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Inleiding 
 
 
Op 8 februari 2013 organiseerde de vakgroep Interdisciplinaire Studies 
van het Recht (Metajuridica, JURI) van de Faculteit Recht en Criminolo-
gie van de Vrije Universiteit Brussel een studiedag over het thema 
“Rechtspreken en lekenparticipatie: noodzaak of traditie?”.  
 
Dat onderwerp beroert regelmatig de publieke opinie, en dan vooral met 
betrekking tot juryrechtspraak. Vaak spitsen de discussies in de media 
en onder beleidsmakers inzake participatie in rechtspraak door “leken” 
– de term verwijst doorgaans naar juryleden of naar rechters die geen 
beroepsmagistraten zijn – zich toe op strafzaken, en met name op het 
hof van assisen. In de aanloop naar ophefmakende assisenzaken komt 
steevast de vraag naar voren of de deelname aan rechtspraak over zware 
misdrijven aan burgers kan worden toevertrouwd. In de bijdragen van 
dr. Lore Gyselaers en dr. Bram Delbecke worden de actuele respectieve-
lijk de historische invulling van het hof van assisen onder de loep geno-
men. Hoewel de tekst van dr. Lore Gyselaers (ook) ingaat op ontwikke-
lingen in het buitenland, werd er omwille van het contrast, niettegen-
staande de min of meer gedeelde historische context, voor geopteerd om 
de Belgische ervaringen in het bijzonder met de Nederlandse te vergelij-
ken. In Nederland zijn er immers weinig lekenrechters. Het voorbije 
decennium werd daar wel geijverd voor meer inspraak van burgers in 
vooral de strafrechtsbedeling, wat echter niet in een wijziging van beleid 
resulteerde. In de bijdrage van prof. mr. Theo de Roos wordt ingegaan op 
die recente ontwikkelingen. 
 
Niettegenstaande de nadruk op juryrechtspraak in discussies over le-
kenparticipatie in rechtbanken, is het thema van rechtspraak door “le-
ken”, het rechtspreken door niet-juristen, veel ruimer. In België zetelen 
lekenrechters in de arbeidsrechtbanken, de arbeidshoven en de recht-
banken van koophandel. In die drie rechtscolleges is de voorzitter een 
jurist-magistraat, met naast hem of haar twee rechters met ervaring in, 
of een band met het bedrijfsleven. In de arbeidsrechtbanken en -hoven 
speelt naast expertise ook de pariteit tussen de rechters, die hetzij 
werkgevers, hetzij werknemersvertegenwoordigers zijn. De “lekenrech-
ter” is dus niet alleen een ervaringsdeskundige, maar hij of zij represen-
teert ook bepaalde groepen uit de samenleving. In de bijdrage van prof. 
dr. Paul De Hert wordt de spanning tussen vertegenwoordiging en ex-
pertise onderzocht aan de hand van een analyse van de Politika van Aris-
toteles. Ook de tekst van prof. dr. Jean Van Houtte en Gerrit Franssen 
besteedt aandacht aan de symbolische functie van lekenrechters. 
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In België speelt de historische achtergrond van de vermelde instellin-
gen: er is sprake van een institutionele traditie. Motieven die in het ver-
leden bij de creatie van de arbeidsrechtbanken en de rechtbanken van 
koophandel werden ingeroepen, zijn vaak achterhaald. Dat betekent 
echter niet dat die rechtscolleges, en de rol van leken in die rechtbanken, 
geen nieuwe invulling kunnen hebben gekregen. De oude werking, be-
voegdheden en samenstelling worden in de bijdragen van dr. Bruno De-
baenst, van mezelf, en van prof. dr. Koen Byttebier en Thomas Pauwels 
aan de huidige maatschappelijke en juridische context getoetst. De cen-
trale vraag in die teksten, die ook in de epiloog aan bod komt, is: zijn de 
vermelde rechtscolleges (nog) dienstig?  
 
De studiedag kaderde in de cyclus van workshops, lezingen en colloquia 
die naar aanleiding van de Internationale Francquileerstoel 2011-12 van 
prof. dr. Heikki Pihlajamäki (Universiteit van Helsinki), en in samenwer-
king met de Universiteit Gent, werden georganiseerd. Lekenrechtspraak 
vormde een centraal thema in dit geheel van academische evenementen. 
Op 24 oktober 2012 hield Heikki Pihlajamäki zijn inaugurale rede aan de 
Vrije Universiteit Brussel, met als titel “Lay Judges in Criminal Trials: 
Historical Remnants or Living Law? Comparative Remarks on Western 
Legal History”. In deze lezing kwam de spanning tussen traditie en ver-
nieuwing, tussen oude functies en aanpassing aan nieuwe contexten 
sterk naar voren. Die rode draad laat zich ook in de hiernavolgende bij-
dragen herkennen. De lezer zal verder merken dat de auteurs ten aan-
zien van de vermelde thema’s van mening kunnen verschillen, door bij-
voorbeeld meer belang aan het ene of het andere argument te hechten. 
De voorliggende bundel bevat inderdaad materiaal te over om posities, 
en de rechtvaardiging ervan, in discussies over leken en rechtspraak, te 
verscherpen.  
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