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‘Transparantie: ik ben er tegen.’ Zo opent de
column van Maxim Februari in NRC van
6 mei jongstleden. Het gaat volgens hem
om een ‘hoera-woord’ ofwel ‘een tover-
woord dat inmiddels tot taak heeft alle
morele problemen van onze tijd op te
 lossen.’ Het lot van hoera-woorden is
 volgens Februari echter dat ze ‘nooit iets
betekenen’ en de betekenis van het begrip
om zeep helpen. Ook Corien Prins, de
auteur van het hoofdartikel ‘Rechtspraak en
transparantie: inbreng voor een noodzakelijk
debat’, stelt in het begin van haar bijdrage
dat transparantie een ambigu concept is en
de veelheid aan betekenissen ‘de vraag
oproept of “transparantie” überhaupt wel
een betekenisvol begrip is.’ 

Toch is het artikel van Prins over transpa-
rantie en rechtspraak verre van betekenis-
loos. Ten eerste is het een zeer geslaagde
poging om de essentie van het vuistdikke
rapport van de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid Speelruimte voor
transparantere rechtspraak weer te geven.
Ten tweede maakt het duidelijk dat wel
degelijk een heel zinvolle en relevante
 discussie over rechtspraak en transparantie
gevoerd kan worden. In het hoofdartikel
worden allereerst de verschillende elemen-
ten van transparantie ontleed en wordt stil-
gestaan bij de motieven voor transparantie
en de instrumenten om deze te bevorderen.

Daarbij staat het perspectief van rechters
voorop, wie, onder andere via een enquête,
gevraagd is te reflecteren op transparantie
en rechtspraak. 
De speelruimte voor transparantie die
 vervolgens wordt gedefinieerd, bevindt zich
volgens Prins niet zozeer op het niveau van
de klassieke interpretaties van dit begrip als
‘openheid’ en ‘begrijpelijkheid’. Veeleer
dient deze ruimte, mede in het licht van de
veranderde maatschappelijke en politieke
relevantie van de rechtspraak, gezocht te
worden in het concept ‘bekritiseerbaarheid’. 
In de inleiding op het hoofdartikel staat
Kees Sterk stil bij de wijze waarop de
bekritiseerbaarheid nadere invulling zou
kunnen krijgen. Zijn prikkelende stelling
luidt dat de introductie van dissenting
 opinions zou kunnen bijdragen tot een meer
open rechtspraak. 
De bijdragen van Prins en Sterk lijken daar-
mee in zekere zin het ongelijk van Februari
aan te tonen: transparantie wordt in het
publieke domein niet alleen gebruikt als
‘hoera-woord’, maar de discussie die hier-
over thans in de rechtspraak wordt gevoerd
betreft wel degelijk de dieperliggende
 betekenis van het begrip ervan.

Ook Krijn van Beek bepleit in zijn column
‘Kunt u ons misschien helpen’ een vorm
van transparantie. De input van buiten die
hij voorstaat, betreft geen kritiek maar een
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concrete suggestie voor de invulling van
vernieuwing en verbetering van de recht-
spraak. Hij pleit ervoor dat de Rechtspraak
gebruikmaakt van de denkkracht van bur-
gers, van ‘externe hulptroepen’, al dan niet
via vernieuwende methoden als crowd -
sourcing. 

Deze Rechtstreeks besluit met de eerste
aflevering in een nieuwe serie, een serie
over de regiefunctie van de rechter, een
thema dat zich in grote aandacht mag
 verheugen en de komende jaren zeker nog
aan belang zal winnen. In deze serie zal
vanuit het perspectief van elk rechtsgebied
de regiefunctie aan de orde worden gesteld,
te beginnen, in dit nummer, met het
bestuursrecht. Via de ‘nieuwe zaaksbehan-
deling’ (NZB) is in het bestuursrecht vorm-
gegeven aan de regiefunctie van de rechter.
In hun bijdrage beschrijven Bert Marseille
en Peter Nihot de totstandkoming, de
 invulling en de effecten van de NZB. 

Hans den Tonkelaar
Suzan Verberk

Literatuur
Maxim Februari, ‘Liever begrippen dan woorden’,

Column NRC 6 mei 2013. 
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Kunt u ons helpen misschien?

Krijn van Beek

co
lu

m
n

Wie in een Opel Kadett uit 1980 stapt
kan niet anders dan geschokt zijn over
de schandalige kwaliteit van het ding.
De deurtjes bedekt met het goed -
koopste plastic dat over stukjes bord-
karton is getrokken, de pook een
kromme waterleidingbuis en de door-
gezakte stoeltjes bekleed met armzalig
skai; was dit echt wat ze toen een auto
noemden? En dan zijn we nog niet
eens gaan rijden…

Hoe kan dit? Wie vond het oké dat
mensen hiermee de openbare weg
opgingen? Wanneer precies zijn auto’s
veranderd van gevaarlijke braadsledes
in alledaagse praktische gebruiksvoor-
werpen? Die bovendien niet wekelijks
bij de garage staan en die niet per
definitie na drie jaar zijn doorgeroest?
Want ook dat hoorde typisch genoeg
bij het rijgenot van dertig jaar geleden.
Wanneer heeft die revolutie plaats -
gevonden? Het interessante is: niet. Er
was geen revolutie. Wat nu revolutio-
nair oogt, is het product van kleine
 verbetering op kleine verbetering op
kleine verbetering op kleine verbete-
ring. En die Kadett van toen was niet
een product van ernstige nalatigheid,
het was het beste wat we konden.

Zulk voortdurend verbeteren verwachten
we ook in overheidsorganisaties, maar
dat het ook gebeurt is niet vanzelf -
sprekend. De ambtenaar die denkt dat
iets beter kan, krijgt al snel te horen:
‘Ah, dus je vindt dat we het fout doen?’
Andere varianten zijn ‘doen we al’, ‘kan
niet’ en ‘mag niet’. Hierdoor is elke
kleine verbetering al snel een groot
bureaucratisch gevecht – zelfs als alle
betrokkenen wel graag willen. En zo
zijn verbeteringen bij de overheid
 precies andersom dan bij de auto, waar
elke kleine verbetering een kans is
klanten te behagen en je concurrenten
te verslaan. Er zijn zelfs mensen die
denken dat overheidsorganisaties
 helemaal niet kúnnen innoveren, zoals
de Engelse big-society-goeroe Phillip
Blond die dan ook pleit voor een
 radicaal overhevelen van staatstaken
naar burgers.

Gelukkig echter voor overheidsorgani-
saties hoeven we onze innovatie tegen-
woordig niet meer helemaal zelf te
doen. Hele legers – soms zeer gekwali-
ficeerde – hulptroepen staan paraat om
een handje te helpen, meestal nog
 gratis ook, vanuit burgerbetrokkenheid.
De kunst is om daarvoor open te staan
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en dat te benutten en daar zijn mooie
voorbeelden van. Via de website inter-
netconsultatie.nl bijvoorbeeld vraagt
de overheid om reacties op concept-
wetsteksten: elke conceptwet die hier
wordt gepost leidt tot honderden,
soms duizenden suggesties voor ver -
betering. Hoewel de site niet erg
bekend is, moeilijk te vinden en nog
geen handige interactie kent, leidt hij
keer op keer tot echte verbetering van
wetsvoorstellen.

Een andere vorm biedt www.innocen-
tive.com, dat partijen die een probleem
hebben (seekers) in contact brengt met
mensen die een oplossing kunnen
 bieden (solvers). Aanvankelijk gaat het
om farmaceutische bedrijven die via de
website hun ingewikkeldste lab-vraag-
stukken voorleggen aan een wereldwijd
groeiend leger van knappe koppen die
de uitdaging aan willen gaan en
 mogelijke oplossingen aandragen. Dit
blijkt uitermate succesvol. Gaandeweg
vinden ook allerlei andere partijen dit
een interessante weg om oplossingen
te vinden voor hun lastige vragen.
Innocentive kan overigens ook ‘in huis’
worden ingezet om de besloten kring
van eigen medewerkers in te schakelen
voor het oplossen van de vraagstukken
van de eigen organisatie.

Inmiddels zien we meer van dit soort
crowdsourcing om publieke organisa-
ties te helpen hun prestaties te ver -
beteren. In het justitiedomein bijvoor-
beeld in de vorm van experimenten bij

de politie die burgers vraagt mee te
helpen bij de opsporing van verdachten
(wat overigens ook weer nieuwe
 juridische vragen oproept). Minister
Timmermans van Buitenlandse Zaken
vraagt burgers om input voor zijn
 mensenrechtenbeleid via de website
mensenrechtenbrief2013. Bij Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties
wordt in de vorm van de site slimmer-
netwerk.nl gepoogd het innovatie -
potentieel van de overheid te verster-
ken. En op de website innovating -
justice.com vinden we tientallen voor-
beelden van vernieuwingen in het recht
uit de hele wereld.

Maar is innovatie dan nodig in de
wereld van het recht? Is het recht niet
vooral gebaat bij continuïteit en voor-
spelbaarheid in plaats van allerlei
 vernieuwingsdrift? Er zijn twee redenen
om te denken dat innovatie in het
rechtsdomein grote urgentie heeft. Ten
eerste zijn we verplicht de kwaliteit van
de rechtsstaat Nederland te verbeteren
waar dat maar mogelijk is. In alle denk-
bare kwaliteitsdimensies moeten we
net als de makers van de Opel Kadett
voortdurend de kleine stapjes van
 verbetering zetten. En dat niet alleen
binnen de eigen organisatie, maar
vooral ook samen met alle partijen die
relevant zijn voor wat burgers en bedrij-
ven uiteindelijk aan rechtsstatelijkheid
krijgen. Justitiabelen mogen bijvoor-
beeld nog zo tevreden zijn over de
behandeling door de rechter, dat
 betekent nog niet dat ze ook tevreden
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zijn over het gehele verloop van een
langslepende procedure. Om conflict-
oplossing in lijn te brengen met de
snelheid en kwaliteitsverwachting van
onze samenleving, kunnen we best wat
externe hulptroepen gebruiken.
Ten tweede zien we dat er forse nieuwe
uitdagingen op ons afkomen. Op het
praktische niveau zien we steeds meer
rechtszaken, toenemende juridische
complexiteit en afnemende middelen.
Op een meer fundamenteel niveau zien
we dat de digitalisering van onze
samenleving vragen oproept over de
wijze waarop we de kernwaarden van
de rechtsstaat kunnen verankeren.
 Allemaal vragen waar we denkkracht
van buiten hard bij nodig hebben.

We zien dus grote uitdagingen en
nieuwe mogelijkheden om die aan te
gaan. Het meest essentiële en het
meest lastige zal echter steeds blijken
te zijn het stellen van de vraag, die
even simpele als revolutionaire vraag:
kunt u ons helpen, misschien?

Graag geef ik het stokje voor deze
column door aan Sam Muller, directeur
van The Hague Institute for the Inter -
nationalisation of Law (HIIL) en initiatief-
nemer van Innovating Justice.
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Naar een meer open karakter 
van de rechtspraak
Inleiding op het hoofdartikel

Kees Sterk

In zijn recente boek De Nieuwsfabriek. Hoe media ons wereldbeeld vervormen beschrijft
Rob Wijnberg, oud-hoofdredacteur van nrc•next, op verontrustende wijze de invloed van
nieuws op het wereldbeeld van degenen die nieuws tot zich nemen. Enkele stellingen die hij
behandelt zijn: nieuws is gericht op uitzonderingen en blaast daarom incidenten op tot
structurele problemen. Nieuws moet kort en bondig zijn. Het is daardoor niet geïnteresseerd
in feiten of de context waarin feiten betekenis krijgen, maar in snel (ver)oordelen, zonder
een degelijke discussie of weging van argumenten. Het gevolg van dit alles is dat geen
inzicht geboden wordt in de manier waarop de wereld in elkaar steekt, maar beeldvorming
de overhand krijgt.
Hoe anders is het dagelijkse werk van ons rechters! Wij willen de feiten kennen, gaan daar
ook steeds actiever naar op zoek. Wij wegen daarna argumenten en proberen dan, na een
discussie in raadkamer, tot een afgewogen oordeel te komen. Dat oordeel houden we in
geweten voor juist en we proberen het overtuigend te motiveren. Laten we ons vooral niet
door beeldvorming laten leiden bij de dagelijkse berechting van zaken, voeg ik daar uit de
grond van mijn hart aan toe. 

De aanleiding van de recent verschenen Verkenning van de Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid (WRR) getiteld Speelruimte voor transparantere rechtspraak is het
beeld van de rechtspraak – in de woorden van de Minister van Veiligheid en Justitie – dat zij
‘in zichzelf gekeerd, onbereikbaar, ouderwets, misschien wel wereldvreemd’ is. De minister
vervolgde: ‘We weten allemaal dat de werkelijkheid anders is, maar we moeten wel iets aan
dat imago doen.’ Beeldvorming als aanleiding voor een wetenschappelijke verkenning, daar
zal toch menig rechter niet direct enthousiast van worden. En wiens beeld van de recht-
spraak wordt dan onderzocht, alleen dat van de media en de politiek? Is er werkelijk sprake
van een (imago)probleem bij de rechtspraak vanwege beeldvorming? En zo ja, is dan de
oplossing een sausje over de kernwaarden? Nee, als dat het is, dan laat ik die speelruimte
voor transparantie graag aan mij voorbijgaan, zal menig collega menen. Toch blijkt uit de
Verkenning zelf dat dit zeker niet voor iedereen geldt. Meer dan vijftig procent van de
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 geïnterviewde rechters vindt dat de rechterlijke macht zich meer bewust moet tonen van het
type samenleving waarin zij functioneert, en met meer visie en strategie over het belang, de
rol en de werkwijze van het instituut Rechtspraak moet communiceren. Daarmee zetten
rechters niet alleen zelf het thema ‘transparantie en rechtspraak’ op de agenda van de recht-
spraak, maar stellen zij ook inhoudelijke onderwerpen aan de orde die de kern van de recht-
spraak raken. 

