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Know your judge, know his morals 
 
Hendrik Gommer 
 
Inleiding 
 
Het recht is een rationele bezigheid. Dat heeft de rechtenstudent al gauw begrepen. Vanaf zijn 
eerste studiedag torst hij zijn wettenbundels mee. Een belangrijk deel van zijn studie is hij 
vervolgens bezig met het doorvorsen van de wettenbundel en het vinden van een 
wetsvoorschrift bij iedere situatie. Het kennen van de regels, zowel de formele als de 
materiële, is van groot belang om te weten hoe men moet omgaan met een zaak. Tijdens 
tentamens is een redelijke redenering niet voldoende. Er wordt van de student verwacht dat hij 
weet wat het wetboek zegt en de bijbehorende artikelen weet te noemen. Ongeveer een week 
nadat de student kennisgemaakt heeft met het wetboek, leert hij dat de regels daarin niet altijd 
evident zijn. In voorkomende gevallen is het van belang de jurisprudentie te raadplegen. Uit 
de jurisprudentie moet blijken hoe gezaghebbende rechters de min of meer abstracte teksten 
uit het wetboek hebben toegepast op concrete gevallen. Nog een week later leert de student 
dat ook jurisprudentie niet altijd het laatste woord heeft. Rechtsgeleerden discussiëren over de 
juiste toepassing van wetsteksten, zodat een juridische doctrine ontstaat. En nog steeds blijkt 
dat niet genoeg om het recht te kunnen begrijpen. Er worden rechtsbeginselen geïntroduceerd. 
De wet moet bijvoorbeeld naar redelijkheid en billijkheid worden toegepast. Tegen de tijd dat 
de student begrijpt dat het recht een slang is die zichzelf in de staart bijt, is hij al zo overtuigd 
van de kracht van het rechtspositivisme, dat kritische vragen achterwege blijven. Toen ik 
enkele jaren geleden de wens om een proefschrift te schrijven over het begrip ‘redelijkheid’ 
was de prompte opmerking van hoogleraar Algemene Rechtswetenschap Jan Brouwer dan 
ook: ‘Dat is een filosofisch onderwerp. Als je je kansen op de arbeidsmarkt van het recht wilt 
vergroten, zou ik je adviseren een rechtspositief onderwerp te kiezen.’ Terecht, want een 
groot deel van het rechtswetenschappelijke onderwijs en onderzoek is rechtspositief 
georiënteerd. Inmiddels waag ik te betwijfelen of dat laatste gewenst is. Naast alle 
rechtspositivisme speelt bij iedere juridische beslissing ook een onbenoemde moraal mee. Een 
moraal die soms de wet aan de kant kan zetten. Deze moraal is blijkbaar zeer krachtig, maar 
wordt nergens in de rechtenopleiding behandeld. In dit artikel zoek ik naar de herkomst en 
mogelijke inhoud van deze onderliggende, meestal niet benoemde moraal. 
 
