reality , but is just a concept of the illusive parametrized representation of the underlying (hidden0 concept.
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1. LEVENSCYCLUS VAN DE MENS
Uitgegaan wordt van algemeen geldende principes en wetmatigheden, waarbij de gegeven /
verkregen levenscyclus leidend en bepalend is. De levenscyclus van het verschijnsel mens
kan met betrekking tot zijn verschillende (productiviteit) fasen worden weergegeven in een
eenvoudige grafiek die ook wel de “badkuipcurve” wordt genoemd. Deze grafiek bevat drie
te onderscheiden gebieden en wordt als volgt toegelicht.2 Geen mens kan ontsnappen aan
deze levenscyclus.
REGION II
Useful life period
t)
is constant

REGION I
Early failure
rate   t)
decreasing
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Wear out region
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is increasing
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2

A.F.P. van Putten, The sustainability of the Western Society, on the reliability of policy and finances, Ch.2,
2009, ISBN 978-90-813712-1-6.
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Figuur 1. De verschillende levensfasen van toepassing voor elk mens, onderverdeeld in drie regio ’s,
waarbij de normale operationele fase gemiddeld 1500 - tot 2000 weken bedraagt.

Langs de horizontale tijd-as staan de ca. 4000 weken, weergegeven, die de mens gemiddeld
te gaan heeft. Langs de verticale as staat de faalfrequentie per tijdseenheid weergegeven.
De faalfrequentie, ook wel uitvalfrequentie genoemd,3 staat voor het gemiddeld aantal
keren per tijdseenheid (dag / maand / jaar), dat we niet kunnen werken of niet productief
kunnen zijn om welke reden dan ook (ziekte, verlof, burn out, ontslag, enz.). Onze
levensloop kan worden ingedeeld in drie productiviteitsgebieden en/of levensfasen
weergegeven in figuur 1.
Region I
Dit gebied vangt aan bij de conceptie en geboorte. De levensenergie materialiseert zich en
een wonder voltrekt zich. Het gebied eindigt ongeveer waar de faalfrequentie constant is
geworden en niet meer verandert. Dit eerste stuk wordt ook wel de “infant mortalilty”
genoemd. Dit is het gebied waarin kinderziektes optreden, de opvoeding wordt gegeven, de
opleiding wordt voltooid en eerste relaties ontstaan. Het gebied eindigt waarin de
faalfrequentie constant is geworden. Region 1 bepaalt in hoge mate de kwaliteit van het
verdere levensverloop, door de verkregen talenten, opvoeding, milieu en opleiding. Het
bewustzijn neemt uiteindelijk de maximale vormen aan met een tijdsbesef.
Region II.
Er volgt dan een normale periode, aangeduid met het gebied waar de badkuipcurve vlak gaat
lopen en de faalfrequentie min of meer constant is. Deze periode duurt voor westerse
beschavingen gemiddeld 1500 tot 2000 weken en kenmerkt zich door het maken van een
carrière in al zijn verscheidenheid, afhankelijk van de doelen die al of niet gesteld zijn. In elke
regio kan ook een breuk optreden, door arbeidsomstandigheden, ziekte, kanker, zelfmoord
of oorlogsomstandigheden.
In dit gebied is het tijdsbesef minimaal en wordt het leven als vanzelfsprekend ervaren. De
hebzucht, machtsstrijd en het behoud van positie met alle middelen rechtens en nietrechtens treedt in deze fase op. Grenzen worden vaak overschreden, emoties en belangen
spelen een dominante rol. Fysieke of papieren moord en doodslag zijn eveneens deel van
3

Faalfrequentie wordt gedefinieerd als het gemiddelde aantal fouten per eenheid van tijd.
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deze ‘wedstrijd’, om alle verkregen fysieke en materiële behoeften te bevredigen, te
verdedigen en te behouden. Deze belangen- en machtsstrijd wordt in zijn meest heftige
vorm aangetroffen in de (internationale) politiek, drugswereld, de civiele en
(tucht)rechtspraak op micro- en macroniveau. Soms treedt door interne of externe oorzaken
een plotselinge discontinuïteit op. Dit doet zich vooral voor in de politiek, drugshandel,
oorlogssituaties, bij verkeersongelukken, ziekten en zelfmoord. Bij zelfmoord treedt een
psychische breuk op tussen het eigen bewustzijn, de eigen identiteit en de werkelijkheid. In
deze gevallen schiet de faalfrequentie naar oneindig en wordt het einde van de levenscyclus
versneld bereikt.
Region III
In het laatste meest rechtse gebied neemt de faalfrequentie weer toe door fysieke en
mentale aftakeling. Het tijdsbesef en de relativiteit van het leven manifesteert zich in al zijn
reflectieve gedaanten. Dit gebied wordt ook wel de “wear out region” genoemd en
kenmerkt zich door uitvallen van functies, e.g., vergeetachtigheid, dementie/ alzheimer,
ziekten als Parkinson, soms ook ten gevolge van een bepaalde leefstijl. Aan het eind van
deze fase, nemen we afscheid van dit leven hier op aarde en verlaat de levensgeest het
menselijke lichaam. Een stoffelijk overschot blijft achter en dan is het niet meer van belang
hoe iemands psyche en (religieuze) normen en waarden waren. Sommige religies menen dat
het wel verschil maakt
Bij minder ver ontwikkelde beschavingen ligt de badkuipcurve hoger met een hogere
faalfrequentie en kortere levenscyclus. De levenscyclus is dan minder dan 4000 weken. Het
is eenvoudig zelf te bepalen op welk punt van de curve men zich bevindt. Zo geldt voor ieder
individu, gegeven zijn eigenschappen en omstandigheden, een persoonsgebonden
‘levenscyclus / badkuipcurve ´.4 Dit is ook weergegeven in figuur 1.
2. WAARTOE ZIJN WIJ OP AARDE?
Wat is het doel van het leven en is er wel een doel? Waar komt onze energie vandaan en de
wil om te leven. Deze vragen die zo oud zijn als er religies en filosofie bestaan, kunnen min
of meer beantwoord worden vanuit verschillende invalshoeken. Zelfs Martin Heidegger
4

