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Wetenschap196

Rechtspraak en 
 bekritiseerbaarheid
Op zoek naar een hedendaagse interactie tussen 
 rechtspraak en samenleving

Henk Griffioen en Corien Prins1

Een recente studie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over rechtspraak en 

 transparantie, concludeert dat de rechtspraak zich zal dienen aan te passen aan het feit dat zij dichter op de 

huid wordt gezeten dan voorheen en intensiever door de samenleving wordt bevraagd. 2 Dit artikel schetst 

kort de in deel I van de WRR-studie3 gepresenteerde denkrichtingen voor een meer hedendaagse interactie 

 tussen rechters en de verschillende ‘buitenwerelden’ waar zij mee te maken hebben. Het leidende thema 

 daarbij is de roep om transparantie, en meer specifiek de vraag in welke mate de rechtspraak zich moet 

 openstellen voor debat en kritiek.

1. Een rechterlijk protest
Het ‘manifest van Leeuwarden’ deed eind vorig jaar flink 
wat stof opwaaien. Een ‘uniek rechterlijk protest’, aldus 
een landelijk dagblad, waarmee de initiatiefnemers en 
vele sympathisanten aandacht vroegen voor de toene-
mende werkdruk en hun zorgen uitten over de kwaliteit 
van de rechtspraak. Behalve dat, bekritiseerden de rech-
ters ook hun gerechtelijke bestuurders, die in hun ogen te 
zeer sturen op productiecijfers en andere managementin-
dicatoren. 

Rechters die publiekelijk hun mening ventileren over 
het wel en wee van de rechtspraak: het past in een duide-
lijk waarneembare tendens van de afgelopen jaren. Alhoe-
wel het overgrote deel van de rechters uitsluitend door 
het vonnis spreekt, deinst een groeiend aantal rechters er 
niet voor terug meer te doen dan dat door zich al dan niet 
welbewust publiekelijk uit te spreken over meer kwesties 
dan alleen de individuele geschillen die voorliggen. Uitin-
gen van rechters in vak- en dagbladen zijn geen uitzonde-
ring en daarbij wordt kritiek op de eigen organisatie abso-
luut niet geschuwd. Een recente studie door Van Spanje en 
De Vreese op basis van een steekproef uit twintig jaar 
mediaberichtgeving over de rechtspraak, laat zelfs zien 
dat de belangrijkste bron van alle negatieve oordelen in de 
media over de rechtspraak, de rechterlijke macht zelf is.4 
De auteurs concluderen dat ‘kritiek op rechters in de 

media van alle tijden is, maar dat kritiek van rechters zelf 
vrijwel uitsluitend vanaf 2007 voorkomt’. Daarbij uiten 
rechters meer kritiek op de rechtspraak dan op anderen 
en als ‘ze op anderen kritiek leveren, dan is dat vooral op 
de politiek. Hierbij gaat het zowel om beleid als om gehe-
kelde bemoeienis van politici met de rechtsgang.’

Binnen de rechterlijke macht zijn de meningen ver-
deeld over het mediaoptreden van collega-rechters. Waar 
sommigen menen dat een rechter in de publiciteit gelijk 
staat aan ‘een egel die de snelweg gaat oversteken: levens-
gevaarlijk’,5 stellen anderen dat zwijgen en niet meedoen 
aan het publieke debat het aanzien van de rechterlijke 
macht schaadt.6 In ieder geval, zo blijkt uit survey-onder-
zoek onder rechters, meent een relatief groot deel van hen 
dat een wezenlijke participatie van rechters in het maat-
schappelijke debat wenselijk is.7 

Toch zal dat niet zonder een forse dosis onzekerheid 
en onwennigheid gaan. De rechterlijke macht is immers 
zonder meer een instituut met een ‘gebruiksaanwijzing’. 
Die bevat niet alleen ‘rules of engagement’ binnen de tri-
as, maar eigenlijk ook (soortgelijke) omgangsvormen voor 
de wederkerige verhouding tussen rechter en maatschap-
pij. Het verbindende thema van alle onderdelen van die 
gebruiksaanwijzing is het principiële belang van rechter-
lijke onafhankelijkheid en daarmee een soort non-inter-
ventie door derden – niet ongeclausuleerd, maar toch. 

De belangrijkste bron van alle negatieve oordelen in de media 

over de rechtspraak is de rechterlijke macht zelf 
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Natuurlijk, het is niet zo dat de rechtspraak ooit echt van-
uit een isolement heeft kunnen of willen handelen. Veel-
eer gaat het erom dat de manier waarop zij zich tot de 
buitenwereld verhield door die buitenwereld min of meer 
als een vanzelfsprekendheid werd gezien. Maar het uit-
gangspunt van non-interventie staat steeds meer onder 
druk. Het toont zich in het mantra dat zich heeft gevormd 
als het over het gezag van de rechtspraak gaat: ‘Gezag is 
geen automatisch gegeven, maar iets dat door rechters 
van dag tot dag verdiend moet worden.’8 In delen van de 
samenleving valt soms zelfs te vernemen dat het oordeel 
van de rechter toch niet meer dan ‘een mening’ is.