Het belang bepaalt de argumenten 
 
Een van de eerste dingen die een advocaat leert als hij een zaak voorbereid, is ‘to know your 
judge’. Vanuit rechtspositief oogpunt is dat zinloos. Het gaat erom de juiste wetsartikelen bij 
het individuele geval te vinden. Rechters zullen deze regels zoveel mogelijk uniform 
toepassen. Dit komt immers de rechtszekerheid en de stabiliteit van de samenleving ten 
goede. Vandaar ook dat rechtswetenschappers zich voornamelijk richten op de juiste 
interpretatie en formulering van deze voorschriften. Maar iedere praktijkjurist weet dat er 
meer speelt bij de beoordeling van een zaak. De rechter wordt naast de wetsvoorschriften en 
de omstandigheden van het geval ook beïnvloed door tal van andere factoren. Soms bewust, 
maar veelal onbewust. Daarbij speelt de mentaliteit van de rechter een rol. Is hij een rationeel 
georiënteerde positivist of laat hij ook zijn gevoel voor maatschappelijke verhoudingen een 
rol spelen? Wil hij het naadje van de kous weten of is hij een generalist? Of zijn politieke 
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voorkeur doorslaggevend zal zijn wordt alom betwijfeld, maar is zijn politieke voorkeur niet 
een weerspiegeling van een (onbewuste) maatschappelijke overtuiging? 
In dit artikel beschouw ik de beïnvloeding van de juridische beslissing door onbewuste niet-
juridische factoren als een gegeven. Juristen hebben net als andere mensen hun eigen karakter 
en persoonlijke achtergrond. Gezien de opbouw van onze hersenen is het onontkoombaar dat 
deze onbewuste factoren een rol spelen bij onze beslissingen.1 Iedere praktijkjurist weet 
bovendien dat zelfs een juridisch oordeel zeer afhankelijk kan zijn van het belang dat men 
heeft bij een zaak. Zo was het in een zaak die ik tegen de belastingdienst voerde, de vraag of 
zonnepanelen voor de omzetbelasting roerend of onroerend zijn.2 Op het eerste gezicht zou 
men zeggen dat dit een vrij technische vraag is. Maar om tot een antwoord te komen, moeten 
de eigenschappen van zonnepanelen vastgesteld worden. Vervolgens moeten deze naast 
criteria gelegd worden. Bovendien blijkt dat er niet aangesloten kan worden bij de 
Nederlandse wet, maar dat de communautaire interpretatie doorslaggevend is. Het Hof van 
Justitie bepaalde in het Temco-arrest dat het begrip onroerende zaak een communautair begrip 
is3 en in de Maierhofer-zaak dat het van belang is of de constructie niet gemakkelijk te 
demonteren is en te verplaatsen is.4  
De belastingdienst kwam tot de conclusie dat zonnepanelen ‘dus’ onroerend zijn. Ze zijn 
vastgeschroefd op een dak, een hoogwerker is nodig om ze te verplaatsen, ze zijn met kabels 
verbonden aan het energienet en de panelen wegen wel 15 kg per stuk. Voor de eigenaar – 
ondergetekende - die de panelen inmiddels samen met de onderliggende woningen had 
verkocht, zou dit op een naheffing van ongeveer 20.000 euro komen te staan. Het was dus in 
zijn belang dat de panelen juist roerend zijn. Zijn argumenten waren dat de panelen maar met 
vier schroeven vastgeklemd waren op onderliggende rails, op een plat dak heb je geen 
hoogwerker nodig en via een dakluik zijn de panelen goed te transporteren. Bovendien zijn de 
panelen dankzij stekkers los te koppelen van het elektriciteitsnet. Gaven de feiten de doorslag 
voor het standpunt van de belangdienst en betrokkene? Ik vraag heb me af. Twintigduizend 
euro is veel geld. Er was sprake van een vooringenomen standpunt bij beide partijen, waar 
vervolgens de argumenten bij gezocht werden. Het vooringenomen standpunt werd bepaald 
door het belang dat de partijen erbij hadden. Hun juridisch oordeel werd dus mede bepaald 
door onderliggende belangen. In eerste instantie niet door de feiten noch door de wet.  
De zaak werd vervolgens voor de rechter gebracht omdat deze geacht wordt geen belang in de 
zaak te hebben en daardoor tot een onpartijdig oordeel te kunnen komen. Maar hoe maakt de 
rechter zijn keuze als hij geen belangen laat meespelen? Er moet immers nog steeds een 
waardering van de feiten plaatsvinden. In het geval van de zonnepanelen drong de rechter met 
succes aan op een schikking, zodat een eigen oordeel niet nodig was. 
Als de panelen als onroerend waren gekwalificeerd, dan had de belastingplichtige 20.000 euro 
aan BTW moeten afdragen. Stel nu dat de panelen zeven jaar eerder ná subsidie slechts 
15.000 euro hadden gekost (in die tijd werd soms tot 95% subsidie gegeven). Dit gegeven was 
in deze zaak formeel niet van belang. Slechts de demontage en verplaatsbaarheid waren van 
belang. Stel bovendien dat de rechter toch een besluit had moeten nemen. Dan had hij ‘de 
grenzen van redelijkheid’ kunnen aanvoeren om tot de conclusie kunnen komen dat panelen 
roerend zijn. De gedachte achter die redelijkheid had bijvoorbeeld kunnen zijn, dat je niet 
meer aan omzetbelasting verschuldigd kunt zijn, dan het totaalbedrag dat je aan de panelen 
betaald hebt. Dankzij het begrip redelijkheid had deze onderliggende motivering, die niets van 
doen had met de eigenlijke criteria, toch in de uitspraak kunnen worden verwerken. Zonder 
dat iemand het achteraf het had kunnen aantonen. 
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De emotie bepaalt het Vorverständnis 
 
