
Hoofdartikel Rechtspraak: waarheids  -
vinding als een (zelf)kritische praktijk
en De sixpack van de rechter
Serie Digitalisering en het gezag van de rechter
en De andere kant van KeI: KeI O&O 

Dubbelnummer

rechtstreeks   2014 - nr 3/4

Recent verschenen

2014 – nr 2 Rechtspraakdata: open, linked en big
Rechtspraak en digitalisering (deel 2)

2014 – nr 1 ‘Collectief vakmanschap’
Rechtspraak en digitalisering (deel 1)

2013 – nr 4 Rechters, ga experimenteren!
Regie in de rechtspraak (deel 4)

rechtstreeks 2014 nr 3/4

Raad voor de
rechtspraak



Rechtspraak: waarheidsvinding als een
(zelf)kritische praktijk
Rechtspraak en digitalisering (deel 3): Digitalisering en
het gezag van de rechter

De sixpack van de rechter. Een deugdethische
benadering van rechtspraak
Rechtspraak en digitalisering (deel 4): De andere kant
van KeI: KeI O&O

Dubbelnummer



rechtstreeks 3-4/2014

2

Redactie
Prof. mr. J.D.A. (Hans) den Tonkelaar 
Senior-rechter rechtbank Gelderland
Hoogleraar Rechtspraak Radboud Universiteit Nijmegen

Dr. S. (Suzan) Verberk
Adviseur wetenschappelijk onderzoek 
Raad voor de rechtspraak

Redactieadres
Redactie Rechtstreeks
Raad voor de rechtspraak
Afd. Ontwikkeling
Postbus 90613
2509 LP Den Haag
E-mail: rechtstreeks@rechtspraak.nl

Uitgever
Sdu Uitgevers bv, Den Haag

Oplage
4200 exemplaren

Illustratie voorpagina
Fragment van de titelpagina van Thronus Iustitiae
uit 1606.

ISSN 1573-5322

Abonnementen
Rechtstreeks wordt gratis toegezonden aan hen die tot
de doelgroep behoren. Wie meent voor toezending in
aanmerking te komen wordt verzocht zijn naam, post-
adres en functie kenbaar te maken aan het secre ta riaat van
Rechtstreeks (rechtstreeks@recht spraak.nl). 

Adresmutaties
Sdu Klantenservice
Postbus 20014
2500 EA Den Haag
tel. 070-3789880
of via: www.sdu.nl/service

Retouren
Bij onjuiste adressering verzoeken wij u gebruik te
maken van de adresdrager en daarop de reden van
 retournering aan te geven.

© Staat der Nederlanden
(Raad voor de rechtspraak)
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, in
een voor anderen toegankelijk gegevensbestand worden
opgeslagen of worden openbaar gemaakt zonder voor-
afgaande schriftelijke toestemming van de Raad voor
de rechtspraak. De toestemming wordt hierbij verleend
voor het verveelvoudigen, in een gegevensbestand
 toegankelijk maken of openbaar maken waarvoor geen
geldelijke of andere tegenprestatie wordt gevraagd en
ontvangen en waarbij deze uitgave als bron wordt
 vermeld.

Colofon

Rechtstreeks is een periodiek van de Raad voor de rechtspraak en richt zich op de praktijk en
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U heeft er even op moeten wachten, maar
dan ontvangt u nu wél een extra dikke
Rechtstreeks. Een dubbelnummer waarvan
de bijdragen eens temeer duidelijk maken
hoe complex en veeleisend maar ook
 interessant het werk van de rechter is. 

Het eerste hoofdartikel is van de hand van
Raimond Giard, het tweede van Iris van
Domselaar. Giard wijst in zijn artikel op het
belang van goed feitenonderzoek, van het
zetten van de juiste stappen in het proces
van waarheidsvinding. Alleen dan kan de
voorliggende rechtsvraag goed beantwoord
worden. Daarmee is het belang van een
betrouwbare methode van feitenonderzoek
evident, maar het is nog niet zo eenvoudig
om hier concreet invulling aan te geven.
Giard helpt de rechter als kenniswerker
evenwel op weg door in zijn artikel enkele
handzame handreikingen te doen. Van
belang is daarbij eveneens, zo betoogt
 Diederik Aben in zijn inleiding, dat de
 rechter op zoek gaat naar het ‘verklarend
mechanisme’. Correlaties impliceren nog
geen causaliteit en er dient daarom een
goed ‘verhaal’ te zijn dat de waarnemingen
ondersteunt. 

Daar waar Giard de ratio en analytische
methodes centraal stelt, richt Van Domse-
laar zich op deugden. Zij presenteert een
‘sixpack’ van deugden voor rechters:

 professionele karaktereigenschappen, die
noodzakelijk zijn voor kwalitatief hoog-
waardige rechtspraak. Omdat de rechter niet
wordt geboren met de rechterlijke deugden,
is volgens Van Domselaar langdurige oefe-
ning in de praktijk van belang. Rechterlijke
kwaliteiten als moed en rechtvaardigheid
komen pas tot bloei door veelvuldig toepas-
sen. En Hans den Tonkelaar betoogt in zijn
inleiding op het hoofdartikel dat daarbij
sprake is van interferentie tussen rechtelijke
deugden. Als de rechter een van de vereiste
deugden mist, dan komen ook de overige in
gevaar. 

Maar uitstekende analytische vermogens en
een goed ontwikkeld ethisch besef alleen,
daarmee ben je er tegenwoordig nog niet als
rechter. In het huidige tijdsgewricht dient
hij zich ook te verhouden tot de ontwikke-
lingen van technologisering en digitalisering.
In zijn bijdrage maakt Eddy Bauw duidelijk
dat, om het gezag van de rechter te bewaken,
bij de digitalisering van de rechtspraak de
symbolen en rituelen die de rechtspraak van
oudsher omgeven niet zomaar opzijgezet
kunnen worden. En het interview met Leo
de Kort en Monique Commelin, voormalig
en huidig programmadirecteur O&O, maakt
duidelijk dat digitalisering zoals deze vorm
krijgt in KeI, ook, of misschien zelfs wel
vooral, gaat om (anders) samenwerken,
organisatiecultuur en leiderschap. 
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Twee zeer lezenswaardige columns maken
dit nummer compleet. Die van Leny de
Groot-van Leeuwen biedt een heel prag -
matisch voorstel om toegankelijkheid van
de rechtspraak te vergroten, en dat voor de
prijs van een postzegel. De column van
Elaine Mak biedt een mooie analyse van de
Franse constitutionele toetsing en zij pre-
senteert enkele prikkelende ideeën over wat
een soortgelijke procedure voor Nederland
zou kunnen betekenen. 

Tot slot kan niet onvermeld blijven dat dit
de laatste Rechtstreeks is die mede onder
redactie van Hans den Tonkelaar verschijnt.
Na drie jaren verbonden te zijn geweest aan
Rechtstreeks, draagt hij zijn redactiewerk-
zaamheden over. Ik wil hem op deze plaats
van harte bedanken voor de bijzonder
 prettige en inspirerende samenwerking!
Tegelijkertijd presenteer ik met veel plezier
de nieuwe redactie aan u, bestaande uit
 Herman Bolt (waarnemend president van
het College van Beroep voor het bedrijfs -
leven), Mirko Noordegraaf (hoogleraar
Publiek management aan de Universiteit
Utrecht) en ondergetekende. 

Suzan Verberk

rechtstreeks 3-4/2014 Redactioneel
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Eén postzegel per vonnis

Leny de Groot-van Leeuwen

co
lu

m
n

De Raad voor de rechtspraak is onlangs
begonnen aan zijn nieuwe agenda, die
van 2015-2018. De rechtspraak zal in de
nabije toekomst snel, toegankelijk en
deskundig zijn. Het onverenigbare ver-
enig(t)d? Oude wijn in nieuwe zakken?
De medewerkers van de gerechten
 zullen bezorgd zijn over de werkdruk
die deze ambities met zich meebrengen
en menigeen zal zich afvragen met
hoeveel kosten deze vernieuwingen
gepaard zullen gaan. Voor een van de
ambities, de toegankelijkheid, bied ik
in deze column een receptje: innova-
tief, goedkoop en snel te realiseren.

Toegankelijkheid van de rechtspraak is
een evergreen in de juridisch-maat-
schappelijke discussie, tegenwoordig
veelal gegoten in de term transparan-
tie. Toegankelijkheid gaat onder meer
over de wijze waarop met en door de
Rechtspraak kan worden gecommuni-
ceerd met het oog op begrijpelijkheid
en bekritiseerbaarheid van de recht-
spraak.1 De afgelopen jaren zijn de
pleidooien voor het toelaten van tv-
camera’s in de rechtszaal, het gebruik

van sociale media en publieksvoorlich-
ting in het algemeen in ruime mate
werkelijkheid geworden. Dat ging
gepaard met veel inzet en hoge kosten.
Persrechters, persofficieren van justitie,
communicatiemedewerkers van de
gerechten en persvoorlichters van het
openbaar ministerie en van de Raad
voor de rechtspraak spannen zich nu in
voor het brede publiek. 