Onder invloed van deze ontwikkeling wordt de 
‘gebruiksaanwijzing’ van de rechtspraak duidelijk al enige 
tijd herschreven. Zo heeft de rechtspraak zich moeten 
aanpassen aan het feit dat zij op allerlei fronten intensie-
ver wordt bevraagd: door de minister op productie, door 
de media op politieke kleur, door burgers op de juistheid 
van spraakmakende maar formeel definitieve strafvonnis-
sen, en ga zo maar door.9 Dat intensieve bevragen is het 
tegendeel van non-interventie. Het levert ongetwijfeld 
profijt op,10 maar ook een onmiskenbare ‘opschudding’ 
van – en in – de rechterlijke macht. Daarvan is het ‘mani-
fest van Leeuwarden’ slechts een exponent.

In dit artikel worden, uitgaande van het feit dat de 
rechtspraak zowel dichter op de huid wordt gezeten als 
ook zelf nadrukkelijker het publieke debat opzoekt, enkele 
denkrichtingen geschetst voor een nieuwe dimensie in de 
omgang tussen rechters en de verschillende ‘buitenwerel-
den’ waar zij mee te maken hebben. Het leidende thema 
daarbij is de roep om transparantie, en met name de 
vraag in welke mate de rechtspraak over speelruimte 
beschikt zich op te stellen als gesprekspartner met de bui-
tenwereld en vanuit die houding ook meer zou moeten 
openstellen voor kritiek.

2. Speler in de publieke arena
Zoals hiervoor geschetst, hoort de rechter traditioneel niet 
in de publieke arena thuis en is debat en publiekelijk leve-
ren van kritiek vreemd aan het rechterlijk functioneren. 
Een rechter spreekt immers ideaaltypisch alleen door zijn 
vonnis en niet daarbuiten. Maar de rechtspraak is, of ze 
het nu wil of niet, wel degelijk een speler in de publieke 
arena geworden. De laatste jaren heeft ze daar, zoals hier-
voor al geïllustreerd, zelf een actieve rol in vervuld. Maar 
er is nog een andere relevante ontwikkeling. Het werk van 
de rechtspraak is onmiskenbaar politieker en maatschap-
pelijk relevanter geworden: rechters moeten bij tijd en wij-

le belangrijke knopen doorhakken. Bijvoorbeeld omdat de 
wetgever niet altijd uitgekristalliseerde en juridisch houd-
bare wetsvoorstellen de deur uit doet. Of omdat de wetge-
ver de juridische grenzen opzoekt, waarna burgers bij de 
rechterlijke macht verhaal gaan halen. 

De groeiende rol van de rechter leidt tot meer aan-
dacht voor zijn werk, zowel van (soms geïrriteerde) politici 
als van de samenleving. Die aandacht bestaat uit het beter 
volgen van het werk van de rechter, maar ook uit de wens 
tot het verkrijgen van inzicht in en het bespreekbaar maken 
van de overwegingen en afwegingen die achter het rechter-
lijk oordeel schuilgaan. In essentie gaat het zoals hiervoor al 
opgemerkt daarmee om de wens de rechtspraak te kunnen 
bevragen. Deze wens staat echter op gespannen voet met 
het traditionele zelfbegrip van de rechtspraak – en ook het 
systeem van het recht zelf – dat diverse grenzen stelt aan de 
mate waarin de rechtspraak kan worden bevraagd. Zo wordt 
– door te zeggen dat het vonnis namens de rechter spreekt 
en het gegeven dat de rechter daarmee zelf liever buiten 
beeld blijft – het gesprek (of debat) over de merites van de 
door de rechter gekozen oplossing in het individuele geval 
bij voorbaat onmogelijk. Immers, een van de gesprekspart-
ners ontbreekt. 

De vraag is of de geschetste ontwikkelingen – de 
groeiende maatschappelijke rol van de rechter en zijn toe-
genomen assertiviteit daarbij – niet aanleiding moeten 
geven tot een opener houding ten overstaan van het 
debat over en de kritiek op het rechterlijk functioneren. 
Dat zou kunnen door te werken aan wat kan worden 
genoemd ‘bekritiseerbaarheid’, en wel als onderdeel van 
de aandacht voor transparantie. De inzet van de rechterlij-
ke macht als reactie op gepercipieerde roep om transpa-
rantie heeft de afgelopen jaren vooral geleid tot een ver-
hoogde inzet voor de doorzichtigheid en begrijpelijkheid 
van het rechterlijk werk. Er wordt geïnvesteerd in het 
beter motiveren van vonnissen, de bejegening in de 

Het werk van de rechtspraak is 

onmiskenbaar politieker en maat-

schappelijk relevanter geworden: 

rechters moeten bij tijd en wijle 

belangrijke knopen doorhakken
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rechtszaal wordt minder formeel en meetbare prestaties 
zijn te downloaden via internet. Verder heeft de klassieke 
openbaarheid van zittingen en uitspraken inmiddels vele 
moderne pendanten gekregen. 

