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Focus2121

Transparantie 2.0
De Hoge Raad na 175 jaar een openbaar discussieforum?

Maurice Adams en Dick Broeren1

In antwoord op de roep om ‘meer transparantie’ in de rechtspraak in het algemeen en die van de Hoge raad  

in het bijzonder wordt van diverse kanten het publiceren van minderheidsopvattingen gepropageerd. Maar  

er is aanleiding om niet voetstoots aan te nemen dat transparantie steeds of vooral een heilzame werking 

heeft, en dreigt bij de mogelijkheid van het publiceren van minderheidsopvattingen niet eerder verhullende 

neutralisering van de argumentatie die naar buiten wordt gebracht? Het idee vergt nadere doordenking 

 alvorens de jubilerende Hoge Raad een rechtssociologisch experiment cadeau te doen.

1. Mise-en-scène
De Hoge Raad bestaat 175 jaar en in dit nummer van het 
NJB geeft zijn huidige president, Geert Corstens, in samen-
spraak met Procureur-Generaal Jan Watse Fokkens, een 
uiteenzetting over de maatschappelijke betekenis van dit 
college. Ook meer recente maatschappelijke ontwikkelin-
gen laten de Hoge Raad niet onberoerd. We trappen af 
met een ‘zelfreflectie’ van de Hoge Raad:

Uitspraken van de Hoge Raad zijn voor niet juristen 
soms moeilijk te begrijpen. Daardoor lijken ze mis-
schien voor veel mensen een ‘ver van ons bed-show’. 
Ook omdat ze worden gedaan in een specifieke zaak. 
Maar juist uitspraken van de Hoge Raad hebben vaak 
een betekenis die verder reikt dan die ene zaak; een 
beslissing van de Hoge Raad is vervolgens ook lei-
draad in alle soortgelijke zaken. […] Voor grote groe-
pen mensen hebben uitspraken – vaak zonder dat 
mensen zich daarvan bewust zijn – direct betekenis. 
In algemenere zin kun je zeggen dat de Hoge Raad de 
koers van het Nederlandse recht kan bepalen waar de 
wet geen uitsluitsel biedt.

Aldus de aankondiging van een – overigens beslo-
ten – symposium dat op 1 oktober jongstleden plaats-
vond, van en over de Hoge Raad.2 Onze bijdrage gaat niet 
over de vraag of dit zelfbeeld juist is, hoewel het gelegen-
heid biedt voor discussie over de vooronderstellingen die 
eraan ten grondslag liggen.3 Wel willen wij één trend 
belichten, een die vergaande consequenties kan hebben 
voor de manier van werken van de raadsheren: het publi-
ceren van minderheidsopvattingen (separate opinions4) 
als manier om de rechtspraak transparant(er) te maken. 
Wat we daarbij niet willen doen is de gebruikte argumen-
ten herhalen. De discussie flakkert periodiek op en er is al 
veel over geschreven, zeer onlangs nog in dit blad door 

Wouter Limborgh, voormalig medewerker van de Hoge 
Raad.5 Toch lijkt er in de meeste betogen (zowel voor als 
tegen) een dimensie te ontbreken, zo ook, naar het ons 
voorkomt, in het artikel van Limborgh. Het is vooral die 
ontbrekende dimensie die we hier willen aankaarten. 
Temeer omdat, zoals Limborgh ook schrijft, recentelijk ‘de 
WRR en de president van de Hoge Raad zich nog in posi-
tieve zin over minderheidsopvattingen bij de Hoge Raad 
[hebben] uitgelaten’.6 Wat de president van de HR betreft, 
klopt dat in zoverre dat Corstens zich een voorstander 
toont van minderheidsopvattingen, ‘tenminste voor de 
hoogste rechter, en dan niet in iedere zaak maar in die 
zaken waarin principiële knopen worden doorgehakt’.7 De 
argumentatie van de WRR gaat als volgt:

Vanuit een perspectief van bekritiseerbaarheid zijn 
dissenting opinions de meest evidente stap voor-
waarts. In de huidige tijd loopt het argument van de 
magie van de uniforme uitspraak zo langzamerhand 
tegen grenzen op en ligt de vraag voor of vanuit de 
erkenning dat rechterswerk ook mensenwerk is, een 
systeemaanpassing niet aan de orde is. Dissenting 
opinions kunnen ruimte geven voor een dieper 
inzicht in zowel de juridische argumentatie als de 
verschillen van inzicht. Daarnaast kan het systeem de 
rechtsvorming meer kleur geven door de ‘verlam-
ming’ van verplichte consensus weg te nemen. […] De 
discussie over de wijsheid van de gemaakte rechtsvor-
mende keuzes en de overwegingen die daaraan ten 
grondslag lagen, kan vervolgens zowel in vakkringen 
als in het publieke debat zinvol gestructureerd wor-
den door publicatie van niet alleen het arrest, maar 
ook een eventueel minderheidsstandpunt.8

Corstens en de WRR weten zich gesteund door een 
groeiend draagvlak.9 Op 10 februari 2010, bijvoorbeeld, 
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Ook de rechtspraak moet in het 

teken staan van een onophoudelijk 

debat over de legitimiteit van wat is 

en hoort te zijn

Auteurs

1. Prof. mr. dr. L.H.J. Adams is hoogleraar 

Democratie en Rechtsstaat (leerstoel 

vfonds) en hoogleraar Encyclopedie van het 

recht aan de Universiteit van Tilburg. Mr. 

drs. D.C. Broeren is docent Privaatrecht aan 

dezelfde universiteit.