Dat laatste vereist enige uitleg. Communiceren met meer visie en strategie, daar gaat het
om. Dat roept direct al de vraag op: wie ontwikkelt die visie en strategie dan? De Hoge
Raad/Raad van State, de Raad voor de rechtspraak, rechterlijke colleges ieder voor zich, de
gezamenlijke rechters, of een (structureel) samenwerkingsverband van deze actoren? Hoe
verhoudt die visie en strategie zich tot de rechterlijke onafhankelijkheid (moeten individuele
rechters in individuele zaken die visie en strategie kunnen doorkruisen)? Moet er één
gezicht van de rechtspraak komen dat die visie en strategie in de media uitdraagt? Zo ja,
wie moet dat dan zijn, de president van de Hoge Raad/vicevoorzitter van de Raad van State,
de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, de voorzitter van de NVVR of nog een
andere functionaris? Dit zijn vragen waarop naar mijn mening geen antwoord gegeven kan
worden zonder opnieuw te overdenken wat de kern van onze rechtspraak is. 

Was de aanleiding voor de Verkenning ‘beeldvorming’, de Verkenning zelf roept de recht-
spraak op in de spiegel te kijken en zich opnieuw fundamentele vragen te stellen over haar
relatie met de samenleving. In de woorden van het verantwoordelijk raadslid bij de WRR,
Prins: ‘De uitdaging zit er (...) in om systematisch op waarde te schatten welke fundamenten
en tradities van levensbelang zijn voor de rechtspraak en welke door de tijd zijn ingehaald
en wellicht beter verlegd kunnen worden in het licht van juist het verwerven en behouden
van die wezenlijke fundamenten.’ 
Het centrale nieuwe begrip in de Verkenning is het begrip ‘bekritiseerbaarheid’. Ik begrijp
dat de rechtspraak haar sfinxhouding moet laten varen, en – waar kernwaarden van de
rechtspraak dit niet onmogelijk maken – zich opener dan nu en meer als gesprekspartner
moet opstellen, zodat een (betere) dialoog met de samenleving mogelijk wordt. 
Die sfinxhouding brengt nu nog vaak met zich dat geen inzicht wordt gegeven in de over-
wegingen en afwegingen die achter het oordeel schuilen, dat als onontkoombaar wordt
opgeschreven. Dat gebrek aan inzicht in de overwegingen en afwegingen maakt het voor de
samenleving moeilijk fundamentele noties die impliciet aan een uitspraak ten grondslag
 liggen, aan kritiek bloot te stellen of bespreekbaar te maken, terwijl er vanwege onvrede
over het functioneren van de rechtspraak (rechterlijke dwalingen, hoogte straffen) wel
behoefte aan is. 
Een voorbeeld ter verduidelijking. De meeste strafmotiveringen kennen nog steeds de
 structuur van beschrijven van feiten, het opsommen van factoren die de straf hoger, dan wel
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lager maken, met als slotstuk een straf. Hoewel een dergelijke structuur als zodanig bij de
Hoge Raad niet tot cassatie zal leiden, heeft zij als nadeel dat bij een identieke strafmotive-
ring vaak tot straffen kan worden geconcludeerd die in hoogte substantieel verschillen. Met
andere woorden: de structuur van een dergelijke strafoverweging geeft geen inzicht in de
gedachtegang of uitgangspunten van de rechter. Het niet-expliciteren van de gedachtegang
of uitgangspunten in een strafmotivering veroorzaakt daardoor onrust (want de hoogte van
de straf wordt niet begrepen). Belangrijker nog is dat het verhindert dat een zinvolle discus-
sie op een abstracter niveau tussen rechtspraak en samenleving over de hoogte van straffen
kan worden gevoerd. Indien de strafrechter in strafmotiveringen expliciet zou aangeven
welke straf zij voor een delict als regel als beginpunt van redeneren hanteert, dan biedt dat
beginpunt de basis voor een zinvolle dialoog tussen rechtspraak en samenleving.

De Verkenning noemt diverse onderwerpen waar er voor de rechtspraak nog ruimte gevonden
kan worden om zich meer dan nu open te stellen voor (kritiek uit) de samenleving. Ik zal
die hier niet allemaal noemen of bespreken. Een interessante mogelijkheid wil ik toch kort
aanstippen: dissenting opinions. 
Vrij algemeen is aanvaard dat de wetgever aan de rechter op veel belangrijke gebieden
ruimte laat voor antwoorden op rechtsvragen. Deze (beleids)ruimte maakt dat in ieder geval
de hoogste rechter een (rechtspolitieke) keuze zal moeten maken. Hij legt deze keuze in zijn
uitspraak neer. In die uitspraak wordt de te maken keuze echter niet als zodanig gepresen-
teerd. De voors en tegens van een bepaalde keuze worden in zo’n uitspraak niet of zelden
aangetroffen, alhoewel die in de raadkamer uitvoerig zijn bediscussieerd. De klassieke wijze
waarop een uitspraak wordt vormgegeven, namelijk als een logische en enig mogelijke
gevolgtrekking uit de rechtsbronnen, versluiert in dit soort zaken het zicht op de afwegingen
die de hoogste rechter heeft gemaakt. Door de keuze expliciet aan de orde te stellen en de
argumenten voor en tegen in de uitspraak op te nemen, wordt niet alleen beter verantwoor-
ding afgelegd over de keuze en de rechtsontwikkeling beter gestuurd, maar wordt aan de
buitenwereld ook meer houvast gegeven in het duiden, bekritiseren of accepteren van de
 uitspraak. Terecht wordt in mijn ogen dan ook in de Verkenning gepleit voor een meer
 discursieve wijze van argumenteren in uitspraken, of voor dissenting opinions. 
Echter, minder dan 25 procent van de geïnterviewde rechters is op dit moment warm te
 krijgen voor het invoeren van dissenting opinions bij de hoogste rechters. Dit verbaast mij
niet, omdat de beeldvorming over dissenting opinions bepaald wordt door de situatie in
Amerika. De traditionele bezwaren zijn bekend: dissenting opinions passen niet in de
rechtscultuur van continentaal Europa. Ze leiden tot politieke benoemingen in de hoogste
rechtscolleges (Amerikaanse toestanden). En een enkele manager zal opmerken dat het de
productie om zeep zal helpen.
De beeldvorming omtrent dissenting opinions in de rechtspraak is kortom negatief. Maar is
die beeldvorming op feiten gebaseerd? Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
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kent de dissenting opinion, evenals diverse Europese landen, zoals Duitsland, Polen, Spanje,
Portugal, Hongarije, Bulgarije, Tsjechië en Finland. Is de recente benoeming van de
 Nederlandse rechter mr. J. Silvis in het genoemde Europese Hof een politieke benoeming
geweest? Zijn de benoemingen van de hoogste rechters in Duitsland en Finland politieke
benoemingen? Indien het antwoord negatief is – voor de benoeming van mr. Silvis weet ik
dat en voor de benoemingen in Duitsland en Finland zou me dat niets verbazen – dan zou ik
graag willen weten welke waarborgen tegen politieke benoemingen in de benoemingsproce-
dure aldaar zijn opgenomen en of die ook in de Nederlandse benoemingsprocedure zouden
passen. Ook het verband tussen dissenting opinions en verminderde productie zou ik wel
eens onderzocht willen zien. Zoals ik er nu tegenaan kijk, denk ik niet dat dat verband
bestaat, omdat slechts een gering aantal zaken zich voor dissenting opinions leent en op dit
moment aan dat soort zaken – gelukkig – toch al veel tijd wordt besteed. Kortom: de
 Verkenning agendeert vele interessante achterliggende vragen, die, naar ik hoop, in een
 vervolg onderzocht en beantwoord zullen worden.

De bijdragen in de Verkenning houden de rechtspraak een spiegel voor met de oproep tot
fundamentele heroverweging: het karakter van de rechtspraak moet fundamenteel opener
dan nu worden. Een dergelijke oproep kunnen inhoudelijk gerichte rechters toch niet
 onbeantwoord laten?!
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Rechtspraak en transparantie:
inbreng voor een noodzakelijk
debat 
Corien Prins

1 Een simpel verzoek, maar… 
‘De Rechtspraak moet zich transparanter opstellen’, aldus een regelmatig verkondigde
 stelling. Een stelling die vorig jaar nog werd verwoord door de Minister van Veiligheid en
Justitie: in de beeldvorming is de Rechtspraak – aldus Opstelten bij zijn kennismaking in
oktober 2012 met de nieuwe presidenten van de gerechten – ‘in zichzelf gekeerd, onbereik-
baar, ouderwets, misschien zelfs wereldvreemd’. ‘Wij weten allemaal dat de werkelijkheid
anders is, maar we moeten wel iets aan dat imago doen’, aldus de bewindspersoon. Achter
de ogenschijnlijk zo eenvoudig geponeerde stelling dat de Rechtspraak werk moet maken
van transparantie, schuilt echter een weerbarstige en complexe thematiek. Over deze
 thematiek verscheen op 17 januari jl. een studie van de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR).1 Gebundeld onder de titel Speelruimte voor transparantere recht-
spraak bevat de studie een negental hoofdstukken van zowel medewerkers van de WRR als
externe auteurs met theoretische beschouwingen en veel nieuw empirisch materiaal. De
onderhavige bijdrage put in zeer kort bestek uit dit werk en vat enkele van de belangrijkste
bevindingen samen.

Een telkens terugkomend discussiepunt in het debat over transparantie en Rechtspraak richt
zich op de behoefte aan transparantie. Waarom eigenlijk zou de Rechtspraak werk moeten
maken van transparantie? Het gaat toch goed, nu het percentage burgers dat aangeeft
 vertrouwen in de Rechtspraak te hebben al jaren rond de 60% schommelt?2 De vraag is
 eenvoudiger gesteld dan beantwoord. Allereerst omdat transparantie een ambigu concept
blijkt te zijn, waaraan meer dan één invulling valt te geven. Kortom, waar hebben we het
exact over als we het belang van transparantie agenderen? Scholtes komt in haar analyse
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van het begrip tot zeven ‘verhalen’ en betekenissen, wat de vraag oproept of ‘transparantie’
überhaupt wel een betekenisvol begrip is.3 Transparantie is bovendien in essentie een
 procesbeginsel en zegt als zodanig nog niets over datgene wat transparant moet worden
gemaakt, behalve dát het transparant moet zijn. Ten tweede: transparantie beoogt het werk
van de rechterlijke macht inzichtelijker en begrijpelijker te maken, maar zegt nagenoeg
niets over de duiding van de verstrekte informatie door de ontvanger. Afhankelijk van hun
relatie tot de Rechtspraak zullen die ontvangers (justitiabele, burger, politiek) de verstrekte
informatie verschillend duiden. Ten slotte, de vraag naar de behoefte aan transparantie stelt
zich verschillend al naar gelang het niveau dat aan de orde is, namelijk de individuele
 rechter, de rechterlijke organisatie en de rechterlijke macht als instituut. 

Kortom, transparantie is bij nadere beschouwing een nogal verhullend begrip. Daarbij heeft
de roep om transparantie soms ook wel wat weg van een modeverschijnsel. Maar die roep
agendeert wel een aantal reële uitdagingen, die de WRR heeft willen doordenken voor het
bijzondere instituut Rechtspraak. Want laten we wel wezen: zelfs als we willen dat bijzon-
dere en waardevolle dingen hetzelfde blijven, noodzaakt dat soms juist tot het inzetten van
veranderingen. Daarbij maken de enquêtes onder zowel rechters als burgers uitgevoerd in
het kader van de WRR-studie duidelijk dat de behoefte aan transparantie wel degelijk wordt
gevoeld. Niet alleen buiten, maar ook binnen de Rechtspraak. 

Gegeven de ‘roep om transparantie’ is een voor de Rechtspraak cruciale vraag: wat is een
gerechtvaardigd verlangen van de buitenwereld en waar begint een onwenselijke inmenging
met de grondwettelijk gegarandeerde onafhankelijke positie van rechters? En: in hoeverre
verschilt de Rechtspraak en mag ze verschillen van andere domeinen van het openbaar
bestuur die ook mee moeten gaan in het openen van de luiken? Op een aantal terreinen zal
met transparantie tegemoet kunnen worden gekomen aan maatschappelijke wensen, maar
soms zal publieke verantwoording op rechtsstatelijke en andere grenzen stuiten. Besloten-
heid zal soms prioriteit moeten krijgen, bijvoorbeeld met het oog op de privacy van de
 verdachten, het belang van de waarheidsvinding of dat van de ongestoorde beraadslaging
van rechters. Achter de terechte maar wel relatief eenvoudig gestelde oproep tot een trans-
parantere Rechtspraak ligt kortom een veelheid aan complexe kwesties en afwegingen. In
deze bijdrage worden – noodzakelijkerwijs voor dit tijdschrift kort en bondig (ook qua
bewijsvoering) – de belangrijkste observaties en aanbevelingen uit de WRR-studie weer -
gegeven. Dat gebeurt in een tweetal delen. Belangrijk is allereerst te weten hoe rechters zelf
oordelen over de mate waarin de Rechtspraak transparant is, dan wel dient te zijn. Boven-
dien: hoe zou transparantie in hun ogen vorm moeten krijgen? Hierna wordt daarom eerst
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verslag gedaan van de enquête onder rechters (paragraaf 2).4 Vervolgens worden deze
bevindingen meegenomen in een meer algemene beschouwing over de lijnen waarlangs de
Rechtspraak het debat over de speelruimte voor verdere transparantie zou kunnen voeren
(paragraaf 3).5 De laatste paragraaf, ten slotte, bevat een korte afronding.

