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LEREND OORDELEN; OVER STURING OP KWALITEIT IN DE RECHTSPRAAK1 

Marc Loth2 

 

1. Inleiding 

Stelt U zich de volgende casus voor: 

1. In rechtbank X worden bij één van de civiele kamers de produktienormen niet gehaald. De 

reden is dat in die kamer veel tussenvonnissen worden gewezen, hetgeen volgens de leden 

van die kamer een uitvloeisel is van de rechtspraak van de Hoge Raad. De teamvoorzitter 

wil dit om principiële redenen niet met de desbetreffende collega’s bespreken, omdat zij 

zich op de jurisprudentie van de hoogste rechter beroepen. 

  

2. In rechtbank Y is in de strafsector een vice-president werkzaam, die zich superspecialist 

weet. Het strafrecht en strafprocesrecht kennen geen geheimen meer voor hem. Daardoor 

wordt op zijn zittingen en in zijn uitspraken onevenredig veel aandacht besteed aan 

formaliteiten. Vormfouten zijn aan de orde van de dag. Het parket klaagt daarover bij het 

gerechtsbestuur. Dit zit behoorlijk met de klacht in de maag.  

 

3. In rechtbank Z wordt de nieuwe zaaksbehandeling in het bestuursrecht niet door iedereen 

onderschreven en toegepast. Enkele oudere rechters geloven het wel en zijn meer bezig 

met hun naderende pensioen. Hun cynisme en onverholen tegenwerking vormen een 

obstakel voor de jongere collega’s die wel graag met de nieuwe werkwijze aan de slag 

gaan. De teamvoorzitter is niet tegen de situatie opgewassen.  

Deze casus illustreren een terugkerend probleem in de rechtspraak. Dat probleem betreft de vraag 

naar de sturing op kwaliteit. Kunnen de bestuurders in de rechtspraak de professionals aanspreken 

op de kwaliteit van hun werk, en zo ja, hoe dienen zij dat dan te doen? Omgekeerd is de vraag of 

de rechters zich over de kwaliteit van hun werk dienen te verantwoorden, en zo ja, hoe? De 

spanning tussen sturing door de leiding en de professionele autonomie of onafhankelijkheid van 

de rechter is een probleem waarover wij nog niet zijn uitgedacht. Hoe moeten de geschetste casus 

worden opgelost? En wat is daarbij eenieders rol? 

De praktische relevantie van deze vragen is groot. De verhoudingen tussen de bestuurders en de 

professionals in de rechtspraak verzuren in rap tempo. Over en weer nemen het onbegrip en de 

verwijten toe. Op zijn best overheersen gevoelens van onmacht en onbegrip, op zijn slechtst wordt 

steeds sterker in “wij/zij”-beelden gedacht en gesproken. De recente reorganisaties voegen hier 

nog een dimensie aan toe. Zelfs overeenstemming over de koers van de rechtspraak lijkt steeds 

                                                   
1 Tekst van een lezing in het kader van de Zesdaagse te Maastricht op 29 september 2015, waar – samen met Paul 

Frissen – het onderwerp “Governance in de rechtspraak” werd besproken. 
2 De schrijver is hoogleraar privaatrecht aan Tilburg University en lid van de Raad van Advies van de Rechtbank 

Rotterdam. 
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minder vanzelfsprekend. De tekst over de positie van de Rechtspraak in het meerjarenplan 2015 – 

2020 is een poging de missie te verwoorden, maar lijkt eerder op een inleiding constitutioneel recht 

dan op een wervend verhaal dat de leden van de Rechtspraak verbindt en inspireert. Over de 

kernwaarde van de onafhankelijkheid bestaat natuurlijk brede overeenstemming, maar zodra de 

vraag naar de betekenis en reikwijdte van die waarde rijst (zoals in de discussie over sturing op 

kwaliteit), valt die overeenstemming uiteen in verdeeldheid. Welk verhaal vertelt de rechtspraak 

over zichzelf aan de samenleving? Wat is haar zelfbeeld? Welke waarden bezielen zowel de 

bestuurders als de rechters? De vragen naar de kwaliteit van de rechtspraak houden verband met 

achterliggende vragen over haar legitimiteit. 

In deze bijdrage wil ik een bijdrage leveren aan het debat. Daartoe dienen mijns inziens drie 

soorten vragen te worden onderscheiden, die ik achtereenvolgens zal bespreken. In de eerste plaats 

de vraag naar de betekenis en de koers, kortom de legitimiteit van de rechtspraak (par. 2). Is het 

mogelijk om elkaar weer te vinden in een “groter” verhaal over de rechtspraak dat niet alleen naar 

buiten overtuigt, maar dat ook intern verbindt? Vervolgens de vraag naar de kwaliteit van 

rechtspraak en naar de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en verbetering daarvan (par. 3). 

Is het mogelijk een model voor kwaliteit te ontwikkelen dat sturing verenigt met autonomie en 

onafhankelijkheid? Ten slotte is van belang de vraag naar de cultuur in de rechterlijke organisatie 

en de wijze van omgang (par. 4). Ook hier is een en ander voor verbetering vatbaar, zoals de 

bovenstaande casus kunnen illustreren.  

Voor de oplossing op alle onderscheiden niveau´s biedt het rechtspreken zelf een geschikte 

metafoor. Rechtspreken is, paradoxaal genoeg, vooral een kwestie van goed luisteren. Dat noem 

ik “lerend oordelen”, en daaronder versta ik het vermogen om te oordelen in de balans tussen de 

noden van de samenleving, de eisen van het ambacht, en de mogelijkheden van de organisatie.3 

Het vinden van die balans, op alle onderscheiden niveau´s, is de opgave voor bestuurders èn 

rechters.  

