
Data geciteerd in artikel:  
 
Conflicten hanteerbaar maken; De rol van het recht versterken,  
NJB 2022, p. 2562-2572,  
Maurits Barendrecht 

Zie bronnen en daaruit geciteerde grafieken op bijgaande 
dia’s en voor de exacte vindplaatsen de voetnoten bij het 
artikel.  
Toelichting auteur in grijze tekstvakken. 
Met enige nadere info over de context waarin het artikel  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WODC Geschilbeslechtingsdelta 2019 (gepubliceerd december 2020),  

WODC, Geschillen in het MKB, 2019. 

World Justice Project, Global Insights on Access to Justice 2019, Summary Statistics Database  

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving, Beleidsdoorlichting artikel 33 begroting 
Justitie en Veiligheid, 8 juni 2021 (toegezonden aan Tweede Kamer op 2 november 2021) 

HiiL Toegang tot recht in Den Haag, 2020 

World Justice Project, Highlights and data trends from the WJP Rule of Law Index 2021, October 
2021,  

HiiL Justice Needs en Satisfaction onderzoek in 20 landen  

Ecorys, MKBA Innovatieve Rechtsvoorzieningen, Oktober 2021. 

Voor toegankelijk geschreven analyse: Barendrecht/Chabot, Het papieren paleis, 2020   

 

Belangrijkste bronnen 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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/12/14/tk-bijlage-aanbieding-wodc-rapport-geschilbeslechtingsdelta-burgers-2019
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/10/17/tk-bijlage-wodc-rapport-geschillen-mkb
https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/global-insights-access-justice-2019
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021D41261&did=2021D41261
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021D41261&did=2021D41261
https://www.hiil.org/wp-content/uploads/2021/01/HiiL-JNS-Den-Haag.pdf
https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-INSIGHTS-21.pdf
https://www.hiil.org/what-we-do/measuring-justice/
https://www.uitgeverijbalans.nl/boeken/het-papieren-paleis/
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Wantrouwen werd beantwoord 
met wantrouwen, wat ontaardde 
in een schadecircus van experts 
en contra-experts. 

Personeelstekort rechtbank 
noodzaakt tot sepot zaken

Raad van State: 'Geen 
enkele wet versnelt 
bouwprocedures, 
Omgevingswet nu 
invoeren risicovol'



4 

Belangrijkste soorten problemen (analyse op basis van 

Geschilbeslechtingsdelta 2019)

Verwacht 

aantal/jaar

Gem. ernst* probleem Rangorde **

Gezondheidsproblemen door derden (slechte 

werkomstandigheden of ongeluk)

140.000 4,1 1

Verlies van baan 220.000 3,8 2

Lastig gevallen worden, misbruik of mishandeling door partner, 

ex-partner of familielid

40.000 4,3 3

Beëindigen van een relatie 83.000 3,9 3

Pesterij, discriminatie of seksuele intimidatie op werk 161.000 3,7 5

Verkeerde/onvoldoende medische/tandheelkundige behandeling 99.000 3,7 6

Niet genoeg of verkeerde zorg (jeugdzorg, geestelijke 

gezondheidszorg, gehandicaptenzorg)

27.000 4,3 7

Bedreiging, mishandeling of misbruik van een kind 13.000 4,6 8

…  nog niet genoemd 139.000 3,65 8

Ernstige problemen met opvoeding of gedrag (b.v. 

ondertoezichtstelling, kinderbescherming).

15.000 4,3 10

Slecht behandeld door ambtenaar of overheidsdienst 53.000 3,8 10

Slechte of onveilige (woon))situatie 63.000 3,7 12

Buren 440.000 3,4 12
*Antwoord op vraag in hoeverre het probleem de respondenten bezig hield. Schaal 1 tot en met 5 varierend van "In het geheel niet" tot "Werd er volledig door in beslaggenomen."