Maar de discussie over het draagvlak waar de recht-
spraak het in de moderne samenleving van moet hebben, 
valt uiteindelijk niet te voeren zonder ook de vraag op 
tafel te leggen naar de mogelijkheid tot meer discussie en 
kritiek. Vanuit de hierna in kort bestek te bespreken over-
wegingen zou bekritiseerbaarheid als element van het 
bredere concept transparantie evenzeer op de agenda van 
de rechtspraak dienen te staan. Natuurlijk kan worden 
betoogd dat de samenleving nooit tevreden te stellen is 
en diverse van de later in deze bijdrage te presenteren 
suggesties op gespannen voet staan met klassieke en ver-
trouwde uitgangspunten en omgangsvormen, waarmee 
niet meegegaan zou moeten worden in de wensen van de 
samenleving. Tegelijkertijd, of de rechterlijke macht en 
anderen het nu willen of niet, de opvattingen in de 
samenleving spelen nu eenmaal mee in de beeldvorming 
en discussie en vallen als zodanig niet weg te redeneren. 
Zeker niet als (althans in de perceptie van de samenle-
ving) de rechtspraak zelf het publieke debat blijkt op te 
zoeken. Ook in de context van de rechterlijke macht valt 
de scepticus kortom niet geheel meer weg te denken. Niet 
om mee te gaan met de stelling dat het oordeel van de 
rechter ‘ook maar een mening is’ dan wel het finale karak-
ter van het rechterlijk oordeel op de schop te nemen. 
Maar vanuit de hierna te bespreken vaststelling dat de 
mogelijkheid tot debat en ondervragen constitutief is 
voor gezag en de rechtspraak aan gezag kan winnen als 
burgers het gevoel krijgen dat het debat niet al bij voor-
baat wordt afgeschermd. 

3. Bekritiseerbaarheid als dimensie van 
transparantie
De rechtspraak heeft al lange tijd een principieel open-
baar karakter. Maar kennelijk is het soort openbaarheid 
waaraan de rechtspraak traditioneel inhoud geeft, iets 
anders dan de transparantie die nu wordt verlangd. Het 
volstaat niet meer om alleen de regels van het spel en de 
uitkomsten – rechterlijke uitspraken – daarvan in concre-
te gevallen openbaar te maken. Burgers willen ook betrok-
ken worden bij de daaraan voorafgaande afweging: de 
rechtspraak moet kortom haar eigen denken inzichtelijk 
maken en in feite een meer communicatieve opstelling 
hebben. In die zin is de rechtspraak zo ongeveer de laatste 
in de rij die aan de opmars van transparantie in het open-
baar bestuur wordt onderworpen.

Van den Bos en Brenninkmeijer brachten de infor-
matiezoekende burgers eerder nadrukkelijk in verband 
met vertrouwen: ‘De burger als sense-maker is veelal de 

Wetenschap

De rechtspraak kan aan gezag 

winnen als burgers het gevoel 

krijgen dat het debat niet al bij 

voorbaat wordt afgeschermd
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burger die zich de vraag stelt of hij instituties wel of niet 
kan vertrouwen en die al dan niet actief op zoek zal gaan 
naar informatie over het vertrouwen dat hij kan stellen in 
de vertegenwoordigers van de instituties (…).’11 Vanuit dit 
vertrouwen kan zelfs ook een negatief rechterlijk oordeel 
voor de samenleving acceptabel worden. Het transparan-
tievraagstuk is dan ook nauw verbonden met de vraag 
naar gezag van het instituut rechtspraak en de vraag hoe 
zich dat verhoudt tot het inzichtelijk maken van het wer-
ken en denken van dit instituut. In Gadamer’s Truth and 
Method wordt dit verband sterk gelegd. Hij analyseert de 
werking en verantwoording van gezag en belicht in dat 
verband ook de rol van kritiek, waarbij hij benadrukt dat 
gezag te maken heeft ‘not with obedience but rather with 
knowledge’.12 Burgers schrijven gezag toe aan die perso-
nen en instanties waarvan ze denken dat deze beter dan 
zij zelf in staat zijn te oordelen en handelen op een 
bepaald onderwerp of terrein. Daarmee oordelen (beslis-
sen) zij in zekere zin om hun toekomstig oordeel uit han-
den te geven. Maar omdat die opschorting van het eigen 
oordeel altijd voorwaardelijk is, wordt het juist essentieel 
geacht dat een instituut haar eigen denken inzichtelijk 
maakt en open staat voor kritiek. 

Gezagsdragers moeten steeds weer opnieuw bereid 
zijn de basis voor hun gezag – namelijk het vertrouwen 
dat mensen op basis van kennis en rationele overwegin-
gen in hen stellen – te rechtvaardigen. De mogelijkheid 
om gezagsdragers te ondervragen en hun overwegingen 
na te gaan moet in deze visie altijd bestaan en is daarmee 
zelfs constitutief voor gezag. Hier is nog wel veel meer 
over te zeggen; een andere (meer juridische) visie zou 
gezag eerder verbinden met de distributie van bevoegdhe-
den van (met name) de constitutie.13 Wat echter wel dui-
delijk is, is dat er op zijn minst in theoretische zin goede 
gronden zijn om het kunnen uiten van kritiek – bekriti-
seerbaarheid – in contexten waarin gezag moet worden 
verdiend, te agenderen. 