  

2. Legitimiteit van de rechtspraak 

Het vertrouwen van de burger in de rechtspraak is groot. Welke benchmark ook wordt gekozen – 

andere landen, andere instituties – telkens blijkt dat de Nederlandse burger zijn rechter weet te 

waarderen. Natuurlijk is er kritiek op onderdelen, zoals de doorloopsnelheden en de wachttijden, 

en die kritiek wordt geredresseerd in de Agenda voor de Rechtspraak 2015 – 2018. Maar over het 

geheel genomen is hier geen reden tot ongerustheid. De rechtspraak voldoet kennelijk in grote 

lijnen aan de verwachtingen van de burger. Dat is een groot goed, of liever gezegd, dat is het 

grootste goed voor een staatsmacht die functioneert bij de gratie van zijn legitimiteit (en niet bij 

die van de zwaardmacht of de beurs). Maar dat betekent niet dat deze situatie een gegeven is. 

Maatschappelijk vertrouwen moet niet alleen worden verdiend, het moet ook worden 

                                                   
3 Vgl. M.A. Loth, Wat rechters doen, in: Als een goed huisvader, opstellen aangeboden aan J.H. Nieuwenhuis, 

Deventer: Kluwer 1992, p. 25 – 33, waarin in navolging van Donald Schön de aanpak van een zaak wordt 

geanalyseerd als de aanwending van professionele kennis in een instabiele probleemsituatie. Dat vergt zowel het 

opstellen en testen van een hypothese als het luisteren naar de “back-talk” van de situatie. Luisterend oordelen dus. 
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onderhouden. Dat vereist een duidelijk beeld van de positieve aspecten van de legitimiteit van 

rechtspraak (haar bestaansreden) en de negatieve aspecten (haar kwetsbaarheden). 

Wat is de bestaansreden van rechtspraak? Waar doen wij het eigenlijk voor? Wat is het “grotere 

verhaal” van de rechtspraak? Het antwoord ligt voor de hand: voor de beslechting van geschillen, 

de berechting van strafbare feiten, en de rechtsbescherming tegen de overheid. Dat is natuurlijk 

waar, maar is het volledig? Jaren geleden woonde ik een lezing bij van de toenmalige Chief Justice 

Klein van het Supreme Court of California. Hij schetste een beeld van de opkomst van “private 

justice” in California, grote bedrijven die grossieren in “mediation” en “arbitration”. In 

toenemende mate werden zaken niet aangebracht bij de overheidsrechter, maar behandeld door 

mediators en arbiters in de beslotenheid van hotelkamers (op dat moment ongeveer 50% van de 

zaken). Hoewel Klein “private justice” als een welkome aanvulling op overheidsrechtspraak 

beschouwde, baarde de onstuitbare groei van deze sector hem zorgen. Niet alleen doordat hij steeds 

meer van zijn rechters verloor aan deze bedrijven, maar vooral omdat de rechtsontwikkeling door 

de overheidsrechtspraak langzaam opdroogde. Openbare overheidsrechtspraak heeft een 

belangrijke toegevoegde waarde die de besloten private rechtspraak mist: normen die ook voor de 

berechting van toekomstige gevallen van betekenis zijn. Die normen maken deel uit van het 

publieke domein, vormen houvast voor de burgers, en vinden hun weg naar de praktijk van de 

“private justice” (waar immers gewoon materieel recht wordt toegepast). 

Dit verhaal maakt ons bewust van de toegevoegde waarde van overheidsrechtspraak, die wordt 

benadrukt door de “public life conception” van rechtspraak (ter onderscheiding van de “problem 

solving conception”). 4 Door de beslechting van geschillen, de berechting van strafbare feiten en 

de rechtsbescherming tegen de overheid, onderhoudt de rechtspraak het normatieve gehalte van de 

samenleving. Met de berechting van een constante stroom grote en kleine zaken ontwikkelt en 

onderhoudt zij rechtsnormen die bepalen wat wij van elkaar mogen verwachten. In de alledaagse 

interactie bepalen wij dat onderling (sociale normen), maar in zijn rechtsprekende functie doet de 

rechter dat namens ons (rechtsnormen). Om te voorkomen dat deze normatieve bezigheid ontaardt 

in moraliseren of politiseren, is het van belang dat die rechter geldende sociale normen laat 

aansluiten bij rechtsnormen. Dat vraagt om de combinatie van betrokkenheid en distantie die 

Anthony Kronman beeldend heeft vergeleken met het kijken door een bril met een dubbele focus.5 

Afwisselend kijkt de rechter door de onderste helft van de bril (het perspectief van partijen), en de 

bovenste helft van de bril (het perspectief van de rechtsorde). Door de beide perspectieven op 

elkaar te betrekken, stemt hij de noden van de samenleving en de eisen van de rechtsorde op elkaar 

af. Wanneer hij het optimum heeft gevonden, oordeelt hij en maakt daarmee nieuw recht. Dat is 

“lerend oordelen”, oordelen op basis van het verleden, maar met het oog op de toekomst.  