Noten

2. www.rechtspraak.nl/Organisatie/Hoge-

Raad/Nieuws/Pages/Hoge-Raad-viert-

175-jarig-bestaan.aspx

3. Waar wordt op gezinspeeld met de stel-

ling dat de Hoge Raad richtinggevend is 

‘waar de wet geen uitsluitsel biedt’? Impli-

ceert dit dat de Hoge Raad slechts recht-

scheppend optreedt als de wet niet duidelijk 

is? En zo ja, wat is dan juist het verschil met 

rechtspraak die wetten interpreteert, preci-

seert, verfijnt, actualiseert? Een rechtstheore-

tisch en taalfilosofisch debat dient zich aan.

4. Dit omvat zowel dissenting als concur-

ring opinions.

5. W.M. Limborgh, ‘De Hoge Raad en min-

derheidsopvattingen (dissenting/concurring 

opinions)’, NJB 2013/1544, afl. 26, p. 

1708. Zie verder (alleen recentelijk al): 

W.M.E. Thomassen, ‘Het geheim van de 

raadkamer en de dissenting opinion’, NJB 

2006/498, afl. 12, p. 686; W.D.H. Asser, 

‘Het geheim van de raadkamer en de vrij-

heid van publiceren’, NJB 2006/499, afl. 

12, p. 691; A. Ernes, ‘Raadsheer: vertel ons 

uw visie’, Ars Aequi 2010, p. 846-847; A. 

Soeteman, ‘Met één mond? Over disco’s in 

het recht’, Ars Aequi 2010, p. 864-867; H. 

de Doelder, ‘Dissenting opinions en het 

geheim van de raadkamer’, Trema 2010, p. 

372-377 en H. Broeksteeg, ‘Het geheim 

van de raadkamer: een waardevol bezit’, 

Ars Aequi 2011, p. 247-25. Voor een 

Vlaamse pleitbezorger: M.E. Storme, ‘Plei-

dooi voor separate opinions in de recht-

spraak’, De Juristenkrant 2009, nr. 187, 10.

6. Limborgh, NJB 2013/1544.

7. Jaarverslag Hoge Raad 2012, 6, www.

rechtspraak.nl/Organisatie/Hoge-Raad/

OverDeHogeRaad/publicaties/Documents/

Jaarverslag-HR-2012.pdf. Overigens stelde 

Corstens in een interview met het NJB in 

2009 dat ‘de algemene opvatting in de Hoge 

Raad is dat invoering geen goede ontwikke-

ling zou zijn. Partijen willen graag een 

ondubbelzinnige beslissing. Dat is: Spreek 

met één stem en niet anders. Laat ik het zo 

zeggen: de leden van de Hoge Raad die 

vinden dat er wel een dissenting opinion 

moet komen, vertolken op zichzelf een min-

derheidsopvatting. Als u begrijpt wat ik 

bedoel’. Corstens noemde in dit interview 

vervolgens enkele voordelen, plaatste een 

kanttekening en sloot af met: ‘De komende 5 

jaar zie ik het hier niet van komen, misschien 

dat er na 10 jaar kansen zijn’. C. Lindo, ‘Tus-

sen ideaal en nuchterheid. Interview met 

Geert Corstens, president van de Hoge 

Raad’, NJB 2009/805, afl. 17, p. 1074.

8. J.E.J. Prins e.a., ‘Naar een transparantere 

rechtspraak. Geen glans zonder wrijving’ in 

D. Broeders, J.E.J. Prins e.a. (red.), Speel-

ruimte voor transparantere rechtspraak, 

Den Haag/Amsterdam: WRR/Amsterdam 

University Press 2013 (Speelruimte 2013), 

p. 25-112. Te raadplegen via http://www.

wrr.nl/fileadmin/nl/publicaties/PDF-

verkenningen/V_26_Speelruimte_voor_

transparantere_rechtspraak.pdf.

9. Zie de in voetnoot 5 genoemde auteurs 

(met uitzondering van Broeksteeg en De 

Doelder). Zie verder: H. Griffioen en J.E.J. 

Prins, ‘Rechtspraak en bekritiseerbaarheid. 

Op zoek naar een hedendaagse interactie 

tussen rechtspraak en samenleving’, NJB 

2013/196, afl. 04, p. 222 en Prins e.a. in 

Speelruimte 2013, p. 98-99. Ook buiten de 

sfeer van de common law is de praktijk van 

seperate opinions ingevoerd. Bij het Bundes-

verfassungsgericht en het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens is men er mee 

bekend. Bij het Europees Hof van Justitie zijn 

concurring en dissenting opinions dan weer 

verboden. Voor verdere informatie: J. Adler, 

‘Dissents in Courts of Last Resort: Tragic 

Choices’?, Oxford Journal of Legal Studies, 

2000, p. 221-246; J. Laffranque, ‘Dissenting 

Opinion and Judicial Independence’, Juridica 

International 2003, p. 162-172; Cahiers du 

Conseil Constitutionnel nr. 8 (2000) (thema-

nummer met bijdragen over Duitsland, 

Canada, Spanje, Hongarije, Italië en Frank-

rijk). Zie tevens de trilogie van artikelen door 

R. Munday, ‘Reasoning without Dissent; 

Dissenting without Reason’, Justice of the 

Peace 2004, p. 968-75 and p. 991-1000 en 

‘“All for One and One for All”: The Rise to 

Prominence of the Composite Judgment in 

the Civil Division of the Court of Appeal’, 

Cambridge Law Journal 2002, p. 321-350. 