Voor de praktijkjurist zal het voorgaande ongetwijfeld herkenbaar zijn. Bij partijen wordt de 
juridische keuze meestal bepaald door het eigen belang, terwijl de onpartijdige rechter terug 
moet vallen op andere onbewuste factoren om een knoop door te hakken, om de 
hermeneutische cirkel te doorbreken. Ik zeg met nadruk ‘onbewust’ omdat een rationele 
redenering geen uitkomst biedt. In het geval van de zonnepanelen hadden telkens nieuwe 
eigenschappen kunnen worden aangevoerd om aan te tonen dat ze roerend dan wel onroerend 
waren. Een onbewuste waardering kan dan helpen. Damasio stelt in dit verband dat mensen 
geen beslissingen kunnen nemen, zonder dat emoties de doorslag geven. De lichamelijke 
toestand veroorzaakt niet alleen een vooringenomen standpunt, maar werkt ook als versterker 
voor het geheugen.5 Damasio laat aan de hand van een experiment zien dat we al beslissen op 
grond van emoties, nog voordat we de argumenten kennen. Het experiment komt er op neer 
dat een proefpersoon kan kiezen tussen twee kaartendecks. Spelers krijgen 100 dollar bij 
iedere kaart die ze omdraaien, maar bij iedere zwarte kaart volgt een boete. In deck A zitten 
meer zwarte kaarten dan in deck B. Als de proefpersonen 10 kaarten van deck A hebben 
omgedraaid, vertoont hun huid al een reactie (Skin Conductance Response). Bij kaart 20 
geven echter alle proefpersonen aan dat ze geen flauw idee hebben wat er aan de hand is. Bij 
de 50ste kaart hebben ze het ‘gevoel’ dat er iets aan de hand is met deck A. Pas bij de 80ste 
kaart kunnen verschillende deelnemers vertellen dat deck A meer zwarte kaarten bevat.6  
Deze bevinding sluit aan bij het gegeven voorbeeld. Emotie en gevoel geven al de doorslag 
nog voordat de argumenten goed zijn geformuleerd. Het eigen belang bepaalt de keuze van de 
argumenten. Onbewust neemt de mens in complexe situaties informatie op. Deze informatie 
wordt ook onbewust verwerkt, waarna eveneens onbewust een beslissing genomen wordt. 
Deze beslissing wordt vervolgens aan het bewustzijn doorgegeven en dit geeft er later een 
betekenis aan. We projecteren ons bewustzijn op beslissingen die door het onbewuste denken 
genomen zijn.7 Deze denkwijze vindt ongetwijfeld zijn oorsprong in de evolutionaire 
ontwikkeling van de mens. Als de mens in gevaarlijke situaties een beslissing moet nemen, 
moet deze snel genomen worden. Pas achteraf is er tijd om te beredeneren wat er werkelijk 
gebeurd is.8 Zodoende wordt juist in complexe en zwaarwegende situaties eerder een beroep 
gedaan op het onbewuste, het brein valt terug op de denkwijze waar het door de millennia 
heen het meeste profijt van heeft gehad. De capaciteit van het bewustzijn is te klein om alle 
argumenten in een complexe zaak naar behoren af te wegen.9 
Overigens is er ook kritiek op Damasio gekomen. Onmiskenbaar is dat emoties en gevoelens 
kunnen zorgen voor een ‘Vorverständnis’, maar daarmee is nog niet uitgesloten dat bewuste 
argumenten niet kunnen terugkoppelen en op hun beurt het gevoel kunnen beïnvloeden.10 
Onze hersenen kennen geen eenrichtingsverkeer, er is sprake van een voortdurend 
                                                 