Het vonnis in de klimaatschadezaak van de rechtbank Den Haag kan dit illustreren. De rechtbank 

wees de vordering van Urgenda toe en beval de Staat om voor 2020 de uitstoot van broeikasgassen 

terug te brengen met 25% ten opzichte van 1990.6 Die uitspraak vormt het voorlopige sluitstuk 

                                                   
4 Vgl. David Luban, Settlements and the erosion of the public realm, in: The Georgetown Law Journal 1995, p. 2619 

– 2662. 
5 Anthony T. Kronman, The lost lawyer, failing ideals of the legal profession, Cambridge (Mass.)/London: The 

Belknap Press of Harvard University Press 1993, p. 72. 
6 Rechtbank Den Haag 24 juni 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:7145. 
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van de geschilbeslechting tussen partijen, met als inzet de vraag naar de rechtmatigheid van het 

gevoerde klimaatbeleid. Vanzelfsprekend overstijgt de betekenis van de uitspraak het geschil 

tussen partijen. Niet alleen vanwege de rechtsvormende betekenis van de uitspraak, maar ook 

omdat voor het eerst een rechter op grond van internationaal publiekrecht, mensenrechten, en 

nationaal aansprakelijkheidsrecht, een staat aansprakelijk houdt voor zijn aandeel in de 

wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. De uitspraak zal daarom verreikende gevolgen hebben 

voor het internationale klimaatdebat, ongeacht haar lot in hoger beroep. Een van de verweren van 

de Staat was dat toewijzing van de vordering de bevoegdheden van de burgerlijke rechter 

overschrijdt, omdat die daarmee op de stoel van het bestuur zou gaan zitten. Hoewel dit beroep op 

de scheiding van machten door de rechtbank gemotiveerd is verworpen, is dezelfde kritiek in de 

media niet verstomd. Kennelijk blijft het gevoel bestaan dat de rechter te ver het politieke domein 

heeft betreden, met name door beslissende invloed uit te oefenen op het klimaatbeleid. Misschien 

is die kritiek terecht, misschien ook niet. Om dat te beoordelen moeten wij echter verder kijken 

dan de critici plegen te doen. Er is een traditie in de rechtspraak dat de rechter zich op het politieke 

domein begeeft, wanneer de politiek het laat afweten om een sociaal probleem tot een oplossing 

te brengen. Ik noem de stakingsjurisprudentie, en de rechtspraak over abortus en euthanasie, die 

inmiddels op brede maatschappelijke steun mogen rekenen. Ik denk dat het klimaatschadevonnis 

het verdient in dit licht te worden beoordeeld. Het probleem van de klimaatverandering nadert met 

rasse schreden het punt waarop de klimaatverandering niet goed beheersbaar meer is, en de 

internationale politiek slaagt er nog steeds niet in om tot een oplossing te komen. In de samenleving 

en in de politiek is er zoiets als te laat zijn. Zo bezien heeft de rechtbank de noden van de tijd goed 

heeft verstaan. 

Samengevat schuilt de bestaansreden van rechtspraak in een verscheidenheid aan 

maatschappelijke functies. Soms is zij een stille kracht, met name in de afdoening van de dagelijkse 

stroom kleine en minder kleine strafbare feiten, civiele geschillen, en bestuursrechtelijke 

procedures. Soms staat de rechtspraak in het brandpunt van maatschappelijke aandacht, 

bijvoorbeeld in zaken waarin de rechter zijn verantwoordelijkheid omdat de politiek die laat 

liggen. In alle gevallen draagt zij bij aan de ontwikkeling van het recht, en daarmee aan de wijze 

waarop wij in de toekomst met vergelijkbare gevallen omspringen. Zo versterkt de rechtspraak het 

lerend vermogen van de samenleving, het vermogen om aan de hand van voorvallen uit het 

verleden ons gedrag voor de toekomst te normeren. Dat is een wezenlijke maatschappelijke 

bijdrage die uitstijgt boven de dagelijkse stroom zaken, zoals het verhaal over “private justice” in 

Californië illustreert. In de woorden van Ruth de Bock: “Rechtspraak is niet zomaar een vorm van 

geschilbeslechting, maar rechtspraak heeft ook een maatschappelijke waarde (normstelling, 

rechtsstatelijke functie, staatsdwang, bijdrage aan het maatschappelijke debat).”7 Dit “grotere 

verhaal” over de maatschappelijke bijdrage van de rechtspraak overstijgt de zielloze opsomming 

van de diverse takken van rechtspraak die de meeste beleidsstukken lardeert. Daarmee doet de 

rechtspraak zichzelf tekort. Dit “grotere verhaal” mag wel eens vaker en nadrukkelijker worden 

verteld, niet alleen om de buitenwereld te informeren over onze bestaansreden, maar ook om 

onszelf te inspireren (zie par. 3). 

                                                   
7 R. H. de Bock, Grip op kwaliteit, een model voor de inhoudelijke kwaliteit van rechterlijke beslissingen, Wolters 

Kluwer 2015, preadvies voor de Nederlandse Juristenvereniging, p. 30. 
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De legitimiteit van de rechtspraak is groot, maar ook kwetsbaar. Wie grote ambities heeft, kan 

grootscheeps falen. Zoals hiervoor al bleek kan de rechter falen in zijn rechtsvinding, wanneer zijn 

normerende aktiviteit de aansluiting op het rechtssysteem mist. Normeren kan eenvoudig omslaan 

in moraliseren (de rechter als kadi, postmodern of niet) of in politiseren (de rechter als activist). 