2 Rechters aan het woord
Hoe staan rechters in het debat over (meer) transparantie? Weliswaar was de nodige infor-
matie voorhanden, maar deze was veelal anekdotisch van aard en doorgaans beperkt tot het
strafrecht. Onduidelijk bleef hoe rechters over vele kwesties rondom transparantie oordelen:
denken ze bij transparantie primair aan het proces van rechtspreken (zoals de inzichtelijk-
heid van procedures), gaat het hen vooral om het product van rechtspraak (bijvoorbeeld de
begrijpelijkheid van het vonnis) of hebben rechters het bij hun oordeel vooral over trans -
parantie op het niveau van het instituut (bijv. uitleggen waar de Rechtspraak voor staat) dan
wel over het personeel (zoals informatie over nevenfuncties van rechters)? In het navolgende
wordt in kort bestek een antwoord op deze en andere vragen gegeven.6 Voor dit moment in
het betoog is het daarbij relevant te vermelden dat het begrip transparantie in het onderzoek
werd ingekleurd via drie elementen: doorzichtigheid (openheid), begrijpelijkheid en bekriti-
seerbaarheid (open staan voor debat en kritiek). In paragraaf 3.2 zullen deze drie elementen
nader worden uitgediept. 

2.1 Elementen en motieven achter transparantie
Alvorens de rechters de nadere inkleuring van het ambigue begrip transparantie mee te
geven via de bovenstaande drie begrippen, werd eerst verkend waar rechters het begrip zelf
mee associëren. In de enquête werd hun daarom een reeks van begrippen voorgelegd en
gevraagd met welk begrip zij transparantie associëren. In de tabel staan de antwoorden.
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Kunt u aangeven waarmee u transparantie in eerste instantie primair associeert? 

En in tweede instantie?

En in derde instantie?

(antwoorden in procenten) 1e instantie 2e instantie 3e instantie Totaal score

Openheid 45 10 7 27
Begrijpelijkheid 23 24 9 21
Controleerbaarheid 16 23 17 18
Verantwoording 6 18 21 13
Vertrouwen 4 8 10 7
Professionaliteit 2 4 11 4
Acceptatie 1 4 7 3
Bekritiseerbaarheid 1 3 6 2
Kwaliteit 1 2 7 2
Gezag 1 2 2 1
Minder formaliteit 0 2 2 1
Bureaucratie 1 0 1 1
Innovatie 0 0 1 0
Anders

De totaalscore is berekend door het gemiddelde van de drie kolommen te nemen, met een gewicht
drie voor de eerste keus, een gewicht twee voor de tweede keus, en een gewicht van één voor de
derde keus.

Uit de antwoorden blijkt dat voor rechters ‘openheid’ en ‘begrijpelijkheid’ de belangrijkste
elementen van transparantie zijn. Opvallend is de lage score van een tweetal associaties
waar in de literatuur en het debat over transparantie vaak aan wordt gerefereerd, namelijk
‘gezag’ en ‘kwaliteit’.
De vraag naar de behoefte aan transparantie kan niet worden beantwoord zonder eerst
scherper in beeld te krijgen of rechters de noodzaak van een discussie over transparantie
herkennen en welke motieven achter de behoefte aan transparantie schuilgaan. Aldus werd
rechters allereerst gevraagd of ze de ‘roep om transparantie’ herkennen.

De roep om transparantie van de Rechtspraak:

(antwoorden in procenten) (helemaal) (helemaal) geen
mee eens mee oneens mening

is sterk aanwezig 78 15 8
is terecht 82 14 4
houdt me erg bezig 36 58 6
ervaar ik als een druk bij mijn werkzaamheden 14 82 4
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Het blijkt dat de rechters de roep om transparantie beslist herkennen, en deze ook terecht
achten. Zij ervaren deze roep om transparantie vooral vanuit de media en de politiek, en wat
minder van andere partijen uit de samenleving.7 Voor de meesten geldt echter dat het geen
onderwerp is dat ze erg bezighoudt. Ook ervaren ze het niet als een druk op hun werkzaam-
heden. 
Vervolgens werd aan de rechters een aantal motieven voor zowel transparantie als besloten-
heid voorgelegd, met het verzoek aan te geven in welke mate ze het met het genoemde
motief eens zijn. In de volgende twee tabellen staan de resultaten. 

Percentage respondenten dat het (geheel) eens is met dit motief voor transparantie

Transparantie is belangrijk omdat:

daarmee beter verantwoording aan de samenleving wordt afgelegd 78
de taak van rechters dan beter door leken wordt begrepen 66
daardoor de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechtspraak of rechter aantoonbaar wordt 66
daarmee de democratische legitimatie van de rechtspraak wordt bevorderd 63
daarmee het gesloten imago van de rechtspraak verdwijnt 56
de deskundigheid van de rechters daarmee zichtbaarder wordt 53
dit vandaag de dag van alle organisaties verlangd wordt 52
beter zichtbaar wordt hoezeer rechters zich inleven in de positie van beide partijen 48
rechters daardoor op meer vertrouwen van het publiek kunnen rekenen 47
de samenleving scherper ziet hoe centraal de rechtvaardigheid staat in het werk van rechters 43
de rechtspraak dan minder een speelbal van de publieke opinie wordt 42
het rechters stimuleert tot grotere precisie in hun werk 41

Percentage respondenten dat het (geheel) eens is met dit motief voor beslotenheid

Beslotenheid is belangrijk omdat:

gepaste afstand tot de samenleving voor de rechtspraak noodzakelijk is 38
dit de uitkomsten van rechtspraak een minder persoonsgebonden karakter verleent 37
op die manier de rechter zonder externe (politieke) druk kan oordelen 28
het voorkomt dat rechters een defensieve houding gaan aannemen in hun werk 26
het voorkomt dat de buitenwacht op elke fout – die onvermijdelijk wordt gemaakt – kan reageren 17
dit de rechter ruimte geeft om meer juridische scherpte te bewerkstelligen 14
de persoonlijke fysieke veiligheid van rechters dat vereist 11
het rechterlijke uitspraken minder kwetsbaar voor kritiek maakt 7
dit ervoor zorgt dat er minder fouten door rechters worden gemaakt 4
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2.2 Nadere overwegingen bij motieven voor transparantie
Achter de verschillende motieven die voor rechters wel of juist niet van belang zijn bij
transparantie schuilt natuurlijk een variëteit aan overwegingen. Het zijn deze overwegingen
die de opvattingen nader kleur geven. Ter verdieping van de resultaten uit de enquête werden
daarom bij rechtbanken, hof, de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor
het bedrijfsleven, Raad van State en Hoge Raad zogenaamde focusgroepen gehouden. Hier
ontstond een geanimeerde discussie waaruit een gevarieerd beeld aan opvattingen oprees
over betekenis(sen) van transparantie en contexten waarin de behoefte aan (meer) trans -
parantie concreet gestalte krijgt. De rechters blijken vrijwel unaniem van oordeel dat de
context ertoe doet. Het maakt voor hen veel verschil of het gaat over transparantie met
betrekking tot de individuele persoon van de rechter of een concrete rechtszaak, of dat het
gaat om transparantie over het instituut Rechtspraak. Parallel aan dit onderscheid loopt een
verschil in waardering voor de elementen die achter het begrip transparantie schuilgaan.
Rechters brengen zichtbaarheid en begrijpelijkheid in eerste instantie in verband met het
proces en het product (vonnis). Als het echter over het instituut gaat, blijkt transparantie ook
betekenis te krijgen als communicatie. Rechters associëren het begrip dan niet zozeer met
zichtbaarheid en begrijpelijkheid (in de zin van uitleggen) maar veeleer met zenden (in de
zin van strategisch communiceren en duidelijk maken waar de Rechtspraak voor staat).
 Verderop wordt nader op deze verschillen ingegaan.

Ook werd duidelijker in welk opzicht ‘transparante rechtspraak’ verschilt van het klassieke
‘openbaarheid van rechtspraak’. De eerste reactie van veel rechters luidde dat ‘transparantie’
in wezen niets nieuws is. In de vorm van openbaarheid is het immers een centraal en klas-
siek beginsel dat is verankerd in de Grondwet en internationale verdragen. Het is een voor
de rechtspraak wezenlijk beginsel, dat in dienst staat van democratische controle door en
verantwoording aan de samenleving. Openbaarheid is een waarborg voor behoorlijke recht-
spraak en zet rechters en de rechterlijke macht ertoe aan zich in hun functioneren te legiti-
meren ten opzichte van de samenleving. In die zin heeft openbaarheid ook een symbolische
functie, zo was meerdere malen te vernemen. De Rechtspraak toont dat zij niets heeft te
verbergen en iedereen kan kennisnemen van haar werkwijze. Daarnaast heeft openbaarheid
ook een rechtsbeschermende functie. Het noodzaakt de rechter tot een publieksgerichte,
inzichtelijke en begrijpelijke wijze van procesafhandeling en oordeelsvorming. Bovendien
draagt openbaarheid in de zin van de kenbaarheid van uitspraken bij aan de uitleg van het
recht en daarmee de effectuering daarvan. Vanuit deze klassieke betekenis fungeren de toe-
gankelijkheid van de zitting en de mogelijkheid om kennis te nemen van de uitspraak als
primaire openbare en daarmee controleerbare momenten.

Maar vrijwel direct vindt de grote meerderheid van de rechters tijdens de focusgroepen dat
met de opkomst van de term ‘transparantie’ ook de functie van openbaarheid is verruimd.
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Tegenwoordig komen ook communicatie en publiciteit in beeld. De betekenisvolle momenten
voor de democratische legitimiteit beperken zich niet langer tot de openbare zitting en de
uitspraak. De rechters wijzen op moderne opvattingen over legitimiteit en burgerparticipatie
en op het afbrokkelen van het natuurlijk gezag en onvrede over het functioneren van de
rechterlijke macht. Deze ontwikkelingen maken volgens hen duidelijk dat openbaarheid
onderhoud vergt en onder de noemer van het modernere begrip transparantie een heden-
daagse invulling moet krijgen. Transparantie omvat daarom deels een vertrouwde opdracht,
maar tegelijkertijd is het volgens de rechters tijd nieuwe uitdagingen aan te gaan. Mede
daarom is de afgelopen jaren een scala aan initiatieven ontplooid om zowel het werk van
individuele rechters als het doen en laten van het instituut Rechtspraak niet alleen openbaar
maar ook transparant te maken.
Uit de discussie wordt ten slotte duidelijk dat rechters een duidelijk onderscheid maken
 tussen transparantie op het niveau van het proces en product van rechtspreken en dat van het
instituut en de rechters die er werkzaam zijn. Op het niveau van de individuele zaaksbehan-
deling is er een groeiend besef dat de rechters transparanter moeten zijn over zijn oordeels-
vorming. Zij moeten vaker en beter expliciteren op welke gronden tot een bepaald oordeel
is gekomen, en zij zullen soms dus in hun motivering minder zuinig moeten zijn met hun
woorden. Op die manier kunnen rechters meer dan nu het geval is via hun oordelen trans -
parant maken waar het instituut Rechtspraak voor staat en zichtbaar maken hoe dit instituut
via het recht de maatschappij dient. Een deel van de rechters meent ook dat de rechterlijke
macht – zij het voorzichtig en met beleid – vaker bereid moet zijn via het vonnis het debat
met de samenleving aan te gaan. De meeste rechters vinden dat er meer gedaan moet
 worden om het instituut Rechtspraak transparanter te maken. Hier gaat het bij transparantie
niet alleen om zichtbaarheid en controleerbaarheid van het rechterlijk werk, maar zeker ook
om de legitimiteit en het goed functioneren van het instituut Rechtspraak. Op dit niveau
moet worden gewerkt aan een meer (pro-)actieve en strategische houding, die van rechters
onder meer verlangt dat ze tijdig rekening houden met de bredere implicaties van het oor-
deel in een individuele zaak (namelijk de beeldvorming over het instituut Rechtspraak).
Beeldvorming en daarmee discussie over transparantie op het niveau van het instituut is
daarom niet alleen een aandachtspunt voor presidenten en georganiseerde verbanden, maar
zeker ook voor individuele rechters. Al met al is transparantie voor de Rechtspraak deels
een vertrouwde opdracht, maar deels ook een nieuwe uitdaging en ambitie. De volgende
paragraaf gaat over de vraag welke instrumenten kunnen worden ingezet om deze uitdaging
en ambitie te realiseren. 
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2.3 Instrumenten voor transparantie
Transparantie kan op vele mogelijke manieren worden bewerkstelligd. In het onderzoek
werden zes mogelijkheden voorgelegd.8 Het betrof:
• publiceren van dissenting opinions;
• toelaten van camera’s in de rechtszaal; 
• openbaar maken van persoonlijke achtergrondinformatie over rechters;
• participatie van rechters in het maatschappelijk debat;
• strategische communicatie richting de media;
• publiceren van kengetallen.