5 Antonio R. Damasio, A. R. (1994) Descartes' Error-Emotion,Reason and the Human Brain. New York: G. P. 
Putnam's Sons 1994. 
6 Antoine Bechara, Hanna Damasio, Daniel Tranel, Antonio R. Damasio, ‘Deciding Advantageously Before 
Knowing the Advantageous Strategy’, Science 1997, p. 1293-1295. 
7 T.D. Wilson, Strangers to ourselves, London: Belknap 2002, p. 105; A. Dijksterhuis, ‘Think Different’, Journal 
of Personality and Social Psychology 2004, p. 586-599.  
8 In dit verband is het relaas van Jasper Schuringa, de man die een terrorist overmeesterde tijdens een vlucht naar 
de VS, zeer illustratief. Tijdens een interview in De wereld draait door op 10 februari 2010 wordt hem telkens 
gevraagd hoe hij zo snel zijn beslissingen kan nemen. Schuringa probeert dan onder woorden te brengen welke 
onbewuste beslissingen hij en seconden tijd had genomen. 
9 A. Dijksterhuis & L. F. Nordgren, ‘A Theory of Unconscious Thought’, Perspectives on Psychological Science 
2006, p. 95-109. 
10 Suzanne Filipic, ‘The Origin of Somatic Markers: A Suggestion to Damasio's Theory Inspired by Dewey's 
Ethics’<www.hcrc.ed.ac.uk/cogsci2001> 



terugkoppelen. Dit neemt echter niet weg dat emoties en gevoelens een zeer belangrijke rol 
spelen bij het nemen van beslissingen en dus ook juridische beslissingen. Het ligt voor de 
hand dat deze emoties en gevoelens sterker zijn naarmate het voortbestaan van betrokkenen 
meer in gevaar is. 
 
Misdaad mag niet lonen 
 
Dat partijen worden gestuurd door hun eigen belangen mag dan aannemelijk zijn, de rechter 
neemt als onpartijdige toch een meer belangeloze positie in. Is hij dan niet gevrijwaard van 
emotionele en gevoelsmatige ingevingen? Waarschijnlijk niet. Ook de onpartijdige rechter zal 
bij het maken van zijn keuze terugvallen op biologische mechanismen. Weliswaar is het 
eigenbelang minder, de rechter heeft nog altijd eigen gevoelens en overtuigingen waar hij 
onbewust niet aan kan ontkomen. Gevoelens die mede bepaald worden door biologische 
wetmatigheden. Zo zullen gevoelens met betrekking tot moord heviger zijn dan met 
betrekking tot diefstal. Duntley en Schackelford laten zien dat de afwijzing van moord en 
diefstal in feite de afwijzing van free riders is.11 Een free rider is iemand die meer neemt dan 
hij conform de regels van de groep zou verdienen. In een groep van conformisten zou een 
individu snel zijn voorzieningen kunnen uitbreiden door diefstal. Binnen de kortste keren kan 
een dief enorme weelde opbouwen, ten koste van soortgenoten. Moord is dan niet veel anders 
dan diefstal. De moordenaar kiest alleen voor een sneller gewin. Als men de persoon van wie 
men steelt meteen van het leven berooft, kan men zich onmiddellijk in het bezit stellen van al 
zijn eigendommen. Het niet nakomen van afspraken is zo gezien een zwakkere vorm van 
diefstal, maar evenzeer free rider gedrag. Het ontduiken van belasting kan op dezelfde manier 
gewaardeerd worden. De spelbreker bepaalt zelf de regels van het spel en zou een groot 
voordeel krijgen, als die handelswijze niet bij de rest van de groep of een rechter zou worden 
aangekaart. Een gemeenschap die een sterke moordenaar, een sluwe dief of een geraffineerde 
afsprakenschender voortbrengt en geen ‘altruistic punishment’ kent, is ten dode 
opgeschreven. Groepsorde is zogezien een evolutionaire adaptatie om slachtofferschap te 
voorkomen. De groepsleden organiseren zich om zich te wapenen tegen free riders.12  
Aangezien de rechter in dienst van de gemeenschap rechtspreekt, zullen bij hem van nature 
dergelijke afwegingen een rol spelen. In het tijdschrift voor rechters Trema liet ik zien dat de 
Hoge Raad in het arrest van de Onwaardige Deelgenoot rechtspositieve overwegingen terzijde 
legt of op zijn minst op een creatieve manier inzet.13 Iemand die gebruik maakt van de 
specialisten van de gemeenschap, de veiligheid en voedselvoorziening van de gemeenschap, 
moet leven naar de regels van die gemeenschap. Wil hij dat niet, dan wordt hij uitgestoten, 
omdat een gemeenschap die free riders toelaat niet kan bestaan. Vanuit biologisch oogpunt is 
de wegens moord veroordeelde L. iemand die fundamentele grondslagen van een samenleving 
ondermijnt. Hij doodt een lid van de gemeenschap om op die manier zijn vermogen veilig te 
stellen.14 Zijn kansen op het verspreiden van zijn erfelijk materiaal worden aanzienlijk 
vergroot door het in bezit nemen van het vermogen van de weduwe en het vervolgens 
vermoorden van de oude, niet vruchtbare vrouw. Dit ten koste van de biologische verwanten, 
de erfgenamen, van deze vrouw. Hoewel L. naar de regel van de wet recht had op zijn eigen 
deel, werd hem dit door de Hoge Raad afgenomen. De Hoge Raad verklaart dat het deel van 
de boedel niet aan L. toekomt omdat dit strijdig zou zijn met het beginsel van redelijkheid en 