De maatschappelijke betekenis van falen in de rechtsvinding is evenwel lang niet zo groot als die 

van falen in de waarheidsvinding. Kenmerkend voor de rechterlijke dwalingen – zoals de 

Schiedamse parkmoord, de Puttense moordzaak, en de zaak van Lucia de Berk - is niet alleen dat 

de bewezenverklaring aantoonbaar onjuist bleek te zijn, maar ook dat dit niet door de 

strafrechtspleging zelf boven water is gebracht. Voor het gezag van de strafrechter is de laatste 

omstandigheid misschien nog wel fnuikender dan de eerste. Als burger kan ik tot op zekere hoogte 

aanvaarden dat in de rechtspraak soms fouten worden gemaakt, zoals dat ook in de 

gezondheidszorg gebeurt. Maar wat ik niet kan aanvaarden is dat niet op de juiste wijze met die 

fouten wordt omgegaan. De reden waarom de genoemde uitspraken het rechterlijk gezag hebben 

aangetast is vooral dat de rechtspraak niet waarachtig met zijn fouten is omgegaan.8 Burgers 

mogen aanspraak maken op waarachtige rechtspraak, dat wil zeggen, rechtspraak die onder alle 

omstandigheden in het teken staat van de waarheidsvinding. Praktisch betekent dit dat eventuele 

fouten worden erkend, verantwoordelijkheid wordt aanvaard, herhaling wordt voorkomen, en 

benadeelden schadeloos worden gesteld en in ere worden hersteld. 

Een andere kwetsbaarheid van het rechterlijk gezag is de aantoonbaarheid van de kwaliteit van 

zijn of haar werk. Wij zijn ervan overtuigd dat het in het algemeen goed is gesteld met de kwaliteit 

van ons werk (fouten daargelaten), en terecht. Maar weet de buitenwereld dat ook? Het antwoord 

is ontkennend, hoe zou zij dat moeten weten? De burger komt met bepaalde aspecten van de 

kwaliteit van het rechterlijk werk in aanraking, terwijl andere buiten zijn vizier blijven of niet goed 

kunnen worden beoordeeld. In hun rapport over “Governance in de rechtspraak” onderscheiden 

Frissen c.s. het relevante vonnis, het efficiënte vonnis, en het briljante vonnis; drie metaforen voor 

verschillende aspecten van kwalitatief goede rechtspraak.9 De burger kan alleen de relevantie van 

het vonnis beoordelen; de inhoudelijke kwaliteit en de efficiëntie onttrekken zich aan zijn 

beoordeling. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat die hem niet aangaan. Als rechtszoekende hecht hij 

aan rechtspraak van inhoudelijk goede kwaliteit en als belastingbetaler is hem ook veel gelegen 

aan goede rechtspraak voor een redelijke prijs. Aan de aantoonbaarheid van de efficiëntie van de 

rechtspraak is onder leiding van de Raad voor de Rechtspraak veel verbeterd. Sterker nog, de 

nadruk heeft tot dusver gelegen op de verbetering van de organisatorische en de bestuurlijke 

kwaliteit. De aandacht van inhoudelijke kwaliteit is daarbij ver achtergebleven.10 Toch zou men 

kunnen zeggen: “Quality must not only be done, it must also be seen to be done”.  

 

3. Kwaliteit van de rechtspraak 

                                                   
8 M.A. Loth, Waarachtige rechtspraak, over rechterlijke dwalingen, waarheidsvinding en het gezag van de 

strafrechter, in: RM Themis 2010, 5/6, p. 250 – 258. 
9 Paul Frissen c.s., Governance in de rechtspraak, Research Memoranda Raad voor de Rechtspraak, 2014/1, p. 57 – 

73. 
10 De Bock, a.w., p. 40 – 44. 
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Onderzoek naar kwaliteit heeft iets van kijken door een caleidoscoop: diverse aspecten wisselen 

elkaar af en verschieten tijdens het onderzoek van kleur en vorm. Niettemin is een nuttig 

onderscheid dat tussen het proces en het product van rechtspraak, waarbij ik mij hier beperk tot 

het schrijven van een goed vonnis. Rechterlijk vakmanschap kan, in de lijn van het werk van 

Donald Schön, worden gekarakteriseerd als de aanwending van professionele kennis in een 

instabiele probleemsituatie. De meeste problemen die aan rechters worden voorgelegd, worden 

gekenmerkt door drie eigenschappen. Zij zijn complex, dat wil zeggen, eenvoudige oplossingen 

zijn doorgaans niet beschikbaar. Zij zijn uniek, omdat standaardoplossingen evenmin beschikbaar 

zijn. Ten slotte berusten zij op belangen- en waardenconflicten, waardoor de kwaliteit van de 

oplossing veelal afhankelijk is van het perspectief. Vanwege deze eigenschappen, vergt het 

oplossen van het voorgelegde probleem meestal dat het eerst gesteld wordt. De aanpak van deze 

problemen door de rechter is tweeledig. In de eerste plaats vormt hij zich een idee over het 

probleem en probeert dat uit. Hij geeft het probleem een bepaalde “framing” en handelt daarnaar 

(“zien als” en vervolgens “handelen als”). Vervolgens luistert hij naar de respons van het 

probleem; laat het zich zo “framen”, of past het niet in het opgelegde format? Aan de hand van de 

“back-talk” van de situatie beoordeelt de rechter of zijn veronderstelling juist was, dan wel het 

probleem een nieuwe “framing” vereist. Dit proces vindt tot op zekere hoogte op de tekentafel 

plaats, maar op een gegeven moment ook in de werkelijkheid. De comparitie na antwoord leent 

zich hier uitstekend voor.11 In ieder geval oordeelt de rechter in een interactie met de 

probleemsituatie, waarbij hij open staat voor de respons (“lerend oordelen”). Uiteindelijk wordt 

dat oordeel gemotiveerd uitgedrukt in het vonnis, waarvan de vakman doorgaans snel ziet of het 

ambachtelijk goed is of niet. Moeilijker is het om te formuleren waarom het (niet) goed is. De 

reden is dat competente professionals door ervaring een “tacit knowledge” hebben opgebouwd. 

Dat verklaart waarom het zo moeilijk is kwaliteit aantoonbaar te maken.  