Van elk instrument werd gevraagd in hoeverre de rechters er ervaring mee hebben, en in
hoeverre zij (inzet van) dat instrument wenselijk achtten. Beide vragen werden gemeten op
een vierpunt-schaal (helemaal geen ervaring, weinig ervaring, tamelijk veel ervaring, heel
veel ervaring, respectievelijk: heel onwenselijk, onwenselijk, wenselijk, heel wenselijk),
aangevuld met een ‘weet niet/geen mening’ optie. In de navolgende grafieken staan de
resultaten.
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Duidelijk is dat men gemiddeld niet zoveel ervaring heeft met deze instrumenten – voor
velen zijn ze echt nieuw. Duidelijk is ook dat twee instrumenten die te maken hebben met
zenden naar en interactie met de samenleving (strategische communicatie en participatie in
het debat) kunnen rekenen op relatief grote steun. Kennelijk wil men graag gehoord worden
en zo nodig het gesprek aangaan. Daarentegen krijgen twee instrumenten die aan het
 grotere publiek tonen hoe in individuele zaken wordt gedacht en gehandeld (dissenting
 opinions en camera’s in de rechtszaal) relatief weinig steun.
Deze laatste twee zijn overigens ook de instrumenten waarmee men het minste ervaring
heeft (wat voor dissenting opinions natuurlijk ook niet verrassend is). Meer algemeen lijkt
er een verband te bestaan tussen de mate waarin men persoonlijk ervaring heeft met een
instrument en het oordeel over de wenselijkheid ervan. Gemiddeld genomen gaat meer
ervaring met een instrument van transparantie gepaard met een hogere wenselijkheid.9 Zo
vindt bijvoorbeeld van de rechters die weinig of geen ervaring hebben met camera’s in de
rechtszaal een derde de invoering van dit instrument (heel) wenselijk, terwijl van de groep
rechters met (tamelijk of heel) veel ervaring met camera’s in de rechtszaal meer dan de helft
dat (heel) wenselijk vindt. Uiteraard is hier slechts sprake van een samenhang. Onduidelijk
is wat oorzaak is en wat gevolg. Is het zo dat ervaring met een instrument leidt tot de
 constatering dat het ‘allemaal wel meevalt’ en wordt men daardoor positiever? Of is het
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omgekeerd? Dat wil zeggen, kiezen degenen die positiever zijn over een instrument vaker
voor inzet daarvan, waardoor zij er ook meer ervaring mee opdoen? Die vraag valt op basis
van de enquête niet te beantwoorden. Eén ding is in ieder geval helder: het is – gemiddeld
genomen – niet zo dat meer ervaring samengaat met een kritischer houding. Als dat zo was,
zouden de voorstanders van die instrumenten een probleem hebben. De enquête levert
 echter geen steun voor deze interpretatie. Ze passen eerder bij een beeld dat onbekend ook
onbemind maakt.
Een andere interessante vraag is of er een verschil in houding is naar leeftijd. Zijn jongere
rechters bijvoorbeeld eerder geneigd positief te staan tegenover deze instrumenten dan de
oudere generaties? Men zou dat kunnen veronderstellen, vanuit de gedachte dat de oudere
generatie (professioneel) is opgegroeid in de tijd dat rechters werden gezien als gezag -
hebbende autoriteit die zich verder afzijdig houden van de samenleving, terwijl de jongere
generatie meer (professioneel) is opgegroeid in de hedendaagse mediacratie waarin van
alles en iedereen openheid wordt verlangd. Een uitsplitsing van de resultaten naar leeftijd en
aantal jaren werkervaring levert echter geen steun voor deze veronderstelling.De houding
ten aanzien van transparantie zal dus niet vanzelf met het verstrijken der jaren positiever
worden. Er is kortom geen sprake van een ‘conservatieve’ oude garde die geleidelijk aan
met pensioen gaat en zal plaatsmaken voor een ‘progressieve’ jongere lichting.10

De zes onderzochte instrumenten zijn natuurlijk niet de enig denkbare om een grotere trans-
parantie te realiseren. Daarom zijn in de enquête nog twaalf andere middelen genoemd, en
is gevraagd in hoeverre rechters denken dat deze bijdragen aan transparantie. De resultaten:

Middel draagt bij aan transparantie (antwoorden in procenten) in (zeer) 
hoge mate

Voorlichting via tv-series als De Rechtbank 68
Voorlichting via de persrechters 62
Voorlichting via de website rechtspraak.nl 50
Meet the Judge-bijeenkomsten 49
Uitleg van complexe rechtszaken via filmpjes op internet (bijv. op YouTube) 43
Minder formele afhandeling van klachten 36
Persvoorlichting van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak 29
Voorlichting via de aanwezigheid van de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak in 
discussieprogramma’s op televisie 27

Voorlichting via de site naardekantonrechter.nl 21
Persvoorlichting van de Raad voor de rechtspraak 18
Voorlichting via de jaarverslagen, kengetallen en onderzoeken op rechtspraak.nl 18
Voorlichting via sociale media (zoals Twitter door de Hoge Raad) 14
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Grosso modo verwachten rechters dus het meeste van beproefde communicatievormen
waarin de (pers)rechters zelf aan het woord komen, of dat nu is als persrechter of als rechter
in een tv-serie. Men verwacht minder van communicatie via de intermediaire organisaties,
in casu de Raad voor de rechtspraak of de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak.
Opvallend is de lage verwachting ten aanzien van voorlichting via nieuwe sociale media,
zoals Twitter.

2.4 Conclusie
Wie het voorgaande overziet, stelt vast dat voor rechters achter het debat over Rechtspraak
en transparantie een rijkgeschakeerd palet aan kwesties schuilgaat. Kwesties die niet alleen
betrekking hebben op behoeften en opvattingen, maar ook raken aan worstelingen. Tegelijk
laten de uitkomsten van het onderzoek ook een aantal duidelijke patronen zien. Allereerst
maakt het onderzoek duidelijk dat, hoewel lang niet iedereen er in zijn dagelijkse praktijk
veel mee bezig is, het thema ‘transparantie’ absoluut leeft onder rechters. Bovendien kan uit
de reacties en de discussie worden opgemaakt dat rechters niet alleen bereid zijn maar het
ook wenselijk achten het klassieke belang van openbaarheid te herijken. Terwijl op basis
van uitlatingen in de media en andere documenten het beeld zou kunnen ontstaan van
 ‘rollebollende rechters’,11 leert het onderzoek dat rechters weliswaar zoekende, lerende en
soms ook stoeiende zijn, maar het erover eens zijn dat transparantie zowel nuttig als nood-
zakelijk is. Wat betreft de elementen die achter het begrip transparantie schuilgaan, blijkt dat
rechters bij dit begrip in eerste instantie denken aan zaken als zichtbaarheid, begrijpelijkheid,
controleerbaarheid en verantwoording. De belangrijkste behoefte van rechters is een (meer)
alerte, actieve en strategische houding en communicatie richting media en samenleving.
Zij vinden dat de rechterlijke macht zich meer bewust moet tonen van het type samenleving
waarin zij functioneert, en met meer visie en strategie over het belang, de rol en de werkwijze
van het instituut Rechtspraak moet communiceren. Dat is van belang om te bevorderen dat
burgers beter begrijpen waar het in de Rechtspraak om gaat en om tegenwicht te bieden aan
vertekende beelden en onterechte uitvergrotingen. Uit de gesprekken blijkt dat vrijwel alle
rechters het gevoel hebben dat de Rechtspraak te veel met zich laat sollen en zich nadrukke-
lijker en actiever teweer moet stellen. Tegelijk moet de rechterlijke macht ook meer bereid
zijn het debat met de samenleving aan te gaan over het functioneren en de kwaliteit van de
rechtspraak en van rechters, bijvoorbeeld op opiniepagina’s in de krant. Zo kan volgens de
geïnterviewde rechters de samenleving beter zien dat de rechterlijke macht geen gesloten
bolwerk is, maar dat rechters kritisch over hun werk en organisatie kunnen en mogen oor -
delen. Kortom, de Rechtspraak zou zich – voor zover mogelijk � meer een gesprekspartner
moeten tonen.
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Verder valt op dat rechters van nature geneigd lijken de discussie over transparantie te
 starten vanuit het individuele ambt en de betekenis en gevolgen van transparantie voor
 individuele zaakbehandeling. Op dit gebied wenst men niet zozeer méér als wel bétere
transparantie. Kortom: het gaat niet zozeer om nieuwe initiatieven zoals camera’s inzetten en
live de beelden uitzenden, maar nog meer werk maken van een minder formeel juridische
en meer begrijpelijke procesgang, en een goede en heldere motivering. Pas in tweede
instantie denkt men aan transparantie van het instituut waar ze werken. Maar is deze tweede
invalshoek eenmaal geagendeerd, dan ontstaat al snel een geanimeerde discussie. Op dit
niveau is wel duidelijk behoefte aan méér transparantie, en dan niet zozeer met betrekking
tot de Rechtspraak als organisatie, maar vooral met betrekking tot de Rechtspraak als
 instituut. Louter aan transparantie werken langs managementlijnen (bijvoorbeeld door
publicatie van kengetallen) schiet tekort. Het gaat de rechters om het actiever, intensiever en
beter uitdragen van de waarden en de rechtstatelijke dimensie die de Rechtspraak represen-
teert. ‘We moeten veel meer van het hoe en waarom van het instituut Rechtspraak laten
zien, meer laten zien waar we voor staan’, was een van de opmerkingen tijdens de inter-
views. Vervolgens ligt natuurlijk wel de vraag op tafel in welke mate (vanuit onder meer de
weging met discretie en beslotenheid) en op welke wijze (instrumenten) de inhoud en het
belang van het instituut Rechtspraak het beste transparant gemaakt kunnen worden. 

Minder eensgezind blijken de rechters te zijn over het antwoord op deze laatste vraag, de
instrumenten die ingezet moeten worden om (meer) transparantie te realiseren. De meningen
lopen bijvoorbeeld uiteen als het gaat over de introductie van camera’s in de rechtszaal of de
vraag hoe actief rechters moeten deelnemen aan het maatschappelijk debat (aanschuiven bij
RTL Boulevard?). Rechters blijken ook verdeeld over het antwoord op de vraag wát trans -
parant gemaakt zou moeten worden (dissenting opinions, inbreng door individuele rechters
in het publieke debat, meer achtergrondinformatie over rechters). Tegelijkertijd maakt het
onderzoek duidelijk dat er onder rechters redelijke consensus bestaat over de motieven voor
de grenzen van transparantie. Beslotenheid en mystiek zijn weliswaar geen iconen (meer),
maar grenzen aan transparantie acht men voor de kwaliteit van de rechtspraak van wezenlijk
belang. Zomaar de luiken openzetten omdat de samenleving, politiek, collega’s of andere
professionals dat nu eenmaal verlangen, is voor rechters niet aan de orde. Interessant, ten
slotte, is dat de reserves die worden geuit ten aanzien van te grote transparantie veeleer te
maken hebben met discretie dan met mystiek. De reserves komen veeleer voort uit – al dan
niet terechte – zorg over de kwaliteit van proces en product dan uit de wens bepaalde zaken
op voorhand buiten het zicht van het grote publiek te houden. 

3 Denkrichtingen voor transparantie
Behalve door te kijken naar de opvattingen van rechters over transparantie, kan meer inzicht
in het debat over transparantie ook worden verkregen door de thematiek in theoretische zin
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te problematiseren. Allereerst levert het onderscheiden van de ‘aanbodkant’ (wat zijn rechters
en de rechterlijke macht bereid transparant te maken?) en de ‘vraagkant’ (waar zegt de
samenleving behoefte aan te hebben en wie vraagt er dan precies?) inzichten op. Ten tweede
kan het begrip transparantie als het ware worden afgepeld door te kijken of de uitdaging die
transparantie aan de Rechtspraak stelt uit te splitsen is in meerdere ambities. De rechterlijke
macht heeft de afgelopen jaren veel werk gemaakt van ambities als doorzichtigheid en
begrijpelijkheid. Maar zal inzetten op alleen deze twee wel voldoende zijn? Het laatste deel
van deze bijdrage bevat daarom een korte verkenning van een aanvullende ambitie: bekriti-
seerbaarheid. Het is het debat over de ruimte voor bekritiseerbaarheid dat de Rechtspraak
zal moeten agenderen, aldus het hoofdbetoog van de WRR-Verkenning.12

3.1 Vraag om en aanbod van transparantie 
Wie de concrete initiatieven en plannen die binnen de Rechtspraak zijn geïnitieerd naast de
door de buitenwereld geëxpliciteerde wensen legt, neemt een aantal tendensen waar.
 Duidelijk is allereerst dat de Rechtspraak de afgelopen jaren via een veelheid aan initiatieven
getracht heeft haar werk en functie voor de buitenwereld meer open en begrijpelijker te
maken. Ambities als uitleg en – zij het voorzichtig – communicatie kregen veel prominenter
vorm en inhoud. Er wordt geïnvesteerd in het verbeteren van de procedurele rechtvaardig-
heid, gewerkt aan het beter motiveren van vonnissen, de bejegening in de rechtszaal wordt
minder formeel en meetbare prestaties zijn te downloaden via internet. De klassieke open-
baarheid van proces en product heeft inmiddels vele moderne pendanten gekregen. Via de
website rechtspraak.nl is een rijkdom aan informatie te vinden, publieksvoorlichting wordt
zowel via columns in dagbladen, de inzet van sociale media en tv (tv-serie De Rechtbank)
als Meet the Judge-bijeenkomsten enthousiast ter hand genomen. En het onderwerp
 ‘camera’s in de rechtszaal’ is vanuit een gevoelde (of veronderstelde) maatschappelijke
behoefte op de agenda van de rechtspraak beland. Dit instrument is, sinds het rapport van
de Commissie Van Rooy uit 2011 en de lancering van een proefproject met camera’s bij de
Rechtbank Utrecht in het najaar van 2012, zelfs bijna hét icoon van rechterlijke trans -
parantie geworden.

Kijkend naar alle initiatieven13 valt op dat veel daarvan zich beperken tot het niveau van de
individuele rechters en de organisatie. Er zijn nauwelijks zichtbare inspanningen op het
niveau van het instituut. Een belangrijke reden daarvoor is dat het voor de rechterlijke macht
ingewikkeld is om het instituut Rechtspraak één gezicht te geven. Ook wordt duidelijk dat
het transparantieaanbod van de rechterlijke macht sterk is gekleurd door aanpassingen die te
maken hebben met de rolopvatting van rechters en niet zozeer met de organisatie van het

rechtstreeks 1/2013 Rechtspraak en transparantie: inbreng voor een noodzakelijk debat

28

12 Prins, Griffioen en Broeders, supra noot 5.
13 Zie hierover uitgebreid: Prins, Griffioen en Broeders, supra noot 5, pp. 40-60. 



systeem. Ten slotte valt op dat de veranderingen die zich in de Rechtspraak afspelen
 paradoxaal genoeg niet primair voortkomen uit druk of onvervulde wensen van de actoren
die zich in en om de rechtszaal bevinden. Natuurlijk is er kritiek op het functioneren van
rechters, maar de juridische collega’s (advocatuur en OM) en de justitiabelen en recht -
zoekenden zijn niet de grootste bronnen van duidelijk en direct geëxpliciteerde onvrede met
de transparantie van de rechterlijke macht. Ook het onderzoek onder rechters laat zien dat �
in de ogen van rechters zelf de echt luide roep om transparantie voornamelijk van buiten
komt: met name de politiek en de journalistiek zijn in hun ogen de grote motoren achter de
roep om transparantie. Toch richten de meeste initiatieven zich op aspecten van de Recht-
spraak die vooral voor nauw betrokkenen merkbaar en van belang zijn, maar in veel
 mindere mate een uitstraling naar buiten hebben. Er lijkt als het op geëxpliciteerde onvrede
aankomt kortom een zekere mismatch te zijn tussen enerzijds hetgeen (maatschappelijk) op
de stoep van de Rechtspraak wordt gelegd, en anderzijds de ambities die de Rechtspraak
zichzelf in het licht van die uitdaging gesteld heeft.