Verder interessant zijn: H. Botha, ‘Judicial 

dissent and democratic deliberation’, South 

African Public Law 2000, p. 321-336 en L. 

Guinier, ‘Demosprudence Through Dissent’, 

Harvard Law Review 2008, p. 4-138.

10. Bijvoorbeeld De Doelder en Broeksteeg, 

zie voetnoot 5.

11. P.H.A. Frissen, ‘Reputatie op afstand’ 

(Rechtspraaklezing 2012), 6, www.recht-

spraak.nl/Actualiteiten/Nieuws/Docu-

ments/2.%20Rechtspraaklezing%202012.

pdf.

hield Frank Kuitenbrouwer in NRC Handelsblad een plei-
dooi voor het kunnen publiceren van dissenting opinions. 
Hij had het in die context over het dichten van de kloof 
tussen burger en rechterlijke macht, over het steviger 
vorm geven aan de rechterlijke motiveringsplicht, en over 
de mogelijkheidsvoorwaarden voor het kunnen voeren 
van een juridische en maatschappelijke discussie over 
recente rechtspraak.

Het is allemaal goed te volgen: in een samenleving 
waarin pluralisme en verdeeldheid eerder regel dan uit-
zondering zijn, een tijdsgewricht waarin die rechtspraak 
bovendien meer en meer een spilfunctie inneemt, moet 
de vraag naar wat een zo goed mogelijke interpretatie 
van het recht is zichtbaar onderwerp van discussie zijn. 
Een machtswoord kan niet langer volstaan, en ook de 
rechtspraak moet in het teken staan van een onophou-
delijk debat over de legitimiteit van wat is en hoort te 
zijn, en moet dus voortdurend, tot in zijn grondslagen, 
door de samenleving ondervraagd en bediscussieerd 
kunnen worden; moet zich toetsbaar en dus transparant 
opstellen. Dat zou zeker kunnen betekenen dat de moti-
veringsplicht van de rechter aan hoge eisen moet vol-
doen. En minderheidsopvattingen lijken daar heel goed 
bij te passen.

Tegengeluiden over die minderheidsopvattingen 
zijn er ook,10 geluiden die weerklank vinden in reflecties 
die de roep om transparantie wat anders zien, misschien 
zelfs relativeren. Zo mag volgens bestuurskundige 
 Frissen de kloof tussen burgers en de rechtspraak wel 
wat breder worden:

Grotere zichtbaarheid kan als reputatieversterkend 
schild functioneren. Maar alleen als men niet te veel 
te verbergen heeft of als grotere zichtbaarheid niet 
onder de verdenking van dat verbergen kan komen te 
staan. Maar zichtbaarheid vraagt om afstand, minder 
om nabijheid. Waarom wordt een stedenbouwkundig 
plan altijd vanuit een ‘bird’s eye perspective’ gepre-
senteerd? Omdat alleen vanuit dat perspectief over-
zicht en inzicht kan ontstaan. Het doorzicht, of om 
het modern te zeggen: de transparantie, neemt echter 
af. Enige mate van ondoorgrondelijkheid, om niet te 
zeggen mysterie, draagt aan zichtbaarheid op afstand 
bij. Wie naar de medisch specialist gaat verwacht niet 
de bevestiging van de zelf op internet gezochte diag-
nose, maar een eigenwijs antwoord van een professio-
nal die het beter weet.11

Terug naar het artikel van Limborgh over het invoe-
ren van minderheidsopvattingen en terug naar de dimen-
sie die volgens ons aan de discussie hierover ontbreekt. 
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Twee eigenschappen van Limborghs pleidooi vallen op. In 
de eerste plaats opent de samenvatting die aan het artikel 
voorafgaat met de oproep ‘een commissie in te stellen die 
onderzoek verricht naar en advies uitbrengt over de 
invoering van een stelsel van minderheidsopvattingen bij 
de Hoge Raad’,12 maar al in de openingsalinea blijkt dat de 
auteur onderzoek voorstaat dat ‘de introductie van 
 minderheidsopvattingen voorbereidt’.13 Daarmee is de 
wenselijkheid van zo’n stelsel bij voorbaat gegeven. In de 
tweede plaats, en daar gaat het ons hier om, kenmerkt 
zijn argumentatie zich als een normatieve analyse die met 
empirische vanzelfsprekendheid wordt gepresenteerd. Nu 
zijn dergelijke analyses niet ongewoon in een normatieve 
discipline, maar wat verrast is het gemak waarmee juris-
ten zo nu en dan normatieve argumenten schijnbaar 
 probleemloos weten te begrijpen en te transformeren tot 
feitelijke vanzelfsprekendheden – in deze context: het 
invoeren van minderheidsopvattingen is in lijn met eisen 
van transparantie en verantwoording, en zal uiteraard 
 leiden tot een betere inhoudelijke kwaliteit van recht-
spraak en beter ontwikkeld maatschappelijk draagvlak 
(legitimiteit). Het is vooral dit punt dat de insteek vormt 
van deze bijdrage.

