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1 transparantie als constitutioneel 
beginsel. over de rol van de rechter 
in de kenbaarheid van het recht

Ernst Hirsch Ballin

1.1  inleiding

‘T ransparantie’ w ordt in discussies over de kw aliteit van h et bestuur 

besch ouw d als een breed inzetbare meth ode om mach tsmisbruik te voor-

komen. W anneer kan w orden door-zien, dat w il zeggen w anneer door-

zich tig of transparant is, w at beslissers tot h un beslissingen brengt, zullen 

zij ervan w orden w eerh ouden zich  door verkeerde motieven te laten leiden. 

V erkeerde motieven zijn bijvoorbeeld h et najagen van eigen financieel 

gew in door beslissers van w ie w ordt verw ach t dat ze h et algemeen belang 

dienen of h et belang van een aan h un directie toevertrouw de onderneming 

beh artigen. H etzelfde geldt voor de bevoordeling van familie en vrienden. 

G oede motieven zijn daarentegen gelegen in w eloverw ogen insch attingen 

van h et gemeensch aps- of ondernemingsbelang, en, w aar h et gaat om h et 

tranch eren in belangenconflicten, h et volgen van regels die gelijkelijk voor 

iedereen gelden.

O penbaarh eid van rech tspraak beh oort tot de – als mensenrech t gega-

randeerde – constitutionele eisen van een rech tsstaat; openbaarh eid van 

parlementaire beraadslagingen is een eis van democratie, evenals – sinds 

de omw enteling in de bestuurlijke cultuur van de jaren zestig – openbaarh eid 

van bestuur. In moderne documenten betreffende grondrech ten en de grond-

slagen van h et staatsbestel zijn deze alle drie terug te vinden. T ransparantie 

w ordt binnen en buiten h et openbaar bestuur tevens besch ouw d als een 

belangrijk middel ter bestrijding van corruptie (getuige bijvoorbeeld ook 

h et bijsch rift bij de naam van de organisatie T ransparency International: 

“th e global coalition against corruption”) (Forte 2004). H ulpmiddelen zijn 

verplich te verslaglegging van financiële gegevens, toegankelijkh eid van 

vergaderzalen voor pers en publiek, en de verplich ting tot motivering van 

beslissingen, zodat de daaraan ten grondslag liggende feitelijke en normatieve 

oordelen (eventueel met h ulp van een rech ter, rekenkamer of accountant) 

‘tegen h et lich t kunnen w orden geh ouden’. B eslissers dienen ‘open kaart’ 

te spelen.

T ransparantie laat op besluitvormingsprocessen een h elder, w it lich t vallen, 

geen roze sch ijnsel alsof er geen conflicten en tegenstellingen meer zouden 

zijn. V an h oe grote w aarde transparantie ook is om oneigenlijke motieven 
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in besluitvormingsprocessen buiten spel te zetten, belangentegenstel-

lingen blijven in h et spel. H et rech t dient ertoe om belangentegenstellingen 

op vreedzame w ijze te tranch eren. O ok in de politiek gaat h et om afw egingen 

tussen belangen en h et nemen van beslissingen die uit h et oogpunt van h et 

algemeen belang – h et belang van de gemeensch ap als geh eel – verantw oord 

zijn. ‘V erantw oord’ betekent dat er motieven aan die beslissingen ten grond-

slag liggen die voor alle betrokkenen kenbaar zijn, ook al lopen h un opvat-

tingen over w aarde en gew ich t van de belangen uiteen. 

1.2 geen geheim  recht

D e openbaarh eid van rech tspraak is een universeel erkend constitutioneel 

beginsel. In de N ederlandse G rondw et h eeft h et een plaats gekregen in artikel 

121 van de G rondw et, dat de openbaarh eid van zitting (beh oudens w ettelijk 

gelegitimeerde uitzonderingen zoals die in bepaalde jeugd- en zedenzaken) 

en uitspraak voorsch rijft. B uitenlandse en internationale w aarborgen van 

mensenrech ten bevatten soortgelijke eisen, bijvoorbeeld artikel 47, tw eede 

lid, van h et H andvest van de grondrech ten van de Europese Unie. In de ont-

w ikkeling van h et constitutionele denken is h et inzich t in de w aarde van 

openbare beraadslaging en openbaarh eid van besluitvorming een nog 

maar recente verw orvenh eid. Tot de kunst van h et M iddeleeuw se regeren 

beh oorde juist de geh eime beraadslaging (Alth off 1997) en tot in de tw in-

tigste eeuw  w as Geheimrat de titel van de h oogste adviseur van vorsten in h et 

D uitse taalgebied. 