Vanuit deze laatste observatie is er voor de rechterlijke macht in ieder geval nog het een en
ander ‘te halen’ bij transparantie-initiatieven gericht op de buitenwereld – de samenleving,
media en de politiek. Hier zit zogezegd nieuwe speelruimte. Illustratief is bijvoorbeeld dat
uit de door de WRR uitgevoerde enquête onder burgers blijkt dat wanneer burgers wordt
gevraagd of de Rechtspraak voldoende open is over haar functioneren en er genoeg infor-
matie voorhanden is om vast te stellen of de Rechtspraak is te vertrouwen, een ruime meer-
derheid zegt dit niet te weten dan wel ‘neutraal’ als antwoord geeft. De Rechtspraak lijkt
kortom te kunnen winnen waar het gaat om het bieden van helderheid over en inzicht in hoe
er met bepaalde kwesties wordt omgegaan. Bijvoorbeeld hoe er met ‘fouten’ wordt
 omgegaan: ruim meer dan de helft (57%) van de respondenten in de enquête stemt in met
de stelling dat gemaakte fouten te weinig worden gecorrigeerd.14

Geheel nieuwe initiatieven wat betreft transparantie lijken vooralsnog minder te hoeven
worden gezocht in en om de rechtszaal, dat wil zeggen, in aanvulling op vele al lopende
 initiatieven (zoals meer aandacht voor procedurele rechtvaardigheid en de oplossing van het
feitelijke probleem van partijen ten opzichte van het juridische probleem). Met één belang-
rijke uitzondering: de eventuele aanpassingen op het terrein van het proces(recht). Hier gaat
het om een noodzakelijk debat over ruimere mogelijkheden voor feitelijke zichtbaarheid:
om ter zitting kwesties aan de orde te stellen waar dat nu schriftelijk of buiten de zitting om
gebeurt.15 Schriftelijke afdoening is efficiënt, maar met de huidige procesbenadering wordt
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veel aan de waarneming van justitiabelen onttrokken. Ook gaat het over de ruimte die
 rechters vanuit hun rolopvatting nemen om actief vragen te stellen (ook op het niveau van
de Hoge Raad, bijvoorbeeld door relevante partijen te horen als onderdeel van het nieuwe
systeem van prejudiciële beslissingen). En het gaat over de bereidheid om af te stappen van
een verificatie(-‘kloppen de stukken’-)benadering ter zitting, die immers vervreemdend
werkt voor zowel justitiabelen als velen in de buitenwereld. 

3.2 Denken via de inkleuring van transparantie
Denken en discussiëren over kansen, maar ook over grenzen die voor de rechterlijke macht
in beeld komen als het op transparantie aankomt, kan ook nog langs een andere lijn. Het
begrip transparantie kan namelijk nader worden ingekleurd en wel via drie elementen die
als het ware samenhangen met de uitdagingen die transparantie aan de Rechtspraak stelt.
Elk van deze drie elementen brengt andere vragen met zich mee, aangezien ze samenhangen
met verschillende ‘menselijke vermogens’. Achtereenvolgens zijn dat de waarneming, het
begripsvermogen en de kritiek. Daarmee brengt elk element ook andere denkrichtingen
voor eventuele aanpassingen onder de aandacht.

Het eerste element is de doorzichtigheid (of openheid) van processen en is te verbinden met
de waarneming. De traditionele openbaarheid van de rechtspraak biedt het publiek de
 eindproducten van rechterlijk werk – de vonnissen – maar ook een publiek aspect van de
totstandkoming van die producten, namelijk de zittingen. Daarmee blijven nog veel
 aspecten van gedachte- en besluitvorming van rechters aan het zicht onttrokken. De eerste
uitdaging die transparantie stelt, heeft daarom te maken met de wens om processen te
 kunnen waar nemen in verschillende stadia. Zo maken de stijl en de mores van de zitting,
maar ook de eindproducten (het vonnis) het voor het bredere publiek soms moeilijk om het
proces ‘waar te nemen’. Kortom, er liggen vanuit doorzichtigheid duidelijk nog kansen voor
transparantie.

Het tweede element betreft begrijpelijkheid en hangt samen met het begripsvermogen.
De wens om rechterlijke beslissingen en hun achterliggende beweegredenen zo volledig
mogelijk te kunnen doorgronden ligt natuurlijk in het verlengde van het kunnen waarnemen
daarvan. Maar deze uitdaging van begrijpelijkheid omvat wel andere vragen. Het kan hier
gaan om het aanpassen van gesloten redeneerstijlen. Algemeen geformuleerd impliceert dit
element van transparantie een verdere ontsluiting van het rechterlijk werk in termen van de
begrippen die worden gebruikt, de tradities die worden gehanteerd en de betekenissen daar-
van. Alhoewel PROMIS als vaandeldrager mag gelden van de inzet op begrijpelijkheid, valt
wat betreft begrijpelijkheid nog het nodige te winnen. Tekenend zijn de resultaten van het
experiment onder redactie van Giesen en Vranken met het herschrijven van bestaande
civiele arresten van de Hoge Raad naar een meer open stijl waarin ‘zeer duidelijk de
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 argumenten voor en tegen een bepaalde oplossing naast elkaar gezet en afgewogen
 worden.’16

Ten slotte stelt transparantie de uitdaging van de bekritiseerbaarheid. Hierbij gaat het om
het discursief openbreken van het rechterlijk werk: het verkrijgen van inzicht in, en vooral
het bespreekbaar maken van, de overwegingen en afwegingen die achter het stellige oordeel
van de rechter schuilgaan. De vraag naar de mogelijkheid tot kritiek (als onderdeel van het
bredere concept transparantie) kan, zoals uitgebreider in de WRR-studie wordt betoogd, niet
zomaar worden weggedacht. Dat staat echter op gespannen voet met het traditionele zelf -
begrip van de Rechtspraak en ook het systeem van het recht zelf. Dat stelt immers diverse
grenzen 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 van een concreet probleem bij voorbaat onmogelijk. Immers, een van de
gesprekspartners ontbreekt. Illustratief is hier de non-interventienorm (sub judice), die het
politici – als fatsoensregel – verbiedt om zich uit te spreken over een zaak terwijl deze nog
‘onder de rechter’ is.17 Het betreft echter niet alleen leerstukken, maar ook (en misschien wel
bovenal) een rolopvatting die rechters ervan weerhoudt om aan directe maatschappelijke
communicatie te doen. Tegelijkertijd gaat het in de huidige tijd – ook volgens rechters zelf
zo blijkt uit de hiervoor besproken enquête – juist om het beïnvloeden van de beeldvorming
via de publieke opinie.

De kansen voor meer doorzichtigheid en begrijpelijkheid liggen vooral bij een andere
 houding en rolopvatting. Om het anders te verwoorden: niet nog grotere afdelingen commu-
nicatie met meer mensen die vonnissen aan het grote publiek uitleggen, maar strategischer
en zelfverzekerder communiceren. Dat kan bijvoorbeeld door nieuwe media in te zetten om
het maatschappelijk belang en de meerwaarde van goede rechtspraak zichtbaar te maken.
Maar het betekent ook dat begrijpelijkheid niet alleen is gericht op het motiveren ten
behoeve van het juridische forum, maar ook een inzet voor het uitleggen van het oordeel
aan de samenleving impliceert. En: individuele rechters zullen zich tijdig rekenschap
 moeten geven van de effecten van hun eigen handelen voor het collectief, het instituut. De
alledaagse taak van de individuele rechter kan immers zomaar in het volle daglicht van de
maatschappelijke aandacht terechtkomen. En in de perceptie van de samenleving gaat het
dan allang niet meer over die ene concrete uitspraak. In de relatie met de buitenwereld zal
de belangrijkste uitdaging achter de stappen naar doorzichtigheid en begrijpelijkheid
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I. Giesen (red.), De Hoge Raad binnenstebuiten, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2003, p. 174.
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daarom vooral zijn het vinden van de juiste modus tussen de belangen van de individuele
rechterlijke verantwoordelijkheid enerzijds en die van het instituut anderzijds. En hiermee
komt uiteindelijk ook de mate van sturing vanuit de organisatie in beeld. Beslissingen van
rechters over tal van zaken die zichtbaarheid en begrijpelijkheid aangaan, zijn veelal primair
ingegeven vanuit hun individuele verantwoordelijkheid. Maar deze beslissingen kunnen
heel wel hun weerslag op het instituut hebben en wettigen daarmee soms ook een collec-
tieve houding. De noodzakelijke collectieve houding vraagt mogelijk om systeemaanpas -
singen, maar eerder nog zal de uitdaging zijn te komen tot een gemeenschappelijk gedragen
rolopvatting. Dat betekent dat wanneer stappen worden gezet, deze door meer worden
gekenmerkt dan uitsluitend de huidige ‘coalities van bereidwilligen’ – de initiatieven
gemaakt of gebroken door individuele rechters. In weerwil van de textuur van de rechter-
lijke organisatie die weinig mogelijkheden biedt om ‘samen op te trekken’ zal de uitdaging
hier moeten zijn om vele kleine gebaren te doen opgaan in een of meerdere grote gebaren. 
Maar het werken aan doorzichtigheid en begrijpelijkheid zal een relatief eenvoudige
opdracht zijn in vergelijking tot omgaan met de wellicht nog niet zo sterk gearticuleerde,
maar toch wel degelijk – zo blijkt uit de WRR-studie – gesignaleerde vraag naar het derde
element: bekritiseerbaarheid. De stap naar bekritiseerbaarheid is noch eenvoudig noch
 vanzelfsprekend. Er zijn immers nogal wat meer of minder fundamentele kwesties die het
verbinden van vraag en aanbod op dit punt tot een lastige opgave maken. Juist hier ook
toont zich de spanning die als een rode draad door het debat over transparantie en Recht-
spraak loopt: enerzijds de behartigenswaardige wens om vanuit een verlangen naar (meer)
transparantie het recht en daarmee de Rechtspraak een meer open karakter te geven, en
anderzijds de mogelijke erosie van wezenlijke fundamenten van de Rechtspraak. De uit -
daging zit er daarom in om systematisch op waarde te schatten welke fundamenten en
 tradities van levensbelang zijn voor de Rechtspraak. En de uitdaging is geagendeerd om
vanuit die vaststelling te bezien welke grenzen door de tijd lijken te zijn ingehaald en wel-
licht verlegd moeten en kunnen worden in het licht van juist het verwerven en behouden van
die wezenlijke fundamenten.

Dat betekent dat alvorens de speelruimte voor verdere transparantie, en meer in het bijzonder
de door de WRR bepleite bekritiseerbaarheid, kan worden verkend eerst duidelijk moet zijn
welke en welk type grenzen zoal opdoemen. Een eerste is natuurlijk het beginsel van de
finaliteit: de rechter rekent het tot zijn taak om discussies over een kwestie af te sluiten.
In deze zin zal zeker het toelaten van bekritiseerbaarheid soms moeizaam zijn. Maar ook:
rechters houden zich op de vlakte als het gaat om het geven van commentaar op zaken die
zij onder zich hebben gehad of nog onder zich kunnen krijgen, om maar buiten de ‘valstrik’
van mogelijke wraking te blijven. Niet zelden staat deze houding in de weg aan een echte
wederzijdse discussie. De speelruimte voor transparantie en daarmee bekritiseerbaarheid
wordt uiteindelijk bepaald door de omgang met deze en andere grenzen. Belangrijk is dan
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de vraag wat een principiële grens is, omdat deze aan de rechtsstatelijke kern raakt en er in
principe geen ruimte voor aanpassing meer aanwezig is en wat daarentegen instrumenten en
tradities zijn die als het ware de zachte schil om de harde kern vormen en waar nog wel
extra speelruimte gevonden kan worden.18 Het laatste hoofdstuk van Deel I van de WRR-
studie bevat een eerste verkenning van diverse grenzen die wel of wellicht juist niet princi-
pieel zijn. In het navolgende zullen daarvan de belangrijkste observaties kort worden
samengevat.