** Rangorde (Rangorde aantal + rangorde ernst) 

2,4 miljoen 
problemen per jaar 
in categorieën met 

3,4 gemiddelde 
impact of hoger  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Vervolg belangrijkste soorten problemen Verwacht 

aantal/jaar

Gem. ernst 

probleem

Rangorde 

Afspraken over de kinderen (gezag, omgang, ouderschapsplan) 40.000 3,9 12

Andere arbeidsvoorwaarden dan loon (werktijden, ziekengeld, verlof) 220.000 3,4 15

Verkeerde of onvoldoende hulp en adviezen professionals 91.000 3,6 15

Disciplinaire maatregelen, schorsing 39.000 3,8 17

Lastig gevallen worden, mishandeling, misbruik buiten familiekring 48.000 3,7 17

Geen toegang tot school of gewenste opleiding 14.000 4 19

Uitkering, toeslag of subsidie 92.000 3,5 20

Huisuitzetting 10.000 4,0 21

Problemen na de dood van een familielid of partner 83.000 3,5 21

Verandering door overheid 91.000 3,4 23

Laster, smaad (uw goede naam is door een ander beschadigd in het openbaar) 42.000 3,6 24

Discriminatie op grond van afkomst, geslacht, handicap of iets anders (niet op werk) 66.000 3,4 25

Beslaglegging op inkomen, toeslagen, inboedel, bankrekening 17.000 3,6 26

Lastig gevallen worden door schuldeisers, faillissement, schuldsanering 26.000 3,5 27

Immigratie, naturalisatie, vreemdelingenzaken 13.000 3,6 28

Aanvraag huursubsidie of toeslag 20.000 3,4 29

NB: In Geschilbeslech- 
tingsdelta cijfers zit niet alle 

criminaliteit (door 
onbekenden) en methodiek is 

niet gericht op problemen 
ervaren door mensen in 

detentie, jonger dan 18 of niet 
bereikbaar 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De zakelijke economie van 778 duizend 
bedrijven tot tien werkzame personen 
telt naar schatting 1,11 miljoen 
juridificeerbare conflicten op jaarbasis. 
Gemiddeld zijn dit 1,43 conflicten per 
bedrijf (WODC 2019)

Gezien aantallen en 
gemiddelde zwaarte van 
conflicten verdienen ws. 
het meeste prioriteit: 
- Aansprakelijkheid/schade
- Arbeidsrelaties
- Milieu/omgevingsoverlast
- Samenwerkingen met 
andere bedrijven

Deze soorten conflicten lijken erg op die voor individuele mensen het meeste 
prioriteit vragen (letselschade, werkconflicten, burenoverlast, relatieproblemen) 

39% volledig 
opgelost. 



▪ Dalend percentage slachtoffers (van 15 
naar 14% van 2017 naar 2019).  

• Diefstal vervoermiddel (fiets/auto) 125.000 
• Diefstal uit woning 73.000 
• Fraudes, omkoping, etc. 45.000 
• Diefstal in winkels 40.000 
• Straatroof 4.000 

▪ Geregistreerde gewelds- en seksuele 
misdrijven met 14% gedaald: van 97.000 in 
2014 naar 83.000 in 2019.  

▪ Bedreiging en stalking 30.000 
▪ Aanranding en verkrachting 13.000 
▪ Mensenhandel en uitbuiting 1.000 
▪ Overval in huis 500 
▪ Misdrijven tegen leven 120 

 
 

Cijfers criminaliteit 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▪ 122.000 verkeersmisdrijven (2014 en 2019) 
• Ongeveer 66% heeft te maken met doorrijden na 

een ongeval.  
▪ Drugsmisdrijven van 16.300 in 2014 naar 

12.500 in 2017 en 14.600 in 2019.  
▪ (Vuur)wapenmisdrijven 5880 in 2014, 4740 

in 2017 en 6610 in 2019. 



Recht lost steeds minder op 
% opgelost door overeenstemming of 
beslissing loopt in 10 jaar terug van 
60% naar 39% (WODC 2019; zie ook 
WJP 2019 41% fully resolved) 

Van oudste probleem uit afgelopen 
vier jaar bestaat nog tenminste 23%  

Rechtvaardig opgelost 
door overeenstemming of 
beslissing loopt terug van 
ong. 45% in 2009, 39% in 
2014 en 32% in 2019  

Doelbereik loopt terug 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Zakelijke 
conflicten 39% 
volledig opgelost. 