Wat maakt een goed vonnis? In haar preadvies over de kwaliteit van rechtspraak beproeft Ruth de 

Bock een model voor de inhoudelijke kwaliteit van een vonnis. Indachtig het adagium dat een 

rechterlijke beslissing begrijpelijk moet zijn met het hoofd, invoelbaar met het hart, en uitvoerbaar 

met de benen (De Groot), onderscheidt De Bock drie soorten kwaliteitseisen: eisen van 

ambachtelijkheid, rechtvaardigheid, en effectiviteit. Eisen van ambachtelijkheid zijn: een 

deugdelijk feitenonderzoek, een volwaardige mondelinge behandeling, een deskundige toepassing 

van de rechtsregels, en een begrijpelijke en overtuigende motivering. Onder eisen van 

rechtvaardigheid begrijpt zij eisen van materiële rechtvaardigheid, die voor de rechter als aspiratie 

of ideaal fungeren en die van geval tot geval worden ingevuld. Bij de eisen van effectiviteit staan 

de tijdigheid, het probleemoplossend vermogen, en de finaliteit van de rechterlijke beslissing 

centraal. Met dit model – dat op elk van de onderdelen veel verder gespecificeerd is - probeert De 

Bock grip te krijgen op de inhoudelijke kwaliteit van de rechterlijke beslissing. Wat mij betreft 

slaagt zij daar goeddeels in, niet in de laatste plaats omdat haar model rust op een contextuele 

                                                   
11 Het is ook één van de functies van een tussenvonnis. Hierin kan een reden gelegen zijn om in dezelfde zaak 

meerdere tussenvonnissen te wijzen (zie de eerste casus onder 1). 



7 
 

opvatting van het recht12, en een “public life conception” van de rechtspraak. Deze link tussen de 

legitimiteit en de kwaliteit van rechtspraak dient niet te worden vergeten.  

Hoe herkennen wij nu de kwaliteit van een vonnis? In antwoord op deze vraag zijn drie dominante 

benaderingen te onderscheiden.13 De eerste is de intuïtieve benadering van kwaliteit, volgens 

welke wij kwaliteit herkennen zonder te kunnen zeggen wat kwaliteit is.14 “Competent 

professionals usually know more than they can say.”15 Het nadeel van deze benadering is dat 

kwaliteit niet objectiveerbaar en aantoonbaar is. Haar blijvende betekenis is niettemin dat wij bij 

de beoordeling van kwaliteit vaak vertrouwen op onze “tacit knowledge”, waardoor iedere poging 

tot objectivering en bewijs in feite berust op de explicatie van impliciete kennis.16 Een tweede 

benadering is van bedrijfskundige of beheersmatige aard (“meten is weten”), dat de aandacht richt 

op de procesmatige organisatie van kwaliteit (bijvoorbeeld in een planning en control cyclus). 

Deze bedrijfsmatige benadering is dominant in de sturing door de Raad voor de Rechtspraak – in 

de vorm van “new public management” - en is (eveneens) onmisbaar bij kwaliteitsvraagstukken in 

de rechtspraak. Niettemin heeft zij haar beperkingen; zij mag niet domineren. Wij hebben ook 

behoefte aan een derde benadering: de inhoudelijke of wetenschappelijke benadering, die streeft 

naar “science based” kwaliteit. De beoordeling door andere professionals (“peers”) past in deze 

benadering. In de handen van bestuurders is deze benadering niettemin risicovol, omdat inmenging 

in de autonomie van de professionals op de loer ligt. 

Hoe kan worden gestuurd op kwaliteit in de rechtspraak? Het antwoord op deze vraag heeft een 

drieledige toepassing; kwaliteit moet worden georganiseerd, moet worden besproken, en moet 

worden getoetst. Over elk van deze toepassingen een enkel woord. Aan de universiteit en bij de 

Hoge Raad heb ik geleerd dat kwaliteit kan (en moet) worden georganiseerd. Bij de universiteit 

begint dat bijvoorbeeld al met de selectie van goede onderzoekers en docenten, het creëren van 

een sfeer van vertrouwen, een focus op de constante verbetering van de kwaliteit, in het besef dat 

verbetering altijd mogelijk is. Maar aan de universiteit wordt wel eens vergeten dat er geen 

landschap met alleen maar pieken bestaat. Internationaal of interdisciplinair toponderzoek is niet 

goed denkbaar zonder een degelijke basis van nationaal en doctrinair onderzoek. Daarom is het 

van belang dat onderzoekers met een uiteenlopende oriëntatie elkaars bijdrage accepteren als 

(even) waardevol. Bij de Hoge Raad heb ik geleerd dat een hoge kwaliteit kan worden 

georganiseerd door op elkaars schouders te staan. Waarom hebben civiele arresten een hoge 

kwaliteit? Omdat er eerst degelijk onderzoek wordt verricht door medewerkers van het 

                                                   
12 Waarin het recht niet alleen bestaat in een verzameling regels en beslissingen, maar ook in beginselen en idealen 

enerzijds (vandaar de eisen van rechtvaardigheid), en handelingen en praktijken anderzijds (vandaar de eisen van 

effectiviteit). Vgl. H.S. Taekema, A.M.P. Gaakeer en M.A. Loth, Recht in context, een inleiding tot de 

rechtswetenschap, Den Haag: Bju, 2015 (4e druk), p. 21 – 48. 
13 Zie P.J.P.M. van Lochem, R.A.J. van Gestel en R.H. de Bock, kwaliteit als keuze in rechtspraak, wetgeving en 

rechtswetenschap, Handelingen Nederlandse Juristenvereniging 2015-I, Wolters Kluwer 2015, p. 8 – 18. 
14 Vgl. Robert M. Pirsig, Zen en de kunst van het motoronderhoud, een onderzoek naar waarden, Amsterdam: 

uitgeverij Contact 1978. 
15 Zie Donald Schön, The reflective practitioner, how professionals think in action, New York: Basic books 1983, en 