A.F.P. van Putten, Electronic Measurement System, theory and practice, IOP,1996, Ch 5, ISBN 07503
0339 5.
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heeft in zijn ‘testament’ hierop een antwoord gegeven, namelijk dat alleen een God
uitkomst kan bieden. Het begin van het ontstaan van ons leven is ‘Zotheid’ (naar Erasmus),
waarbij mannelijke en vrouwelijke energievormen elkaar ontmoeten.
Een rationeel antwoord kan worden gevonden vanuit de procestechniek en de natuurkunde,
ervan uitgaande dat al onze kennis is gebaseerd op informatie, gedragen door een vorm van
energie, dat zich bevindt in elk mogelijk te onderscheiden proces. Elk specifiek proces heeft
een ingang, een uitgang en een uitkomst met soms frustrerende lange doorlooptijden met
bijbehorende tijdconstanten.5 Richten we ons op het rechtsbedrijf dan is in het algemeen
het volgende stroomschema van toepassing, weergegeven in figuur 2.

5

Het communistische systeem heeft in Rusland bestaan van 1917- 1989.
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Dagvaarding ex artt. 21, 45 en 111 Rv
Verzoekschrift ex artt. 2-3 Rv e.v.

Griffie; rol bepalingen

Schriftelijk hoor en wederhoor

Terecht -zitting met Pleidooi en / of comparitie
Artt 149 – 155 Rv

RECHTERLIJKE BESLISSING

Concipiëren van rechterlijke beslissing door
griffiemedewerkers!

Minuut akte ex art. 160 lid 1 Rv
Ondertekening ex 230 lid 1 Rv

Afschrift en grosse
Ondertekening ex art. 160 lid 2, 230 Rv e.v.

Tenuitvoerlegging door de
gerechtsdeurwaarder ex artt. 430 Rv lid 3 en
439 lid 3 Rv
ex
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Fig. 2 Vereenvoudigde voorstelling van het procesverloop bij het tot stand komen van het eindproduct:
vonnis, arrest, beschikking of beslissing. Het begin van de procedure middels een verzoekschrift of
dagvaarding, de rolbepaling, terechtzitting en pleidooi, de beslissing tot en met het afgeven van het
afschrift en grosse van de minuut en uiteindelijk de tenuitvoerlegging door de gerechtsdeurwaarder.
Interferentie kan optreden in elke fase van het procesverloop, vanaf het uitbrengen van de dagvaarding.

De vraag daarbij is: wat overheerst? De invloed van ‘procesregels’, procesvoorwaarden,
sturing/selectie en controle of de psyche en belangen van de ‘spelers’. Dit zijn niet alleen de
materiële belangen van procespartijen, maar tevens de psyche (bijv. gemakzucht) of
(externe) belangen van rechters, advocaten, griffiemedewerkers en deurwaarders of
curatoren. In de gehele procedure ontbreekt iedere vorm van terugkoppeling en toetsing
met een ISO 9000 norm voor een kwaliteitsborging.