3.4 Speelruimte voor bekritiseerbaarheid
Allereerst valt er voor zowel de rechterlijke macht als de samenleving iets te winnen als de
Rechtspraak zich meer zou openstellen voor de onderzoekende blik van anderen. Bijvoor-
beeld via het zo ruim als mogelijk vrijgeven van inhoudelijke data over rechterlijke beslis -
singen, ter bestudering op een geaggregeerd niveau om zo effecten van rechterlijke beslis -
singen en patronen van rechterlijke oordeelsvorming beter in beeld te krijgen. De Recht-
spraak zou zo een grotere bereidheid tonen om in den brede te leren door meer feedback te
faciliteren. Het belang hiervan dient zich aan omdat het rechterlijk werk van zichzelf niet
ruim voorzien is van feedback loops. De Rotterdamse hoogleraar Giard heeft dit laten zien
aan de hand van een vergelijking met de medische wereld, niet toevallig een domein waar
de wens tot transparantie al eerder zijn opwachting heeft gemaakt.19 Medische professionals
kunnen ten minste 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. De kwetsbaarheid van het inhoudelijk con-
troleren van autonome rechters wordt in principe ondervangen doordat geen sprake is van
een institutioneel model (zoals bij het beheer van de Rechtspraak) maar van een constellatie
waarin een ieder die zich daartoe geroepen voelt de vrijgegeven informatie kan interpreteren
en beoordelen. In de praktijk zullen waarschijnlijk vooral wetenschappers deze rol vervullen.
Tegelijkertijd is bekritiseerbaarheid (ook) in dit domein geen panacee: een toegenomen
 controle op de patronen van rechterlijke oordeelsvorming roept natuurlijk spanningen op.
Niet in de laatste plaats omdat de rechter geroepen is om in het concrete geval recht te
doen, en die concreetheid bij de opeenstapeling van geaggregeerde informatie snel uit het
oog kan worden verloren. Toch kunnen deze observaties als zodanig geen beletsel zijn om
de speelruimte voor onderzoekbaarheid te verkennen.
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Dan de tweede speelruimte. Bekritiseerbaarheid verlangt wat de WRR betreft meer ruimte
voor een communicatieve rechter. Op het niveau van de individuele zaak vraagt dat om een
debat over een hedendaagse houding, stijl en daarmee rolopvatting van de rechter(s) op de
zaak. Op dit punt mogen de huidige individuele grenzen opnieuw getrokken worden. Het
hiervoor besproken onderzoek onder rechters laat zien dat hier ook duidelijk behoefte aan
is. Velen wensen een veel strategischer en proactiever houding als het op communicatie naar
de samenleving aankomt – op alle niveaus binnen de Rechtspraak. Maar dit behelst een
forse uitdaging. Niet alleen wat betreft het formuleren van wat als een communicatieve
 houding kan gelden, gezien de bijzondere taak van de rechter. Ook de manier waarop het
collectief van de Rechtspraak tot zo’n houding bewogen zou kunnen worden, levert hoofd-
brekens op. Want het instituut Rechtspraak lijkt vaak samen te vallen met de individuele
rechter, omdat de autonomie bij de individuele rechter is verankerd. Dat gegeven – of die
reflex – maakt het bijzonder moeilijk om ‘de Rechtspraak’ een gezicht te geven. Hoe
belangrijk de autonomie ook is, ze spoort slecht met de beeldvorming van buitenstaanders.
Die hebben veelal toch echt het collectief voor ogen als zij het instituut Rechtspraak al dan
niet gezag toekennen. Dit geeft de huidige interactie tussen Rechtspraak en maatschappij
zelfs ook iets tragisch. De harde kern waaraan hier niet valt te tornen blijft hoe dan ook het
principiële belang van de rechterlijke onpartijdigheid, en niet de stijl waarin die is gegoten.
Die harde kern maakt het voor rechters inderdaad erg ingewikkeld om commentaar te geven
over een individuele zaak. De communicatieve houding op het niveau van het instituut is
echter veel minder principieel begrensd. Hoe onwennig die ook moge zijn. Hier kent de
speelruimte een flinke bandbreedte, wat overigens niet wil zeggen dat het debat eenvoudig
zal zijn. Hier zal het namelijk moeten gaan over het doorredeneren van de vraag wat
 onafhankelijkheid op het vlak van communicatie betekent nu voor de buitenwereld het
 collectief van individuen de beeldvorming van het instituut bepaalt.

De derde speelruimte is een ingewikkelde. Die betreft de ‘discussie-afsluitende’ functie van
de Rechtspraak. Er zijn vele manieren om die gestand te doen. De ‘methoden en technieken’
die het Nederlands recht en Nederlandse rechters erop nahouden zijn niet op voorhand
boven twijfel verheven. De grote aandacht voor enkele geruchtmakende ‘rechterlijke
 dwalingen’ heeft al veel in beweging gezet. Meer aandacht voor een omgevingsbewustere
presentatie bij rechtszaken die stof doen opwaaien biedt de buitenwereld meer zicht op de
complexiteit waar de rechter zich een weg doorheen moest banen. Met een meer omgevings-
bewuste motivering en presentatie liggen er ook kansen om te trachten het negatief rechter-
lijk oordeel voor justitiabele en/of samenleving acceptabel te laten zijn: de tegenstander of
verliezer kortom te overtuigen. Op die manier kan de finaliteit die het oordeel uiteindelijk
toch moet hebben van iets meer kleur worden voorzien, wat de acceptatie ten goede kan
komen. Alhoewel de maatschappelijke behoefte aan finale oordelen onverminderd groot is,
blijkt het finale karakter daarvan in de huidige samenleving tegelijkertijd moeilijker te
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 tolereren. In dit spanningsveld zou besproken moeten worden hoe de rechtspraak zich ook
ten aanzien van definitieve oordelen kan laten bevragen, zonder haar maatschappelijke
functie als geschillenbeslechter teniet te doen. Een nieuwe norm voor deze interactie met
kritische buitenstaanders zou gelegen kunnen zijn in ‘prudentie’ (gepaste voorzichtigheid)
over en weer, ter vervanging van de onaantastbaarheden die het rechtssysteem traditioneel
opwerpt. En wellicht verdient het in die redenering overweging om er via een Angelsaksisch
geïnspireerde contempt of court-achtige constructie voor te zorgen dat buitenstaanders niet
al te makkelijk via het instrument van twijfel een loopje met de rechter nemen.

Wellicht het belangrijkste onderdeel van het ontvankelijk maken van de Rechtspraak voor
kritiek is het vergroten van de discursiviteit van vonnissen en daarmee inzichtelijk maken van
de redenering. Het is voor buitenstaanders moeilijk om ‘iets te vinden van’ de gestileerde
redeneringen waar een uitspraak uit is opgebouwd. Die omstandigheid mag misschien
bevorderlijk lijken voor een ongestoord 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.
Niet toevallig doen media die schrijven over rechterlijke uitspraken vrijwel nooit verslag
van de redeneringen die daarin vervat zijn. Dat is jammer, maar in de huidige situatie ook
begrijpelijk. Bij een relatief ondoordringbare argumentatie 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
regelmaat worden gedaan. Speelruimte zou hier gevonden kunnen worden door collegiale
beslissingen meer discursief (redenerend) vorm te geven. Daarmee valt de buitenwereld
meer houvast te geven in het duiden, bekritiseren of accepteren van het oordeel. Maar het
debat zou ook gevoerd moeten worden over de speelruimte voor dissenting opinions.Vanuit
de huidige tijdsgeest en de argumenten valt wellicht zelfs te betogen dat de bewijslast
 eerder bij de tegenstanders dan bij de voorstanders van dit instrument ligt. Dat geldt zeker
waar het de introductie op het niveau van de hoogste rechterlijke instantie betreft. Juist een
systeem van minderheidsopvattingen kan met juridisch gestructureerde, niet-emotionele
redeneringen het recht menselijk maken, maar tegelijkertijd serieus houden.

4 Conclusie
De Rechtspraak wordt de laatste jaren dichter op de huid gezeten. Bovendien – of ze het nu
wil of niet – is de Rechtspraak een speler in de publieke arena geworden. Daar heeft ze de
laatste jaren zelf ook een actieve rol in vervuld. Daarnaast is het werk van de Rechtspraak
onmiskenbaar ook politieker en maatschappelijk relevanter geworden: rechters moeten bij
tijd en wijle belangrijke knopen doorhakken. Bijvoorbeeld omdat de wetgever niet altijd
uitgekristalliseerde en juridisch houdbare wetsvoorstellen de deur uit doet. Of omdat de
wetgever de juridische grenzen opzoekt, waarna burgers bij de rechterlijke macht verhaal
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gaan halen. De effecten van deze ontwikkeling zijn ook duidelijk: de groeiende rol van de
rechter leidt tot meer aandacht 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 over -
wegingen en afwegingen die achter het rechterlijk oordeel schuilgaan. 

Wie goed naar de transparantiebehoeften van de buitenwereld kijkt, stelt vast dat het hier
zeker ook gaat om de wens de Rechtspraak te kunnen bevragen. Maar deze wens staat op
gespannen voet met het traditionele zelfbegrip van de Rechtspraak – en ook het systeem
van het recht zelf. Die stellen immers grenzen 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 voor-
baat onmogelijk. Immers, een van de gesprekspartners ontbreekt. De WRR heeft zich de
vraag gesteld of de geschetste ontwikkelingen – de groeiende maatschappelijke rol van de
rechter en de wens vanuit de buitenwereld om de rechterlijke macht te bevragen – niet aan-
leiding moeten zijn tot een opener houding van de Rechtspraak ten overstaan van het debat
over en de kritiek op het rechterlijk functioneren. Dat zou kunnen door te werken aan wat in
de WRR-studie ‘bekritiseerbaarheid’ wordt genoemd. Aan de hand van de bevindingen in
deze studie wordt geconcludeerd dat het debat over gewenste mate van transparantie in de
rechtspraak niet uitsluitend gevoerd moet worden langs de lijnen van meer openheid over
het werk van de rechter en de begrijpelijkheid van de uitspraken. Naast meer deze klassieke
invullingen van transparantie zal ook bekritiseerbaarheid als element in dit debat agendeerd
moeten worden.

Zeker, deze stap naar bekritiseerbaarheid is noch eenvoudig, noch vanzelfsprekend. Het gaat
immers om het creëren van de voorwaarden om te kunnen worden bevraagd door buiten-
staanders. Daarbij staan diverse van de hiervoor gepresenteerde suggesties op gespannen
voet met klassieke en vertrouwde uitgangspunten en omgangsvormen in de Rechtspraak.
En: natuurlijk kan worden betoogd dat de samenleving nooit tevreden te stellen is.Tegelijker-
tijd, of de rechterlijke macht en anderen het nu willen of niet, de opvattingen in de samen -
leving spelen nu eenmaal mee in de beeldvorming en discussie. Als zodanig vallen ze niet
weg te redeneren. Zeker niet als (althans in de perceptie van de samenleving) de Recht-
spraak zelf het publieke debat opzoekt. Ook in de context van de rechterlijke macht valt de
scepticus kortom niet weg te denken. Niet vanuit de stelling dat het oordeel van de rechter
‘ook maar een mening is’ dan wel om het finale karakter van het rechterlijk oordeel op de
schop te nemen. Wel vanuit de 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 voorbaat wordt afgeschermd. Te zeer blijft momenteel bij
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buitenstaanders die de Rechtspraak kritisch adresseren de indruk hangen dat hun gespreks-
partner achter de coulissen blijft. Steeds minder lijkt te worden geaccepteerd dat Recht-
spraak zich afzijdig houdt van het maatschappelijk debat. Zo laat de vorig jaar september
gepresenteerde studie (uitgevoerd in opdracht van de Raad voor de rechtspraak) onder
 opinieleiders zien dat die acceptatie problematisch wordt.20 Juist het openstellen voor debat
en kritiek kan leiden tot een meer houdbare positie te midden van de beroering die tegen-
woordig vaak over de Rechtspraak ontstaat. 
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Regie in de rechtspraak: de 
bestuursrechter (1)
Hoe de bestuursrechter regisseur is geworden 
en hoe dat bevalt

Bert Marseille en Peter Nihot1

1 Inleiding
Bestuursrechtspraak is een nog jonge loot aan de stam van de rechtspraak.2 Toch hebben
bestuursrechters hun werkwijze kort geleden grondig herzien. De reden was dat ze steeds
sterker het gevoel kregen dat hun manier van werken inhoudelijk en organisatorisch niet
meer voldeed aan de eisen van de tijd. 

Veranderingen kunnen voortvloeien uit onvrede over de inhoud van de werkwijze en uit
organisatorische problemen. Allereerst gaan we in op de inhoud. Ook al is de bestuursrech-
ter onafhankelijk, hij maakt tevens deel uit van een professionele omgeving. Daar spiegelt
hij zich aan. Cruciaal is de opleiding en begeleiding van beginnende rechters. Die vertoont
grote overeenkomsten met het middeleeuwse gildesysteem, waarin de meester de gezel
door middel van ‘doen’ en ‘voordoen’ begeleidt naar zijn meesterproef. Traditioneel betreft
die meesterproef de uitspraak. In het opleidingssysteem van de bestuursrechter wordt een
juridische kwestie eerst zorgvuldig ontleed, om vervolgens, punt voor punt volgens state of
the art juridisch vakmanschap en in lijn met de bestuursrechtelijke jurisprudentie, in een
uitspraak te worden opgebouwd. De juridische kwaliteit van de uitspraak staat centraal in de
opleiding. Vanuit de samenleving zijn echter steeds krachtiger signalen gegeven dat ook
 tijdigheid van rechtspraak en de praktische toepasbaarheid van uitspraken van belang zijn.3

Te vaak schoten de rechtbanken op deze laatste punten tekort. 
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Dat brengt ons bij de organisatorische component. Zoals gezegd maakt de bestuursrechter
deel uit van een professionele omgeving, waarin vakmanschap wordt gedeeld. Tegelijkertijd
is hij onderdeel van een organisatie die grote aantallen beroepszaken moet afhandelen. In de
oude werkwijze werd een zaak pas voor zitting geagendeerd als de rechter de zaak had ont-
leed. Door de grote hoeveelheid zaken ging dat steeds langer duren. Bovendien verhinderde
die werkwijze dat zaken met vergelijkbare rechtsvragen gezamenlijk of in tijd dicht bij
elkaar werden behandeld. Het systeem dreigde vast te lopen. Midden jaren negentig van de
vorige eeuw werd daarom overgestapt op het ‘zittingsgerichte werken’, waarbij de nadruk
lag op de zitting in plaats van op het vooronderzoek. Die wijze van werken bracht een zeker
ritme in de procedure bij de rechtbank en bevorderde tevens de samenwerking tussen de
juridische ondersteuning en de rechters, die er gezamenlijk voor moesten zorgen dat steeds
voldoende zaken op ver van tevoren geplande zittingen konden worden behandeld. Het
 zittingsgerichte werken had ook nadelen: in de invulling die hieraan gegeven werd, kregen
nagenoeg alle zaken eenzelfde behandeling en een substantiële versnelling van de behande-
ling van beroepszaken werd niet bereikt.4