In hoeverre strekken de inspanningen
zich ook uit naar justitiabelen? Aller-
eerst dient te worden opgemerkt dat
ten zien van de directe communicatie
ter zitting al veel inspanningen zijn ver-
richt. Ik geloof niet dat er in Nederland
nog een rechter te vinden is die nimmer
heeft gehoord over procedurele recht-
vaardigheid, over het serieus nemen
van de mensen die voor hem staan,
hun de kans geven hun verhaal te ver-
tellen en daar goed naar te luisteren. 

De rechter spreekt echter niet alleen in
de zaak ter zitting, hij spreekt ook door
zijn uitspraak. Helaas zijn juristen nogal
eens van mening dat verdachten,
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slachtoffers en het brede publiek weinig
of zelfs geen enkele belangstelling
hebben voor de tekst van een vonnis of
arrest. Leken wensen daar geen tijd en
aandacht aan te besteden; bijvoorbeeld
in strafzaken wekt alleen de hoogte van
de straf hun interesse, zo is de idee.
Een basishouding die uitgaat van de
gedachte dat mensen in het geheel
niet geïnteresseerd zijn in de schrifte-
lijke uitspraak van een zaak en aan -
names vooraf als ‘zij begrijpen het toch
niet’ kunnen een selffulfilling prophecy
worden. Wat de advocaat, de rechter
of een andere juridische professional
uitstraalt wordt al gauw door cliënten
overgenomen. 

Toch zijn er veel inspanningen door de
rechterlijke macht verricht om oude-
stijlvonnissen te vervangen door een
toegankelijker en didactisch waarde -
voller format, bijvoorbeeld het zoge-
noemde PROMIS-vonnis in strafzaken.
Uit onderzoek naar de maatschappe-
lijke effecten van het beter motiveren in
de strafrechtspraak blijkt dat de didac-
tische waarde van het vonnis inderdaad
is verbeterd.2 Als mensen eenmaal
 kennis nemen van de tekst van een
vonnis, krijgen zij meer belangstelling,
begrijpen ze het vonnis beter en kun-
nen ze het meer accepteren. Alleen al
daarom is het van belang dat mensen
actief betrokken worden bij de tekst
van het vonnis, door rechters, advoca-

ten, leden van het openbaar ministerie,
slachtofferhulp en journalisten. Om een
opvoedkundige werking te kunnen
hebben moeten strafrechtelijke normen
juist ook in concrete casus worden
geëxpliciteerd. Ook op andere recht-
sterreinen, nationaal en Europees,
 hebben vonnissen een didactisch ver-
mogen, al was het maar door referentie
aan de toepasselijke wetsartikelen.
Alles lijkt ervoor te pleiten die didacti-
sche vruchten te plukken. Het is een
verkwisting vonnissen alleen toe te
 sturen aan advocaten, die vervolgens
soms wel en soms niet geïnspireerd zijn
om het vonnis voor te leggen en goed
uit te leggen aan hun cliënten. Toe -
zending van het vonnis aan alle proces-
deelnemers zal – naast dat het vanzelf-
sprekend zou moeten zijn – velen in de
samenleving meer bewust maken van
de redeneerwijzen in, en de normen
van, het recht.

Ten principale geldt dat de didactische
waarde van vonnissen niet mag worden
verspild: verstuur voortaan standaard
het geschreven vonnis ook naar de
 justitiabelen. Daarmee is de recht-
spraak snel toegankelijk. De kosten zijn
één postzegel per zaak.

Het stokje van deze estafette geef ik
graag door aan Elaine Mak, hoogleraar
aan de Erasmus Universiteit te Rotter-
dam. 
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Een goed verhaal
Inleiding op het hoofdartikel

Diederik Aben

Dolfijnen herkennen zichzelf in een spiegel. In dolfinaria over de wereld vertonen ze hun
indrukwekkende kunstjes kirrend en met een grote glimlach op de bek. De verhalen over
dolfijnen die drenkelingen redden, en zelfs beschermen tegen agressieve haaien, zijn legio
en met voor de hand liggende zoektermen op internet te vinden. Al deze waarnemingen
passen goed in de theorie dat dolfijnen sociale, speelse en intelligente dieren zijn, die
onbaatzuchtig opkomen voor de hulpbehoevende exemplaren van een diersoort die – anders
dan de dolfijn – slecht is aangepast aan het leven op zee. Dit is een aansprekend verhaal.
Totdat je je realiseert dat drenkelingen die door dolfijnen vérder de zee op zijn geduwd, het
ons niet kunnen navertellen.
De kracht van een goed verhaal kan nauwelijks worden overschat. Dat verhalen een grote
rol spelen bij de totstandkoming van de rechterlijke bewijsbeslissing staat buiten kijf. Als de
verdediging geen alternatief stelt tegenover een plausibel en coherent verhaal van de zijde
van het openbaar ministerie, heb je als verdachte al gauw het nakijken. Maar zouden ‘ver-
halen’ een dergelijke doorslaggevende rol ook móéten spelen? Hoeveel bewijskracht komt
werkelijk toe aan het bestaan van een verhaal dat strookt met onze vooropgezette ideeën
over hoe de wereld in elkaar steekt of over de schuld van de verdachte die zich tegenover de
rechter heeft te verantwoorden? Wie propageert dat de theorie van ‘verhaal en verankering’,
gemunt door Crombag, Van Koppen en Wagenaar in hun klassieker Dubieuze zaken (1992),
de rechter voorschrijft hoe zijn bewijsoordeel tot stand moet komen, zal zich deze vraag in
elk geval moeten stellen. Met een goed verhaal ben je er niet.

Er gaat daarentegen niets boven logisch en methodisch onderzoek naar de feiten. Die
gedachte is bepaald niet nieuw. In essentie werd zij al toegepast in de middeleeuwse heksen-
processen. Wie minder woog dan haar omvang deed vermoeden, had iets uit te leggen. Wie,
ofschoon geboeid en verzwaard met een steen, bleef drijven ook. Zo’n waarneming ‘riep
om een verklaring’. Toch weten we nu dat er iets schort aan deze meetmethoden. Er is
namelijk nooit systematisch onderzocht of het gewicht c.q. het drijvend vermogen van een
individu differentieert tussen de schuld en de onschuld van een verdachte die wordt
beschuldigd van hekserij. En er is nog iets dat niet klopt. We menen nu te weten dat heksen
niet bestaan. Zelfs als er met statistisch verantwoord onderzoek een significant en omgekeerd
evenredig verband zou worden gevonden tussen enerzijds het gewicht van een individu en
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anderzijds het optreden van rampspoed in haar directe woonomgeving, zouden we nu glim-
lachend onze schouders ophalen. Toeval. Als je maar vaak genoeg onderzoek doet, vind je
altijd wel ergens een significant verband. En we weten dat correlatie geen causaliteit impli-
ceert. Wat er namelijk ontbreekt is een ‘verklarend mechanisme’. En dan bedoel ik een
doorwrocht, plausibel en werkend ‘verklarend mechanisme’, dat consistent is met wat wij
(denken te) weten over de wetten der fysica. Niet een verklaring dus in de orde van grootte
dat heksen nu eenmaal kunnen vliegen op bezemstelen en dus lichter moeten zijn dan
 ‘normale’ mensen. The devil is in the detail, wat dit betreft. Hoe zouden lichte mensen de
wetten van de zwaartekracht kunnen tarten? Langs welke gedetailleerde wegen zouden
 willekeurig gekozen lichtgewichten rampspoed kunnen veroorzaken, waar dat buiten het
bereik van willekeurig gekozen zwaargewichten valt? 

Maar stel nu dat de resultaten van herhaald, statistisch verantwoord onderzoek blijven
 wijzen op een significant verband tussen het gewicht van een individu en het optreden van
rampspoed in haar directe woonomgeving? Dan hebben we een probleem. Dan gaat empiri-
sche waarneming de concurrentie aan met de wetten der gevestigde fysica. De uitkomst
daarvan is ongewis. De wetten der fysica worden immers slechts gevormd op basis van
theorieën die – in weerwil van ingenieuze pogingen tot falsificatie – de strijd om het
bestaan voorlopig hebben overleefd. Illustratief is een publicatie van een onderzoeksgroep
van CERN die in 2011 veel opzien baarde. Het zette de gevestigde fysica op z’n kop.
 Neutrino’s die werden verschoten met de deeltjesversneller van CERN in Genève, werden
730 kilometer verderop 60 nanoseconden eerder gedetecteerd dan de formules uit de relati-
viteitstheorie van Einstein voorspelden. Gaan neutrino’s sneller dan het licht? Met een
 verwijzing naar deze publicatie trof ik zelfs in de cassatieschriftuur van een strafzaak de
stelling aan dat niet alles is wat het lijkt te zijn. Een klein half jaar later maakte dezelfde
onderzoeksgroep van CERN echter bekend dat een technische fout in de meetopstelling het
gesignaleerde tijdsverschil kon verklaren. Einstein dreigde kopje onder te gaan, maar is
vooralsnog gered door dolfijnen.