3. DE TOTSTANDKOMING VAN HET EINDPRODUCT
Aan de ingang van het proces biedt een van de partijen de dagvaarding of het verzoekschrift
aan ter verkrijging van een rechterlijke beslissing op een geschil. Processtappen zijn
aangegeven met de bijbehorende van toepassing zijnde wetsartikelen.
In deze keuze en inhoud zit reeds een voorselectie om procedures te kunnen verlengen en
ook het vermogen aan een flintertje een procedure op te hangen, dat door een derde al dan
niet bewust in omloop is gebracht. Het rechtsbedrijf is niet de start maar een middel om een
resultaat te behalen en daaraan rechtsgevolgen te kunnen verbinden.
Eindproducten van een gerechtelijke procesgang zijn vonnissen, arresten, beschikkingen en
beslissingen, te vinden in civiele - strafrechtprocedures en het bestuursrecht. Als uitkomst van
een uitgebrachte dagvaarding of verzoekschrift, treffen we vonnissen (rechtbanken) en
arresten (gerechtshoven of Hoge Raad) aan. Fundamenteel is elke rechterlijke beslissing
opgebouwd uit twee onlosmakelijk met elkaar verbonden componenten, het materieel recht
en het procesrecht, waarbij het procesrecht (lees: verkeersregels) dominant is en van
rechtswege dwingend en bepalend is voor de geldigheid van de rechterlijke beslissing. 6
Schendingen van de regels van het procesrecht zijn dagelijks praktijk. Kennelijk valt met
schendingen van het procesrecht de meeste 'winst' te behalen. Bekend is dat de

6

In het procesrecht constateren we de meest schandalige schendingen, zelfs met ontkenning van het bestaan van het
procesrecht als dat beter uitkomt. E.g. r.o. 4.2; C/09/506099/ HA ZA 15234!
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Voorzieningenrechter zelfs bij een Kort geding ook nog eens de griffier wegstuurde, zodat er
geen letter van de zitting zwart op wit stond.
De eindproducten zijn authentieke akten ingevolge artikel 156 lid 2 Rv, waarbij onderscheid
gemaakt wordt tussen de minuut (de oorspronkelijke akte van de uitspraak ex art. 160 lid 1
Rv), het afschrift en de grosse te gebruiken als executoriale titel. Na een daartoe strekkende
opdracht volgt aan het eind van dit proces de tenuitvoerlegging van deze grosse door een
gerechtsdeurwaarder.
De belangrijkste van toepassing zijnde wetsartikelen zijn per processtap in het stroomdiagram
van figuur 2 aangegeven. Aan de ingang van het proces bevinden zich de twee partijen die zich
aan een rechterlijke beslissing onderwerpen middels een dagvaarding of verzoekschrift. De
“arrows” geven de voor interferentie meest gevoelige processtappen aan, waar veelvuldig
onregelmatigheden optreden door het ontbreken van zowel interne als externe controle.
(feedback) Iedere vorm van kwaliteitscontrole en terugkoppeling tijdens het proces ontbreekt
volledig of wordt genegeerd, soms vanaf het begin!
Zelfs het tijdpad wordt niet zelden eenzijdig bepaald met negeren van de opgegeven
verhinderdata. Uitspraak data, zonder de verplichte mededeling vooraf, ingevolge art. 229
Rv, worden beweerdelijk in het openbaar gedaan conform art. 5 Wet RO, hetgeen een van de
meest pregnante leugens is.
Een ander belangrijk product van elke terechtzitting is het verplichte Proces-Verbaal, dat door
de Hoge Raad nog steeds gekwalificeerd wordt als de enige kenbron van hetgeen zich ter
zitting heeft voorgedaan.7
Bij elk deelsysteem van het proces kan een risicoanalyse gemaakt worden, uitgedrukt in een
faalfrequentie, bijvoorbeeld per 100 identieke gebeurtenissen. Met andere woorden voor
elk deelproces kan bepaald worden hoeveel fouten er gemaakt zijn per 100 dezelfde
proceshandelingen. Uit de faalfrequentie kan een kwaliteits8 getal worden afgeleid waaruit
ook een getal voor de betrouwbaarheid (Reliability) kan worden afgeleid. Tenslotte kan een
kwaliteitsgetal afgeleid worden dat de gemiddelde tijd tussen twee fouten aangeeft.9
De stelling wordt geponeerd dat bij de griffie de meeste fouten dan wel onregelmatigheden
7