Behalve op de lange doorlooptijden ontstond ook in toenemende mate kritiek op de ondoor-
zichtigheid van de procedure bij de bestuursrechter. Het was immers de rechter die na
 kennis genomen te hebben van de gedingstukken, vanaf het papier, een aanpak opstelde in
het voortraject en voor de behandeling op zitting. Partijen kwamen daar niet aan te pas. 
Dat moest anders. Een eerste teken van verandering vormde de Agenda van de rechtspraak
2005-2008.5 Een van de vijf doelstellingen die daarin werd geformuleerd, was ‘differentiatie
zaakbehandeling en normering van doorlooptijden’. Onderscheid zou moeten worden
gemaakt tussen veel en weinig voorkomende zaken, tussen juridisch eenvoudige en juridisch
complexe geschillen en tussen snelle afhandeling met een korte motivering en een minder
snelle afhandeling met een uitgebreidere motivering. De commissie Deetman, die was
 ingesteld om advies uit te brengen over de modernisering van de rechterlijke organisatie,
maakte weer een ander onderscheid, naar werkstromen waarin hetzij snelheid en eenheid,
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uitgevers 2007, A.F.M. Brenninkmeijer, ‘Een eerlijk proces’, NJB 2009, p. 2050-2056, B.J. van Ettekoven, ‘Alterna-
tieven van de bestuursrechter (observaties vanuit de eerste lijn)’, preadvies VAR, in: B.J. van Ettekoven, M.A. Pach
en I. C. van der Vlies, Alternatieven van en voor de bestuursrechter (VAR-reeks 126), Den Haag: Boom Juridische
uitgevers 2001, p. 99-143, K.J. de Graaf, Schikken in het bestuursrecht (diss. Groningen), Den Haag: Boom Juridi-
sche uitgevers 2004, M.T.A.B. Laemers, L.E. de Groot-van Leeuwen en R. Fredriks, Awb-procedures vanuit het
gezichtspunt van de burger, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2007, A.T. Marseille, Effectiviteit van bestuurs-
rechtspraak, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2004. B.J. Schueler e.a., Definitieve geschilbeslechting door
de bestuursrechter, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2007, D.A. Verburg, De bestuursrechtelijke uitspraak,
Zutphen/Zeist: SSR/Uitgeverij Kerkebosch 2008.

4 De clustering van identieke zaken betekende dat veel zaken lang in de kast lagen met een groot verschil in door-
looptijd (lang) en de aanrakingstijd (kort).

5 Te vinden op www.rechtspraak.nl.



hetzij degelijkheid en deskundigheid, hetzij ervaring en zittingsvaardigheid voorop staan.6

De mogelijkheden van differentiatie werden verder onderzocht in een aantal rondetafel -
gesprekken die de Raad voor de rechtspraak organiseerde. Die leidden wel tot consensus dát
er iets moest veranderen. Maar wat precies en hóé, dat was nog onduidelijk.

2 Een eerste stap naar regie 
Het project Differentiatie van Werkstromen Bestuursrecht vormde een eerste aanzet voor
daadwerkelijke veranderingen.7 Het project was gebaseerd op de veronderstelling dat een
onderscheid naar werkstromen bijdraagt aan een meer efficiënte inrichting van de procedure
bij de bestuursrechter. Maar veel was onzeker, er was geen onderbouwing voor die ver -
onderstelling. Dat gold ook voor de uitvoering. Om te testen hoe een onderscheid naar
werkstromen in de praktijk zou uitpakken, werden in een aantal brainstormsessies vijf
modellen uitgedacht.8 Vervolgens werden rechtbanken verzocht die modellen te testen. Zo’n
test was geen sinecure. De deelnemende rechtbanken moesten hiervoor een deel van het
werkproces omgooien, afspraken over de productie en de financiering kwamen onder druk
te staan, er moest een geheel nieuwe en onverwachte communicatie met de betrokken
 procespartijen plaatsvinden, er kon onrust onder de eigen mensen ontstaan en er moest
opnieuw worden gekeken naar de samenwerking tussen rechters en juridische ondersteuning.
En dat alles vlak na een periode waarin juist – niet zonder moeite – afspraken waren
gemaakt over uniformering van administratieve werkprocessen en over termijnen voor
procesbeslis singen.9 In zekere zin vroeg het project juist weer om creatieve chaos. Er is dan
ook heel wat werk verzet om de pilots van de grond te krijgen en voldoende zicht te houden
op de voortgang ervan.
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6 De officiële benaming van de commissie was Commissie evaluatie modernisering rechterlijke organisatie. Het
eindrapport Rechtspraak is kwaliteit is te vinden op http://www.rechtspraak.nl/organisatie/publicaties-en-
brochures/pages/achtergrondinformatie-commissie-deetman.aspx.

7 Het Eindrapport Project Differentiatie van Werkstromen Bestuursrecht (september 2010) is te vinden op
www.rechtspraak.nl.

8 Het betrof de volgende vijf modellen: 
1. Alle zaken worden in beginsel binnen een termijn van twee weken op een comparitiezitting behandeld. 
2. Alle zaken worden binnen een termijn van twee weken nadat het dossier is gecompleteerd, op een zitting

behandeld. 
3. In alle zaken wordt de toestemming verzocht de zitting achterwege te laten (art. 8:57 Awb).
4. In alle zaken wordt bij de ontvangstbevestiging aan partijen de keuze voorgelegd of zij een zitting willen; zo

ja: enkelvoudig of meervoudig; of zij prijsstellen op een uitgebreid gemotiveerde uitspraak binnen zes
weken of een mondelinge uitspraak binnen twee weken. 

5. Een selectie van zaken wordt voor een regiezitting geselecteerd; de regiezitting heeft het karakter van een
comparitie. 

9 Het project Uniformering van administratieve werkprocessen en het project Normering doorlooptijden.



Achteraf bezien is de kracht van het project Differentiatie van Werkstromen Bestuursrecht
geweest dat de opzet overzichtelijk was, maar tevens dat de precieze invulling van de
 verschillende pilots werd overgelaten aan de betrokken rechtbanken.10 Dat leidde ertoe dat
geen sprake was van vijf scherp van elkaar te onderscheiden werkwijzen, maar van een
 aantal werkwijzen, dat met elkaar gemeen had dat ze allemaal verschilden van de reguliere
werkwijze van de bestuursrechter. Evengoed verschillenden ze ook in meer of mindere mate
van elkaar. 

3 De rijke ervaring van het experiment
Wat zijn de resultaten van de pilots? Allereerst blijkt (uit het ‘interne’ eindrapport en het
‘externe’ evaluatieonderzoek) dat de procedure bij de bestuursrechter erbij gebaat is dat de
rechter op een zo vroeg mogelijk moment in de behandeling van het beroep de tijd neemt
om met partijen ter zitting te bespreken hoe de zaak het beste kan worden aangepakt.11 Bij
de twee rechtbanken waar dit recept werd toegepast, ongeacht de aard van de zaak en de
inhoud van het geschil (Dordrecht en Roermond), had dit als resultaat dat in meer dan de
helft van de zaken op de vroegtijdig gehouden zitting niet direct een uitspraak volgde.12 In
plaats daarvan werd het beroep ter zitting ingetrokken of werd het vooronderzoek heropend,
ten behoeve van nadere standpuntonderbouwing of bewijslevering door partijen, of om hen
de gelegenheid te geven samen naar een oplossing voor hun geschil te zoeken. Geen diffe-
rentiatie van werkstromen derhalve (iedere zaak – en niet een selectie van zaken – wordt zo
snel mogelijk op een zitting geagendeerd), wel een differentiatie in zaaksbehandeling (de
rechter onderzoekt met partijen hoe de zaak het beste kan worden aangepakt).

Wat de rechters in Dordrecht en Roermond deden, was allereerst aan partijen uitleg geven
over de aard en het doel van de bijeenkomst.13 Waar zijn ze beland? Wat staat er te gebeuren?
Kenmerkend is de volgende introductie: ‘Welkom in de rechtbank Dordrecht. We hebben
uw gemachtigde een brief gestuurd. Het is vandaag geen formele zitting, maar de mogelijk-
heid de ins en outs van de zaak te bespreken.’ Op basis van de introductie is overigens niet
steeds het verdere verloop van de zitting te voorspellen. Vaak nam de rechter direct de regie
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10 De projectorganisatie bestond uit twee personen, Martijn Bartling en Peter Nihot, met secretariële ondersteuning
van Ingrid Boland. Uiteraard hebben deze drie personen het niet alleen kunnen rooien. Een groot aantal personen
heeft energie gestoken in de lokale pilots. Zonder hun inzet zou het pilotproject niet van de grond zijn gekomen.

11 Zie daarover: Eindrapport Project Differentiatie van Werkstromen Bestuursrecht, september 2010; A.T. Marseille,
Comparitie en regie in de bestuursrechtspraak, Groningen: Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde 2010(a), te
vinden op rechten.eldoc.ub.rug.nl; A.T. Marseille, ‘Comparitie en regie als panacee voor het bestuursrechtelijk
beroep?’, Trema 2010(b), p. 92-101; P.K. Nihot, ‘Differentiatie in zaaksbehandeling, de bestuursrechtelijk compa -
ritie’, Trema 2010, p. 457-459.

12 Marseille 2010a, p. 60-61.
13 Zie voor de weergaven van een selectie van de in het kader van de pilots gehouden zittingen: Marseille 2010a, 

p. 183 e.v. 



in handen, om met partijen de punten door te spreken die hij van belang achtte voor het in
gang zetten van de behandeling van de zaak. Partijen kregen daarna trouwens veelal nog
ruim de gelegenheid hun visie op de zaak te geven. Het kwam ook voor dat de rechter niet
direct het initiatief naar zich toetrok, maar eerst het woord aan partijen gaf en pas daarna
met zijn vragen en suggesties kwam. De zittingen in Dordrecht en Roermond lieten een
scala aan activiteiten en interventies van de rechter zien. Zo benutte de rechter de zitting om
met de appellant het doel van diens beroep te bespreken. Kan hij daarmee bereiken wat hij
ermee beoogt, en zo nee, zijn er andere mogelijkheden om het geschil met het bestuurs -
orgaan tot een oplossing te brengen? Heeft het zin om met nader bewijs te komen voor zijn
stellingen over de feiten, of is dat een doodlopende weg? Daarnaast gebruikte de rechter de
zitting zo nu en dan om de bereidheid van verweerder te peilen om op een of andere manier
aan de appellant tegemoet te komen, hetzij omdat de rechter betwijfelde of het besluit zijn
toetsing zou overleven, hetzij uit overwegingen van coulance. 

Tussen de bijgewoonde zittingen waren soms grote verschillen te zien. Die leken niet alleen
te worden bepaald door de aard van het ter discussie staande besluit en de geschilpunten
tussen partijen, maar ook door de visie van de rechter op de functie van de bestuursrecht-
spraak en door de persoon van de rechter. Rechters zelf noemden die verschillen in de
gesprekken die in het kader van het evaluatieonderzoek met hen zijn gevoerd, en ze waren op
de zittingen goed te herkennen.14 Zo verschilden rechters in de mate waarin ze probeerden
te achterhalen of een vergelijk tussen partijen mogelijk was, in de generositeit waarmee ze
partijen de gelegenheid gaven nader bewijs te leveren en in het geduld waarmee ze partijen
uitlegden hoe ver de verantwoordelijkheid van de rechter strekt en waar die van hen ligt.15

De mate van activiteit van partijen in het vervolg op de zitting kan derhalve mede worden
toegeschreven aan de opstelling van de rechter. 

De evaluatie van de pilots bracht een aantal kwetsbare aspecten van de andere werkwijze
aan het licht. Een eerste betrof de doorlooptijden in het geval het vooronderzoek was her-
opend. Die waren vaak zeer fors. Een tweede kwetsbaar aspect betrof de aanleiding voor de
heropening van het vooronderzoek. Als het vooronderzoek werd hervat om de burger de
mogelijkheid tot nadere bewijslevering te bieden, bleek dat die bewijslevering bijna nooit
succesvol was. Dat deed vermoeden dat rechters ter zitting burgers vaak nogal gemakkelijk
de mogelijkheid van nadere bewijslevering gunden.16 De verschillen in de opstelling van de
rechters ter zitting zijn al genoemd. Sommige rechters bleken meesters in het peilen bij
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14 Marseille 2010a, p. 90-103, p. 128-136 en p. 155-163.
15 Zie nader over die verschillen: A.T. Marseille, Voor- en nazorg door de bestuursrechter (oratie Tilburg), Tilburg:

Tilburg University 2012, p. 20 e.v.
16 A.T. Marseille, ‘Effecten van informalisering van bestuursrechtspraak’, NTB 2010(c), 35, p. 221-229.



 partijen wat voor soort behandeling van hun zaak zij geboden achtten. Andere rechters
 bleken op dat punt minder meesterlijk, soms met als consequentie dat partijen het gebeuren
ter zitting als ‘overkill’ ervoeren,17 of dat kansen op een vergelijk tussen partijen onbenut
bleven.18 Het leiden van een vroege zitting waar het geschil tussen partijen in volle omvang
aan de orde kan komen, vereist andere vaardigheden – met name op het punt van commu -
nicatie en flexibiliteit – dan het leiden van een ‘gewone’ bestuursrechtelijke zitting. De
 evaluatie maakte duidelijk dat niet iedere rechter die in gelijke mate bezit.