Staan we voor een onmogelijke opgaaf als waarneming en theorie niet met elkaar sporen?
Nee hoor. Dan wordt ‘gewoon’ een nieuwe, mogelijk betere theorie opgesteld, waarvan enkele
van de daaruit afgeleide voorspellingen haaks staan op die van de oude theorie.  Vervolgens
gaan we verder met het verrichten van nieuwe waarnemingen om de betreffende theorieën te
toetsen. Er gaat immers niets boven logisch en methodisch onderzoek. We zijn intussen wel
iets wijzer: het verklarend mechanisme verdient misschien aanpassing. Het nieuwe mecha-
nisme verklaart de waarnemingen wellicht beter. Verhaal en verankering gaan dus toch hand
in hand. Niet omdat een verhaal ons aanspreekt, consistent is, plausibel klinkt of goed wordt
gepresenteerd, maar omdat het ene verhaal de waarnemingen beter verklaart dan het andere.
De theorie van Crombag, Van Koppen en Wagenaar zou dus eigenlijk niet de theorie van
‘verhaal en verankering’ moeten heten, maar de theorie van ‘verhalen en  verankeringen’. 
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Niet dat juristen in dit opzicht volledig gelijkgesteld kunnen worden met wetenschappers.
Hun domeinen lopen sterk uiteen. Ze doen een iets ander kunstje. Rechters zijn ambtshalve
alleen geïnteresseerd in een specifiek voorval dat in het verleden heeft plaatsgevonden. Hun
onderzoeksthema wordt gedicteerd door de tenlastelegging of de civiele vordering. Binnen
een redelijke termijn zullen zij tot een onherroepelijke uitspraak moeten komen, en dit
(laten we wel zijn) met beperkte middelen. Rechters (juristen) lijken wat dit betreft op
 artsen. Beiden doen waarnemingen van de effecten, sporen, tekens, symptomen, oftewel de
gevolgen van iets wat zich niet (meer) leent voor rechtstreekse waarneming, te weten de
medische aandoening, het misdrijf, de (toerekenbare) tekortkoming. Zij zijn op zoek naar
de oorzaak van de door hen waargenomen gevolgen. Over die oorzaak zijn rechters en
 artsen onzeker. Voor de gedane waarnemingen zijn doorgaans meer verklaringen mogelijk.
Meer aandoeningen brengen deels dezelfde symptomen teweeg. De sporen op het stoffelijk
overschot kunnen zijn veroorzaakt door suïcide, maar ook door moord. Artsen en rechters
willen beiden deze onzekerheid reduceren door nader feitenonderzoek te verrichten. Zij
beogen onderzoeksresultaten te verkrijgen die het vermogen hebben om onderscheid te
maken tussen de uiteenlopende verklaringen voor de aangetroffen sporen en symptomen. 

Kunnen artsen en juristen van elkaar leren voor wat betreft de toepassing van een logische
methode van onderzoek? Een positief antwoord op deze vraag ligt erg voor de hand, van-
wege de overeenkomsten in het kunstje dat zij geacht worden op te voeren. De redactie van
Rechtstreeks mag zich gelukkig prijzen dat zij arts (klinisch patholoog) én (civiel) jurist
Raimond Giard bereid heeft gevonden te getuigen van de kennis en ervaring op het terrein
van de onderzoeksmethodologie die hij gedurende zijn beide carrières heeft opgebouwd.
Een diagnostisch patholoog is toch al de ‘Sherlock Holmes’ onder de medisch specialisten.
Met een ‘vergrootglas’ op zoek naar de ware aard van het ziekteproces zoals dat aanwezig is
in een biopt dat aan hem of haar is voorgelegd, gelijk een rechter die op zoek is naar de
ware toedracht. In zijn artikel ‘Rechtspraak: waarheidsvinding als een (zelf)kritische prak-
tijk’ reikt Giard handvatten aan voor methodisch verantwoord onderzoek waarvan iedere
waarheidsvinder kan profiteren. Hij zet uiteen welke stappen binnen het bestek van een ver-
antwoorde methodologie moeten worden gezet tussen het doen van waarnemingen, oftewel
het vergaren van data, van de interpretatie van die waarnemingen, tot uiteindelijk het vellen
van een oordeel op basis van die data. Een en ander vergt een optimaal onderzoeksontwerp.
Hij wijst op het bestaan van manco’s in de cognitieve processen waarmee feitenonderzoek
gepaard gaat, alsook op de gevaren die samenhangen met het bestaan van ‘known and
 unknown unknowns’. Veel kwesties passeren de revue. Daarmee is dit een goed verhaal over
methodologie. En ja, er gaat eigenlijk bíjna niets boven een goed verhaal.
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Rechtspraak: waarheidsvinding
als een (zelf)kritische praktijk

Raimond Giard

Rechters moeten tegenwoordig schapen met vijf poten zijn. Ze zijn juridisch uitstekend
onderlegd, managementvaardig, emotioneel intelligent, sociaal bewust, efficiënt want
doortastend en ze weten ook voldoende van andere kennisdomeinen. Dat vraagt bijna
bovenmenselijke eigenschappen. Maar ze zijn vooral probleemoplossers en dat doen
zij immer binnen een juridische context. Hun normatieve werkzaamheden rusten steeds
op twee  pijlers: goed feitenonderzoek (objectiviteit) en juiste toepassing van het
 positieve recht (rechtvaardigheid). De laatstgenoemde steunpilaar is hen vanuit studie
en professionele scholing het meest vertrouwd, die krijgt ook de meeste aandacht.
De eerste drager komt er in het juridisch onderwijs en de postacademische educatie
echter vaak nog te bekaaid af. Beide zuilen verdienen afzonderlijk ruime toewijding.
De spraakmakende juridische  dwalingen van de afgelopen jaren waren voornamelijk
het gevolg van fouten bij de waarheidsvinding. Dit artikel is een pleidooi voor een
versterking van de eerste schoorzuil van goed feitenonderzoek en geeft daarvoor
grondslagen en praktische aanwijzingen. Het  stellen van waaromvragen blijkt hierbij
een machtig hulpmiddel.1

1 Rechters beoordelen menselijk handelen
Als er problemen opgelost moeten worden, valt dat werk steeds uiteen in twee fasen: eerst
een diagnostische – wat is hier het probleem? – en dan de ontwerp- en beslissingsfase – hoe
los ik dit op? Dat geldt ook voor magistraten. Het stramien is dat er door de proces-initië-
rende partij een juridische bewering wordt geponeerd zoals ‘hier is sprake van een kennelijk
onredelijk ontslag’2 of ‘deze verdachte heeft een vrouw verkracht’3 of ‘de NS is niet gerech-
tigd de verkoop van papieren treinkaartjes te staken’4 waarna deze uitspraken nader op hun
waar- of onwaar-zijn worden onderzocht. De rechter komt ten slotte tot een gemotiveerd
oordeel over deze aan hem voorgelegde bewering, de beslissing.
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De jurist in spe wordt tijdens de studie al in een vroeg stadium vertrouwd gemaakt met de
dualiteit feit en rechtsnorm. De kerntaken van de rechter zijn feitenonderzoek en oordelen:
waarheidsvinding en rechtsvinding.5 In essentie houdt elke vorm van rechtspraak zich bezig
met het normatief beoordelen van het handelen van (rechts)personen – of dat nu vanuit een
bestuurs-, straf-, familie- of vermogensrechtelijke optiek is, gedragsbeoordeling dus. Dat
gedrag is te beschrijven als het verrichten door mensen van feitelijke handelingen die in een
al dan niet beoogd rechtsgevolg zijn uitgemond. Voor de feitenvaststelling wordt vaak de
term waarheidsvinding gehanteerd. Daarmee wordt praktisch het werkproces bedoeld waar-
mee de feitelijke toedracht van een historische gebeurtenis binnen een processuele context
zo waarheidsgetrouw mogelijk wordt vastgesteld.6

De praktijk van waarheidsvinding volgt vaak bekende en dus vaste patronen. Maar er kunnen
voor eenzelfde kwestie alternatieve wijzen van feitenonderzoek bestaan die tot een ander
resultaat leiden, waardoor het oordeel nadien ook anders kan uitpakken. Een voorbeeld:

Een radiodiagnost, zo blijkt achteraf, mist op een mammografie de diagnose borstkanker waardoor de
 behandeling van het ziekteproces bij de betreffende vrouw vertraging oploopt. Deze vrouw start een civiele
procedure omdat zij veronderstelt dat de radioloog toerekenbaar onzorgvuldig heeft gehandeld en een
 eerdere behandeling haar betere genezingskansen zou hebben opgeleverd. 