D e openbaarh eid van zitting en uitspraak is op zich zelf nog geen garantie 

voor intrinsieke transparantie van de rech tspraak. Er zijn talloze voorbeelden 

van een sch rikbew ind w aarbij de openbare veroordeling na een sh ow proces 

en de openbare tenuitvoerlegging van een w rede straf er juist toen dienden 

h et intimiderend effect ten opzich te van de samenleving te vergroten. 

O penbaarh eid h eeft alleen zin als die de gronden, feiten en normen ontsluit 

w aarop de rech tspraak berust. O p dit punt bevat artikel 121 van de G rondw et 

een zinvolle bijzonderh eid: de openbare vonnissen dienen de “gronden” 

te bevatten “w aarop zij rusten”. D eze laatste eis komt erop neer dat de moti-

vering kenbaar moet zijn, dus ook openbaar, en dat voor geh eime motieven 

geen plaats is. Juist de w ijze w aarop de normen en de ‘feiten’ w erden vast-

gesteld, w as ech ter – en is op vele plaatsen in de w ereld nog steeds – een 

obscuur proces. 

G eh eimh ouding is soms ook h eden ten dage vereist om privégegevens 

of de publieke of persoonlijke veiligh eid te besch ermen, maar is in h eden 

en verleden vaak de dekmantel gew eest van onbeh oorlijke praktijken. 

D e Amerikaanse senator D aniel P. M oynih an sch reef over de opkomst van 



transparantie als co nstitutio neel beginsel 117

secrecy, geh eimh ouding, als een manier van w erken binnen de Amerikaanse 

overh eid, met name uit angst voor de “enemy w ith in”, en over de pogingen 

om met een nieuw e “culture of openness” daaraan een eind te maken 

(M oynih an 1998). G eh eime regels, geh eime controle en geh eime straffen zijn 

door de eeuw en h een beproefde tech nieken van repressie gew eest. In een aan-

tekening bij de passage in zijn R echtsphilosophie w aarin h ij h et vereiste van 

bekendmaking van w etten noemt, sch rijft H egel h et volgende. 

“D ie G esetze so h och  aufh ängen, w ie D ionysius der Tyrann th at, daß  sie 

kein B ürger lesen konnte, – oder aber sie in den w eitläufigen Apparat von 

geleh rten B üch ern, Sammlungen, von D ecisionen abw eich ender Urth eile und 

M einungen, – G ew oh nh eiten, u .s.f. und noch  dazu in einer fremden Sprach e 

vergraben, so daß  die K enntnis des geltenden R ech ts nur denen zugänglich  ist, 

die sich  geleh rt darauf legen, – ist ein und dasselbe Unrech t” (H egel 1840: 272, 

§215 Anm.).

D e kenbaarh eid van h et rech t te garanderen is een van de doelstellingen van 

de moderne codificaties. H oe serieus dit dient te w orden genomen blijkt uit 

de op h et eerste gezich t vergaande vergelijking die H egel maakt tussen tiran-

nieke praktijken en de monopolisering van de kennis van h et rech t door 

geleerden die h et Corpus Iuris Civilis duidden. O ok al versch illen de intenties, 

zow el h et een als h et ander is, zoals in de Z usatz bij deze paragraaf te lezen 

valt, een aantasting van de persoonlijke vrijh eid w aarop h et rech t is gerich t. 

H et misbruik dat tirannen van geh eime w etten maken – volgens C lausdieter 

Sch ott vergiste H egel zich  h ier trouw ens: h et w as niet de G riek D ionysius 

maar de R omeinse keizer C aligula die de w etten te h oog oph ing (Sch ott 1984: 

191–192) – w ordt letterlijk voelbaar in de straffen die aan overtreding daarvan 

w orden verbonden. E en niet transparante rech tsorde kan de dekmantel zijn 

van bew ust nagestreefd onrech t, maar voor de burger kan onrech t óók gelegen 

zijn in ondoorgrondelijke en onvoorspelbare rech tspraak doordat juristen 

de premissen van h un beslissingen zelfgenoegzaam in een onbegrijpelijke 

taal verbergen. 

