
FILM ‘RECHTSPRAAK IN NEDERLAND’  

KORTE OMSCHRIJVING 

Je laat een kort filmpje (1,5 min.) zien, waarin wordt uitgelegd hoe de rechtspraak in Nederland is 

georganiseerd. Je kunt deelnemers de ruimte geven om na het filmpje vragen te stellen over wat ze gezien 

hebben. Laat, waar mogelijk, de aanwezige rechter antwoorden geven op deze vragen. 

LEERDOELEN 

De deelnemers weten hoe de rechtspraak is georganiseerd in Nederland.  

 

Denk aan: onafhankelijkheid van rechters, verschillende soorten recht (civiel recht, bestuursrecht, strafrecht), 

mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. 

BENODIGDHEDEN 

Film ‘Rechtspraak in Nederland’: https://www.youtube.com/watch?v=-OivXN3ttmY. Je kunt de film thuis ook 

op je usb zetten. De film staat namelijk ook op info.prodemos.nl.  

DUUR 

10 minuten 

HANDLEIDING 

 

1. Vertel dat je een kort filmpje laat zien over de rechtspraak.  

 

2. Vraag na afloop of er nog vragen zijn. Zo ja, beantwoordt deze. Zijn er geen vragen? Stel dan zelf 

nog twee of drie vragen aan de deelnemers.  Bespreek vervolgens in groepsverband de 

antwoorden. 

 

Vragen: 

- Kun je naar de rechter als je geen geld hebt voor een advocaat? 

Antwoord: Ja, je kunt een vergoeding voor je advocaatkosten vragen. Dat doe je via de Raad voor 

de Rechtspraak. Je advocaat kan je daarbij helpen. Je hebt niet voor alle zaken een advocaat 

nodig. 

- Wat kun je doen als je het niet eens bent met de uitspraak van de rechter? 

Antwoord: Je kunt in hoger beroep bij het gerechtshof. 

- Wie bepaalt in Nederland of je schuldig bent? 

Antwoord: De rechter. 

- Kost het geld om naar de rechter te gaan? 

Antwoord: Ja. Je moet bijvoorbeeld griffierechten betalen (behalve bij strafrecht). Dat zijn de 

kosten om een procedure te starten. Hoeveel dat is, hangt af van je inkomen en van de zaak. Ook 

de advocaat kost geld, net zoals eventueel deskundigen of getuigen die je wilt inschakelen.  

 Als je een rechtsbijstandsverzekering hebt, dan worden deze kosten meestal door de 

verzekering vergoed. Als je weinig inkomen hebt, betaalt de overheid de kosten voor jouw 

rechtsbijstand (alleen voor het vergoeden van advocatenkosten). Je moet wel altijd een eigen 

https://www.youtube.com/watch?v=-OivXN3ttmY
http://info.prodemos.nl/


bijdrage betalen.  

NB. Als jij de rechtszaak wint, kun je in sommige gevallen eisen dat de wederpartij jouw kosten 

betaalt. 

TEKST VAN DE FILM 

 

Hoe werkt de Nederlandse rechtspraak? 

Iedereen heeft wel eens een meningsverschil. Soms heb je zo’n groot conflict, dat een onafhankelijke partij het 

moet oplossen. Dat gebeurt in de rechtbank. In Nederland zijn elf rechtbanken, met onafhankelijke rechters. 

De rechters doen een uitspraak op basis van de wet en het recht.  

 

Bij een civiele rechtszaak hebben twee burgers een verschil van mening, bijvoorbeeld bij een echtscheiding. Je 

kunt ook een conflict hebben met de overheid. Bijvoorbeeld over een uitkering. Dan ga je naar de 

bestuursrechter.  

 

Een strafrechtszaak gaat tussen een verdachte en de officier van justitie. De officier van justitie helpt de politie 

bij de opsporing van verdachten en eist namens de samenleving een straf.  

 

Vóór en tijdens een rechtszaak kan een advocaat je bijstaan. Als je dat niet zelf kunt betalen, krijg je een 

vergoeding hiervoor. Aan het einde van een rechtszaak volgt de bindende uitspraak van de rechter. Ben je het 

er niet mee eens? Dan kun je in hoger beroep gaan.  

 

Wil je meer weten over onze rechtspraak? De meeste rechtszaken mag je bijwonen. Je kunt ook informatie 

vinden op www.prodemos.nl. 

 

http://www.prodemos.nl/