Om het handelen van de radioloog te kunnen beoordelen, wordt een deskundig vakgenoot gevraagd
opnieuw naar de betreffende foto’s te kijken. Die ziet bij haar herbeoordeling wel een afwijking op de
 mammografie en de rechtbank concludeert daarom dat de gedaagde niet heeft gehandeld zoals van een
redelijk handelende en vakbekwame radiodiagnost mocht worden verwacht.7

Het maakt echter uit of een mogelijk onjuist beoordeelde röntgenfoto wordt herbeoordeeld
mét kennis van de werkelijke diagnose zoals die later bleek (=geïnformeerde herbeoorde-
ling) of zónder die informatie (=blinde herbeoordeling).8 Bij een blinde herbeoordeling
komen het eerste en tweede oordeel veel vaker overeen dan bij een geïnformeerde. De her-
beoordelaar weet immers, indien hij bekend is met de afloop, dát er een afwijking te vinden
moet zijn en veelal ook wélke afwijking en wáár die te vinden is.9 Er bestaan bij deze casus
voor het deskundigenonderzoek dus twee verschillende werkwijzen qua herbeoordeling.
Vanuit het perspectief van objectiviteit is de tweede – blinde – methode duidelijk rechtvaar-
diger, want die benadert de oorspronkelijke beoordelingssituatie het dichtst. Met het maken
van die keuze bevinden we ons op het probleemveld van de selectie en waardering van
bewijsmiddelen.10
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Wanneer een historische gebeurtenis op meerdere manieren kan worden onderzocht en als
de uitkomsten dan wisselende en soms zelfs strijdige resultaten opleveren, illustreert dit de
noodzaak om bewust te kiezen voor de optimale methode van onderzoek naar de feiten en
omstandigheden binnen een juridische context en te motiveren waarom die werkwijze de
voorkeur verdient. De rechterlijke overtuiging dient gebaseerd te zijn op kennis die met een
betrouwbare methode werd verworven – het realiseren van de doelstelling wetenschappelijke
objectiviteit.11 Zo gesteld betekent dit dat aan rechtelijk bewijzen te stellen methodologische
eisen in essentie identiek zouden moeten zijn aan die van het wetenschappelijk bewijzen.12

Naast een juridisch wordt ook een wetenschappelijke ethos van de juridische beslisser
gevraagd.

Vanuit het perspectief van feitenonderzoek kunnen we het werk van de rechter beschouwen
als kenniswerker. Hieruit voortvloeiend ziet de juridische beslisser zich gesteld voor drie
fundamentele vragen: wat is kennis nu precies? Wat kunnen we weten? En hoe kunnen we
het beste kennis verwerven?13 De laatste vraag gaat over de te gebruiken methode. Deze
drie vragen nodigen de rechter uit tot kritische reflectie over de betrouwbaarheid en bruik-
baarheid van de verkregen kennis. Maar hoe realiseer je een optimale wijze van feiten -
onderzoek en -interpretatie?

Het doel van wetenschappelijk gefundeerde objectiviteit wordt gerealiseerd door het juiste
feitenonderzoek en het doel van rechtvaardigheid door de juiste toepassing van het positieve
recht. Rechtvaardigheid en objectiviteit zijn de twee essentiële pijlers die het rechterlijke
oordeel schragen. Beide steunpilaren hebben de volle aandacht van de rechter nodig. In dit
hoofdartikel van Rechtstreeks concentreer ik me op het proces van waarheidsvinding omdat
ik wil laten zien dat een goed onderbouwd en goed uitgevoerd feitenonderzoek niet alleen
tot een zuiverder en beter gefundeerd oordeel leidt maar ook aan een efficiëntere werkwijze
kan bijdragen. Iedere beslissing is immers zo goed als de feiten waarop die gebaseerd is.

In dit artikel ga ik eerst dieper in op data, informatie en kennis en wat feitenonderzoek nu
precies behelst (par. 2). Omdat de werkprocessen van rechtspraak allesbepalend voor het
resultaat zijn, bespreek ik waarom en hoe reflectie door de rechter op het dagelijkse werk zo
belangrijk is (par. 3). Dwalingen blijken vooral voort te komen uit wat niet of onvoldoende
bekend was. Daarom is het noodzakelijk onwetendheid in kaart te brengen (par. 4). Na deze
inventarisatie gaan we in de volgende paragrafen de praktijk van waarheidsvinding uit -
werken. Dat start met het opmaken van een goed werkplan (par. 5). Omdat rechtspraak over
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gebeurtenissen gaat en de verantwoordelijkheid die mensen daarvoor mogelijk dragen, is
een juiste causale verklaring voor die gebeurtenissen cruciaal (par. 6). Die verklaring is
weer de vrucht van het stellen van de juiste vragen, vooral van de waaromvraag (par. 7). De
te beoordelen gebeurtenis staat nooit op zichzelf, maar moet geplaatst worden in een breder
kader: de ‘big picture’ (par. 8). De denkgereedschappen die wij mensen hanteren zijn feil-
baar en die valkuilen moeten we (her)kennen (par. 9). Een deel van de waarheidsvinding
wordt aan deskundigen uitbesteed en ook dat is niet zonder problemen (par. 10). Zo wordt
de praktijk van waarheidsvinding aan de tand gevoeld.

2 Feitenonderzoek en -interpretatie
‘De verzamelde feiten laten maar één conclusie toe’ of ‘de feiten spreken voor zich’ – res
ipsa loquitur. Zijn dat juiste beweringen? Wat is eigenlijk een feit? In het woordenboek
wordt een feit omschreven als een daad, een handeling of een gebeurtenis of omstandigheid
waarvan de werkelijkheid vaststaat. Maar wat zegt ons het feit ‘37’? Of gedetailleerder: 
‘37 º’? De laatste geeft kennelijk een temperatuur aan, maar op welke temperatuurschaal en
van welk object dan? Pas als we weten dat het hier om de onderzochte lichaamstemperatuur
van een patiënt gaat, kunnen we daaraan ook betekenis toekennen: er is geen koorts. 

Eenmaal in context geplaatst blijken we hier te maken te hebben met data (37 ºC), informa-
tie (lichaamstemperatuur) en kennis (geen koorts) en aan die kennis kunnen we weer bete-
kenis toekennen (inzicht) en daar ons contextueel bepaalde oordeel (geen infectieziekte) op
baseren. De context waarbinnen dat zoeken naar informatie plaatsvindt, bijvoorbeeld tijdens
een huisartsenconsult, een onderzoek van de plaats van het delict bij een levensdelict door
de technische recherche of de vaststelling van de oorzaak van een calamiteit (MH17),
bepaalt de inrichting en de uitvoering van het proces van zoeken naar en het betekenis toe-
kennen aan de feiten.

Deze systematiek kunnen we ook toepassen bij het eerder beschreven voorbeeld van de
gemiste diagnose borstkanker. Qua informatie – de rechtsfeiten – kunnen we chronologisch
de gebeurtenissen beschrijven als (met tussen haakjes de verworven kennis): er wordt een
diagnose op de foto gesteld met de uitkomst ‘normaal’ (geen afwijkingen), uit latere infor-
matie blijkt de vrouw toch borstkanker te hebben (het vermoeden van een fout van de radio-
loog), er wordt een tweede mening van een radioloog gevraagd en diens diagnose bij her -
beoordeling van de röntgenfoto luidt ‘wél borstkanker’ (andere diagnose). Op grond van dit
alles oordeelt de rechter dat hier sprake is van toerekenbaar onzorgvuldig handelen want de
radioloog had, gezien de uitkomst van de herbeoordeling, de afwijking wel degelijk kunnen
en moeten detecteren. 
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Met deze beknopte samenvatting wordt het feitenrelaas op een logische en coherente wijze
weergegeven en beschrijft het het gangbare juridische gebruik daarvan. Maar welbeschouwd
is zo’n weergave te lapidair, want de werkelijkheid blijkt complexer en de juiste waarheids-
vinding daardoor weerbarstiger. We dienen steeds te beseffen dat we te maken hebben met
de achtereenvolgende stappen van het doelgericht data verzamelen, die verwerken tot infor-
matie, daaruit kennis destilleren, de gebeurtenis daarmee proberen te begrijpen en op grond
van deze uitkomsten te oordelen; elke stap heeft daarbij zijn daarop toegespitste werkwijze
en zijn eigen betekenis. Ze volgen elkaar op in de tijd en staan daardoor ook in een hiërar-
chische relatie tot elkaar want met elke fase neemt de importantie voor de oordeelsvorming
toe. Eerst een nadere duiding van deze vijf stappen.

Data zijn symbolen die de eigenschappen van objecten of gebeurtenissen weergeven. Ze
zijn het product van waarneming (thermometer) en na synthese pas hanteerbaar in een
bruikbare vorm als ze tot informatie zijn verwerkt door gebruik te maken van een meet-
schaal met daarbij behorende normaalwaarden (normale lichaamstemperatuur), waarmee
met die informatieverwerking van de data antwoord wordt gegeven op vragen als hoe, wat,
wanneer, hoeveel, etc. De transformatie op grond van deskundigheid en ervaring van infor-
matie naar kennis betekent dat we hier praktisch iets mee kunnen doen, maar wat we er
 vervolgens mee gaan doen, wordt bepaald door de betekenis die we er aan toekennen – de
interpretatie.14 Nadat we de kwestie begrepen hebben, kunnen we overgaan tot het vellen
van een oordeel en het uitvoeren van een praktische handeling. Zie figuur 1. 

Figuur 1. Stappenschema van data naar oordeel (bewerkt naar Ackoff ).