4. Speelruimte voor bekritiseerbaarheid
Deze stap naar bekritiseerbaarheid is noch eenvoudig, 
noch vanzelfsprekend. Het gaat om het creëren van de 
voorwaarden om te kunnen worden bevraagd door bui-
tenstaanders. Dat is misschien in letterlijke zin vragen om 
moeilijkheden, maar het kan wel degelijk leiden tot een 
juist meer houdbare positie temidden van de beroering 
die tegenwoordig vaak over de rechtspraak ontstaat. Ook 
kan het een inhoudelijk gemotiveerd weerwoord bieden 
tegen de opvatting dat het rechterlijk oordeel ‘toch maar 
een mening’ is.

Zoals gezegd blijft nu bij buitenstaanders die de 
rechtspraak kritisch adresseren de indruk hangen dat hun 
gesprekspartner achter de coulissen blijft. Bijvoorbeeld 
door de gestileerde en sobere vorm waarin vonnissen 
gegoten worden, als gevolg van de cultuur van argumenta-
tie en van het uitgangspunt dat meerderheidsbeslissingen 
van rechters als unaniem worden gepresenteerd. Zeker in 
vonnissen met een rechtspolitiek karakter of belangrijke 
rechtsvormende werking blijft daarmee veel buiten beeld 
waar de buitenwereld op dat moment juist in geïnteres-
seerd is. Zo was er geen debat mogelijk over de vraag welke 
achterliggende overwegingen voor de Hoge Raad leidend 
waren om in de belangrijke rechtsvormende – en op dat 

moment ook politiek zeer gevoelige – zaak over de poster 
met de tekst ‘Stop het gezwel dat Islam heet’14 te volstaan 
met een in zeer korte bewoordingen gestelde verwijzing 
naar de wetsgeschiedenis van art. 137c Sr. inzake beledi-
ging. Dergelijke soberheid heeft misschien lang goede 
diensten bewezen als ‘strategie’ om de rechter in de luwte 
te houden, maar dit kan in het tegendeel verkeren nu het 
steeds minder lijkt te worden geaccepteerd dat recht-
spraak zich afzijdig houdt van het maatschappelijk debat. 
En een vorig jaar september in opdracht van de Raad voor 
de rechtspraak door de NSOB uitgevoerde studie laat zien 
dat die acceptatie wel degelijk tanende lijkt.15 

Tegelijk stuit het ontvankelijk maken voor kritiek 
ook op grenzen, die te maken hebben met de bijzonder-
heid van het instituut (en ambt) rechtspraak. In deel I van 
de WRR-Verkenning wordt vanuit een analyse van deze 
grenzen de speelruimte voor bekritiseerbaarheid verkend. 
Daarbij wordt telkens weer onderzocht wat een principiële 
(rechtsstatelijke) grens is, en wat daarentegen instrumen-
ten en tradities zijn waar wel extra speelruimte voor 
bekritiseerbaarheid gevonden kan worden. Hoewel dit 
niet met chirurgische precisie valt aan te geven, is er bij 
elk potentieel ‘beletsel’ een harde kern te herkennen, 
maar ook een zachte schil van minder essentiële gebrui-
ken. Omgangsvormen, regels van non-interventie en ande-
re tradities zijn als het ware het zachtere materiaal dat de 
harde kern van de rechtsstatelijkheid omhult. Kenmerken-
de delen van de zachte schil blijken soms te verwateren 
(zoals de sub judice-regel of de ongeschreven consensus 
rond benoemingen voor de Hoge Raad) of onderdeel te 
worden van een negatieve dynamiek (beschuldigingen 
van ‘kastevorming’). Juist deze zachte schil (en derhalve 
niet de harde kern) biedt veelal speelruimte voor bekriti-
seerbaarheid. 

Overigens moet er voor worden gewaakt elementen 
die ogenschijnlijk ‘slechts’ onderdeel van de zachte schil 
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zijn, simpel te zien als een jas die de rechterlijke macht 
zomaar kan uittrekken gegeven een veranderde context. 
Sommige instrumenten en tradities blijken bijvoorbeeld 
dusdanig te zijn ingebed in de rechtscultuur – de collec-
tieve, historisch gegroeide rolopvatting van rechters – dat 
kern en omhulsel moeilijk uit elkaar te trekken zijn. Dat 
gezegd zijnde, vallen er voor de rechtspraak nog genoeg 
speelruimtes voor bekritiseerbaarheid te verkennen. Wat 
onderstaand volgt, is een korte verkenning van enkele ele-
menten die in het kader van een discussie over bekriti-
seerbaarheid zijn te agenderen.