D e tiran – w ie h et ook w as – instrumentaliseerde de w et als een instrument 

van beh eersing; een w aarborg voor de vrijh eid van de burger w as de w et nog 

lang niet. M aar w aarom dan toch  w etten? H ad h ij niet evengoed of nog beter 

de bevolking kunnen tiranniseren zonder w elke w et dan ook? H ieruit blijkt 

dat – zelfs in de context van een onvrije samenleving – rech tspraak een legi-

timatie beh oeft die zij zich zelf niet kan geven: om in een conflict tussen tw ee 

partijen met gezag te kunnen rech tspreken, moeten rech ters zich  kunnen 

beroepen op een autoriteit die niet alleen h un ambt betreft (“R ech t doende 

in naam der K oningin”, c.q. h et uit benoemingsbesluit, toga en andere ritu-

elen blijkende officiële karakter van h un ambt), maar ook de inh oud van 
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h un w erk in de zaken die aan h un oordeel w orden onderw orpen. D ie laatste 

legitimatie kan w orden ontleend aan precedenten (vooral in stelsel van door 

tradities gevormd ‘common law ’) of aan w etten. H iervoor is de bijzondere 

toevoeging van belang in artikel 121 van de N ederlandse G rondw et, w aar 

de eis gesteld is dat vonnissen de “gronden” bevatten “w aarop zij rusten”. 

O penbaarh eid van de motivering h eeft immers op h aar beurt slech ts bete-

kenis als de w etten openbare bronnen zijn. Z ow el voor rech ters als voor bur-

gers geldt dat ze de normen moeten kunnen kennen die de uitspraak bepalen. 

D e door de G riekse tiran gecreëerde situatie w as h ieraan diametraal tegen-

gesteld. D e rech ters die de te h oog opgeh angen, feitelijk dus voor de burgers 

geh eime w etten, moesten toepassen, kenden de inh oud daarvan w el. V oor 

h en h ad de w et dus w él informatieve betekenis, sterker nog: zij w erden met 

deze niet-transparante w etgeving aangestuurd in h et medeplegen van h et 

tirannieke onrech t. D e burgers w aren onderw orpen aan de w et, de tiran niet; 

voor h em w as de w et uitsluitend een beh eersingsinstrument. H et is daar-

entegen eigen aan democratisch e staatsvormen dat daarover w ordt beslist 

in een proces w aarin alle burgers gelijkelijk een aandeel kunnen nemen. E en 

w et w aaraan iedereen is onderw orpen, die iedereen kan kennen en w aarvan 

eenieder de redelijkh eid kan inzien, is juist van w aarde omdat ze een gemeen-

sch appelijkh eid van overh eid en burgers tot uitdrukking brengt, gelegen 

in de regels die zonder ondersch eid gelden. T ransparante rech tsregels zijn 

de normatieve band tussen rech ter en justitiabele.

D eze transparantie van h et geldende rech t maakt vervolgens mogelijk dat 

de burgers kunnen voorzien w elke regels op h en van toepassing zullen 

zijn, zodat ze h un gedrag erop kunnen afstemmen en in voorkomend geval 

w eten w at ze te w ach ten staat als de zaak voor de rech ter komt. D e argu-

mentatielijnen van een rech ter – in verh ouding tot w etgeving, voorafgaande 

rech tspraak en rech tsgeleerde literatuur – moeten h ierin h ouvast bieden. 

H et Europese H of voor de R ech ten van de M ens omsch reef deze eis van 

de rech tsstaat kernach tig: “it is in th e interests of legal certainty, foresee-

ability and equality before th e law  th at (th e C ourt) sh ould not depart, w ith out 

good reason, from precedents laid dow n in previous cases.”1 D aarbij bedenke 

men dat h et vasth ouden aan precedenten, w aar zulke argumenten w él bestaan 

de rech ter evenmin in zijn taak legitimeert.

1.3 het legaliteitsvereiste

D e transparantie van de regels die in een rech tsstaat voor eenieder, dus 

overh eid en burgers zonder ondersch eid, gelden h eeft in h et legaliteits-

vereiste een juridisch e verankering gekregen. Terech t merkt Z ijlstra op dat 

de legaliteit van overh eidsoptreden méér is dan een beginsel w aarvan 
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onder  omstandigh eden toch  w eer kan w orden afgew eken (Z ijlstra 2012: 

74). H et legaliteitsvereiste h oudt in dat de burgers slech ts kunnen w orden 

gebonden door of krach tens een met medew erking van h un vertegenw oordi-

gers tot stand gekomen algemene regeling. D eze w aarborg van persoonlijke 

vrijh eid is een kenmerk van de democratisch e rech tsstaat gew orden (H irsch  

B allin 1989).