Nog heel theoretisch zo, maar wat is nu de praktische betekenis van dit schema voor het
juridische denken, beslissen en oordelen? Omdat het oordeel het eindresultaat van deze
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sequentie is, verdient elke stap expliciete aandacht om de betrouwbaarheid en de bruikbaar-
heid van de verworven kennis en het juiste gebruik daarvan te kunnen beoordelen en bevor-
deren. Dit model helpt bij de waardering van het bewijs.15

Weer terug naar ons voorbeeld: de eerste radioloog bekijkt de foto (data verzamelen),
 verwerkt die beelden (informatieverwerking) en komt tot de diagnose (geen borstkanker).
De deskundige volgt precies dezelfde route maar komt tot een andere diagnose (wel borst-
kanker). Hoe moeten we dat verschil tussen deze twee uitkomsten nu duiden? Waren de
condities voor en de uitvoering van elk van de voorafgaande stappen aan de diagnose in
beide situaties steeds identiek? Pas als daaraan voldaan wordt, mag er betekenis aan het
 verschil van de respectievelijke uitkomsten worden toegekend. 

Bij de uiteenlopende diagnoses van de twee radiologen is hier kennelijk gedacht: er zijn
twee respectievelijke diagnoses geformuleerd (data), die van elkaar blijken te verschillen
(informatie), er is bij de eerste beoordeling een fout gemaakt (kennis), dat missen van de
diagnose wijst op onzorgvuldig handelen van de radioloog (interpretatie, begrijpen) en
daarmee staat het onrechtmatig handelen vast (oordeel). 

Maar dan baseert de juridische beslisser zich op de uitkomst van de deskundige, terwijl die
uitslag weer het resultaat was van de achtereenvolgende stappen van figuur 1. Het is cruciaal
om te weten of die stappen – indachtig het ceteris paribus leerstelsel – wel identiek waren
met de eerste radioloog. Met de kennis van nu (geïnformeerde herbeoordeling), kijkt de
tweede beoordelaar anders naar de foto (data verzamelen) dan in de eerste beoordelings -
situatie. 

Bij het stapsgewijs onderzoeken van de werkwijze van beide radiologen blijkt dat hun diag-
noses op verschillende manieren tot stand zijn gekomen. De achtereenvolgende conclusies
‘er is een fout gemaakt’ en ‘dit was onrechtmatig’ komen daarmee op losse schroeven te
staan. Met dit inzicht kan de rechter zichzelf behoeden voor een onjuist oordeel. 

De wijze van data verzamelen speelt bijvoorbeeld ook bij ballistisch onderzoek. Als de
forensisch analist één kogel en één vuurwapen suggestief aangeboden krijgt met de sugges-
tieve vraag ‘klopt het dat deze kogel met dit vuurwapen door de moordenaar werd afgescho-
ten?’ dan is de wijze van data verzamelen al enigszins bevooroordeeld. Wanneer er echter
vijf kogels en vijf vuurwapens worden gepresenteerd met de vraag of er mogelijk een
 connectie tussen een van deze is, kan het resultaat anders uitpakken. Het resultaat van de
tweede – blinde – methode is dan betrouwbaarder dan de eerste omdat hier geen contex -
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tuele beïnvloeding is.16 Het belang van blinde beoordeling geldt dus in meerdere situaties
– ook bij DNA-analyses.17

Figuur 1 helpt de juridische beslisser in elk rechtsgebied om na te lopen hoe de deskundige
aan data respectievelijk informatie is gekomen, hoe die info werd geïnterpreteerd en hoe
daar vervolgens mee werd omgegaan. Wat zijn hierbij de mogelijkheden voor onderzoek en
de daaraan verbonden foutenbronnen?18 Ligt er aan de gevolgde werkwijze van het onder-
zoek een wetenschappelijk onderbouwde methode ten grondslag?19 Een belangrijke fase is
die van de interpretatie: hoe kan de beoordelaar daarbij misleid worden?20 Een bruikbaar
controleschema dus. 

Zo’n analyse maakt duidelijk dat bij elke procedure de rechter zichzelf steeds de vragen
dient te stellen: welke kennis heb ik nodig om deze zaak op te lossen en hoe kom ik daar
vervolgens aan? Wie draagt of wie dragen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van
het onderzoek? Wat zijn hun kwalificaties? Hoe organiseer, integreer, analyseer en inter -
preteer ik al deze kennis? Dat vraagt om een reflectie over de juiste inrichting van het werk-
proces teneinde rechtssubjecten optimale rechtszekerheid te kunnen bieden.

3 De reflecterende rechter: doe ik de dingen wel op de juiste 
wijze?

Het rationele doel van rechtspraak is te komen tot een objectief en daarmee onpartijdig oor-
deel. De term ‘objectief’ kent echter twee verschillende betekenissen: product- en proces-
objectiviteit.21 De eerste impliceert dat het vonnis de werkelijkheid op accurate wijze
 representeert, de tweede dat de gehanteerde werkmethoden vrij zijn van cognitieve voor -
ingenomenheden (bias), ongepast gebruik van heuristieken en redeneerfouten.

Eerst een reflectie over het eindproduct: waaruit blijkt of de rechterlijke beslissing wel de
juiste was? Dat onderzoek naar het welslagen of falen van het oordeel, de beoordeling van
de productobjectiviteit, is weergegeven in figuur 2 waarbij we gemakshalve de dichotomie
schuldig/onschuldig hanteren. De rechterlijke beslissing van een serie uitspraken wordt dan
systematisch gespiegeld aan de ware werkelijkheid.
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Figuur 2. 2x2-waarheidstafel.

Voor zo’n uitsprakentoetsing dienen we te beschikken over een onafhankelijke objectieve
werkelijkheid (‘zo was het werkelijk’) als toetssteen. Maar welke praktische mogelijkheden
bestaan daarvoor? Het aanwenden van rechtsmiddelen? Zo zouden fouten bij het onderzoek
en dwaling van het oordeel kunnen worden vastgesteld en geredresseerd. Er wordt echter in
beperkte mate van die mogelijkheid gebruikgemaakt. 

Het is overigens nog maar de vraag of de in appel of cassatie verkregen uitspraak altijd
inhoudelijk superieur is aan die van de lagere instantie. De reeks spraakmakende straf -
rechtelijke dwalingen van de afgelopen jaren waarbij er tot en met de Hoge Raad werd
geprocedeerd, tonen dat de voor die missers meestal verantwoordelijke feitelijke onjuist -
heden daarbij niet of onvoldoende aan het licht kwamen. We weten nauwelijks hoe vaak
rechters dwalen bij gebrek aan betrouwbare feedback; er is een ernstige terugkoppelings -
asymmetrie.22 De kans bestaat dat de prestaties van rechtspraak eerder worden over- dan
onderschat. 

In feite blijken we praktisch puur aangewezen te zijn op werkprocestoetsing, het evalueren
van de wijze waarop de beslissing tot stand is gekomen. De aandacht richt zich dan op de
procesobjectiviteit. Hoe zorg je er als rechter voor dat de procedure op de juiste wijze tot
een goed einde wordt gebracht en hoe past het zojuist besproken schema van informatie -
verwerking (figuur 1) daarin? Wie over die regie nader wil denken, heeft twee mogelijk -
heden ter beschikking. 
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De eerste is te weten hoe je het wél moet doen, de via positiva. Die benadering vraagt dat
de juridische beslisser beschikt over een gedegen kennis van het positieve recht en er weet
van heeft hoe dat op de juiste wijze toe te passen. Dat is het vakgebied van de rechtsmetho-
dologie: het leren de meest geschikte juridische benaderingswijze voor het oplossen van het
vraagstuk vast te stellen en die op de juiste wijze toe te passen. Daarnaast moet er voor de
juiste – dus methodische – aanpak van de waarheidsvinding worden gekozen, zoals die in
dit artikel centraal staat.

De tweede route is te weten wat je vooral níét moet doen, de via negativa. Terwijl je naar
beste vermogen bezig bent een probleem op te lossen, zijn er onderweg talrijke valkuilen,
voetangels en klemmen waarin je verzeild kunt raken.23 De wijze waarop de onderzoekers
en beslissers misleid kunnen worden, heeft vooral te maken met de manier waarop ze naar
informatie zoeken en hoe we die data vervolgens wegen en gebruiken. Het instrument voor
al deze werkzaamheden is het o zo bijzondere menselijke brein, waaruit goede – ja soms
geniale – gedachten opwellen maar dat ons bijwijlen ook behoorlijk kan misleiden.24 Wat
die dwaalwegen betreft, kunnen we drie verschillende categorieën onderscheiden.25

Ten eerste kunnen we wat betreft de kennende functies te maken krijgen met cognitieve
bias, voorspelbare patronen van denken en gedrag door vertekening van onze observaties en
interpretaties waardoor we onjuiste conclusies trekken.26 Ten tweede het gebruik van vuist-
regels, ook heuristieken genaamd, eenvoudige mentale regels of automatismen waarmee we
in het dagelijkse werk met minimale informatie snel en meestal effectief beslissingen
 kunnen nemen.27 Ten slotte zijn er de argumentatieve dwalingen door logische fouten en
drogredeneringen waarbij onjuiste aannames en redeneerwijzen ons parten spelen. Kennis
van al deze observatie-, denk- en redeneerfouten leert ons die valkuilen te vermijden en tot
betere resultaten te komen.28 Deze komen later nog uitgebreider aan bod in paragraaf 9. Het
verbindende thema van deze via negativa is het leren blootleggen van onze onwetendheid. 