De centrale begrippen van deze bijdrage zijn transpa-
rantie en legitimiteit. Een rechterlijke uitspraak kan trans-
parant worden genoemd wanneer die min of meer directe 
toegang verschaft tot de reële, dat wil zeggen inhoudelij-
ke, argumenten en het redeneerproces die aanleiding 
 hebben gegeven tot de uiteindelijke beslissing. En onder 
legitimiteit verstaan we hier, heel algemeen, de situatie 
dat de justitiabelen een algemene bereidheid vertonen 
om de door de rechterlijke macht uitgevaardigde beslis-
singen als bindende rechtsnormen te aanvaarden, 
 ongeacht of elk van die beslissingen afzonderlijk corres-
pondeert met een ieders individuele belang of opvatting 
over rechtvaardigheid.14

2. Rechterlijke transparantie als Goede Zaak …
Wie is er tegen transparantie? Tja. Wie is er tegen kwali-
teit? Wie is er tegen geluk? Over transparantie als streven, 
als doel bestaat vermoedelijk grote eensgezindheid van 
opvatting: transparantie in deze rol kan gezien worden als 
een waardevol aspect van de legitimiteit van overheids-
handelen en daarmee ook van het werk van rechters en 
van de jubilerende Hoge Raad in het bijzonder. Maar 
transparantie als reden, als motief voor een heel andere 

Focus
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schijnbaar probleemloos  
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manier van rechtspreken is wat anders. Want die rol 
impliceert dat er iets is dat moet veranderen en wel 
omdat dat iets niet of onvoldoende transparant is. Dat is 
een aanname, die bij stelselmatige herhaling het karakter 
van een zichzelf waarmakende voorspelling krijgt.15 De 
vraag is of rechterlijke uitspraken echt doorzichtiger, 
begrijpelijker worden wanneer rechters de mogelijkheid 
hebben zich te onderscheiden van hun kamergenoten. En 
dat is een legitieme vraag, want die begrijpelijkheid, dat is 
toch een wezenlijk element van transparantie? Opdat de 
burger (nog) meer vertrouwen krijgt in de rechtspraak?

Zelf zijn we apert noch a priori tegen een stelsel van 
minderheidsopvattingen. Als de inrichting van ons rechts-
systeem voortvloeit uit een bepaalde mens- en maat-
schappijvisie, dan spreekt het in ieder geval vanzelf dat er 
goed wordt nagedacht over welke waarden zo’n stelsel 
 vertegenwoordigt, uitdrukt en uitdraagt. Dat is de ene, 
grotendeels normatieve kant, waarover veel gediscussi-
eerd is en wordt.16 Maar ons gaat het hier dus vooral om 
de andere, empirische kant: wat beoogt zo’n stelsel te 
bewerkstelligen en kan het dat? Brengen minderheidsop-
vattingen de vorm en mate van transparantie die we 
ervan verwachten? Het verlossende antwoord kunnen we 
hier niet geven, maar enkel het stellen van de vraag recht-
vaardigt voor nu aandacht voor minstens de volgende 
twee kwesties, die er wat ons betreft op wijzen dat een 
volmondig ‘ja’ niet vanzelfsprekend is.

Allereerst is er wat de ‘wikileakisering’ van de rech-
terlijke motivering genoemd zou kunnen worden, en 
waarover we eerder meer uitgebreid schreven.17 We kwa-
men hierop naar aanleiding van een uitzending van het 
televisieprogramma Buitenhof. Aan het einde van een dis-
cussie over Wikileaks werd de vraag gesteld of de nieuwe 
openheid die daardoor werd gepropageerd niet te hoog op 
het schild werd gehesen: welke effecten heeft dit nu 
eigenlijk? Inderdaad meer transparantie op overheidsni-
veau? Een van de discussianten stelde dat het tijdperk van 
de nieuwe geslotenheid ook is gearriveerd. Overheidsfunc-
tionarissen, want over hen ging het bij Wikileaks vooral, 
zullen wel twee keer gaan nadenken wat ze tegen elkaar 
zeggen in het geheim van het overheidsberaad, de beslo-
tenheid van het ministerie of het diplomatiek overleg. In 
de context van de rechtspraak: dreigt bij de mogelijkheid 
van het publiceren van minderheidsopvattingen niet eer-
der verhullende neutralisering van de argumentatie die 
naar buiten wordt gebracht? Ook in kringen van rechters 
bestaan er immers dominante opvattingen over scheiding 
en evenwicht van machten, en over wie het toekomt de 
grote keuzes te maken ten behoeve van de samenleving. 
En dan zou het kunnen dat ook rechters – bewust of 

onbewust – de idee trachten hoog te houden dat ze het 
recht eerder toepassen dan scheppen.