HR 22 juni 1931, NJ 1932, 87; HR 28 juni1983, NJ 1984; HR 24 febr. 1987, NJ 1988,540; HR 15 juni 1976, NJ 1`976,562.
Kwaliteit wordt gedefinieerd als het samenstel van eigenschappen van een systeem op een bepaald tijdstip.
Betrouwbaarheid wordt gedefineerd als het verloop van kwaliteit in de tijd. (quality over time)
9
Mean Time Between Failure (MTBF) Voor een uitvoerige beschouwing wordt verwezen naar: A.F.P. van Putten.
Electronic Measurement Systems, Theory and practice Ch.5, Publ. IOP 1996.
8
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voorkomen. De griffie is de meest gevoelige afdeling voor beïnvloeding (= interferentie) door
interne, externe factoren en / of belanghebbenden. Richt een advocaat zich tijdens een
procedure tot een rechter, dan dient hij dit volgens Gedragsregel 15( …)te doen met
gelijktijdige toezending of bekendmaking daarvan aan de wederpartij.10
Richt een advocaat zich rechtstreeks tot de griffie of griffier dan ontwijkt hij deze restrictie
en is de griffier niet altijd ongenegen aan een verzoek van de advocaat te voldoen.
Er zijn voorbeelden bekend uit journaals van werkzaamheden van een advocaat, die zich
tijdens een procedure meer dan 100 keer schriftelijk en/ of telefonisch heeft gericht tot de
griffie, 11 bijv. met een verzoek tot herstel van een kennelijke of vermeende fout. Dit
verschijnsel wordt interferentie genoemd. De regel is vanzelfsprekend dat de rechtbank een
verzoek tot wijziging aan de wederpartij moet zenden of om een mening moet vragen.
Op griffiehandelingen bestaat geen interne of externe controle; in de praktijk ook niet via de
zgn. klachtprocedure. Daarbij dient te worden bedacht dat (soms)
twee dossiers bestaan: een griffiedossier en een procesdossier. Het procesdossier wordt
uiteindelijk ter beoordeling aan de rechter(s) voorgelegd. Het gevaar bestaat dat de griffier
de samenstelling van het procesdossier en de inhoudsopgave bepaalt – voor zover aanwezig
– zodat er eenvoudig gemanipuleerd kan worden. Waar dit in de praktijk toe kan leiden, laat
zich niet moeilijk raden bij een organisatie waarin ook zelfs complete dossiers ‘verdwijnen’
en/ of processtukken. Ook is denkbaar dat aan de rechter/griffie andere stukken worden
toegezonden dan ‘in afschrift’ aan de wederpartij.

Proces-verbaal van aangifte
Een aparte categorie is het proces-verbaal van aangifte, te onderscheiden van het procesverbaal van een terechtzitting, dat voldoet aan art. 156 lid 2 Rv. In tegenstelling tot een
proces-verbaal van een terechtzitting is een proces-verbaal van aangifte geen authentieke
akte.
Het Proces-Verbaal van aangifte blijkt een processtuk te zijn met de hoogste faalfrequentie.
Foute opgave, verdraaien van feiten, wegmaken van schriftelijke bewijsstukken, verkeerde

10
11

Gedragsregels NOVA, 1992. Zie ook de nieuwe Gedragsregels van 2018.
Kopieën van journaals van werkzaamheden deze (ex)advocaat zijn in bezit van de auteur.
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(computer)keuze van het wetsartikel en vervalsingen zijn geen uitzondering.12 In
tegenstelling tot het Proces-Verbaal van een terechtzitting is een Proces-verbaal van
aangifte geen authentieke akte. Bij iedere zaak worden de grootste “fouten” in het begin
van het proces gemaakt, zodat de uitkomst (vaak) bepaald wordt door de a-priori gestelde
feiten en omstandigheden resp. de initiële beoordeling daarvan door het OM.
We beperken ons hier tot de gang van zaken in het civiele recht.
Zonder eindcontrole wordt de schriftelijke weergave van de rechterlijke beslissing en de
uitgifte daarvan in civiele zaken ondertekend door griffiemedewerkers, die niets met de zaak
te maken hebben, hetgeen volgens vaststaande jurisprudentie altijd valsheid in geschrift
oplevert. 13 Ook de ondertekening van de rechterlijke beslissing met ‘w.g.’ heeft algemeen
ingang gevonden, maar biedt geen enkele garantie op juistheid.
We definiëren een dergelijke structuur als een open systeem, waarin iedere vorm van
aanwijsbare controle en momentane terugkoppeling ontbreekt, waarbij misleiding van de
rechter of – erger nog – het negeren van bewijs en jurisprudentie door de rechter geen
uitzonderingen zijn. Deze gang van zaken bepaalt dan uiteindelijk de kwaliteit van het
eindproduct / de rechterlijke beslissing en dientengevolge het vertrouwen dat de burger nog
zou moeten kunnen hebben in de rechtspraak.
4. DE STAND VAN ZAKEN
Op dit moment is er geen enkele aanwijzing, dat een goed ‘real time’ functionerend
kwaliteitsmanagementsysteem binnen het rechtsbedrijf bestaat.14 Bij een goede bedrijfsmatige
aanpak van een proces binnen een dienstverlenende organisatie, behoort een dergelijk systeem en
een daarmee samenhangend kwaliteitsborgingsysteem aanwezig te zijn. Hiervoor biedt het ISO
900015 concept de beste aanknopingspunten. ISO staat voor International Standard Organization, de
organisatie die is ingesteld door het Comité Européen de Normalisation (CEN). Deze organisatie
houdt zich op nationaal en internationaal niveau bezig met de standaardisering van
kwaliteitsbeheersing in producten, diensten en bedrijfsprocessen. Dit is geïllustreerd in de volgende

12

Zie bijvoorbeeld Processen - Verbaal van de vuurwerkramp in Enschede, de zaak Ina Post, Schiedammer parkmoord. en
vele andere.
13