D e eis van transparantie van w etgeving in h et moderne constitutionele 

denken zou intussen maar een h alve bevrijding zijn als transparantie slech ts 

zou betekenen dat de burgers vooraf w eten aan w elk, los van h un inzich ten 

tot stand gekomen, regelcomplex ze onderw orpen zouden zijn. H et gaat 

dus niet alleen om de kenbaarh eid van de w et als zodanig, maar ook om 

de relatie van de inh oud van de w et met de inzich ten van de rech tsgenoten. 

In democratisch e constituties w ordt gew aarborgd dat zij die inzich ten door 

uitoefening van h un burgerrech ten tot gelding kunnen brengen. Als orde van 

vrijh eid kan daarom slech ts w etgeving gelden w elke regels inh oudt die door 

de burgers zelf op voet van w ederkerigh eid – zij h et mogelijk bij meerder-

h eid in de volksvertegenw oordiging of, in sommige constitutionele stelsels, 

referenda – zijn aanvaard. 

In de negentiende en de tw intigste eeuw  h ebben N ederland en andere, 

sociaal-cultureel met N ederland vergelijkbare Europese staten zich  ontw ik-

keld tot democratieën, d.w .z. staten w aarin de staatsmach t niet door de soeve-

reiniteit van de vorst, maar door betrokkenh eid en uitspraken van de burgers 

( !"#$, ‘volk’, is h et oud-G riekse w oord voor h et geh eel van de vrije burgers) 

w ordt gelegitimeerd. H et beginsel van democratie h oudt in Seyla B enh abibs 

principiële omsch rijving in dat “th e people are not only th e object but also 

th e auth ors of th e law  to w h ich  th ey are subject” (B enh abib 2006: 47–48). 

D e ontw ikkeling van deze constitutionele verw orvenh eden is h et resultaat 

van w at Jürgen H abermas een Strukturw andel der Ö ffentlichkeit noemde: 

in de uitoefening van burgerlijke vrijh eden, zoals die van meningsuiting, 

vereniging en vergadering, en politieke participatie, konden rech t en beleid 

onderw erpen w orden van een uitw isseling van informatie en argumenten, 

op grond w aarvan de democratisch  gelegitimeerde staatsorganen konden 

beslissen. In een Festschrift voor H abermas w erd dit aldus samengevat: 

“D er politisch e W ille einer B ürgersch aft muß  zumindest auch  mit dem objek-

tiven (dass h eiß t nich t-parteiisch en) Urteil verbunden sein, daß  die prakti-

zierten Formen der W illensbildung zu Ergebnissen füh ren, die für alle gleich er-

maß en gut sind.” (W ingert en G ünth er 2001: 8). 
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Politiek door onderling beraad veronderstelt en stimuleert de w erkzaam-

h eid van maatsch appelijke initiatieven in een veelvormige ‘Z ivilgesellsch aft’ 

(G erstenberg 1997) en sluit daardoor w eer aan op de w erking van grond-

rech ten ten aanzien van de niet-politieke facetten van h et samenleven.

D e transparantie van democratisch e rech tsvorming is dan ook sterk ver-

bonden met de redelijkh eid van h et proces van meningsvorming binnen een 

inh oudelijk door mensenrech ten bepaald referentiekader. H et veld van argu-

mentatie van mondige burgers geeft h un in de constitutie van een democrati-

sch e rech tsstaat niet h et rech t om bij meerderh eid fundamentele rech ten aan 

te tasten van degenen die w orden overstemd. 

O nomstreden is deze constitutionele conceptie ech ter niet, onbedreigd 

evenmin. D e mediatisering van de politiek voedt de gedach te dat de w innaar 

in de stembusstrijd zonder meer gelegitimeerd zou zijn om de w et te stellen. 