                                                 
11 J.D. Duntley & T.K. Shackelford, ‘Darwinian foundations of crime and law’, Aggression and Violent Behavior 
2008, p. 373-382. 
12 Duntley & Shackelford 2008, p. 373-382. 
13 H. Gommer, ‘Moraal zit in onze genen’, Trema 2010, p. 11-15. 
14 Hoge Raad 7 december 1990, NJ 1991, 593. Aangezien L. veroordeeld is, gaan we hier er van uit dat L. de 
weduwe inderdaad vermoord heeft. 



billijkheid. De Hoge Raad past daarbij art. 6:2 lid 2 BW toe op art. 1:100 lid 1 BW, ook al 
betreft het eerste artikel een verhouding tussen schuldeisers en schuldenaren. Wat het beginsel 
van redelijkheid en billijkheid inhoudt, wordt niet beschreven. Een aanwijzing is te vinden in 
het arrest van het Hof, dat nog spreekt van ‘stuitend voor het rechtsgevoel’. Annotator Luijten 
verwijst naar het beginsel ‘Crime does not pay’. Dworkin formuleert dit beginsel als ‘a man 
may not profit of its own fraud’.15 Al deze verklaringen lijken terug te voeren op het principe 
dat free riders gestraft moeten worden om te voorkomen dat de groep uit elkaar valt. Als het 
getolereerd wordt dat mensen voordeel halen uit het overtreden van de groepsregels, dan zou 
de samenleving destabiliseren. De evolutionaire achtergrond van het tegengaan mensen die op 
allerlei manieren proberen de belasting proberen te ontduiken, wordt aan de hand van dit 
voorbeeld ook duidelijk. Dergelijke mensen overtreden de groepsregels om daar persoonlijk 
voordeel aan te ontlenen, ten koste van andere burgers. 
 
Reciprociteit en het tegengaan van free riders 
 
Dit onderliggende biologische mechanisme zou wel eens de grondslag voor de moraal achter 
het recht kunnen vormen. Langelaar stelt dat moraal en recht bij de vroege mens nog één en 
ondeelbaar waren. Zij droegen van meet af aan bij aan het voortbestaan van de soort. 
Langelaar wijst op het mechanisme van reciprociteit dat ook in de dierenwereld een 
belangrijke rol speelt. Do ut es, tegenover ieder offer moet een beloning staan. Dat betekent 
ook dat afspraken nagekomen dienen te worden.16 Als ik jou betaal om iets te leveren en je 
levert niet, dan is mijn offer groter dan dat van jou. Jij neemt meer dan ik krijg en dat 
kwalificeer ik als ‘fout’. Jij profiteert dan van je eigen fraude en dat kan niet toegestaan 
worden. Visser trekt deze gedachte door naar het Intellectuele Eigendom recht. Hij spreekt 
van de basisemotie dat men zonder eigen investering niet mag profiteren van de prestatie van 
een ander. Naarmate de kloof tussen de prestatie van de ander en de eigen investering lager is 
zal de verontwaardiging groter zijn. Het principe van de reciprociteit wordt daarmee immers 
geweld aan gedaan.17  
Alexander stelde dat het biologische mechanisme van reciprociteit onmisbaar is voor het 
bestaan van groepen, terwijl mensen afhankelijk zijn van het leven in groepsverband. Het 
leven in groepen gaat op zichzelf ten koste van het individu.18 Het individu moet 
voorzieningen delen met anderen en moet vrijheden opgeven. Voor de verspreiding van de 
genen van dat individu is het echter alleen voordelig om van de groep deel uit te blijven 
maken, als het lidmaatschap extra voordelen oplevert. Alexander ziet deze voordelen vooral 
in de bescherming tegen gevaren. Doordat mensen in groepen jagen, kunnen ze beter groter 
wild vangen, maar zich ook beter verdedigen tegen roofdieren en andere mensengroepen. Om 
te voorkomen dat individuen teveel hun eigen belangen nastreven en om de groepscoherentie 
te bewaren, is het nodig dat gedrag dat de groepscohesie in gevaar brengt, afgeremd wordt. 
Dit kan plaatsvinden door dergelijk gedrag te kwalificeren als ‘slecht’. De noodzaak tot het 
vormen van hechte groepen doet zodoende morele systemen ontstaan. Alexander noemt dit 
‘indirect reciprocity’. Men handelt niet om onmiddellijk iets terug te krijgen, maar om de 
groepscohesie te bewaren opdat men op termijn ruimschoots wordt terugbetaald. Door de 
groepscohesie in stand te houden, kunnen individuen zich wapenen tegen rovende groepen die 
hun territorium willen vergroten. De sociale investering in de groep weegt dan ruimschoots op 
tegen de voordelen van bescherming. Altruïstisch gedrag, waarbij men de ander meer geeft – 
of meer líjkt te geven – dan men voor zichzelf houdt, is zo gezien weliswaar op de korte 