4.1 Uitgebreide onderzoekbaarheid
Een eerste element is de ruimte voor een uitgebreidere 
onderzoekbaarheid van de rechtspraak. Het gaat hierbij 
vooral om de beschikbaarheid – onder meer ten behoeve 
van wetenschappelijk onderzoek – van data of kennis over 
praktijken van oordeelsvorming. Maar ook gaat het om 
interne onderzoekbaarheid, zoals inhoudelijke terugkop-
peling tussen gerechten en daar werkende rechters. Het 
belang hiervan dient zich aan omdat het rechterlijk werk 
van zichzelf niet ruim voorzien is van feedback loops. 
Giard heeft dit laten zien aan de hand van een vergelij-
king met de medische wereld, niet toevallig een domein 
waar de wens tot transparantie al eerder zijn opwachting 
heeft gemaakt. Medische professionals kunnen tenminste 
nog nagaan of de gezondheid van de patiënt verbeterd is, 
terwijl rechters maar beperkt kunnen kennisnemen van 
de uiteindelijke consequenties van hun uitspraken, het 
contact met notoire recidivisten daargelaten.16 Empirisch 
wetenschappelijk onderzoek op geaggregeerd niveau kan 
voorzien in leerzame feedback die op andere dingen ziet 
dan het rechtsgeleerd commentaar waar de rechtspraak 
altijd al op kan rekenen, én gaat bovendien verder dan het 
niveau van incidenten waar de media al druk mee in de 
weer zijn. Het gaat bij feedback vanuit de wetenschap 
veelal om patroonherkenning, wat van belang is nu daar-
mee juist de individuele casus kan worden overstegen. 
Alhoewel de rechtspraak zelf serieus werk maakt van het 
systematisch onderzoeken van uitspraken,17 impliceert 
meer speelruimte voor bekritiseerbaarheid dat ook ‘rela-
tieve buitenstaanders’ waardevolle inzichten kunnen aan-
dragen over en voor de rechtspraak. 

De ruimte voor onderzoekbaarheid opent wegen 
voor kritiek op de inhoud van het rechterlijk werk, waar-
door het misschien een riskante onderneming lijkt in het 
licht van de onafhankelijkheid van de rechter. Maar 
anders dan de beheersmatige controle die onder meer 
door de Raad voor de rechtspraak wordt bewerkstelligd, 
gaat het hier om diffuse toetsing zonder dwang. Boven-
dien betreft het toetsing door een onbepaald publiek, dat 
meestal uit wetenschappers zal bestaan. Daarom kent de 
opening geboden door onderzoekbaarheid als zodanig 
weinig principiële grenzen. Zelfs voor onderzoekbaarheid 
binnen de raadkamer blijkt in de praktijk een oplossing te 
vinden.18 Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat er 
wel effecten kunnen optreden die nopen tot een principi-
ele discussie, namelijk een discussie over stroomlijning 
van het inhoudelijk oordeel van rechters. Het zichtbaar 
maken van patronen in de oordeelsvorming geeft immers 
onvermijdelijk een impuls tot het terugdringen van de 
(mogelijk) geconstateerde verscheidenheid, terwijl die ver-

scheidenheid juist kan worden verdedigd vanuit de optiek 
van de autonome rechter die een oordeel vormt in het 
concrete geval. Daarmee komt ten aanzien van onderzoek-
baarheid een spanningsveld in beeld dat kenmerkend is 
voor de hele discussie over rechtspraak en transparantie, 
namelijk die tussen de autonomie van de individuele 
rechter en de ‘koers’ van het geheel van de rechterlijke 
macht. Het blijkt, zo luidt de analyse in de WRR-Verken-
ning, heel moeilijk om het collectief van de rechtspraak 
een profiel of een gezicht te geven, omdat de individuele 
rechter vanwege zijn onafhankelijkheid kan claimen voor 
het instituut rechtspraak te staan. Dit is in beginsel 
terecht, maar werkt improductief omdat het vooral de 
rechtspraak als geheel is die door de buitenwereld ter ver-
antwoording wordt geroepen. 

4.2 Communicatie anders dan door de tekst van de uit-
spraak
Een tweede thema in de discussie over bekritiseerbaar-
heid is de speelruimte die rechters hebben en willen inne-
men als het gaat om communicatie, nu van hen steeds 
meer op dat vlak wordt gevraagd. De grote en schijnbaar 
onoverkomelijke hindernis die rechters kan beletten om 
buiten het vonnis om te communiceren, ligt in de eis van 
onpartijdigheid. Het EHRM stelt zonder omhaal van 
woorden dat ‘the fact that judges who have been criticised 
are subject to a duty of discretion […] precludes them 
from replying’.19 Maar met de maatschappelijke dynamiek 
die gaandeweg rond de rechtspraak is ontstaan, gaat een 
dergelijke onverstoorbaarheid toch wel erg schuren. Men 
verwacht in de rechtszaal allang niet meer dat de rechter 
zich opstelt als an island unto himself, dus waarom zou 
die houding buiten de rechtszaal wel moeten prevaleren? 
Het verkennen van de speelruimte voor publieke commu-
nicatie is hoognodig, en deels al onderweg. 

De kerngedachte achter een gereserveerde publieke 
houding is onbetwist: nader commentaar schendt zoals 
opgemerkt mogelijk de fundamentele norm van rechter-
lijke onpartijdigheid. Met andere woorden, de inhoudelij-
ke afwegingen in een zaak behoren tot de kern van de 
rechtsstatelijke positie van de autonome rechter. Net zo 
goed als een politicus zich niet met een lopende zaak 
dient te bemoeien geldt dat ook voor rechters onderling. 
Ook speelt hier de schaduw van het geheim van de raad-
kamer een rol. De tekst van de uitspraak is immers bij 
spannende (meervoudige) zaken de belichaming van een 
compromis waarvan we het ‘verhaal’ niet mogen kennen. 
Het geeft daardoor geen pas als dat verhaal alsnog uit de 
doeken wordt gedaan. Bekritiseerbaarheid op het niveau 
van de individuele zaak kent kortom – om goede redenen 
– haar grenzen. Toch wil dit nog niet zeggen dat de moge-
lijkheden voor maatschappelijke communicatie met 
behoud van neutraliteit zijn uitgeput. Zo zou er niets aan 
in de weg moeten staan om echte misverstanden uit de 
weg te ruimen. Als bijvoorbeeld een journalist er blijk van 
geeft de onschuldpresumptie of het nemo tenetur-begin-
sel niet te doorgronden, dan kunnen daar prima zaakgere-
lateerde mededelingen over gedaan worden die niet tot de 
tekst van het vonnis te herleiden zijn, maar daar wel als 
fundament onder liggen. Het expliciteren van dat soort 
deep structures kan vaak nuttig zijn. 