Voor velen is een uitspraak van het Amerikaanse 
Supreme Court het archetype van transparante rechterlij-
ke motivering, inclusief separate opinions. In het verleng-
de van het voorgaande is echter niet uit te sluiten dat 
Amerikaanse Supreme Court justices, die hun beslissingen 
nu eenmaal omstandig en publiekelijk moeten verant-
woorden, hun argumentatie neutraliseren met een techni-
sche, langdradige en veilige manier van redeneren; dat is 
dan een formalisering van rechterlijk pragmatisme. Het 
mogelijke resultaat hiervan is het feitelijk ontbreken van 
een inhoudelijk debat. De zware legitimatielast die rust op 
het rechterlijk oordeel kan ertoe bijdragen dat het rechter-
lijk debat zijn heil zoekt in een veilig, mild en technocra-
tisch centrisme dat geen recht doet aan de rechtschep-
pende functie die de rechtspraak onvermijdelijk mede 
heeft. Dat separate opinions soms vinnig van toon kunnen 
zijn doet daar weinig aan af. De rechters van het Ameri-
kaanse Supreme Court blijken hun oordeel altijd expliciet 
op juridische argumenten te gronden, hoe polemisch ook 
geformuleerd. Niemand houdt er serieus rekening mee 
dat een rechter die ogenschijnlijk geen blad voor de mond 
neemt als zij het niet met de meerderheid eens is, in een 
gegeven zaak een termijnverlenging voor abortus zou 
afwijzen onder expliciete verwijzing naar haar geloofs-
overtuiging. En niemand zal aanvaarden dat een rechter 
nadrukkelijk haar persoonlijke ervaring met het ondraag-
lijk en uitzichtloos lijden van een dierbare zou opvoeren 
als een van de argumenten om zich in een concreet geval 
te verzetten tegen een bij meerderheid opgelegde straf 
voor het plegen van euthanasie. Een concreet voorbeeld: 
in 2008 wees het Amerikaanse Supreme Court arrest in de 
zaak District of Columbia versus Heller.18 Het betreft een 
arrest dat vrijwel alle uiterlijke kenmerken van de lokale 
argumentatiestijl sterk in de verf zet en dat de juridische, 
politieke en ook publieke opinie sterk heeft beziggehou-
den.19 Het ging over de vraag of het in het Second Amend-
ment van de US Constitution neergelegde recht op wapen-
bezit ook moet worden begrepen als een individueel 
recht.20 De meerderheidsopinie werd onderschreven door 
vijf van de negen leden van het Court; de overige leden 

Nergens valt te detecteren dat er aan 

iedere beslissing ook wel eens een 

beleidskeuze ten grondslag kan liggen

12. Limborgh, NJB 2013/1544.

13. Idem. Cursivering toegevoegd.

14. Hierover, meer algemeen, R.J.S. Schwit-

ters, Recht en samenleving in verandering, 

Deventer: Kluwer 2000, p. 89.

15. Hieraan ten grondslag ligt de sociologi-

sche Thomas-regel dat ‘[i]f men define 

situations as real, they are real in their con-

sequences’. W.I. Thomas en D.S. Thomas, 

The Child in America: Behavior Problems 

and Programs, New York: Knopf 1928, 

571-572.

16. Zie de literatuur waarnaar in eerdere 

voetnoten wordt verwezen.

17. M. Adams en D.C. Broeren, ‘Rechterlij-

ke argumentatie en transparantie: een 

rechtsvergelijkende exercitie’, in Speelruim-

te 2013, p. 167-206 (onder meer steunend 

op het werk van Mitchell Lasser).

18. 554 US 570 (2008). Zie verder onze 

bespreking van dit arrest in Speelruimte 

2013, p. 167-170.

19. De zaken hebben ook internationaal 

aandacht getrokken.

20. ‘A well regulated Militia, being necessa-

ry to the security of a free State, the right of 

the people to keep and bear Arms, shall not 

be infringed’. Een interessante bijkomstig-

heid in deze zaak is dat er twee versies van 

het betreffende amendement in omloop 

zijn: één ervan werd aanvaard en onderte-

kend door het US Congress, en één werd 

verspreid en gebruikt door de verschillende 

Staten tijdens de ratificatieprocedure (en in 

1791 geauthentiseerd door Thomas Jeffer-

son, toenmalig Secretary of State). De ver-

schillen hebben vooral betrekking op inter-

punctie en lijken geen rol te hebben 

gespeeld in deze zaak.
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onderschreven beide dissents. Wat onder meer opvalt aan 
het arrest is dat zowel de meerderheid als de minderheid 
vooral historische argumenten hanteert om de heden-
daagse juridische betekenis van het Second Amendment 
te achterhalen. Het vigerende recht leert de meerderheid 
iets heel anders dan de dissenters en uiteindelijk worden 
alle posities in deze zaak over de betekenis van het Second 
Amendment, hoe diametraal verschillend ook, gepresen-
teerd als het juridisch onvermijdelijke resultaat van het 
geschil. Nergens valt te detecteren dat er aan iedere beslis-
sing ook wel eens een beleidskeuze ten grondslag kan 
 liggen. Zo wordt de rechterlijke argumentatie gedepoliti-
seerd en ontbreekt feitelijk een inhoudelijk debat.21