                                                 
15 Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, Cambridge: Harvard University Press 1978, p. 22. 
16 Kees Langelaar, ‘Recht, moraal en evolutiewetenschap’, Themis 1996, p. 285-300. 
17 Dirk Visser & Gerrit de Jager, Te intellectuele eigendom, Amsterdam: DeLex 2010.  
18 Richard D. Alexander, The Biology of Moral Systems, Hawthorne: Aline de Gruyter 1987, p. 79-81. 



termijn nadelig, maar op de lange termijn zorgt het ervoor dat men in de veilige groep een 
goede positie krijgt.19 
 
Een grondslag voor moraal, recht en rechtsregels 
 
Uit het voorgaande kan worden opgemaakt dat het principe van indirecte reciprociteit ten 
grondslag ligt aan alle recht, dus ook aan rechtsregels. Rechtsregels vormen een bijzondere 
uitwerking van een zeer fundamenteel biologisch mechanisme, namelijk dat van de 
reciprociteit en het voorkomen dat free riders zich succesvol aan dit principe zouden kunnen 
onttrekken. Dat het positieve recht soms een uitkomst oplevert die in strijd is met dit principe, 
hebben we vermoedelijk te danken aan de loskoppeling van recht, moraal en 
wetsvoorschriften. Volgens rechtspositivisme zijn wetsvoorschriften, over het algemeen 
afkomstig van de overheid, leidend voor beslissingen van rechters. Pas als deze voorschriften 
onduidelijk zijn, zal de rechter zijn discretionaire bevoegdheid kunnen gebruiken. Daarbij 
moet de rechter zo dicht mogelijk bij de regels blijven. De vraag is dan hoe deze 
discretionaire bevoegdheid wordt ingevuld. Dworkin stelt dat de rechter naast 
wetsvoorschriften ook beginselen nodig heeft om in moeilijke gevallen te kunnen beslissen.20 
Biologische inzichten leiden tot een meer vergaande conclusie. Het mechanisme van de 
reciprociteit en het tegengaan van free riders doortrekt het hele recht. Wetsvoorschriften zijn 
er op gebaseerd doordat ook de wetgever leeft naar dit biologische mechanisme, burgers leven 
ernaar zonder dat ze de wet kennen en rechter gebruiken het om een beginsel als ‘redelijkheid 
en billijkheid’ in te vullen. Recht, moraal en wetsvoorschriften horen vanuit dit perspectief 
zoveel mogelijk samen te vallen. Er is geen juridisch recht dat zich onderscheid van 
maatschappelijk recht of mensenrecht. Als er een discrepantie is tussen de juridische uitkomst 
van een zaak en het rechtsgevoel, ligt het voor de hand dat de betreffende rechtsregels niet op 
de ‘juiste’ wijze zijn opgesteld of worden uitgelegd. Dat wil zeggen dat als basisprincipe moet 
gelden dat free riders gedrag niet loont. 
 