NJB nr. 24, 17 juni 2005, p. 1240-1240
Ook de beoogde KEI (Kwaliteit en Innovatie) zal geen verandering bewerkstelligen, daar in enig vorm van
real time feedback niet voorzien is.
15
NEN- ISO 9004; EN 29000 en EN 29001.
14
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figuur, waar iedere processtap is voorzien van zijn eigen wettelijk referentiekader en feedbackloop.
Een dergelijke structuur garandeert een minimale kwaliteit van het eindproduct.
Het principe van terugkoppeling kan geïllustreerd worden met de bestuurder van een auto die
verblind raakt. De visuele terugkoppeling valt uit, het systeem wordt instabiel, ongedefinieerd en het
eindresultaat is voorspelbaar.16 Het proces van bestuurder met auto krijgt een fatale afloop. Om het
autorijden in een dergelijke omstandigheid stabiel te maken, dienen preventieve voorzieningen
tegen verblinding ingebouwd te worden in de auto bijvoorbeeld met elektronische sensoren, of een
simpele zonneklep.
A1

A2

An

P1

P2

Pn

A
B

EIND
PRODUCT

R1

R2

Rn

Am
BESTUUR / DIRECTIE

Rm
Figuur 3 Principediagram van een compleet kwaliteitsmanagementsysteem volgens het ISO 9000
model met terugkoppeling. Elk totaalproces bestaat uit een reeks stappen, aangeduid met P1, P2,
…Pi, … Pn. Voor iedere processtap Pi is een referentiekader, Ri, vastgelegd met de bijbehorende
audit, A, 1, A 2 enz.. Dit geldt ook voor het bestuur en de directie. Uit vele onderzoeken blijkt dat meer
dan 85% van de fouten die optreden, toegeschreven kunnen worden aan falend management.
Een tweede voorbeeld is ontleend aan de luchtvaart waar de hoogste eisen worden gesteld aan
veiligheid en bedrijfszekerheid tussen mens en machine.

16

Een systeem wordt gedefinieerd als het samenstel van zelfstandig functionerende subsystemen, waarin een
gegeven proces zich kan afspelen met het eindresultaat als doel.
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Figuur 4. Het resultaat van een falende real time teruggekoppeld systeem.
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5. ENERGIE, INFORMATIE
In de vermelde beroepsgroepen is alles gebaseerd op het gebruik en de interpretatie van
beschikbare ‘energie’ (mankracht, tijd en prioriteit), informatie en kennis met het te gebruiken
wettelijk referentiekader. Daarnaast blijkt de beschikbare hoeveelheid geldmiddelen een steeds
grotere dominante rol te spelen, dat vaak geen recht doet aan een eerlijke rechtsbedeling. Ook de
wijze waarop informatie wordt verwerkt is afhankelijk van systemen, de psyche, het
kwaliteitsstreven van actoren en de externe invloeden.

Biologische energie
Een bijzondere bron van energie is de vrouwelijke energie naast die van de mannelijke
energie, waaruit bij interactie relaties tot stand komen, die tot nieuw leven kunnen leiden.
Wanneer deze fenomenale en niet te vernietigen natuurlijke energiebronnen, de vrouwelijke
energiebron (eicel) zich ‘mengt’ met de mannelijke energiebron (zaadcel), ontstaat een
materialisatie van deze energieën, resulterend in een nieuw individu met eigen unieke
geërfde eigenschappen en een identiteit /entiteit, die dan aan een nieuwe levenscyclus
begint. 17 Het is bijzonder opmerkelijk dat ook bij samenleving van twee gelijke geslachten,
toch een persoon aanwijsbaar de ‘vrouwelijke’ en een de ‘mannelijke’ rol speelt.
Het individuele energiedomein
Beschouwen we het energie domein waarin we als mens functioneren, dan is het mogelijk
onderscheid te maken tussen een rationele, een fysieke en een geestelijke component, vaak
gedomineerd door een gevoel - of emotionele component, die hun oorsprong vinden in
zelfbewustzijn. De kern van onze identiteit is een conjunctie van deze componenten, waarbij
het fysieke lichaam de materiële behuizing is waarmee we op deze aardkloot kunnen leven,
manifesteren en werken. Dit is geïllustreerd in figuur 5.

17

Op Google zijn ruim 700.000 artikelen te vinden over manifestaties van mannelijke en vrouwelijke
energie.
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Gevoel
emotionele AS

KERN
Rationele AS

Fysieke AS
Tijd AS

Figuur 5 Illustratie van de rationele, de fysiek en emotionele componenten bij een identiteit, verdeeld
over drie assen, die constant veranderen in de tijd. Iedere beslissing is te herleiden op deze drie
energie componenten, zodat altijd gesproken kan worden van een momentane geparametriseerde
beslissing.