In de tweede plaats geeft recent empirisch onder-
zoek volgens ons aanleiding om niet voetstoots aan te 
nemen dat transparantie steeds of vooral een heilzame 
werking heeft.22 Een aantal onderzoekers van de universi-
teit van Gothenburg vroeg zich af onder welke omstandig-
heden transparantie van overheden en politieke institu-
ties legitimiteit genereert.23 Hun conclusie is dat ‘the 
common notion of a straightforward positive correlation 
[tussen transparantie en legitimiteit, MA/DB] is naïve and 
that transparency reforms are rather unpredictable phe-
nomena’ (2). Sterker, ‘[t]he widespread notion of a straight-
forward positive effect is clearly immature. Transparency 
reforms are in fact rather unpredictable phenomena’ (17). 
Het effect is sterk afhankelijk van de context en kan zowel 
positief als negatief zijn (16). Weliswaar stellen de onder-
zoekers vast dat transparantie weliswaar legitimiteit kan 
genereren, maar dat dat niet in de vorm van ‘fishbowl 
transparency’ hoeft te zijn, dat wil zeggen volledige open-
baarheid van het besluitvormingsproces. ‘Decision makers 
may improve their legitimacy simply by justifying careful-
ly afterward the decisions taken behind closed doors. Only 
when behavior close to a deliberative democratic ideal 
was displayed did openness of the process generate more 
legitimacy than closed-door decision making with postde-
cisional justifications’ (1). De onderzoekers geven aan dat 
frustratie en teleurstelling mechanismen zijn die kunnen 
bijdragen tot een negatief effect van transparantie op legi-
timiteit (16). Ze geven tevens aan dat het onderscheid 
 tussen procedurele en inhoudelijke transparantie voor 
hervormers zeer relevant is (17). Inhoudelijke transparan-
tie geeft beslissers enerzijds meer ruimte totdat het 
besluit is genomen, maar anderzijds biedt dit ook gelegen-
heid tot ‘window dress[ing] in retrospect [of] what was 
actually going on during the process. Transparency in rati-
onale may generate the legitimacy sought by the decision 
makers but is also more vulnerable to manipulation’ (17). 
Natuurlijk bewijst dit onderzoek voor ons niets definitiefs. 
Maar waar het in ieder geval om gaat, is dat de relatie tus-
sen de betrachting van transparantie en de daadwerkelijke 
effecten daarvan op legitimiteit complex zijn.24 Hetzelfde 
zou wel eens waar kunnen zijn voor minderheidsopvattin-
gen: waarom zouden dergelijke opvattingen enerzijds en 
een grotere legitimiteit van rechtspraak anderzijds nood-
zakelijk op een lineaire wijze met elkaar verbonden zijn? 
Hoe zit dat precies?

3. Hoe verder?
Een systeem waarbij rechters hun van de meerderheids-
opinie afwijkende opvatting kenbaar kunnen maken, kan 
dat? Natuurlijk kan dat,25 maar dat is niet de vraag. Of 
beter, het is vooral een uitvoeringsvraag.26 De primaire 
vraag is: moet het? Dat is een vraag die veelal met louter 
normatieve argumenten beantwoord wordt.27 Dat is begrij-
pelijk, verdedigbaar, en wellicht onvermijdelijk, maar zo’n 
benadering gaat voorbij aan de vraag of de verwachtingen 
die men van zo’n systeem koestert realistisch zijn. Zou het 
niet wenselijk zijn dát te weten te komen? Vergelijk mili-
eueffectrapportages: zo’n rapportage brengt de milieuge-
volgen van een besluit in beeld, voordat het besluit wordt 
genomen. Ja maar, zo kan een tegenwerping zijn, wat valt 
er te meten aan een normatieve discussie? Toegegeven, 
als de aannames en argumenten niet te kwantificeren 
zijn, weinig. Maar wat misschien wel te meten is, hoe 
onvolkomen ook, is het effect van minderheidsopvattin-
gen op het publieke vertrouwen in de rechtspraak als 
graadmeter voor het gezag van de rechter. Als er dan 
onderzoek verricht moet worden, zoals Limborgh in de 
inleiding van zijn artikel betoogt, dan zou dat wat ons 
betreft in eerste instantie dáárover moeten gaan.

Deze bijdrage is niet de plek om zo’n empirisch onder-
zoek omstandig te beschrijven, maar we kunnen er ons wel 
een globale28 voorstelling van maken. Twee meervoudige 
kamers krijgen een fictieve en controversiële29 zaak voorge-
legd. De ene kamer doet op de gebruikelijke unanieme 
manier uitspraak, de andere krijgt de mogelijkheid een 
meerderheidsuitspraak te doen in combinatie met een of 
meerdere minderheidsopvattingen.30 De twee uitspraken 
worden vervolgens voorgelegd aan een groep geselecteerde 
lezers wier begrip van de uitspraak met een vragenlijst 
wordt gekwantificeerd.31 Een interessante variant zou kun-
nen zijn een aantal journalisten te vragen over de uitspra-
ken te schrijven en hun artikelen in het onderzoek te 
betrekken. Een hypothese zou kunnen zijn dat een una-
niem besluit begrijpelijker is dan een meerderheidsbesluit 
(of vice versa). Het is duidelijk, er valt nog veel denkwerk te 
verrichten, maar dit zou een vertrekpunt kunnen zijn.