Donald Schön, Educating the reflective practitioner, toward a new design for teaching and learning in the 

professions, San Francisco/London 1987. 
16 Michael Polanyi, Personal knowledge, towards a post-critical philosophy, Chicago: The university of Chicago 

press, 1957, p. 69 – 243. 
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wetenschappelijk bureau, vervolgens de Procureur-Generaal of een Advocaat-Generaal een 

conclusie neemt, en pas daarna de civiele kamer aan zet is. Daarbij kan zij op de schouders staan 

van het “voorwerk” van de medewerkers en het Parket. Overigens geldt voor het 

besluitvormingsproces binnen de kamer hetzelfde. In de kamer bestaat een sfeer van constructieve 

kritiek, in het besef dat het eigen werk altijd beter kan. Ook dat is “lerend oordelen”. 

Kwaliteit moet daarom ook bespreekbaar en toetsbaar zijn. Tegen de achtergrond van de geschetste 

opvatting van kwaliteit, zie ik drie modellen van sturing. De eerste is wat door Paul Frissen c.s. 

“lege sturing” is genoemd, dat wil zeggen, sturing die voorwaarde-scheppend is, maar niet gericht 

op de inhoud van het rechterlijke werk.17 De motivatie om de sturing te beperken tot de 

voorwaarden voor kwaliteit is vanzelfsprekend de wens om niet te interveniëren in de 

professionele autonomie en de onafhankelijkheid van de rechter. De doodzonde voor een 

bestuurder in de rechtspraak is om zich met de inhoud van het rechterlijke werk te (willen) 

bemoeien. Daarom onthoudt hij zich van bemoeienis met de inhoud en beperkt zich tot de 

effectuering van de voorwaarden - zoals opleiding, vakoverleg, intervisie, wijze van afdoening – 

in de veronderstelling dat daardoor (indirect) de kwaliteit verbeterd wordt. Dit is zowel de kracht 

als de zwakte van deze wijze van sturing. De kracht is dat de professionele autonomie en de 

onafhankelijkheid van de rechter worden gerespecteerd en dat toch, langs indirecte weg, wordt 

geïnvesteerd in de kwaliteit van de rechtspraak. De zwakte is dat de effectiviteit van die 

investeringen onduidelijk is. Bovendien leidt deze benadering op de duur tot verschraling. 

Het tweede sturingsmodel is wat ik “zelfsturing” noem. Als voorbeeld kan worden gewezen op het 

“Meerjarenplan van de Rechtspraak 2015 – 2020”, dat inzet op een vergroting van de 

professionele ruimte, in combinatie met de ontwikkeling en inzet van professionele standaarden. 

Het eerste doel wordt gediend door te sturen op resultaten in plaats van op werkwijzen, het laatste 

door rechters zelf te stimuleren tot de ontwikkeling van een benchmark voor de kwalitatief goede 

uitoefening van een verscheidenheid aan rechterlijke taken. In combinatie met de bevordering van 

serieus vakoverleg en een maximale toegang tot digitale bronnen wordt aldus geprobeerd om 

zowel de kwaliteit van de rechtspraak te verbeteren, als de professionele autonomie (en daarmee 

de verantwoordelijkheid) van de rechter te versterken. “Zelfsturing” heeft daarom beslist 

voordelen boven “lege sturing”, maar heeft ook nadelen. Zelfsturing respecteert de professionele 

autonomie van de rechters (als groep), maar doet wel degelijk afbreuk aan de autonomie van de 

individuele rechter. Deze ziet zich immers geconfronteerd met professionele standaarden waarop 

hij of zij geen (directe) invloed heeft gehad, en waaraan niettemin de kwaliteit van zijn of haar 

werk wordt afgemeten. Van de herwonnen autonomie profiteert de individuele rechter minder dan 

de collectiviteit van rechters. Bovendien is deze vorm van zelfsturing afhankelijk van het succes 

in de ontwikkeling van professionele standaarden, en van de wijze waarom deze in de 

kwaliteitsbevordering worden ingezet. Hierover bestaat echter nog veel onduidelijkheid.  

Het derde sturingsmodel is wat ik “inhoudelijke sturing” noem, en waaronder ik de directe 

terugkoppeling op de inhoud van het werk versta. Klassieke voorbeelden zijn hoger beroep en 

cassatie, waarin de bestreden rechterlijke beslissing getoetst wordt. Zowel voor hoger beroep als 

voor cassatie geldt echter dat zij als vorm van kwaliteitsbewaking aanzienlijke beperkingen 

                                                   
17 Zie ook De Bock, a.w., p. 40. 
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kennen. Veel beslissingen van de rechter onttrekken zich aan de toetsing in hoger beroep en 

cassatie, nog afgezien van de omstandigheid dat onderdelen van het rechterlijke werk aan cassatie 

zijn onttrokken. Een ander voorbeeld is het project “Toetsing kwaliteit civiele vonnissen”, waarbij 

de hoven jaarlijks een aantal bestreden beslissingen “in de schaduw van het hoger beroep” op 

ambachtelijkheid toetsen (in het bijzonder waar het betreft de vaststelling van de feiten, de 

bewijslevering, de comparitie na antwoord, de juridische beoordeling, en de motivering van de 

beslissing). Volgens De Bock is dit project, door de focus op inhoudelijke kwaliteit, uniek en 

waardevol, al was er ook kritiek (met name op de onduidelijkheid over de vraag of de feedback 

algemeen dan wel individueel was).18 Hoe dat ook zij, ook inhoudelijke sturing op kwaliteit komt 

in de rechtspraak voor, zij het dat die sturing beperkt is tot de sturing door rechters (“peers”).  