4 De noodzaak van het blootleggen van onze onwetendheid
Wat betreft het onderzoek naar de feiten en omstandigheden van het geval zijn er steeds drie
dwingende vragen: wat denken we te weten, wat zouden we moeten weten en wat kunnen
we weten? 29 Eigenlijk hebben deze drie vragen hetzelfde doel: goed in kaart proberen te
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brengen wat we wél weten, gekoppeld aan wat we nog níét weten, onze onwetendheid. Het
stellen van vragen is essentieel voor het in kaart brengen van onze ignorantie – het stellen
van de juiste vragen welteverstaan. De term onwetendheid kan retrospectief worden gehan-
teerd als stupiditeit (‘Dat had je toch moeten weten!’). Dat is steeds een verwijt achteraf,
zoals bij de beschouwing over het debacle van de Schiedammer parkmoord waar de term
tunnelvisie centraal stond. Maar onwetendheid kan in prospectieve zin worden beschouwd,
als nog te exploreren onbekendheid.30

Als de rechter zich afvraagt wat hij beslist van deze zaak zou moeten weten om die tot een
goed einde te brengen, moet die vooralsnog abstracte kennisbehoefte nu echt concreet
gemaakt worden. Wie op het juiste moment over de juiste kennis wil beschikken, betreedt
het terrein van kennismanagement.31 Ook het selecteren en waarderen van bewijsmiddelen
is kennismanagement. Wat we al weten, wat we nog niet weten of wat we niet kunnen
weten, moet grondig in kaart gebracht worden en daarbij helpt figuur 3.32 De benodigde
kennis, die is er of die is er niet en als potentiële gebruikers dienen we weet te hebben van
het wel of niet bestaan ervan. Dit is een soortgelijke waarheidstafel als figuur 2.

Figuur 3. Onwetendheid in kaart gebracht.33

Helpt zo’n sjabloon werkelijk om gerechtelijke dwalingen te voorkomen en hoe dan? Bij het
hiervoor beschreven voorbeeld uit het aansprakelijkheidsrecht zien we dat er wel degelijk
kennis bestaat hoe een objectieve herbeoordeling uit te voeren bij beoordeling van een
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 diagnostische misser, maar die werd – uit onwetendheid? – niet toegepast (‘don’t know that
we know’). Voor beantwoording van de vraag waarom radiologen fouten maken, zijn uiteen-
lopende verklaringen denkbaar. Een diagnostische misslag is dus niet automatisch een
kwestie van verwijtbare onzorgvuldigheid. Dat de deskundige op grond van deze geïnfor-
meerde herbeoordeling tot een andere conclusie komt dan de eerste, geeft wel een discre-
pantie aan tussen de oorspronkelijke en latere beoordeling maar toont geenszins de oorzaak
daarvan. De vraag of binnen een juridische context de rechter met zekerheid kan differen-
tiëren tussen de verschillende oorzaken voor een misclassificatie kan op dit moment (nog)
niet worden beantwoord bij gebrek aan specifieke kennis daarvoor (‘know that we don’t
know’). 

Bij de strafrechtelijke dwalingen bleek met de kennis van nu welke feiten er toen ontbraken.
De praktische oplossing is om bij aanvang adequaat na te denken over het opstellen van een
goed onderzoeksontwerp. Cruciaal binnen dat bestek is dat er de juiste vragen gesteld
 worden: die maken duidelijk welke kennis we nodig hebben en vervolgens dient te worden
nagedacht over hoe we die op passende wijze gaan beantwoorden, de methodologie.

5 Het belang van een optimaal onderzoeksontwerp
Elke goede rechterlijke beslissing vergt niet alleen dat de magistraat de juiste rechtsregels
toepast, maar ook en vooral dat de feitenvaststelling adequaat is – de al genoemde twee
 pijlers van het vonnis.34 Als het gedegen en zo objectief mogelijk zoeken naar de ware
 toedracht – los nog van de metafysische vraag of er wel zoiets als ‘waarheid’ bestaat – een
juridische must is, dan verdient een dergelijke oorzakelijke verklaring ook meer concrete
aandacht.35

Waarheidsvinding is eigenlijk een ongelukkige naam; het is geen feitenarcheologie, het is
niet zoiets als het zoeken naar verstopte paaseieren, het blijkt geen kwestie van het met
gezond verstand bijeensprokkelen van gegevens. Wat wel gevraagd wordt, is een planmatige
aanpak die gebaseerd is op specifieke kennis en deskundigheid.36 Daarvoor is het onder-
zoeksontwerp bedoeld en bij een juridische procedure zal erop gelet moeten worden dat de
twee dimensies, die van het recht en die van de feiten, op verschillende manieren met elkaar
in wisselwerking staan. 
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Dat opstellen van zo’n onderzoeksontwerp kent twee achtereenvolgende stappen. Allereerst
is er de fase van het conceptuele ontwerp, nadenken over hoe het onderzoek moet worden
vorm gegeven. Daarop volgt het onderdeel van het tactische ontwerp: welke onderzoeks -
methode en welke onderzoeksinstrumenten hanteren we en hoe bakenen we het onderzoeks -
terrein af? 

In de conceptuele fase wordt er vanuit het juridische gezichtspunt nagedacht waarvoor we
dit onderzoek doen en daaraan ligt de rechtsvraag ten grondslag. Met de rechtsvraag wordt
dan bedoeld de eis(en) of de tenlastelegging(en) met de bijbehorende materiële rechtsregel(s).
Voorbeelden van rechtsvragen zijn ‘is hier sprake van een kennelijk onredelijk ontslag?’ of
‘heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan verkrachting?’ of ‘is de NS gerechtigd het
papieren vervoersbewijs af te schaffen?’ Hiermee wordt voor het procedurele onderzoeks-
kader geschetst, de beantwoording van de vraag waarom er onderzoek naar de feiten en
omstandigheden van de betreffende casus zal worden gedaan. 

De onderzoeksvraag expliciteert aan de hand van open vragen de kennisbehoefte, maar
geeft nog niet aan hoe dat onderzoek zal worden uitgevoerd. Voorbeelden van dergelijke
vragen zijn ‘waarom werd de betreffende persoon ontslagen en op welke wijze?’ of ‘op
welke wijze was hier sprake van seksueel contact tussen verdachte en slachtoffer en hoe is
dat contact verlopen?’ of ‘welke bevoegdheden heeft de NS met betrekking tot het bepalen
van het type vervoerbewijs?’ 

De rechtsvraag of -vragen kunnen pas worden beantwoord als de uitkomsten van de onder-
zoeksvraag en de daarvan afgeleide subvragen beschikbaar zijn. Daarom is het onderscheid
tussen deze twee typen vragen zo essentieel: ze dienen een verschillend doel en ze zijn ver-
schillend van aard. Op deze ontwerpfase volgt het praktische vervolg: welke methoden gaan
we gebruiken en wat zijn de onderwerpen waar zich het onderzoek dan op richt? Met dit
alles wordt een even effectieve als efficiënte aanpak van het probleem bevorderd. Dat alles
wordt samengevat in figuur 4.37
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Figuur 4. Onderdelen en samenhang daartussen van het plan van aanpak voor het oplossen

van een casuspositie.

Het werkproces van de rechter start vanzelfsprekend met de rechtsvraag, en het onderzoek
dat hierop volgt begint met het formuleren van de onderzoeksvraag of -vragen. Niet de
wereld bepaalt hoe wij haar kennen, ons denkraam bepaalt wat we daarvan willen zien. Als
het feitenonderzoek bij de casus van de gemiste diagnose borstkanker alleen wordt bezien
door het denkraam van de rechtsvraag, namelijk of de radioloog ex artikel 7:453 BW in de
gegeven situatie voldoende zorgvuldig handelde, wordt naar argumenten gezocht om deze
bewering te staven of eventueel te ontkrachten. Het denkraam van de onderzoeksvraag daar-
entegen richt zich op de verklaring waarom de diagnose borstkanker werd gemist. Deze blik
is veel breder dan die van de rechtsvraag; alle hypothesen worden geïnventariseerd, waar -
onder ook die van toerekenbare onzorgvuldigheid. Daarom is het formuleren van de juiste
onderzoeksvraag zo belangrijk.