Alle beslissingen van het menselijk handelen kunnen worden herleid tot deze drie energie
vormen, i.e. rechtspreken, oorlog voeren, de liefde bedrijven, piano spelen, studeren,
dansen tot het plegen van (zelf)moord. Dit kan symbolisch worden aangegeven met B e,f,r,t,
waarbij ‘e’ staat voor gevoel/emotie, ‘f’ staat voor fysiek, ‘r’ voor ratio, ‘t’ staat voor het
moment van de beslissing B, Dit individuele energiediagram is per definitie een
momentopname, onderhevig aan veranderingen in de tijd en verloopt volgens de
levenscyclus in de aangegeven fasen voor ieder individu afzonderlijk. Hoe dit in de
internationale politiek kan uitpakken is bijvoorbeeld terug te vinden bij de huidige president
van Amerika, die kennelijk voortdurend handelt en beslist uit emotionele impulsen
(impulsbeslissingen) waarbij de ratio totaal ondergeschikt lijkt te zijn geworden.
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6. FENOMENOLOGIE
Wat heeft dit te maken met de beroepsgroepen van dit onderzoek?
Het thema van dit onderzoek is, voor zover mogelijk, te bepalen waarop deze
beroepsgroepen hun beslissingen baseren en welk individueel en specifiek referentiekader
wordt hieraan ten grondslag gelegd voor deze beroepsgroepen. We onderscheiden de
volgende wettelijke referentiekaders neergelegd in een beroepseed.
De ambtseed van een rechter (Wrra)
Ik zweer/beloof dat ik trouw zal zijn aan de Koning, en dat ik de Grondwet en alle overige wetten zal
onderhouden en nakomen.
Ik zweer/verklaar dat ik middellijk noch onmiddellijk, onder welke naam of voorwendsel ook, tot het
verkrijgen van een benoeming aan iemand iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven of beloven.
Ik zweer/verklaar dat ik nimmer enige giften of geschenken hoegenaamd zal aannemen of ontvangen
van enig persoon van wie ik weet of vermoed dat hij een rechtsgeding heeft of zal krijgen waarin mijn
ambtsverrichtingen te pas zouden kunnen komen.
Ik zweer/beloof dat ik mijn ambt met eerlijkheid, nauwgezetheid en onzijdigheid, zonder aanzien van
personen, zal uitoefenen en mij in deze uitoefening zal gedragen zoals een goed rechterlijk
ambtenaar betaamt.
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!/Dat verklaar en beloof ik!18

De eed van de griffier (Wet RO)
Door de (buiten)griffier en de waarnemend griffier, bedoeld in de artikelen 14, vierde lid, en 73,
derde lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie
Ik zweer/beloof dat ik hetgeen ik als buitengriffier te weten kom niet verder bekend zal maken dan
voor de uitoefening van mijn betrekking nodig is, tenzij mijn verklaring als getuige of deskundige
volgens de wet wordt gevorderd.
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!/Dat verklaar en beloof ik!
Op .................... , werd te ....................
18

Krachtens de wet is de rechterlijk ambtenaar verplicht tot geheimhouding van de gegevens waarover hij bij de
uitoefening van zijn taak de beschikking krijgt en waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs
moet vermoeden, behoudens zover enig wettelijk voorschrift tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak
tot mededeling voortvloeit. Daarbij is de rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast, verplicht tot
geheimhouding van hetgeen in de raadkamer over aanhangige zaken is geuit. De rechterlijk ambtenaar met
rechtspraak belast, mag zich niet op enige wijze inlaten met partijen of hun advocaten, procureurs of
gemachtigden over enig voor hem aanhangig geschil of een geschil waarvan hij weet of vermoedt dat deze voor
hem aanhangig wordt.
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ten overstaan van (1) .................... , en
in tegenwoordigheid van (2) ....................
door (3) ....................
de boven vermelde eed of belofte afgelegd.

De eed van een advocaat art. 3 (Aw)19
'Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet, eerbied voor de
rechterlijke autoriteiten, en dat ik geen zaak zal aanraden of verdedigen, die ik in gemoede niet
gelove rechtvaardig te zijn.

In de praktijk blijkt dat er nergens zoveel gelogen wordt als in het civiele recht, in het
bijzonder door advocaten. Gestelde voorwaarden zijn theoretisch:
art. 21. Rv: “Partijen zijn verplicht de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en
naar waarheid aan te voeren”……en
“De advocaat dient zich te onthouden van het verstrekken van feitelijke gegevens waarvan
hij weet, althans behoort te weten, dat die onjuist zijn” Gedragsregel 30. (8 nieuw)
In werkelijkheid bestaat dit alleen op papier, daar de praktijk anders uitwijst.20
Een advocaat die willens en wetens liegt over bepaalde vaststaande feiten in zijn functie als
(beëdigd) advocaat, handelt in strijd met zijn ambtseed, waardoor gesproken kan worden
van meineed. Immers een advocaat is kennisdrager en getuigt van deze kennis tijdens zijn
functioneren als advocaat.
De eed van een gerechtsdeurwaarder ( art. 9 GDW)
•

«Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de Koning en de Grondwet.»
«Ik zweer (beloof), dat ik mij zal gedragen naar de wetten en voorschriften op mijn ambt van
toepassing en dat ik mijn taak eerlijk en nauwgezet zal uitvoeren.»
«Voorts zweer (verklaar) ik, dat ik, om tot gerechtsdeurwaarder te worden benoemd, direct of
indirect aan niemand, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige giften of gaven beloofd of
afgegeven heb, noch beloven of afgeven zal».