D aarom w aarsch uw t bijvoorbeeld Andrew  Fagan (2009: 106–107) tegen 

h et claimen van ‘democratisch e’ rech ten van de meerderh eid die de rech ten 

van minderh eden aantasten. D e toegenomen kritiek op instituties zoals h et 

Europese H of voor de R ech ten van de M ens, ook in de N ederlandse politieke 

discussie, h angt samen met een opvatting die de w il van de meerderh eid 

voorrang geeft op de w ederkerige redelijkh eid. Anderzijds mag de onafh anke-

lijke positie van de rech ter niet w orden opgevat als een vrijbrief om de rech ts-

ontw ikkeling los te maken van argumenten die in h et politieke discours 

– bijvoorbeeld in de ontstaansgesch iedenis van w etten – naar voren komen 

en die w él passen in de w erking van een deliberatieve democratie. 

D aarom is de bereidh eid tot motiveren zow el van belang voor de w etgever 

(vgl. V an M ale 1990 en W aaldijk 1994) als voor de rech ter. H et bew aken van 

deze verh ouding tussen h et democratisch e en h et rech tsstatelijke karakter 

van de besluitvorming kan niet alleen van de rech ter komen. Juist w at ‘van 

de andere kant’ w ordt uitgedragen – door democratisch  gelegitimeerde dra-

gers van staatsgezag dus – is h ier van belang, net zoals h et van belang is dat 

de rech ter naar de w etgever verw ijst w anneer h ij niet met geijkte, legitieme 

interpretatiemeth oden kan voorzien bij een lacune of een conflict met h oger 

rech t. Politici dienen dus niet alleen bedach t te zijn op w at zij zeggen, maar 

ook op datgene w aarover zij gelet op de constitutionele positie van de rech ter 

dienen te zw ijgen.
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1. 4  vertrouw en op het recht en de rechtspraak

D e afw ijzing van geh eime w etten is niet alleen h et startpunt van een erken-

ning van h et democratisch  principe als tegendeel van de tirannie, maar is er 

ook een voorw aarde voor dat rechtspraak ‘fair’ kan zijn. H et is de taak van 

de rech ter om pas uitspraak te doen nadat de – in h oor en w ederh oor – naar 

voren gebrach te standpunten zijn beoordeeld aan de h and van maatstaven 

die de justitiabelen evenals h un rech ters vooraf h ebben kunnen kennen: 

enerzijds de maatstaven van de w aarh eid, die overeenstemming vereisen 

van feitelijke conclusies met standaarden van w aarh eidsvinding en bew ijs-

voering; anderzijds de maatstaven van h et rech t, die overeenstemming 

vereisen van de normatieve conclusies met regels en beginselen w aarvoor 

de w et als kenbron dient. Tot de eisen van een fair trial in de zin van artikel 

6 en 7 van h et Europese V erdrag tot besch erming van de rech ten van de mens 

en de fundamentele vrijh eden (evrm ) beh oort dat geen feit strafbaar is dan 

uit krach t van een daaraan voorafgegane strafbepaling. En artikel 49, eerste 

lid, eerste volzin, van h et H andvest van de grondrech ten van de Europese 

Unie (H andvest greu ) bepaalt (gelijkluidend aan art. 7 evrm ): “N iemand 

mag w orden veroordeeld w egens een h andelen of nalaten dat geen strafbaar 

feit naar nationaal of internationaal rech t uitmaakte ten tijde dat h et h andelen 

of nalaten gesch iedde.”

H et is niet alleen in h et kader van een fair trial dat de besch erming van grond-

rech ten de transparantie van h et burgers bindende normenstelsel verzekert. 

V oor de beperking van grondrech ten geldt in elk van de beperkingsclausules 

van h et evrm  dat ze bij w et zijn voorzien (prévues par la loi, prescribed by 

law ). Artikel 52, eerste lid, eerste volzin van h et H andvest greu  omsch rijft dit 

aldus: “B eperkingen op de uitoefening van de in dit h andvest erkende rech ten 

en vrijh eden moeten bij w et w orden gesteld en de w ezenlijke inh oud van 

die rech ten en vrijh eden eerbiedigen.” In juridisch e zin is daaraan voldaan 

met publicatie in media zoals h et Staatsblad, maar naar h uidig inzich t rust 

op de staatsinstellingen de taak om via voor niet-juristen begrijpelijke samen-

vattingen de kenbaarh eid van de rech tsnormen te bevorderen. D it draagt 

niet alleen aan maatsch appelijke h armonie, maar ook aan de naleving van die 

normen bij. 