In het verlengde van zo’n onderzoek (en los van de 
uitkomst ervan) zou het boeiend kunnen zijn te onderzoe-
ken of er andere manieren zijn om transparantie te bewerk-
stelligen. Een van de mogelijkheden is te komen tot een 
jaarverslag naar Frans model.32 Het is eigenlijk verrassend 
dat deze optie in Nederland nog nooit ten gronde lijkt te 
zijn geëxploreerd. Waar gaat het over? Ten behoeve van de 
Franse Minister van Justitie (de zogenaamde Garde des 
Sceaux) wordt door het Cour de cassation jaarlijks een ver-
slag gepubliceerd waarin uitdrukkelijk wordt aangegeven 
ten aanzien van welke rechtsvragen het Cour moeilijkhe-
den heeft ondervonden (inclusief pertinente suggesties aan 
het parlement ter verbetering). Constatations worden die in 
het verslag genoemd. Het gaat veelal over zaken waarvan 
de stand van het recht te onduidelijk is of te veelomvattend 
voor de rechter, en/of waarvan het hof meent dat dit eerder 
iets voor de wetgever behoort te zijn. En het hof is bepaald 
niet verlegen in dat jaarverslag. Hoe dan ook, een mooie 
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vorm van constitutioneel dialoog. Dit is dan wat Transpa-
rantie 2.0 zou kunnen betekenen. Een en ander zou vervol-
gens kunnen impliceren dat indien de bevoegde minister 
of het parlement vervolgens niets onderneemt, de hoogste 
rechter met een schoon geweten eventueel in actie zou 
kunnen komen. Was dat niet wat er uiteindelijk gebeurde 
in de euthanasiekwestie in Nederland? Na vele jaren maat-
schappelijk en professioneel debat, waarbij een massa aan 
actoren in een complex samenspel betrokken waren 
– KNMG, ethische commissies van allerlei gezindten, Open-
baar Ministerie, parlement, wetenschappers, enz. – had dit 
nog niet geleid tot wetgevende actie. Vervolgens kwam de 
Hoge Raad in 1984 met het bekende en baanbrekende 
Schoonheim-arrest.33 Hoe dan ook, het interessante aan een 
naar Frans model vormgegeven jaarverslag is misschien 
vooral dat het ruimte laat voor een belangwekkende 
inbreng van een prominente rechtsvormende actor (de 
Hoge Raad), maar dat die inbreng wordt ingepast in een 
politiek systeem waarin voor ieder van de rechtsvormende 
actoren een geëigend domein werd gedacht.

Tot slot
Transparantie is prachtig en belangrijk als streven, maar 
of het een situatie is die volledig of zelfs maar ten dele 

bereikt kan worden met behulp van separate opinions is 
iets anders. Diegenen die menen dat minderheidsopvat-
tingen dit effect hebben, lijken te veronderstellen dat er 
een hechte relatie bestaat tussen wat mensen (of groepen 
van mensen, zoals rechterlijke colleges) zeggen wat ze 
doen en dat wat er feitelijk gedaan wordt. Het standpunt 
dat op zo’n veronderstelling berust, zou echter wel eens 
meer kunnen suggereren dan het waar kan maken. ‘Die 
Gerichte tun nicht, was sie sagen, und sagen nicht was sie 
tun’, zei een Duitse collega ooit, wellicht wat gechar-
geerd.34 Het lijkt over de boeg van de roep om minder-
heidsopvattingen de moeite van het onderzoeken waard. 
Het omgekeerde is overigens ook betwistbaar: namelijk 
dat minderheidsopvattingen (of een uitgebreidere motive-
ring) vanzelfsprekend nauwelijks toegevoegde waarde heb-
ben. Maar juist de twijfel over dit soort kwesties was de 
insteek van deze bijdrage. Hoe vanzelfsprekend en waar-
devol een normatieve discussie ook is, de maatschappelij-
ke rol van de Hoge Raad lijkt ons te belangrijk om, zonder 
grondige voorafgaande empirische effectiviteits- en risico-
analyse, op zijn werkterrein een experiment uit te voeren 
dat een ingrijpende wijziging van zijn manier van recht-
spreken behelst.35 Rechtssociologisch onderzoek als 
cadeau voor de jubilaris?  

21. Wat niet hetzelfde is als zeggen dat 

uitspraken en de samenstelling van het 

Supreme Court niet tot inzet worden van 

politiek debat.

22. Die werking wordt overigens ook al 

stevig genuanceerd in de recente proef-

schriften van E. Scholtes, Transparantie, 

icoon van een dolende overheid, Den 

Haag: Boom/Lemma 2012 en S.G. Grimme-

likhuijsen, Transparency and Trust. An Expe-

rimental Study of Online Disclosure and 

Trust in Government, Universiteit Utrecht 

2012.

23. J. De Fine Licht e.a., ‘When Does Trans-

parency Generate Legitimacy? Experimen-

ting on a Context-Bound Relationship’, 

Governance: An International Journal of 

Policy, Administration, and Institutions, 

december 2012. De onderzoekers hebben 

legitimiteit geoperationaliseerd als ‘proce-

dure acceptance’.

24. Zoals we dat ook stelden in onze bijdra-

ge aan de WRR-verkenning Speelruimte 

2013 (193).

25. Mogelijk zou in Nederland art. 7 lid 3 

Wet RO, dat rechters verplicht tot 

geheimhouding van wat in de raadkamer 

over aanhangige zaken is geuit, aan min-

derheidsopvattingen in de weg kunnen 

staan. Voor de leden van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van 

State staat een gelijkaardige verplichting 

opgenomen in art. 44 van de Wet op de 

Raad van State. Hetzelfde gaat op voor 

het College van Beroep voor het Bedrijfs-

leven en de Centrale Raad van Beroep. 