Als het gaat om communicatie in het publieke 
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domein speelt prominent de vraag wie ‘de communicatie-
ve rechter’ een gezicht geeft. Met andere woorden, wie zou 
er namens de rechtspraak moeten spreken? Daarbij gel-
den de presidenten als een van de ‘opties’ naast de voor-
zitter van de Raad voor de rechtspraak, de president van 
de Hoge Raad, de persrechter en de zittingsrechter zelf. 
Belangrijker echter dan de vraag wie het woordvoerder-
schap op zich neemt en of dat tot een beeldbepalend per-
soon (‘een Benno Baksteen’) beperkt zou moeten blijven, 
is de houding en rolopvatting waarmee de rechtspraak 
zich in het debat mengt en soms ook, in het debat laat 
trekken. Breed gedeeld binnen de rechterlijke macht is de 
opvatting dat de rechtspraak een veel strategischer en 
proactiever houding zal moeten aannemen als het gaat 
om de positie en het gezag van het instituut.20 Nog te 
vaak is er een onvoldoende besef dat in het publieke 
domein de discussie over de inhoud van de concrete 
rechtszaak al snel overgaat in een debat over het instituut 
zelf. Waar de speelruimte voor een communicatieve rech-
ter op het niveau van de individuele zaak omwille van de 
onpartijdigheid duidelijke grenzen kent, is deze minder 
principieel begrensd op het niveau van het instituut. Ook 
de rechterlijke macht zelf is er in meerderheid van over-
tuigd dat hier nog vorderingen te maken zijn.21 

4.3 Opnieuw bezien van onaantastbaarheden
Een lastig vraagstuk in de discussie over bekritiseerbaar-
heid is het belang van finaliteit.22 Een essentiële en nogal 
basale reden dat bekritiseerbaarheid niet zonder meer 
past in het (zelf)beeld van rechters is dat de onafhankelij-
ke en onpartijdige rechter als neutrale derde juist tot taak 
heeft om discussies en slepende onenigheden tot een 
afronding te brengen. De rechtsorde en de rechtspraak 
dragen daarom velerlei kenmerken in zich die gezien 
moeten worden in het licht van het ‘schrikbeeld’ van een 
oneindige regressie – of oneindige discussie. Het ziet er 
niet naar uit dat de maatschappelijke behoefte aan derge-
lijke neutrale geschillenbeslechting zal afnemen, maar 
tegelijkertijd blijkt het finale karakter – de afsluitende 
functie – van het rechterlijk oordeel steeds moeilijker te 
tolereren. Die finaliteit vormt bij uitstek een hindernis 
voor bekritiseerbaarheid. Het markeert een punt waarop 
de rechtspraak niet verder bevraagd kan worden. 

De nagalm van de serie rechterlijke dwalingen die aan 
het licht zijn gekomen (het meest recent de Peacock-zaak23) 
maakt dat velen, ook binnen de juridische wereld, pleiten 
voor het zonder meer erkennen van fouten, ook als voor-
waarde om gezag te behouden.24 Maar om fouten te erken-
nen moeten ze eerst worden opgespoord, en dat gaat vaak 
niet zonder het afsluitende karakter van het rechterlijk oor-
deel te relativeren. Een essentiële les van die rechterlijke 
dwalingen is dat twijfel aan de deugdelijkheid van een defi-
nitieve uitspraak niet zomaar komt bovenborrelen, maar 

het een product is van niet-aflatend speurwerk van buiten-
staanders, of dat nu (misdaad)journalisten zijn of weten-
schappers die kritisch naar dossiers kijken. Twijfel is kort-
om het resultaat van de weigering om finaliteit voor lief te 
nemen. De spanning die dat oplevert zal voelbaar blijven, 
maar dat laat onverlet dat er manieren gevonden kunnen 
worden om zowel het belang van finaliteit als dat van 
bekritiseerbaarheid aan boord te nemen. 