Hoewel al deze sturingsmodellen voet aan de grond hebben in de rechtspraak, bestaat op de 

uitvoering kritiek. Volgens De Bock bestaat een sfeer van “laissez faire” of ad hoc-akties, en blijft 

een systematische en structurele bevordering van kwaliteit achterwege.19 Wie die kritiek serieus 

neemt, ontkomt er niet aan zich te beraden over het sturingsmodel. Ik denk dat een combinatie van 

de genoemde modellen nodig is (“gedifferentieerde sturing”), waarbij de keuze van de ingezette 

instrumenten afhankelijk is van de aard van de aktiviteit. Sturing op randvoorwaarden blijft nodig, 

maar vergroting van de professionele ruimte is welkom. Professionele standaarden kunnen 

belangrijk zijn, in het bijzonder in de stroomlijning van werkwijzen, mits verstandig gehanteerd 

(dat wil zeggen: niet bindend, maar volgens het principe “comply or explain”).  

Mijn belangrijkste stelling is echter dat inhoudelijke sturing noodzakelijk en mogelijk is. Sturing 

op de inhoud van het rechterlijke werk is noodzakelijk omdat een systematische en structurele 

bevordering van kwaliteit ondenkbaar is zonder binnen de organisatie over de inhoud van het 

rechterlijke werk te spreken. Professionele standaarden en inhoudelijke kwaliteitsmodellen bieden 

houvast voor die gesprekken, maar het komt uiteindelijk neer op de interpretatie en toepassing van 

die richtlijnen. Het onderlinge gesprek is daarbij onvervangbaar (de “rijke conversatie” van Frissen 

c.s.). Sturen op de inhoud van het werk is niet alleen noodzakelijk, het is ook mogelijk met behoud 

van de professionele autonomie van de rechter. De beslissende rechter behoudt te allen tijde de 

vrijheid om zijn of haar professionele keuzes te maken en daarvoor verantwoordelijkheid te 

dragen. Die harde kern van onafhankelijkheid dient te worden gerespecteerd (en door de 

aangesproken rechter te worden geëffectueerd) en vormt dan ook geen reden om het gesprek uit 

de weg te gaan. Ook dat is “lerend oordelen”, gebruik maken van de kennis en ervaring in de 

organisatie, om tot een eigen oordeel te komen (“Leren en reflecteren is onderdeel van mijn werk”, 

is één van de gedragsprincipes uit het Meerjarenplan20).  

 

4. Cultuur van de rechtspraak 

Kunnen bestuurders in de rechtspraak professionals aanspreken op hun werk, en zo ja, hoe? Zijn 

rechters verantwoordelijk voor die kwaliteit, en zo ja, hoe wordt die verantwoordelijkheid 

                                                   
18 De Bock, a.w., p. 41 (noot 61). 
19 De Bock, a.w., p. 109. 
20 Meerjarenplan van de Rechtspraak 2015 – 2020, p. 17. 
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geëffectueerd? Met die vragen opende ik deze bijdrage. Als achtergrond heb ik een “groter 

verhaal” over rechtspraak geschetst, waarin zij een maatschappelijke meerwaarde heeft boven de 

beslechting van geschillen, de berechting van strafbare feiten, en het bieden van rechtsbescherming 

(hoe belangrijk die op zichzelf ook zijn). Met een dergelijke ambitie laadt de Rechtspraak een 

grote verantwoordelijkheid op zich, die rust op allen die werkzaam zijn in de rechterlijke 

organisatie. Daarom is het belangrijk dat dit “grotere verhaal” door iedereen in de organisatie 

gedragen wordt, en dat het vaak genoeg verteld wordt om de gezamenlijke missie levend te 

houden. Het besef deel uit te maken van iets dat groter is dan wijzelf, kan het bestaan van “wij/zij”-

beelden relativeren. Mag de samenleving van professionele rechters en bestuurders verwachten 

dat zij over de eigen schaduw heenstappen, in het belang van het functioneren van de rechtspraak? 

(“Rechtspraak: we doen het samen”, is één van de gedragsprincipes uit het Meerjarenplan).  

Vervolgens ben ik ingegaan op de sturing op kwaliteit. Aanvankelijk had de Raad voor de 

Rechtspraak ingezet op een sterke bedrijfsmatige sturing, gecombineerd met een “lege sturing” op 

de inhoud van het werk. Kennelijk ontevreden met deze balans zet de Raad nu in op “zelfsturing”, 

dat wil zeggen, meer professionele ruimte in combinatie met professionele standaarden. Dat is een 

verrijking van het repertoire, maar wij kunnen er niet om heen het laatste taboe in de rechtspraak 

te doorbreken; ook sturing op de inhoud is noodzakelijk en mogelijk. Het is maatschappelijk niet 

uit te leggen dat de kwaliteit van het rechterlijke werk niet kan worden getoetst of aangetoond, of 

dat de samenleving maar moet vertrouwen op de kwaliteiten van de individuele rechter. Gelet op 

de kwetsbare legitimiteit van de rechtspraak is het hoog tijd dat de Rechtspraak hier initiatief 

neemt, voordat iemand anders dat doet. Mag de samenleving van de Rechtspraak verwachten dat 

zij op objectieve wijze kan toetsen en aantonen dat de kwaliteit van haar werk deugt? (“Ik oefen 

mijn werk uit ten dienste van de samenleving”, is één van de gedragsprincipes uit het 

Meerjarenplan). 

