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Gerechtsbesturen rechtbanken

Betreft: verbetering toegankelijkheid rechtbanken

Edelachtbare Heer / Vrouwe,
Op 27 juni 2019 organiseerde het College voor de Rechten van de Mens een symposium met
als titel 'Toegang tot het recht'. Een prachtig onderwerp en er waren mooie beschouwingen
over wetten en verdragen. Naast de theorie kwam ook de dagelijkse praktijk aan bod. Het
bleek dat de toegang tot het recht ook heel letterlijk kan worden gezien en gevolgen kan
hebben voor mensen met beperkingen. Aan de orde kwamen voorbeelden over
toegankelijkheid van gebouwen van de rechtspraak en de advocatuur. Er waren voorbeelden
van deuren die te smal zijn voor gebruikers van een rolstoel, slecht bereikbare toiletten voor
mensen met een beperking en websites die moeilijk toegankelijk zijn voor mensen met visuele
en andere beperkingen. Ook voor mensen met verstandelijke en psychische beperkingen
bestaan er nog steeds zichtbare en onzichtbare drempels, die de toegang tot het recht
belemmeren.
In de agenda voor de Rechtspraak is verbetering van de toegang tot de rechter benoemd
als een van de speerpunten. Toegang tot de rechter is een breed begrip. Hieronder valt
bijvoorbeeld de digitale uitwisseling van stukken, de hoogte van griffierechten en (informatie
over) de fysieke toegang tot de gerechtsgebouwen.
Daarbij gaat het niet alleen gaat om bezoekers en partijen, maar ook om advocaten.
Ondergetekenden hebben een fysieke beperking en zijn daardoor rolstoelgebruikers. J. StadOgier studeert rechten. O. Laan is advocaat en heeft moeite met het hanteren van de soms
omvangrijke dossiers. Ook heeft zij enkele keren meegemaakt dat bodes, die zij om
assistentie vroeg, die hulp niet wilden verlenen en zeiden dat dat hun taak niet was.
Daarnaast is het niet makkelijk om vooraf in te schatten of het desbetreffende gerecht
daadwerkelijk in alle opzichten rolstoeltoegankelijk is en of een gehandicaptenparkeerplaats
aanwezig is. Het vooraf kunnen inschatten van de toegankelijkheid van het gerechtsgebouw
en de omgeving, is nodig om vast te stellen of het mogelijk is om zelfstandig met de rolstoel
naar de zitting kan komen of dat daarbij hulp nodig is. Op de websites van de gerechten bij
www.rechtspraak.nl ontbreekt informatie over toegankelijkheid. Telefonische navraag bij de
gerechten leert dat medewerkers zelden kennis hebben over de toegankelijkheid van en rond
het gerechtsgebouw.
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Kort samen gevat is het ondanks het VN Verdrag Handicap en de Wet gelijke behandeling
handicap / chronische ziekte nog steeds geen gewone zaak dat er met de beperkingen van
de mens rekening wordt gehouden. Ook niet in nieuwe gerechtsgebouwen en moderne
advocatenkantoren.
Na het inspirerende symposium heeft een aantal deelnemers het plan opgevat om de Orde
van Advocaten en de presidenten van de rechtbanken in Nederland te benaderen om deze
zeer praktische belemmeringen in de toegang tot het recht onder de aandacht te brengen en
praktische oplossingen te bedenken. Dat kost vaak weinig geld, en soms alleen maar een
mentaliteitsverandering zoals bij de bode uit het voorbeeld. Graag komen wij met u in gesprek.
Met vriendelijke groet,

Mevrouw mr. O. Laan

Mevrouw J.S. Stad-Ogier
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