In dit opzicht is het instrument strafrechtelijke her-
ziening de voorbije jaren een belangrijk strijdtoneel geble-
ken. Hier laat zich goed zien welke zwaarwegende belan-
gen er tegenover finaliteit kunnen staan. Er staat immers 
veel op het spel: van het voorkomen of anders redresseren 
van onterechte veroordelingen tot de kwestie of het 
belichten van fouten nu wel of juist niet bijdraagt aan 

rechterlijk gezag. Maar zelfs met de recente versoepeling 
van de herzieningsregeling kent Nederland een zeer res-
trictieve ‘achterdeur’ om definitieve rechterlijke oordelen 
nog aan te tasten. Het novum-begrip herbergt nog steeds 
de assumptie van onfeilbaarheid: een zaak kan alleen wor-
den opengebroken vanwege omstandigheden die de rech-
ter niet had kunnen kennen. De Hoge Raad omzeilt in zijn 
jurisprudentie over het novum-begrip deze ‘onfeilbaar-
heid’ echter vakkundig,25 en probeert zo ongeacht wettelij-
ke beletselen tot een werkbare inzet van het herzienings-
instrument te komen. Er zal daarom wellicht een andere 
manier gevonden moeten worden om de rechter als sluit-
stuk te positioneren. En dat niet alleen als juridisch-tech-
nisch vraagstuk, maar ook als een kwestie van welke rol-
opvatting de rechter past nu zijn ‘laatste woord’ in de 
dagelijkse praktijk minder makkelijk valt maar nog wel 
van wezenlijk belang is. De natuurlijke wijze (ook van 
persrechters) om een zaak toe te lichten is veelal nog 
steeds een soort ‘opgeruimd staat netjes modus’ (vergelijk 
de houding van rechters zoals omschreven door Latour26). 
De zaak is afgehandeld, en wat rest is een toelichting van 
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de beslissing. Maar vanuit transparantie redenerend 
begint het dan pas. 
4.4 Navolgbare rechtsvorming
Wellicht het belangrijkste onderdeel van het ontvankelijk 
maken van de rechtspraak voor kritiek, is het vergroten 
van de discursiviteit van vonnissen. Het is voor buiten-
staanders moeilijk om ‘iets te vinden van’ de gestileerde 
redeneringen die zijn vervat in uitspraken. Die omstandig-
heid mag misschien bevorderlijk lijken voor een onge-
stoord functioneren van de rechtspraak, maar ook hier is 
het effect tegenwoordig een andere. Men wendt zich af 
van de redengeving, maar niet van de uitkomst. Van de 
uitkomsten van spraakmakende zaken vindt iedereen 
immers wel iets. Bij een relatief ondoordringbare argu-
mentatie blijft ook iets anders buiten beeld, namelijk de 
manier waarop de rechtspraak aansluiting houdt met 
maatschappelijke verschuivingen, in en door middel van 
de belangrijke rechtsvormende oordelen die met regel-
maat worden gedaan. Maar ook – wanneer het niet zozeer 
op de rechtsvormende, maar de geschillenbeslechtende 
taak van de rechter aankomt – de kans om te trachten het 
negatief rechterlijk oordeel voor justitiabele en/of samen-
leving acceptabel te laten zijn: de tegenstander of verlie-
zer te overtuigen.27 Er is (uiteraard) sprake van een globale 
communicatie tussen de rechtspraak en samenleving, tus-
sen de rechter en justitiabele. Toch – het is al vaker 
gezegd – het is veelal nagenoeg onnavolgbaar welke over-
wegingen voor de rechter aanleiding vormden tot een 
individueel oordeel of een eventuele koerswijziging ten 
aanzien van de toepassing van het recht. Maar er zijn tal 
van systeemkeuzes en wijzigingen van rolopvatting te 
bedenken die hierin verandering zouden kunnen brengen. 

Om te beginnen is er, met behoud van een model 
van collegiale besluitvorming, ruimte om via een meer 
discursieve motivering houvast te bieden voor maatschap-
pelijke discussie en kritiek. Want hoe apodictischer de uit-
spraak, hoe minder handvatten er zijn voor buitenstaan-
ders om er iets van te vinden. Dat met een minder kale 
redeneerstijl successen vallen te vieren laat in ieder geval 
PROMIS zien. Niettemin wordt ook binnen de rechterlijke 
macht de wens geuit om verdere stappen op dit pad te 
zetten.28 Maar het gaat in dit verband soms niet alleen om 
het bieden van meer handvatten voor buitenstaanders 
over het waarom van het meebewegen met maatschappe-
lijke ontwikkelingen, maar ook dat de rechtspraak meebe-
weegt en dat rechters aanpassingen onder maatschappe-
lijke druk doen. De discussie over ‘strenger straffen’ laat 
zien dat het voor burgers niet altijd even zichtbaar is dat 
de rechtspraak wel degelijk ‘meebeweegt’. Zo is de straf-
rechter in de periode 2000-2009 voor hetzelfde soort mis-
drijven ruim 10% zwaarder gaan straffen,29 zonder dat dit 
tot een merkbaar ander sentiment over de strengheid van 
rechters heeft geleid. Pièce de résistance is hier toch weer 
wie er namens de rechtspraak expliciteert en uitlegt (en 
op welke manier) dat er strenger wordt gestraft dan voor-
heen, al dan niet met de toevoeging dat uit onderzoek 
blijkt dat burgerpanels die even rechter mogen spelen 
niet strenger straffen dan echte rechters.30