De gepromoveerde schoonmaker 
 
We beoordelen gedrag van anderen op deze manier vaak onbewust in het licht van de vraag of 
ze voldoende bijdragen aan de groep. Deze afweging blijft echter altijd een subjectief aspect 
in zich hebben. Op de Wintercourse van de SSR voor ervaren rechters bespraken we de casus 
van de gepromoveerde schoonmaker.21 In 1990 treedt de schoonmaker in dienst bij een 
schoonmaakbedrijf. Hij wordt als schoonmaker tewerkgesteld bij de ABN AMRO bank. De 
schoonmaker blijkt goed te zijn in het beheren van computers en andere kantoormachines en 
wordt daarom door de bank gevraagd beheerstaken uit te voeren. Er volgt een 
salarisverhoging conform de CAO van het bankbedrijf. In 1995 laat de ABN AMRO bank 
weten de werkzaamheden van de schoonmaker voor de bank te beëindigen en verricht X 
noodgedwongen weer schoonmaakwerk in dienst van het schoonmaakbedrijf. De rechtsvraag 
is dan of er een arbeidsovereenkomst tussen de schoonmaker en de bank is ontstaan. 
De rechtbank stelt dat mede betekenis toekomt ‘aan de wijze waarop partijen in de praktijk 
aan de arbeidsrelatie uitvoering en inhoud hebben gegeven’. De bank voert als cassatiemiddel 
aan dat de feitelijke uitvoering alleen van toepassing kan zijn in situaties waarin een op 
zichzelf vaststaande overeenkomst moet worden gekwalificeerd. De Hoge Raad volgt die 
redenering en legt het accent op de feiten die in het voordeel spreken van de bank. De 
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schoonmaker heeft steeds werkbriefjes bij het schoonmaakbedrijf ingeleverd en secundaire 
voorwaarden zouden niet gegolden hebben. Het vonnis van de rechtbank wordt vernietigd. 
De zaak van de gepromoveerde schoonmaker maakt duidelijk dat de keuze tussen 
contractafspraken en praktische situatie flinterdun kan zijn. Dat de schoonmaker de 
argumenten van het eerste rijtje als zwaarder beoordeeld, is verklaarbaar vanuit zijn eigen 
belang. Dat de ABN AMRO bank kiest voor de argumenten in het tweede rijtje is om de 
zelfde reden begrijpelijk. De rechter moet daarin een afgewogen beslissing nemen die de 
waarden en het belang van de maatschappij weerspiegelen. De Hoge Raad concludeert dan 
dat de schoonmaker uit de wederzijdse verklaringen en gedragingen ‘redelijkerwijze’ niet had 
mogen afleiden dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst. 
Ook hier speelt het beginsel van de indirecte reciprociteit een rol. Heeft de bank niet teveel 
geprofiteerd van de schoonmaker? In feite heeft de bank de schoonmaker gebruikt als 
tijdelijke kracht. Er zijn echter regels opgesteld om te voorkomen dat het offer van tijdelijke 
krachten niet groter is dan het voordeel dat hun werkgever eraan ontlenen. De Hoge Raad 
vindt dat de schoonmaker verstandiger had moeten zijn en had moeten begrijpen dat het een 
tijdelijk voordeeltje was. De rechtbank meent dat niet alleen de strikte regels gelden, maar 
houdt rekening met het gegeven dat het reciprociteitbeginsel ook buiten formele afspraken om 
dient op te gaan. Zowel Hoge Raad als rechtbank baseert zich op het reciprociteitbeginsel, zij 
het dat de Hoge Raad impliciet oordeelt dat de schoonmaker voldoende profijt heeft gehad 
van zijn functie. Zijn offer werd voldoende gecompenseerd door het verhoogde inkomen en 
dus was deze beloning ‘redelijk’. Deze gedachtegang wordt gemotiveerd met de betwistbare 
en daarmee ongelukkige stelling dat er geen arbeidsovereenkomst was ontstaan. Eist men 
echter dat de motivering plaatsvindt met rationele, rechtspositieve argumenten dan blijven 
dergelijke constructies noodzakelijk. Pas als de onderliggende (biologische) mechanismen 
worden onderkend en herkend, kunnen zij als motivering in complexe zaken worden 
aangevoerd. Kennis van deze mechanismen zal de voorspelbaarheid van dergelijke 
beslissingen verhogen, terwijl de rechtszekerheid zal toenemen. 
 