19

Advocateneed verdient nadere beschouwing, mr. N. Christopoulos, april 1999, Advocatenblad
Kwade zaken, De moraal van het juridisch beroep, Hendrik Kaptein, Ars Aqeui, 2006, pagina 176
e.v.
20
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De eed van een curator
De curator. Het faillissementsvonnis benoemt één of meerdere curatoren, die ten overstaan
van de rechter-commissaris de eed afleggen dat vastgelegd wordt in een proces-verbaal van
aanstelling na benoeming door de Rechter commissaris (RC) en gedeponeerd bij de griffie.
Een vorm van indirecte terugkoppeling
Een vorm van indirecte terugkoppeling wordt gevonden in de volgende tuchtrechtelijke
colleges en wetten, die in de praktijk in hoge mate de eigen beroepsgroep beschermen.
- Voor rechterlijk ambtenaren met rechtspraak belast art. 13 a Wet RO, te richten aan
de Procureur-generaal van de Hoge Raad;
- Voor advocaten, artt . 10 a en 46 van de Advocatenwet (AW) met bijbehorende
gedragsregels 2018, te richten aan de deken in het betreffende Arrondissement.
- Voor gerechtsdeurwaarders art. 36 van de Gerechtsdeurwaarderswet (GDW) te
richten aan de Kamer voor gerechtsdeurwaarders te Amsterdam;
- Voor curatoren te richten aan de Rechter commissaris, of aan de vereniging van
insolventie advocaten, INSOLAD.
Wat is dan verder karakteristiek voor deze beroepsgroepen. In beginsel ontlenen deze hun
gerechtvaardigd bestaan uit bij wet ingestelde regels, wetten en voorschriften om de
maatschappij te beschermen, in goede banen te leiden en in die zin dienstbaar te zijn aan de
maatschappij en de burger. In die zin is een duidelijk wettelijk referentiekader aanwezig.
Helaas wijst de praktijk vaak anders uit. Deze beroepsgroepen hebben een bijna
onbegrensde macht over mens en maatschappij, met aantoonbaar falende controle van hun
functioneren, ondanks hun fraai geformuleerde ambtseden, waaraan geen enkele
consequentie wordt verbonden in geval van het plegen van een schending van de ambtseed.
Resultaten van een onafhankelijk en onpartijdig onderzoek naar de kwaliteit van rechterlijke
beslissingen zijn niet bekend.21
Absoluut en grensoverschrijdend machtsmisbruik om belangen en posities van bepaalde
partijen veilig te stellen komt regelmatig voor, zelfs met ontkenning van de feiten of
wegmaken van processtukken. Machtsmisbruik leidt altijd tot een of andere vorm van
21

Een enquête houden per 5 jaar is geen kwaliteitscontrole. (Jaarverslag RVR)
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(papieren) liquidatie. Gerechtsdeurwaarders beroepen zich tot in het absurde op hun
ministerieplicht ( art. 11 GDW ) waarbij wetsverkrachting dan praktijk geworden. Ligt dit aan
de opleiding, opvoeding, karaktereigenschappen of aan het systeem zelf, of is het altijd een
combinatie van deze factoren. Dit kan procesmatig worden benaderd.

7. SYSTEEMVEREISTEN VOOR MINIMALE KWALITEITSBORGING
Als gevolg van de bestaande systeemdefinities opereren deze beroepsgroepen praktisch
zonder enige controle of toezicht, daar iedere vorm van momentane terugkoppeling
ontbreekt zoals in figuur 3 is aangegeven. Willekeur met de meest verwerpelijke uitkomsten
kunnen optreden, voor slachtoffers uitmondend in faillissement, zelfverachting en / of tot
zelfmoord. De casuïstiek is rijk aan voorbeelden, waarbij saillante en extreme voorbeelden
te benoemen zijn van bedrog, verduistering van bewijsmateriaal, oplichting en zelfs
liquidaties niet worden geschuwd als de belangen groot genoeg zijn. 22
Wat zijn de mogelijke drijfveren voor dit gedrag?
We poneren de nader te publiceren stellingen in de vorm van een dichotomie23, zoals
ervaren door veel slachtoffers van voormelde beroepsgroepen. Deze ‘geloofsbelijdenis van
de nieuwe kerk’24 is bestemd voor mensen – niet alleen slachtoffers - die hun geloof in een
eerlijke rechtspraak zijn verloren. Veel burgers zijn het vertrouwen in onze rechtstaat
volledig kwijtgeraakt door de ongehoorde brutaliteit, gemakzucht, arrogantie, leugenachtige
gedragingen, fraude en machtsmisbruik van een aantal rechters, advocaten,
gerechtsdeurwaarders en de overheid25. De gigantische omvang van (zwart) geld en publieke
middelen die in de rechtspleging omgaan, is te vergelijken met de energie die verdwijnt in
een stilstaand zwart gat. (NJB, nr. 24, 17 juni 2005)