1. Gebruik rechtsvoorzieningen 
bekostigd en in stand gehouden 
door overheid* loopt terug.   
* = rechtspraak, 
buitengerechtelijke procedures, 
advocaat, politie, juridisch loket. 

2. Private voorzieningen** 
vangen dit gat niet op. 
**= mediation, rechtsbij- 
standsverzekering, 
lidmaatschap vereniging 

3. Passief en doe het 
zelven neemt toe van 
6+42=49% in 2009 naar 
11+50%=62% in 2019.  

Gebruik voorzieningen neemt af:  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4. Als mensen zich in de steek gelaten voelen “door het 
recht” (Toeslagenaffaire en Groningen) is dat dus 
wellicht een bredere trend.  



Procedures richten op 
overeenstemming ipv oordelen  

10 

Overeenstemming: Sluit 34% problemen af 
Hoge tevredenheid, doelbereik en naleving 
Minder neveneffecten  

Beslissing: sluit 5% problemen af 
Minder tevredenheid, doelbereik en naleving 
Aanzienlijke neveneffecten  

Anders: sluit 50% problemen af  
Laagste tevredenheid, doelbereik 
Aanzienlijke neveneffecten  

Pilots en innovatie meestal gericht op 
overeenstemming onder regie (rechter)  

- Rechtspraak civiel 
- Strafrechtketen 
- Bestuursrecht 
- Rechtsbijstand 

 
Pilots klein en niet ontworpen voor 
grootschalige implementatie 

Nederlandse School voor 
Openbaar Bestuur vierde 
30-jarig bestaan met  bundel 
over netwerken en 
akkoorden. Raad Openbaar 
Bestuur liet zien hoe nodig 
akkoorden en convenanten 
zijn voor het hanteren van 
complexe maatschappelijke 
vraagstukken. En hoe 
belangrijk om overlegtafels 
goed te verbinden met 
gekozen raden en parlement.  

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Kwaliteit-van-de-rechtspraak/MER
https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/3121
https://prettigcontactmetdeoverheid.nl/sites/default/files/documenten/BZK%20NZB%20Rapport%20pdf.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/06/30/tk-vijfde-voortgangsrapportage-stelselvernieuwing-rechtsbijstand/TK+Vijfde+voortgangsrapportage+stelselvernieuwing+rechtsbijstand.pdf
https://www.nsob.nl/denktank/overzicht-van-publicaties/jubileumboek-nsob-de-politiek-netwerken-en-het-politieke
https://www.raadopenbaarbestuur.nl/documenten/publicaties/2020/03/12/advies-akkoord-besturen-met-akkoorden-als-evenwichtskunst
https://www.raadopenbaarbestuur.nl/documenten/publicaties/2020/03/12/advies-akkoord-besturen-met-akkoorden-als-evenwichtskunst
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Indicatoren rechtsstaat 
lopen internationaal terug 

Global Insights on Access to Justice 2019 
Nederland: 45% = Resolved*satisfied + 
Ongoing*satisfied with process sofar; 
NL= nr. 40 van 101 landen 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Het belang van de rechtsorde zelf.  

“Erosie van democratische instituties” (Commissie 
Parlementair Stelsel 2018) 
“Rechtsstaat moet meer verbinden en beschermen.” (Raad 
Openbaar Bestuur 2020)  
“Politiek en instituties hebben gezag en slagkracht 
verloren.” Pieter Omtzigt.  
“Betonrot” Herman Tjeenk Willink “Verwaarloosde 
democratische rechtsorde zal zich moeten vernieuwen.” 
“De democratische rechtsorde is het fundament van onze 
samenleving. Dit fundament heeft barsten opgelopen.” 
Coalitieakkoord 2021”. 