Zeker is dat het project heeft gebracht waarvoor het was bedoeld, namelijk een nieuwe
impuls voor de gedachtenvorming over de meest ideale inrichting van de procedure bij de
bestuursrechter. Drie belangrijke inzichten die het project opleverden, waren: differentiëren
naar werkstromen is niet het recept voor kwaliteitsverbetering van bestuursrechtspraak, een
vroeg contactmoment met partijen kan daar wel aan bijdragen, evenals een opstelling van
de rechter waarbij hij handelt volgens kernwaarden van de procedurele rechtvaardigheid (hij
treedt partijen met respect tegemoet, verschaft informatie over alle relevante aspecten van
de zitting en laat merken dat hij geïnteresseerd is in het verhaal dat partijen te vertellen
 hebben).19

4 Van experiment naar standaardwerkwijze
Deze drie inzichten, die zowel in het ‘interne’ eindrapport als in het ‘externe’ evaluatie -
onderzoek terug te vinden zijn, brachten het Landelijk Overleg Voorzitters Bestuurssector
(LOVB) ertoe de rechtbanken als aanbeveling mee te geven dat de procedure bij de
bestuursrechter zo’n vroeg contactmoment met partijen zou moeten bevatten.20 Vanwege de
vereiste cultuuromslag werd aan de afzonderlijke (toen nog negentien) rechtbanken over -
gelaten hoe ze die aanbevelingen zouden vertalen in concrete maatregelen. De rechtbanken
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17 Marseille 2010a, p. 207-208.
18 Marseille 2010a, p. 192-193.
19 Procedurele rechtvaardigheid is de Nederlandse vertaling van het begrip procedural justice. Het ziet op de vol-

gende aspecten: beschikken over de goede informatie over de procedure, invloed hebben op de inrichting van
de procedure, het zich gezien en gehoord voelen, het eigen verhaal kunnen doen en zich in direct en persoonlijk
contact respectvol bejegend voelen. Belangrijke publicaties op het terrein van procedural justice zijn: E.A. Lind
and T.R. Tyler, The Social Psychology of Procedural Justice, New York: Plenum Press 1988; T.R. Tyler, Why people
obey the law, Princeton: Princeton University Press 2006, K. van den Bos, Vertrouwen in de overheid: wanneer
hebben burgers het, wanneer hebben ze het niet, en wanneer weten ze niet of de overheid te vertrouwen is? Een
essay over de sociaal-psychologische werking van vertrouwen en de mens als informatievergarend individu, Den
Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2011.

20 Het eindrapport laat open welke vorm dit contactmoment heeft: een comparitie of een (regie)zitting, maar is
 duidelijk in de constatering dat dit contact op ongeveer drie maanden na het binnenkomen van het beroep zou
moeten liggen. Dan is nog sprake van flexibiliteit in de procedure en bij de procespartijen. Het geschil is nog
‘vers’. Als het geschil/conflict veel langer op de plank ligt dan is het ‘koud’ geworden, ‘gestold’. Zie hierover
voorts: D. Allewijn, Tussen partijen is in geschil…, (diss. Leiden), Den Haag: Sdu Uitgevers 2011, p. 123 e.v.



konden in ieder geval profiteren van de diverse stukken (brieven, folders, werkbeschrijvingen)
die waren ontwikkeld bij de rechtbanken waar een pilot was uitgevoerd en tevens van de
‘wenken voor implementatie’ die bij het eindrapport waren gevoegd. Ook werd een landelijke
implementatiewerkgroep opgericht, waar rechtbanken inzichten en ervaringen konden
 uitwisselen en elkaar bij de implementatie konden ondersteunen. 

In de loop van 2010 begon het gedachtegoed dat ten grondslag lag aan de invoering van een
nieuwe werkwijze in het bestuursrecht te rijpen en werd het van een naam, een afkorting en
een omschrijving voorzien. De naam: nieuwe zaaksbehandeling. De afkorting: NZB. De
omschrijving: de nieuwe zaaksbehandeling staat voor het behandelen van bestuursrechtelijk
zaken op zitting waarbij het juridische geschil vanuit meer dan alleen de strikt juridische
invalshoek kan worden belicht. De bestuursrechter dient actief te zorgen voor procedurele
rechtvaardigheid door het geven van informatie en partijen het gevoel te geven dat met
respect wordt geluisterd. In de nieuwe aanpak bespreekt de rechter mét partijen wat de
meest adequate behandeling van de zaak zou kunnen zijn. Met oog voor de tussen partijen
spelende belangen (waar gaat het partijen echt om) kan de rechter vanuit eigen ervaring en
deskundigheid ter zitting voorstellen doen en partijen de gelegenheid geven om zelf de
bestaande mogelijkheden te benutten. De zitting is ervoor om zoveel mogelijk in één keer
tot praktische, maatschappelijk relevante en juridisch verantwoorde oplossingen van het
geschil te komen. Kernbegrippen van de nieuwe zaaksbehandeling zijn snelheid, maatwerk
en finaliteit.

Een eenduidige aanduiding en omschrijving van een gewenste werkwijze is echter niet vol-
doende om die ook te realiseren. Het LOVB kwam eind 2010 tot de conclusie dat er bij de
verschillende rechtbanken onvoldoende voortgang was in de implementatie van de nieuwe
werkwijze en besloot dat de invoering landelijk zou moeten worden gecoördineerd. Der-
halve werd een volgend project gestart, het project Invoering nieuwe zaaksbehandeling.
Ook dit project stond voor een grote uitdaging: hoe een vergaande maar nog in een experi-
mentele fase verkerende nieuwe werkwijze in het land doorgevoerd te krijgen bij (toen nog)
negentien autonome rechtbanken, in het primaire proces, en in het hart van het rechterlijk
domein, in een omgeving met vele verschillende bestuursorganen, rechtsbijstandverleners
en zelfstandig procederende burgers, ieder met hun eigen belangen – en dat terwijl ook een
omvangrijke reorganisatie van de rechterlijke organisatie op stapel stond, de Herziening van
de Gerechtelijke Kaart. 

Ter uitvoering van die taak hebben allereerst een aantal ervaringsdeskundigen een ontwerp
gemaakt van een nieuw werkproces dat het mogelijk zou moeten maken zaken dertien
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weken op een zitting te agenderen.21 De procesregeling bestuursrecht is daarop aangepast.
Vervolgens is doorgerekend welke capaciteit er in het land nodig was om de nieuwe werk-
wijze te introduceren, rekening houdend met het gelijktijdig moeten verwerken van de
bestaande voorraad aan beroepszaken bij de rechtbanken. Ook is er in samenspraak met de
SSR een leergang ontwikkeld om in relatief korte tijd alle bestuursrechters en juridische
ondersteuners te kunnen trainen in het ter zitting toepassen van de zogeheten conflictdiag-
nose. Daarmee kan worden achterhaald of sprake is van een geschil dat verder strekt dan de
rechtmatigheid van het in beroep bestreden besluit en zo ja, of de zitting aan een oplossing
daarvoor kan bijdragen. Dit alles aan de hand van vragen door de rechter als: wat speelt er
eigenlijk? In hoeverre zijn partijen op elkaar aangewezen? Hoe zijn partijen tot nu toe met
elkaar omgegaan? Wie hebben er last van het conflict? Wie hebben er voordeel bij? Wie of
wat kan bijdragen aan een oplossing? Met een externe communicatieadviseur is voorlich-
tingsmateriaal ontwikkeld. Met de Raad voor de rechtspraak en het ministerie is gesproken
over de financiering van deze vorm van rechtspraak op de lange termijn en over mogelijke
wetswijzigingen om de werkwijze te verankeren. Dat heeft geleid tot de tekst van artikel
8:41a (nieuw) van de Awb: ‘De bestuursrechter beslecht het hem voorgelegde geschil
zoveel mogelijk definitief.’

Een volgende stap was het creëren van draagvlak bij de verschillende partijen die bij de
rechtspraak zijn betrokken. Dat heeft in het voorjaar van 2012 geresulteerd in het opstellen
van een intentieverklaring door het LOVB, de VNG, de Nederlandse Orde van Advocaten,
het UWV, de SVB, het CIZ en DUO. In de verklaring geven de betrokken instanties uiting
aan hun intentie hun organisatie en achterban te informeren over de andere opstelling die van
hen op de zitting wordt verwacht. Het gaat er in de eerste plaats om dat de gemachtigden
van de procespartijen zich flexibel opstellen ter zitting, gezien de loop die het gesprek
 tussen partijen daar kan nemen. Ten tweede is van belang dat, ook al staat het pleiten niet
meer centraal, de procespartijen een schriftelijke toelichting achter de hand hebben in het
geval dat ter zitting blijkt dat op een uitspraak gekoerst gaat worden. De betrokken bestuurs-
organen zullen hun achterban erop attenderen dat de nieuwe werkwijze meer kans heeft als
de gemachtigden een mandaat hebben dat hen in staat stelt afspraken te maken ter finale
geschilbeslechting of over aanpassing of effectuering van het besluit. Voor advocaten geldt
dat zij hun cliënten adviseren over eventuele alternatieve oplossingen, voor zover dit passend
is binnen de belangenbehartiging door advocaten, gelet op hun positie ingevolge de Advo-
catenwet en het gedragsrecht. Een graadmeter van de stand van zaken van de nieuwe zaaks-
behandeling bood een landelijk symposium dat in oktober 2012 werd gehouden en waar
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21 De dertien weken zijn gebaseerd op de constatering in het Eindrapport Project Differentiatie van Werkstromen
Bestuursrecht dat het ‘contactmoment’ zou moeten liggen op ongeveer drie maanden na binnenkomst van het
beroepschrift.



zo’n 400 personen – vanuit verschillende posities betrokken bij de nieuwe zaaksbehande-
ling – met elkaar over hun ervaringen spraken.22

5 Regie in de bestuursrechtspraak anno 2013
Nu het ‘veld’ heeft gesproken, is het aan de Rechtspraak om iets te gaan doen met de aanbe-
velingen. Dat brengt ons bij de vraag hoe de nieuwe zaaksbehandeling op dit moment in de
praktijk werkt. Uit door de rechtbanken Den Haag, ’s-Hertogenbosch en Utrecht verzamelde
cijfers komt een interessant – zij het nog fragmentarisch – beeld van bepaalde aspecten van
de stand van zaken naar voren. Zo blijkt het in de praktijk lastig om in alle zaken de termijn
van dertien weken voor de planning van zaken op zitting te halen. Enerzijds is dit te wijten
aan de capaciteitsproblemen als gevolg van het fusieproces waarin een aantal rechtbanken
verkeert als gevolg van de Herindeling Gerechtelijke Kaart. Anderzijds zijn ook partijen
verantwoordelijk voor het niet halen van de termijn, vanwege verzoeken om uitstel van de
zitting.23 Opvallend is dat met name bestuursorganen om uitstel vragen, vanwege parttime
werkende gemachtigden.

Een tweede – meer positieve – bevinding betreft het hoge percentage mondelinge uitspraken
bij de rechtbank Utrecht/Midden-Nederland. Daar wordt in 12% van de zaken aan het eind
van de zitting mondeling uitspraak gedaan. Het lijkt erop dat als er meer tijd wordt genomen
voor het verkennen van de problemen tussen partijen en als de rechter meer voorlichting
geeft ter zitting, de kans groter is dat direct mondeling uitspraak kan worden gedaan.

Een derde opvallend feit is het hoge percentage intrekkingen op of na de zitting. In 9% van
de zaken is dat het geval. Ook voor die zaken geldt dat sprake lijkt van een relatie met de
opstelling van de rechter ter zitting. Naarmate de rechter ter zitting een duidelijker beeld
schetst van de rechtspositie van partijen en hun voorhoudt welke stellingen nog nader
bewijs behoeven, is voor partijen helder wat er staat te gebeuren – en met welke actie zij
hun belang het beste kunnen dienen. Soms is dat: het beroep intrekken.

Het loont de moeite te proberen een meer systematisch beeld te krijgen van de stand van de
nieuwe zaaksbehandeling anno 2013. Onderzoek daarnaar zou zich moeten richten op de
vraag in hoeverre de rechter in staat is het beroep zodanig te behandelen dat zo veel mogelijk
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22 Nieuwe zaaksbehandeling, wat gaat er goed, wat kan er beter? op 29 oktober 2012. De uit dit symposium voort-
gekomen aanbevelingen, resultaat van de samenspraak tussen de verschillende betrokken partijen, zijn gepubli-
ceerd op rechtspraak.nl, zoek op Uitkomsten NZB symposium 2012.

23 In de nieuwe werkwijze ontvangen partijen een vooraankondiging van de zitting met daarbij de mogelijkheid om
binnen een week om uitstel te verzoeken, onder vermelding van verhinderdata twee weken voor en twee weken
na het aangekondigde zittingsdagdeel.



recht wordt gedaan aan hun belangen. Het is daarvoor nodig de gang van zaken ter zitting te
observeren en te analyseren en om de resultaten daarvan vervolgens in verband te brengen
met het verloop en de uitkomst van de procedure en met de tevredenheid van partijen. 

Tot slot keren we nog even terug naar het begin van onze bijdrage. We begonnen onze
beschouwing met de observatie dat traditioneel de meesterproef van de bestuursrechter de
uitspraak betreft. De veranderde werkwijze van de bestuursrechter vergt dat de bestuurs-
rechter zich op nog een ander punt een meester toont: in het betrekken van de belangen van
partijen bij de behandeling ter zitting. Met een vroege agendering van de zitting, het betrek-
ken van partijen bij de zitting en het streven naar een finale oplossing heeft de regiefunctie
van de bestuursrechter vorm gekregen. De organisatie van de bestuursrechtspraak is de
afgelopen jaren aangepast om de bestuursrechter in staat te stellen zich ook op het punt van
het betrekken van de belangen van partijen ter zitting te onderscheiden. Onderzoek naar de
stand van zaken in de bestuursrechtspraak kan de benodigde informatie verschaffen om te
beslissen of de in het bestuursrecht ingezette koers moet worden vervolgd, of dat aanpassing
nodig is.
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