Het geheim van het beraad is dus in codi-

ficatie gebeiteld, en schending ervan een 

strafrechtelijk vergrijp dat kan leiden tot 

disciplinair ontslag. Zie art. 272 WvS en 

art. 46c Wet Rechtspositie Rechterlijke 

Ambtenaren. Zie verder ‘Ex-raadsheer 

veroordeeld wegens schending van het 

geheim van de raadkamer’, NJB 

2010/537 (nieuwsrubriek). In het Ameri-

kaanse Supreme Court zijn dissents overi-

gens aan de orde van de dag, maar de 

beraadslagingen van de rechters blijven 

steeds strikt geheim.

26. Zie bijvoorbeeld de vragen die  

Limborgh stelt onder het kopje ‘Tijd voor 

concrete stappen’ in zijn bijdrage in  

NJB 2013/1544.

27. Het normatieve karakter van in ieder 

geval een aantal van de argumenten voor 

en tegen minderheidsopvattingen zou deels 

hieruit kunnen blijken dat ze door zowel 

voor- als tegenstanders worden ingezet. 

Deze constatering doet Raffaelli conclude-

ren dat ‘[t]he analysis of the arguments for 

and against the practice of separate opini-

ons shows that there are no compelling 

reasons either in favour or against permit-

ting their publication’. R. Raffaelli, Dissen-

ting Opinions in the Supreme Courts of the 

Member States, Brussels: European Parlia-

ment Study 2012, p. 16.

28. Grofstoffelijk, zo men wil.

29. Materiaal te over, zo schatten wij in. 

Eén enkele jaargang NJB-nummers zou al 

flink wat controverses kunnen opleveren.

30. Natuurlijk zonder de verplichting dit 

ook daadwerkelijk te doen. Dat zou onder-

zoeksvervuiling zijn. Ook directe of indirec-

te aanmoediging is uit den boze. Het zal uit 

de rechters zelf moeten komen. Wij kunnen 

slechts hopen.

31. Onder operationalisering van het begrip 

‘begrijpelijkheid’ en uiteraard zonder de 

deelnemers direct te vragen welke uitspraak 

voor hen begrijpelijker is.

32. Eerder hierover M. Adams, ‘Toekomst-

muziek bij de Hoge Raad: waarom geen 

jaarverslagen à la française’?, NJB 

2009/1098, afl. 23. p. 1439.

33. In belastingzaken komt het expliciet ‘op 

termijn plaatsen van de wetgever’ (de rech-

ter geeft de wetgever een termijn waarbin-

nen wetgevende actie moet worden onder-

nomen) regelmatig voor. Standaardarrest 

hier is het zogenaamde Arbeidskostenfor-

fait-arrest, HR 12 mei 1999, BNB 1999/271 

en NJ 2000/170, dat een verdere reikwijdte 

heeft dan het belastingrecht alleen. Zie 

verder recentelijk G. Boogaard, Het wetge-

vingsbevel. Over constitutionele verhou-

dingen en manieren om een wetgever tot 

regelgeving aan te zetten, Oisterwijk: Wolf 

2013.

34. R. Christensen, Was heißt Gesetzesbin-

dung? Eine rechtslinguistische Unter-

suchung, Berlijn: Duncker & Humblot 1989, 

p. 64. We citeren wat eclectisch hier.

35. Er is overigens ook nog de vraag of het 

‘transparantieprobleem’ wel de inhoud van 

de rechterlijke beslissing zelf betreft. Over 

transparantie in het strafrecht bijvoorbeeld 

zegt Malsch: ‘[P]rocesdeelnemers willen 

geïnformeerd worden over de voortgang 

van de zaak, zo stelt de theorie van proce-

durele rechtvaardigheid. […] Transparantie 

is […] bevorderlijk voor percepties van 

procedurele rechtvaardigheid. Rechtvaardi-

ge procedures leiden tot een grotere 

acceptatie en naleving van de beslissing 

[…]. De autoriteit wordt dan legitiemer 

gevonden‘. M. Malsch, ‘Een transparanter 

strafrechtsysteem in Nederland? Mogelijk-

heden en onmogelijkheden van meer 

openbaarheid’, in Speelruimte 2013, 273. 

Literatuurverwijzingen weggelaten. Dit 

komt overeen wat F. Bruinsma en R. Wel-

bergen eind jaren tachtig van de vorige 

eeuw al stelden in hun De Hoge Raad van 

onderen, Zwolle: Tjeenk Willink 1988. Zij 

gingen uit van de procesbeleving van de 

procespartijen, want het is die beleving 

‘die het consumentenperspectief bepaalt, 

hoe onjuist en onvolledig ook’ (102). (Wel 

relativeren zij dit perspectief als alternatief 

voor onderzoek naar de kwaliteit van 

rechtspraak (124).) Zij stellen onder meer 

vast dat ‘juridisch niet relevante feiten 

verminkt worden; dat maakt voor de juri-

dische uitkomst niet uit, maar het doel wel 

afbreuk aan het vertrouwen van de justiti-

abele in de zorgvuldigheid van de recht-

spraak’ (114).
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