D it betekent niet dat rech tspraak maximale transparantie ontw ikkelt door 

zich  vast te klampen aan regeltoepassing. T ransparantie dient, zoals gezegd, 

de redelijkh eid van een ontw ikkelde democratisch e rech tsstaat. D it vergt een 

w ijze van argumenteren die tot op h et concrete niveau doorw erkt. V erkeerde 

alternatieven, zoals accumulatie van controlemech anismen en h et vervangen 

van rech tsregels door ‘afspraken’ die uit onderh andelingen voortkomen, 

belemmeren de transparantie van een op regels gebaseerde rech tsorde.
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1.5 een burgerrecht op transparantie

In zijn grote w erk over Development as Freedom bespreekt Amartya Sen 

de voorw aarden voor een maatsch appelijke en economisch e ontw ikkeling die 

mensen – ook in delen van de w ereld w aar gebrek en armoede h et leven van 

de mensen beh eersen – een rech tvaardige samenleving bieden. H ij bespreekt 

de institutionele en instrumentele vrijh eden die h ieraan gestalte geven, w aar-

onder “transparency guarantees” (Sen 1999: 10; 39–40). D eze w aarborgen 

zijn van belang zow el voor h et functioneren van overh eden als voor dat van 

bedrijven, en zeker voor h un onderlinge relaties (Sen 1999: 185–186). In ont-

w ikkelingslanden zijn daarvan in alle sch erpte voorbeelden te vinden, maar 

als constitutioneel beginsel geldt dit overal. 

O mdat de rech tspraak niet alleen ter beslech ting van gesch illen, maar ook 

als h et in concrete gevallen w erkzame deel van de staatsmach t een sleutel-

functie vervult, is de motivering van rech terlijke uitspraken meer dan een 

vormvereiste. T ransparantie is dus, ook al is de w oordkeus van grondw etten 

en w etten traditioneel beperkt tot trefw oorden als openbaarh eid, een onmis-

kenbaar en onmisbaar constitutioneel beginsel. Z e moet in de reële w erk-

w ijze – procedureel, tekstueel en substantieel – van staatsorganen gestalte 

krijgen. D e tekstuele dimensie is van w ezenlijk belang, omdat anders afbreuk 

zou w orden gedaan aan ech te Ö ffentlichkeit. H oe verrassend de omsch rij-

ving op h et eerste gezich t ook is, de redactie van de D uden – in h et D uitse 

taalgebied een equivalent van W inkler Prins en V an D ale tezamen – h eeft 

terech t transparantie geth ematiseerd als aspect van de rech ten van de burger 

(E ich h off-C yrus en Antos 2008). D aarbij gaat h et zow el om de begrijpelijk-

h eid van de taal als om de intrinsieke begrijpelijkh eid van de gebruikte con-

cepten en redeneringen. O ok h ier blijkt w eer dat transparantie niet alleen 

een procedurele kw aliteit is, maar in de kern van de zaak een kw aliteit die 

de rech tvaardigh eid van de toepassing van h et geldende rech t bepaalt. Z onder 

deugdelijke gronden kan geen mens transparant motiveren. In de kenbare 

motieven van de rech terlijke beslissing moet transparant w orden w at de w et-

gever met zijn regels h eeft beoogd en w elke garanties inzake mensenrech ten 

de w erking van alle staatsorganen inkaderen.

T ransparantie is een w oord dat in grondw etten niet pleegt voor te komen, 

openbaarh eid w el. D oor openbaarh eid kan de uitoefening van mach t door 

de staat transparant w orden. M aar de enkele toegankelijkh eid van docu-

menten en vergaderingen is daarvoor niet voldoende. H et komt erop aan dat 

burgers, in h et kader van democratisch e rech tsvorming en als uitdrukking 

van h un gemeensch appelijkh eid, elkaar gelijkelijk en in w ederkerige redelijk-

h eid kunnen aanspreken. 
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1.6 conclusie

H et constitutionele beginsel van de transparantie is dus, zij h et onder andere 

benamingen, terug te vinden in de ideële ondergrond en de praktisch e w er-

king van de democratisch e rech tsstaat. Als beginsel kan en moet h et nu een 

drijvende krach t zijn om voor de kenbaarh eid van oordeelsvorming, motive-

ring en bekendmaking van juridisch e oordelen nieuw e vormen te vinden – 

vormen die niet als louter communicatietech nieken mogen w orden opgevat, 

maar die de intrinsieke redelijkh eid van rech t en rech tspraak dich ter bij 

de rech tsgenoten brengen.
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noot

1 ech r , 11 juli 2002, C h ristine G oodw in v. u k , Appl. N o. 28957/95, § 74.
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