Eenzelfde denkwijze vindt haar toepassing in het strafrecht. Er is een strafbaar feit gepleegd
en in verband daarmee werd er een verdachte aangehouden. De rechtsvraag is dan of de
verdachte zich aan het tenlastegelegde heeft schuldig gemaakt. De onderzoeksvraag ver-
plicht om uitputtend verschillende verklarende scenario’s te bedenken en die dan stuk voor
stuk te onderzoeken. Dit scenariodenken helpt niet alleen bij het organiseren van het feiten-
onderzoek maar ook bij het nemen van de bewijsbeslissing.38 Het uitgangspunt voor een
goed vonnis is dat er alternatieve verklaringen voor een gebeurtenis denkbaar zijn, die de
rechter tegenover elkaar rationeel moet afwegen om dan een keuze te maken.
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Wie een historische gebeurtenis zo waarheidsgetrouw mogelijk wil weergeven, heeft twee
mogelijkheden om dat te doen. De eerste weg is het geven van antwoord op de vraag wát er
gebeurd is. Dat levert een chronologische weergave van de feitelijkheden op, meestal in de
vorm van een verhaal. De tweede mogelijkheid, waaróm iets gebeurd is, zal in een proces-
suele context veel relevanter zijn. Wanneer de rechter een gebeurtenis werkelijk heeft
begrepen, kan hij daar pas billijk over oordelen.39 Omdat dit snappen zo cruciaal is, toont de
best denkbare causale verklaring zo haar essentiële instrumentele functie binnen de proce-
dure.40 Het zoeken van de juiste causale verklaring is niet onproblematisch want dat vraagt
helder inzicht in het wezen van oorzakelijkheid en het op de juiste wijze uitvoeren van de
zoektocht naar causale mechanismen.41 Wanneer er zich meerdere causale verklaringen voor
een voorval aandienen, rijst de vraag hoe we daaruit moeten kiezen en welke bewijsmid -
delen we daartoe hanteren. Het gaat opnieuw om het in kaart brengen van onze onwetend-
heid – nu over de oorza(a)k(en) van de gebeurtenis in kwestie.

6 De zoektocht naar de juiste causale verklaring
Als een causale verklaring voor de onderhavige gebeurtenis voor de rechter zo belangrijk is,
aan welke eisen dient zij dan te voldoen? Het onderwerp ‘causaliteit’ komt meestal pas in
beeld wanneer het gaat om de vaststelling van het causale verband tussen gedraging en
gevolg. Dat is procedureel meestal de laatste etappe bij de vestiging van aansprakelijkheid,
het beoordelen van een bestuurdersfout of het oordelen over strafbaarheid. 

Causale noties spelen echter van meet af aan bij elke juridische strijd een hoofdrol en door-
desemen alle aspecten van de procedure.42 Wanneer de conclusie van eis of de tenlaste -
legging is geformuleerd, wordt daarin steeds een schuldige aangewezen. Het gedrag van
deze persoon is de oorzaak van die afloop: hier is sprake van culpable causation.43 Dan is er
sprake van causale selectie en daarbij spelen morele percepties van de gebeurtenis (‘hij
 handelde verkeerd’) een belangrijke rol.44 Maar als causale percepties van meet af aan zo’n
belangrijke rol spelen, zullen alle betrokken praktijkjuristen zich dienen te realiseren hoe de
waarheidsvinding hierdoor gestuurd en mogelijk gestoord kan worden. 

Bij het zoeken naar de juiste duiding van de gebeurtenissen is het essentieel te weten van
welk causaal model er wordt uitgegaan. Een model is een voorstelling van de werkelijkheid
en is een strategie om tot optimale kennis te komen doordat de gebeurtenis met dit middel
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systematischer en rigoureuzer wordt onderzocht, zodat de uitkomst betekenisvol is.45 Bij het
zoeken naar het optimale model voor sturing van het onderzoek naar de ware toedracht zijn
twee hoedanigheden relevant. Ten eerste, wat is de aard van het systeem dat men wil model-
leren? Hier is de tweedeling natuurwetenschappelijk versus sociaalwetenschappelijk van
belang. Ten tweede welk model men daarvoor wil hanteren,

In de natuurwetenschappen wil men structuren verklaren (atoom, universum, Higgs-deeltje,
etc.) of natuurwetten voor fenomenen opsporen en bewijzen. In de sociale wetenschappen
gaat het om het zo goed mogelijk kunnen verklaren en daarmee begrijpen van sociale
gebeurtenissen. Dit onderscheid is van belang omdat het bepalend is voor wát er wordt
bestudeerd (sociale fenomenen, zoals misdaad, geschillen tussen burgers, etc.), waaróm dat
wordt bestudeerd (zoeken naar verklarende hypotheses) en hóé dat moet worden bestudeerd
(zoeken naar de beste methoden).46

Waarheidsvinding binnen een juridische context bevindt zich qua aard steeds binnen die
sociaalwetenschappelijke sfeer. Gezien het doel van objectiviteit spelen waardeoordelen
steeds een belangrijke rol, terwijl het in de natuurwetenschappen vooral om zijnsoordelen
gaat. De natuurwetenschappen hanteren wiskundige modellen en de gebruikte data zijn
kwantitatief. De sociale wetenschappen daarentegen gebruiken vooral verbaal-descriptieve
modellen en de gebruikte data zijn kwalitatief.

Het tweede punt betreft de aard van het model, in de meest eenvoudige vorm de tweedeling
lineaire versus complexe causale modellen. Een lineair model toont een sequentie van
 factoren: handeling A leidde tot B en vervolgens tot C. Hiervoor wordt vaak de metafoor
van de omvallende dominostenen gebruikt. Het is een reductionistisch model – één oorzaak,
één gevolg – en daardoor is het hierop gebaseerde onderzoek overzichtelijk en gemakkelijk
hanteerbaar. De conditio sine qua non-toets (CSQN) maakt gebruik van dit model: wanneer
X de handeling A wél had gedaan of juist had nagelaten, dan zou B niet zijn gebeurd. Maar
door die simplificatie is de uitkomst meestal onvolledig of zelfs feitelijk onjuist en het
grootste gevaar schuilt in de ‘illusion of explanatory depth’ – IOED.47

In het beschreven voorbeeld van de gemiste diagnose wordt de problematiek vanuit een
monocausaal perspectief benaderd: er is één persoon, die persoon handelde maar faalde
daarbij met zijn waarnemingsvermogen waardoor de juiste diagnose niet werd gesteld – met
de schadegevolgen van dien. De CSQN-toets zal vervolgens duidelijk maken dat als de

rechtstreeks 3/2014 Rechtspraak: waarheidsvinding als een (zelf)kritische praktijk

30

45 Bertels & Nauta 1974.
46 Della Porta & Keating 2008; Reiss & Sprenger 2014.
47 Keil 2006; Alter et al. 2010.



radioloog wél goed had opgelet het schadegevolg minder zou zijn geweest of zelfs zou zijn
uitgebleven. 

Het complexe (=samengestelde) model daartegenover beschouwt de werkelijkheid veel
ingewikkelder. Vanuit de dimensies van plaats en tijd gezien, is er sprake van een dynamisch
samenspel van factoren die uiteindelijk een gebeurtenis tot gevolg hebben. Het wel of niet
ontdekken van een tumor hangt af van factoren als de aard van de diagnostiek (onderzoek
bij niet-zieke personen), de kenmerken van het diagnostisch onderzoek (de mammografie),
de eigenschappen van het tumorproces (type tumor, groeisnelheid, etc.), patiëntkenmerken
(borstgrootte en weefseldichtheid), hoedanigheden van de diagnost (kennis, ervaring, talen-
ten), de organisatiecultuur en zo voorts.

Sowieso spelen er zowel in een lineair als in een complex causaal proces steeds meerdere
elementen, hetzij sequentieel, hetzij simultaan, een oorzakelijke rol, maar deze worden
anders gemodelleerd. De ultieme verklaring van een gebeurtenis vraagt steeds integrale
analyse van dat causale netwerk en er moet voorkomen worden dat daarbinnen te gemakke-
lijk maar één factor – de falende mens – met zekerheid als dé oorzaak van de kwestie wordt
aangewezen.

Wanneer binnen een procedure, gezien de normatieve functie ervan, de causale verklaring
van de gebeurtenis het primaat krijgt, zal vervolgens nagedacht gaan worden aan welke
 vereisten die uitleg dient te voldoen. In essentie zijn dat de drie volgende: 
1. Er bestaat een relatie in tijd: de oorzaak dient steeds aan het gevolg vooraf te gaan.
2. Er is sprake van contrafeitelijkheid: bij afwezigheid van de oorzaak treedt het gevolg
niet op.

3. Er is een oorzakelijk verklarend mechanisme dat wetenschappelijk onderbouwd is: zo
doorgronden we de gebeurtenis.48

Vooral dit laatste punt is belangrijk. Er moet voor gewaakt worden om associatie en causatie
uit elkaar te houden. Wanneer een verpleegkundige van moord op patiënten verdacht wordt
en er vaker mensen overlijden wanneer zij dienst heeft (een associatie), lijkt het erop dat er
aan de eerste twee voorwaarden voldaan kan worden. Maar dat zou hetzij op toeval kunnen
berusten of er is een sterftepatroon (bijvoorbeeld het overlijden van die dag geopereerde
patiënten gedurende de tweede helft van een etmaal) dat coïncideert met het werkpatroon van
die verpleegster (doet steeds late diensten).49 Vaststellen van de werkelijke doodsoorzaak
door obductie biedt hier de oplossing.

rechtstreeks 3/2014 Rechtspraak: waarheidsvinding als een (zelf)kritische praktijk

31

48 Sloman 2009.
49 Dit probleem speelde in de Verenigde Staten in de zaak van de verpleegkundige Kristen Gilbert (o.a. US v. Gilbert,

United States Court of Appeals, First Circuit. 21 juni 1998, No. 98-1563). In Nederland kennen we natuurlijk als
voorbeeld daarvan de zaak Lucia de B (o.a. ECLI:NL:GHARN:2010:BM0876).