22

Bloembollenaffaire, schendingen van het octrooirecht; WODC rapport van het ministerie van J&V,
2017; Westenberg in de Chipshol affaire, Schiedammer Parkmoord, enz.
23

Dichotomie wordt gedefinieerd als twee tegelijkertijd naast elkaar bestaande strijdige concepten of structuren,
die allebei als waar worden beschouwd.
24
“Het juristenbedrijf heeft iets van een Nieuwe kerk, met bijbehorende klederdracht en rituelen” , p. 216, Uitg.
Hendrik Kaptein, Kwade zaken? De moraal van het juridisch beroep, Ars Aequi, 2006.
25

NAM Groningen, Halbe Zijlstra, e.a.
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Herhaaldelijk treedt het fenomeen op van een splitsing tussen theorie en praktijk. Syp Wynia
(EW, 25 oktober 2010) spreekt over de eroderende werking van betonrot in de rechtspraak.
Het antwoord op de vraag hoe we verder moeten voor een rechtvaardiger samenleving, is
nog steeds open. Immers in alle geledingen van de maatschappij heeft het ziekmakende
verrottingsproces toegeslagen: kerk, onderwijs, wetenschap, de politiek, financiële markten,
goede doelen, vastgoed, de farmaceutische industrie en vele (semi)overheidsinstanties, enz.
Elke keer blijken macht, belangen, grenzeloze ego’s, geld, jaloezie, hebzucht en seksuele
relaties, te werken als een tomeloze grensoverschrijdende niet te temmen “driving force”.

8. DE NETWERKEN
In dit alles houden we geen rekening met een vertroebelende factor waar nimmer over
gesproken wordt. Wie onderhoudt met wie relaties? Een er van wordt geregistreerd: de
nevenfuncties van ambtenaren met rechtspraak belast. Maar er zijn veel belangrijkere
relaties die we niet kennen zoals:
-

Samen gestudeerd en de ene relatie inniger dan de ander;
Samen lid van dezelfde studievereniging;
Samen stage gelopen;
Samen gewerkt;
Samen wat dan ook gedaan;
Iets weten van de ander; rechtstreeks of via een derde;
Familierelaties, enz. ;
Relaties met het gerechtelijk personeel;
Relaties met de gerechtelijk ondersteuning.

9. ENKELE OVERWEGINGEN VOOR VERBETERINGEN 26
1. Waarom gedwongen winkelnering door de verplichte procesvertegenwoordiging.
2. Waarom in de huidige structuur alleen advocaten en geen juristen of anderen met
gezond verstand als procesvertegenwoordiger?
3. Waarom is er in de huidige structuur een verbod op ‘no cure no pay’, ondanks de
vele voordelen?
26

Deze overwegingen zijn ontleend aan een notitie van mr. Paul Ruijs, d.d. februari 2018
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4. Waarom bestaan geen vaste tarieven zoals bij artsen/specialisten?
5. Introductie van burger waarnemer bij tuchtrechtspraak.
6. Keuze mogelijkheid en / of optie voor juryrechtspraak.
7. Verbod voor advocaten om tevens plaatsvervangend rechter te zijn.
8. Net als bij rechters, een nevenfunctie register introduceren voor advocaten.
9. Toedelen van zaken aan rechters door toeval (lottoballetje) en niet door aanwijzing.
10. Beide partijen voor een procedure verplichten om op niet meer dan een A4-tje
eis/verweer samen te vatten.
11. Bij gebleken leugens in dagvaarding inzake de feiten (data, aantallen, etc) volgt
onherroepelijk veroordeling, c.q. afwijzing van eis en betaling van alle proceskosten
12. Bij liegen onder ede, automatisch zaak verloren en aangifte doen van meineed.
CONCLUSIES
Slechts 4% van wat bestaat is zichtbaar. Alles wat niet zichtbaar is bestaat niet, tenzij het wel
bestaat, zodat alleen de macht van de sterkste overblijft.
Sinds de tweede wereldoorlog vertonen representaties van de verschijningsvormen van de
vermelde beroepsuitoefenaars grote gelijkenis. Het karakter is geenszins veranderd, het gaat
immers nog steeds om het in standhouden van het systeem.

“Alleen een God kan ons redden”27

Quo vadis mundus?

maart 2018
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Dankbetuiging. De auteur is veel dank verschuldigd aan allen die hebben bijgedragen aan verbeteringen van
dit artikel.

27

Testament van Martin Heidegger (1889-19 76), dat pas vele jaren na zijn dood mocht worden gepubliceerd.
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