“64% agree that American democracy is in crisis and at 
risk of failing.” (Ipsos, 3 januari 2022) 

Geen eigenaar, geen plan, geen budget   
“Agenda nodig” (Raad Openbaar Bestuur 2020)  
“Chronisch gebrek aan plekken reflectie.” Tjeenk Willink  
Jaaroverzicht Democratische Rechtsorde 2021: 

https://www.parlement.com/9353000/1/j4nvih7l3kb91rw_j9vvknrezmh4csi/vlkhhz5wanzd/f=/eindrapport_lage_drempels_hoge_dijken.pdf
https://www.parlement.com/9353000/1/j4nvih7l3kb91rw_j9vvknrezmh4csi/vlkhhz5wanzd/f=/eindrapport_lage_drempels_hoge_dijken.pdf
https://www.raadopenbaarbestuur.nl/documenten/publicaties/2020/04/15/een-sterkere-rechtsstaat
https://www.raadopenbaarbestuur.nl/documenten/publicaties/2020/04/15/een-sterkere-rechtsstaat
https://uitgeverijprometheus.nl/catalogus/een-nieuw-sociaal-contract.html
https://books.google.nl/books?id=cHtAEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Kan+de+overheid+crises+aan%3F+Waarom+het+belangrijk+is+om+groter+te+denken+en+kleiner+te+doen+Herman+Tjeenk+Willink&hl=nl&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Kan%20de%20overheid%20crises%20aan%3F%20Waarom%20het%20belangrijk%20is%20om%20groter%20te%20denken%20en%20kleiner%20te%20doen%20Herman%20Tjeenk%20Willink&f=false
https://www.kabinetsformatie2021.nl/documenten/publicaties/2021/12/15/coalitieakkoord-omzien-naar-elkaar-vooruitkijken-naar-de-toekomst
https://www.ipsos.com/en-us/seven-ten-americans-say-country-crisis-risk-failing
https://www.raadopenbaarbestuur.nl/documenten/publicaties/2020/04/15/een-sterkere-rechtsstaat
https://books.google.nl/books?id=cHtAEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Kan+de+overheid+crises+aan%3F+Waarom+het+belangrijk+is+om+groter+te+denken+en+kleiner+te+doen+Herman+Tjeenk+Willink&hl=nl&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Kan%20de%20overheid%20crises%20aan%3F%20Waarom%20het%20belangrijk%20is%20om%20groter%20te%20denken%20en%20kleiner%20te%20doen%20Herman%20Tjeenk%20Willink&f=false
https://www.linkedin.com/posts/mauritsbarendrecht_jaaroverzicht-democratische-rechtsorde-2021-activity-6882674029627490304-Q46B


Vraag aan Ecorys 

Stel 80% van de ernstige rechtsproblemen wordt (rechtvaardig) opgelost of 
voorkomen via een overeenkomst of neutrale beslisser. 

▪ In 2009 ongeveer 45%. In 2014 39%. In 2019 32%. 

Wat is dan bijdrage aan BBP? 
Wat zijn maatschappelijke baten en kosten? 

Zie: Ecorys, Inzicht in maatschappelijke kosten en baten van innovatieve 
vormen van rechtspleging, 2022. 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▪ 0,15 % bijdrage aan BBP 
▪ €1 geïnvesteerd levert €18 op aan verhoogde productiviteit en verminderde transactiekosten 
▪ + €60 aan kwaliteit van leven (gewaardeerd op €3,3 miljard p/jaar in 2042) en besparing kosten 

(€660 miljoen p/j) 
▪ Verder nog (en te testen):  

• Aanzienlijke groei van rechtsdiensten voor markt die nu minimaal wordt bediend. 
• Meer bereidheid om voor rechtsdiensten te betalen (ontlasting overheid)  
• Gelijke toegang tot recht = meer machtsgelijkheid  

▪ Pas op met deze cijfers: eerste keer dat bijdrage rechtsstaat aan dagelijks leven van mensen en 
kleine ondernemer is gekwantificeerd; baanbrekend werk Ecorys.  

Groei en 
kwaliteit van 
leven 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Experts: continue R&D en innovatie, gericht op “wat werkt” 
Eerlijke uitkomsten waarmee mensen verder kunnen 

“Beleid moet zoveel mogelijk gebaseerd worden op wat werkt cq het beoogde doel met grote waarschijnlijkheid zal halen.” 
(Beleidsdoorlichting artikel 33 begroting Justitie en Veiligheid, 8 juni 2021) 


