
Beroepspraatje: een manier om elkaar beter te leren kennen 
 

 
 
Binnen de Rotary is het gebruikelijk om de leden te vragen iets over hun beroep te vertellen. Een 
uitstekend manier om elkaar beter te leren kennen en de achtergronden te horen die bij een 
professie horen. Deze keer was René, die als rechter werkzaam is bij de rechtbank Midden -
Nederland aan de beurt om ons tijdens de twee wekelijkse  bijeenkomst in te wijden in de 
organisatie van de rechtelijke macht. 
 
Zoals gebruikelijk beginnen we onze (digitale) avonden met een of meerdere spreuken, die de 
voorzitter heeft geselecteerd: 

 
1e  In de waarheid zit geen enkele toekomst, zolang de leugen grote verwachtingen schept. 
 
2e   Dat de joelende lui buiten niet doorhebben dat Rutte dit beleid moet voeren mede / dankzij  

hun gedrag, is next level gebrek aan zelfreflectie. 
 
Na deze inleiding verteld René over zijn werk. Hierbij een korte weergave van zijn verhaal. 
 

René werkt bij Rechtbank Midden Nederland en wil het dit keer bij een uitleg ‘’hoe de 
rechtbank werkt’’ houden.   
We beginnen met de Trias Politica, wat scheiding der machten inhoudt.  De Wetgevende 
macht, de Uitvoerende macht en de Rechterlijke (en controlerende) macht.  Die werken, in 
een goed functionerende democratie, onafhankelijk van elkaar. 
Daar wordt in veel landen aan gemorreld, wat tot sluimerende dictatuur leidt. 
Volgens ingewijden hebben we nog 75 goed functionerende democratische rechtstaten. 
 
In Nederland hebben we de rechtspraak verdeeld over 11 rechtbanken, 4 gerechtshoven en 1 
Hoge Raad. Je begint dus bij de rechtbank, kunt in hoger beroep bij het gerechtshof en in een 
uiterste geval bij de Hoge Raad. 
Er werken ongeveer 10.000 mensen bij de rechtbanken, waarvan 2500 rechters.  
Man / vrouw - 50 / 50.     Gezamenlijk behandelen ze 1.6 miljoen zaken per jaar, 
Met de Toga (ander woord: Tabbert) geeft men aan dat de rechter niet meer als privé 
persoon, maar als vertegenwoordiger van de rechtstaat optreed. De zwarte kleur en de witte 
bef staan voor gelijkheid. (man of vrouw, jong of oud maakt niet uit) 
 
Er zijn 4 afdelingen in de rechtspraak:  Bestuursrecht, Civiel recht, Familie recht en Strafrecht.  
Als extra, en steeds drukker wordende afdeling: Toezicht.  
De eerste 4 hebben we wel beelden. Bij toezicht moet je denken aan:   Mentorschap voor 
mensen die zelf hun leven niet op de rails kunnen houden, Een Curator bij faillissementen, 
Bewind voering en Onder curatele stelling. 
 



Het strafrecht kent ook een soort 4-way test.  1, Is het waar, 2, Is het strafbaar, 3 Is deze 
verdachte strafbaar, 4, Welke straf is passend in deze zaak. 
Het uitgangspunt is dat straf een functie heeft.  Niet alleen vergelding, maar er moet 
perspectief zijn op een nieuwe start of terugkeer in de samenleving. 
 
Er volgt nog enige discussie over de aard van bekende strafzaken. We sluiten af met de 
conclusie dat we blij mogen wezen in een rechtstaat te leven. 

 