Schikken indien mogelijk, beslissen indien noodzakelijk 
 
Terug naar de zaak voor de belastingrechter. De rechters van de meervoudige kamer gaven 
tijdens de zitting aan dat zij neigden te accepteren dat zonnepanelen roerende zaken zijn. 
Desalniettemin drongen zij er bij de belastingdienst op aan tot een schikking te komen. Vanuit 
juridisch oogpunt was dat jammer. Nu is immers nog steeds niet vastgesteld of zonnepanelen 
roerend dan wel onroerend zijn. Toch deden deze rechters naar mijn stellige overtuiging wat 
van rechters verwacht mag worden. Zij moeten uitspraak doen in het individuele geval. 
Individuele gevallen zijn meestal gebaat bij het in goede harmonie oplossen van een conflict. 
Dat is in het belang van de samenleving, omdat daarmee mogelijke onrust wordt gesmoord. 
Het is in het belang van de partijen, omdat zij zich dan beiden kunnen neerleggen bij de 
uitspraak. Het is voor alles in het belang van de rechtspraak, omdat een afstemming van 
belangen op meer acceptatie kan rekenen dan de keuze voor het belang van één der partijen. 
Boven alles wordt bij schikken de kans vermeden dat de rechter een onbewuste denkfout 
maakt. De rechter deelt zijn verantwoordelijkheid te komen tot een oplossing met de 
deelnemende partijen. Rechterlijke dwalingen zijn dan niet mogelijk. Dat is veel waard, nu we 
hebben gezien dat de kans rechterlijke dwalingen ingebakken zit in het systeem. Een rechter 
zou pas tot beslissen moeten overgaan als schikken echt niet mogelijk blijkt. 
Tijdens het symposium ‘Het Springende Punt’ in januari dit jaar noemde raadsheer van de 
Hoge Raad Bavinck, dagvoorzitter, dit een mooi betoog voor mediators. Ik waag dat te 
betwijfelen. Mediators zijn zich terdege bewust van het belang van schikken en de rol van 
onbewuste denkprocessen. Dat is nog niet altijd het geval bij belastingsadviseurs, 



belastinginspecteurs en rechters. Laat de wetgever dan maar vaststellen of zonnepanelen 
voortaan als roerend dan wel onroerend dienen te worden beschouwd. 
  
Conclusie 
 
De beginnende student leert dat men bij het vinden van het recht vooral is aangewezen op de 
rechtsbronnen wet en jurisprudentie. De praktijkjurist weet dat het recht echter ook wordt 
ingegeven door onbewuste factoren als eigen belang, betrokkenheid en onderliggende 
overtuiging. Een begrip als ‘redelijkheid en billijkheid’ blijkt nogal eens een ongeschreven 
overtuiging te maskeren. In het arrest van de Onwaardige deelgenoot wordt dit begrip door de 
Hoge Raad gebruikt om het rechtsgevoel te rationaliseren. Maar ook die ‘redelijkheid’ blijkt 
terug te voeren op een onbewust principe dat misdaad niet mag lonen. Vertaalt naar 
biologische mechanismen, houdt dit in dat free riders gestraft moeten worden, omdat de groep 
anders gedestabiliseerd wordt. De groep die van levensbelang is voor de mens. Alexander 
introduceerde hiertoe het mechanisme van de indirecte reciprociteit. Ieder groepslid moet op 
termijn voldoende terugkrijgen om zijn offer voor de groep te compenseren. Dit biologische 
mechanisme lijkt ten grondslag te liggen aan het hele recht. Niet alleen de wetgever werkt 
hiernaar. Voor de burger is het een onbewust middel dat hij vaak aanduidt als ‘rechtsgevoel’ 
of ‘rechtvaardigheid’. Voor de rechter kan het als ijking gelden voor de wet. In voorkomende 
gevallen wordt zelfs de wet aan de kant gezet in het voordeel van dit principe. Zodra men dit 
onderkent, zal de voorspelbaarheid van beslissingen, en daarmee de rechtszekerheid, 
toenemen. Tegelijkertijd zal men beseffen dat morele beslissingen niet logisch te nemen zijn, 
waardoor ‘de juiste beslissing’ per definitie niet bestaat. Schikken kan het probleem van deze 
subjectieve keuze deels ondervangen. 
 
 