De tweede optie bij meer speelruimte voor navolgba-
re rechtsvorming – dissenting en concurring opinions – is 
uitdagender. Binnen de Nederlandse rechterlijke macht 
zijn de meningen over de introductie hiervan verdeeld: zo 
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is slechts 24% van de door de wrr geënquêteerde rechters 
voorstander van de invoering op het niveau van de hoog-
ste rechter. Toch is het beeld aanzienlijk genuanceerder 
wanneer met rechters nader inhoudelijk wordt gediscussi-
eerd.31 Daarbij toont een aantal prominente rechters, 
onder wie de president van de Hoge Raad Corstens, zich al 
langer voorstander van het openbaar maken van de indi-
viduele opvattingen van oordelende rechters. Natuurlijk 
zal deze stap naar bekritiseerbaarheid met de nodige 
spanning gepaard gaan. En zeker, individuele rechters zul-
len onderdeel van de publieke discussie worden.32 Maar in 
landen waar met het systeem wordt gewerkt is het effect 
ook dat rechters én hun redeneringen voor het publiek 
kenbaar zijn. Het gevoelen is niet dat de rechterlijke oor-
deelsvorming tot de ‘geheime’ binnenkamersfeer beperkt 
blijft. Daarbij levert het gematigde Nederlandse meerpar-
tijenstelsel vermoedelijk een heel ander soort minder-
heidsstandpunten op dan in de vaak aangehaalde situatie 
van de Verenigde Staten: minder politiek, maar meer juri-
disch gemotiveerd. En zeker, niet valt te ontkennen dat de 
enkele mogelijkheid dat rechters met een minderheids-
standpunt naar buiten kunnen komen betekenis heeft 
voor de discussie in de raadkamer. Maar daarmee staat 
niet het geheim van de raadkamer – en daarmee de vrije 
en ongehinderde discussie – als zodanig op de tocht. 
Bovendien: bij het merendeel van de arresten zal consen-
sus waarschijnlijk de praktijk blijven.

Maar ook bij een systeem van minderheidsstandpun-
ten komen grenzen in beeld. Bijvoorbeeld als discursieve 
openheid zal afdoen aan begripsmatige helderheid, zodat 
de discussie oneindig kan voortslepen. Een uitspraak 
voorzien van een minderheidsstandpunt kan immers wel 
hoog scoren op de maatstaf van bekritiseerbaarheid, maar 
tegelijkertijd tekortschieten op helderheid en begrijpelijk-
heid, zoals het voorbeeld van de ‘Obamacare’-uitspraak 
van het Amerikaanse Supreme Court in juni 2012 liet 
zien.33 Die uitspraak is juist door de transparantie van het 
verschil van mening van individuele rechters een lappen-
deken van coalities en breekpunten over verschillende 
inhoudelijke onderdelen geworden, die uitermate moeilijk 
te doorgronden is.34 Grenzen zullen er eveneens kunnen 
zijn vanuit de onverzettelijkheid die soms nodig is om 
daadwerkelijk de betekenisvolle rol van tegenwicht in de 
politieke orde te kunnen spelen. De rechtspraak is in de 
politieke dynamiek immers noch een windvaan noch een 
barometer. Maar deze grenzen zijn niet als principes in 

Twijfel is het resultaat van de 
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steen gebeiteld. Ze laten zich stellen afhankelijk van de 
context van de zaak en achterliggende belangen. 

5. Conclusie
De hier bepleite stap naar bekritiseerbaarheid is noch 
onomstreden noch eenvoudig. Bovendien gaat het niet 
om een simpele optelsom van de hiervoor besproken 
speelruimtes. De uitdaging zal zijn om gegeven de con-
text op waarde te schatten welke grenzen van levensbe-
lang zijn en welke door de tijd zijn ingehaald en wellicht 
verlaten kunnen worden. Zo zal op het niveau van lagere 
rechtspraak de aandacht eerder uit moeten gaan naar het 
benutten van de speelruimte voor onderzoekbaarheid en 
een meer communicatieve rechter, dan een zoektocht 
naar alternatieve manieren om de ‘eindoordelende’ functie 
van de rechtspraak recht te doen of navolgbare rechtsvor-
ming in te kleuren. Deze laatste twee zullen daarentegen 
juist wel geagendeerd moeten worden op het niveau van 
de hoogste rechters.

Het debat over de ruimte voor bekritiseerbaarheid 
als onderdeel van het bredere concept transparantie kan 
– zo is de centrale boodschap van dit betoog – niet 
zomaar worden weggedacht. Zeker niet wanneer ook de 
vraag naar het gezag van het instituut rechtspraak in de 
hedendaagse samenleving meespeelt. De veranderende 
houding van de samenleving in het toekennen van gezag 
maakt dat debat noodzakelijk. In het voorgaande is een 
aantal opties gepresenteerd om bekritiseerbaarheid ruim-
te te geven. Die ruimte is gewenst, maar ook begrensd: 
uiteindelijk wordt de speelruimte voor bekritiseerbaar-
heid bepaald door de grenzen die aan de meegaandheid 
van de rechtspraak gesteld (moeten) worden. Soms zal er 
een echte principiële grens bereikt worden, maar in ande-
re gevallen zal er ruimte voor verandering voorhanden 
zijn. Grenzen verleggen waar het kan en beter uitleggen 
waar ze wel gesteld moeten worden: dat zal voor de rech-
terlijke macht uiteindelijk een centrale opdracht in het 
transparantiedebat blijken te zijn.  
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