Het antwoord op deze (retorische) vraag impliceert dat de cultuur binnen de gerechten de nodige 

aandacht krijgt. De sfeer binnen de Rechtspraak is niet goed genoeg: er is teveel dédain aan de top, 

er zijn te veel defensieve reacties op de werkvloer, en er is te weinig durf in de hele organisatie. 

De bereidheid om elkaar aan te spreken op de kwaliteit van het werk lijkt gering. Hier is nog een 

wereld te winnen; samenwerkende professionals zijn daartoe bereid en in staat, ongeacht positie 

of hiërarchie. Zonder die bereidheid is inhoudelijke sturing natuurlijk een illusie. (In het 

Meerjarenplan lees ik onder de gedragsprincipes: “ik maak dingen bespreekbaar”, en “ik ga er zelf 

wat aan doen”). Om het tij te keren is een “new deal” binnen de rechterlijke organisatie nodig: de 

leiding geeft meer vertrouwen (minder controle), de werkvloer toont meer initiatief (geen gezeur), 

en gezamenlijk tonen zij meer durf en bereidheid tot samenwerking. De zorg voor kwaliteit vraagt 

focus op de bal (niet op de spelers), de bereidheid te leren van kritiek (kwetsbaar is sterk), de 

bereidheid mee te denken (geen kritiek zonder alternatief), en een sfeer van wederzijdse acceptatie 

(iedereen heeft zijn sterke en zwakke kanten; benut de eerste en compenseer de laatste). Alleen zo 

ontstaat een klimaat waarin het mogelijk is om vrij, onbevangen en onbevreesd de “rijke 

conversatie” over de inhoud van het werk aan te gaan. 

Tegen deze achtergrond keer ik terug naar de casus waarmee ik begon.  
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1. In een civiele kamer stokt de produktie doordat de leden veel tussenvonnissen wijzen, 

alvorens tot een eindoordeel te komen. Daarbij beroepen zij zich op de jurisprudentie van 

de Hoge Raad. De teamvoorzitter wil dit om principiële redenen niet aan de orde stellen. 

In deze casus ligt het niettemin op de weg van de teamvoorzitter om het gesprek aan te 

gaan, niet over de produktiecijfers (oninteressant), maar juist over de inhoud (de 

rechtspraak van de Hoge Raad). Dat gesprek dient hij met open vizier aan te gaan (geen 

geheime agenda). Indien dat geen succes heeft, organiseert hij een bijeenkomst waarin een 

lid van de civiele kamer van de Hoge Raad op zijn uitnodiging de relevante jurisprudentie 

uiteenzet. Alle betrokkenen gaan het gesprek aan in de bereidheid om te leren.  

2. In een strafkamer wordt onevenredig veel aandacht aan formaliteiten besteed, hetgeen zijn 

weerslag heeft op de voortgang van het werk en de inhoud van de uitspraken. Het parket 

klaagt bij het gerechtsbestuur. Dat treedt in overleg met de teamvoorzitter en verzoekt hem 

of haar de betrokken vice-president hierop aan te spreken (en biedt hem of haar alle steun 

aan die daarbij nodig is). De teamvoorzitter spreekt met de vice-president en luistert met 

een open mind naar diens overwegingen en zienswijzen. Hij gaat het gesprek aan over de 

gevolgen van de gekozen lijn, over ontwikkelingen in het strafrecht, en over de 

mogelijkheden tot bijstelling. De laatste is bereid zich te beraden over wat hij hoort, weegt 

de argumenten, en beslist of hij een koerswending voor zijn rekening kan nemen.  

3. In een bestuurskamer wordt de nieuwe zaaksbehandeling door enkele oudere rechters 

“gesaboteerd”. De teamvoorzitter is hier niet tegen opgewassen. Niettemin realiseert hij 

zich dat hij verantwoordelijk is voor de gang van zaken. Daarom gaat hij het gesprek aan 

met de desbetreffende rechters, afzonderlijk en/of gezamenlijk, en spreekt hen aan op hun 

professionele gedrag. De laatsten zijn bereid het gesprek op argumenten te voeren en hun 

standpunt te heroverwegen. 

In deze casus gaan de deelnemers het inhoudelijke gesprek niet uit de weg. Cruciaal voor die 

bereidheid is dat de uitkomst onzeker is, omdat alle betrokkenen (ook de betrokken 

teamvoorzitters) bereid zijn om naar de argumenten van de anderen te luisteren, deze te wegen, en 

hun standpunt te herzien indien die argumenten de doorslag geven. “Sturing op inhoud” door een 

leidinggevende is dus niet instrueren hoe het moet, maar luisteren waarom het zo niet gebeurt. 

Omgekeerd impliceert “verantwoorden hoe het gaat” door een professional niet een beroep op 

diens autonomie of onafhankelijkheid, maar de bereidheid te leren hoe het beter kan. Het gesprek 

is derhalve een gesprek tussen “peers”, ongeacht positie of hiërarchie, die bereid zijn zich te laten 

overtuigen. Pas als dat niet lukt, en het gesprek in zoverre zonder resultaat blijft, staan de 

deelnemers voor de keuze wat een voortzetting van het meningsverschil hun waard is. Voor allen 

komt dan (maar dan pas) de troefkaart van de professionele autonomie in beeld. In een goed 

werkende organisatie doet die situatie zich echter zelden voor. Reden te meer om het gesprek over 

de inhoud niet uit de weg te gaan. Er staat teveel op het spel. 