Zo bezien blijkt dat voor het realiseren van het doel van procesobjectiviteit het onderzoek
doen naar de ware toedracht ineens een stuk ingewikkelder is geworden. Het – meestal
 impliciet – gehanteerde monocausale model blijkt eigenlijk veel te simplistisch. We zullen
daarom liever zoeken naar de verklarende mechanismen binnen complexe modellen. Bij
menselijk handelen is er steeds sprake van interacties tussen mensen binnen een organisatie.
Dat gebeurt in een samenleving van burgers met hun opvattingen over wat goed is en
 verwachtingen die zij koesteren bijvoorbeeld over medische zorg. Actoren zijn steeds werk-
zaam binnen hun kennisdomein. Hoe die optimale waarheidsvinding dan te midden van
deze ingewikkeldheid te realiseren? Dat begint met het bedenken wat de kern van het voor-
liggende probleem is: dat bepaalt de onderzoeksvraag of -vragen. Problemen los je op door
eerst de juiste vragen te stellen.

7 Vragen stellen over de mogelijke oorzaak of oorzaken
Als de kern van goede waarheidsvinding het stellen van de juiste vragen is, waarover
 moeten die vragen dan gaan? 50 Het is logisch te veronderstellen dat op ieder juist handelen
steeds het goede resultaat volgt. Oorzaken verklaren toch effecten? Maar het omgekeerde is
niet steeds het geval. Wanneer we met een ongewenst resultaat geconfronteerd worden,
draaien we de zaak graag om: het handelen moet wel fout geweest zijn. Maar dat is een
onjuiste denkwijze.51 De uitkomst van vrijwel elk menselijk handelen is nooit voor 100%
voorspelbaar omdat er steeds meerdere onzekere factoren een rol spelen. Daarom is de
afloop niet per se diagnostisch voor de oorzaak: bij juist handelen kan je pech hebben en bij
onjuist handelen geluk. Bijgevolg zal het handelen het onderwerp van onderzoek moeten
zijn en het beste gereedschap daarvoor is de waaromvraag. In figuur 5 wordt dat weer -
gegeven. 

Figuur 5. De onzekere relatie tussen handeling en uitkomst.
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Het stellen van een vraag is steeds doelgericht en impliceert dat daarop ook een passend
antwoord te vinden moet zijn. Er bestaat dus een voortdurende wisselwerking tussen die
twee: bij het stellen van de vraag wordt geanticipeerd op het mogelijke antwoord of ant-
woorden en is die vraag daarom steeds antwoordgestuurd. Omgekeerd wordt ieder antwoord
steeds door de vraag gestuurd.52 Zoeken naar de beste vraag vergt aandacht voor het ant-
woord en het antwoord op de onderzoeksvraag is weer bepalend voor de beantwoording van
de rechtsvraag.

Het stellen van de juiste vraag impliceert enerzijds het nadenken over de vorm en de inhoud
van de vraag en anderzijds over hoe het antwoord daarop zal kunnen worden gezocht.

Wat betreft de vorm van de vraag bij waarheidsvinding binnen een juridische context, zal de
leidende onderzoeksvraag altijd een open vraag dienen te zijn. Er dient naar alternatieve
verklaringen te worden gezocht. De rechtsvraag daarentegen is steeds gesloten van aard
want het is bijna steeds een ja-neevraag: is de gedaagde aansprakelijk voor de schade? Is de
verdachte schuldig aan het tenlastegelegde? Handelde het bestuursorgaan onrechtmatig? 

Qua inhoud zal de onderzoeksvraag in veel – zo niet de meeste – gevallen een waaromvraag
zijn, een zoektocht naar de causale verklaring van het voorval.53 Maar dat is steeds de eerste
aanzet voor het onderzoek en dus een meer generieke vraag. Overigens is de vraag ‘waarom
miste de radioloog de afwijking?’ nader beschouwd een hybride van de rechts- en de onder-
zoeksvraag. Beter is het om de onderzoekers uit te nodigen te beoordelen waarom de
betreffende radioloog de foto als zodanig heeft verslagen.

Daarom is het stellen van de generieke onderzoeksvraag alleen onvoldoende.54 Het formule-
ren daarvan zal steeds gevolgd worden door het stellen van subvragen, bijvoorbeeld:
• Wat zijn in deze specifieke situatie de randvoorwaarden voor het goed beoordelen van
een röntgenfoto?

• Wat zijn de resultaten in de zin van percentages missers en vals alarm bij dit type diag -
nostiek? Anders gezegd: is het (on)gebruikelijk dat er bij deze diagnostiek een fout
wordt gemaakt?

• Was dit onderzoek in de gegeven situatie voor diagnostiek wel de juiste keuze?
• Welke oorzaken bestaan er voor het niet herkennen van een afwijking op dit type radio-
diagnostisch onderzoek?
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Qua beantwoording van zo’n onderzoeksvraag volgt dat praktisch de weg van het abductief
redeneren (‘inference to the best explanation’), waarbij uit meerdere mogelijke antwoorden
er één verklaring voor een verschijnsel als – waarschijnlijk – de meest juiste wordt gekozen.55

Dat past weer bij het eerder genoemde uitgangspunt dat bij de rechter voor diens beslissing
het juist afwegen van alternatieven belangrijk is. Maar voor het beantwoorden van de
 waaromvraag en het beslissen van de rechter is er nog een belangrijk punt: deze enkele
– ‘unieke’ – casuspositie moet steeds in een breder kader geplaatst worden.

8 Is dit al vaker gebeurd? Kwesties en hun context
Een belangrijke praktische vraag voor advocaten en rechters is of dit probleem, waar ze nu
voor staan, al vaker in de rechtspraktijk is voorgekomen. Dan willen ze weten hoe die kwes-
tie werd gepresenteerd, behandeld en hoe de feitenrechters of zelfs de cassatierechtspraak
daar vervolgens bij het formuleren van hun oordeel mee om zijn gegaan. Een dergelijke
speurtocht naar relevante jurisprudentie is vanzelfsprekend en hen daardoor zeer vertrouwd.
Maar wordt een soortgelijke zoektocht ook uitgevoerd als het gaat om de feitelijke aspecten
van de casus? Dan blijkt echter dat juristen steeds (te) sterk gericht zijn op de voorliggende
casus en onvoldoende oog hebben voor de bredere context, the big picture, waarbinnen een
voorval plaats heeft gevonden. 

Iedere casus, of dat nu een levensdelict, een aansprakelijkheidskwestie of een onrechtmatige
overheidsdaad betreft, lijkt opzichzelfstaand maar maakt bij nadere bestudering steeds deel
uit van een verzameling soortgelijke gevallen. In het verleden blijkt er vaak door een of
meer onderzoekers systematisch onderzoek naar de kenmerken van dergelijke gebeurtenis-
sen te zijn gedaan en die uitkomsten werden gepubliceerd. Wat levert dat voor inzichten?

Een vrouw die geen helm droeg, overlijdt aan de gevolgen van een valpartij tijdens het
skeeleren. De sportschoolhouder wordt aansprakelijk gesteld en de rechter vindt dat de man
inderdaad tekortschoot bij zijn zorgplicht. De impliciete veronderstelling was daarbij dat
een helm deze dodelijke afloop had kunnen afwenden.56 Die vooronderstelling blijkt bij
 systematisch empirisch onderzoek niet te kloppen. De juistheid van het oordeel over de
zorgplicht komt daarmee in een ander licht te staan, want bij de CSQN-toets kan nu niet
worden verondersteld dat ze zeker niet zou zijn overleden met het dragen van een helm.

De gemiste diagnose hersenvliesontsteking bij jonge kinderen staat bij het civiele of tucht -
recht nogal eens op de rol. Ook hier blijkt uit empirisch onderzoek hoe moeilijk die diag-
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nose is en hoe vaak dat niet herkennen ervan plaatsvindt en waarom.57 De dijkverschuiving
van Wilnis is beslist niet uniek. In 1989 scheurde er bijvoorbeeld een veendijk langs het
Grand Canal in Edenburry, Ierland. Ook hier werd oorzakenonderzoek verricht. 58 Werd
daar iets in ons land mee gedaan?

Ook bij onderzoek van gerechtelijke dwalingen is een bredere oriëntatie instructief. Levens-
delicten in parken na seksueel misbruik zijn niet zeldzaam en dwalingen bij het strafvorder-
lijke onderzoek naar de vermeende daders zijn dat evenmin (bijv. de dwalingen van de
 Central Park Five en de Hyde Park Jogger). Een uitgebreide analyse van strafrechtelijke
dwalingen kan nuttige informatie opleveren bij de analyse en beoordeling van eigen mis -
slagen.59 We kunnen leren van de dwalingen van anderen. Een schip op het strand is nog
steeds een baken in zee.

Er bestaat van iedere casus dus meestal meer kennis over het betreffende probleemgebied
en die inzichten moeten tijdens het onderzoek boven water komen. Zij kunnen helpen bij
het sturen van het onderzoek en het (causaal) begrijpen van de casus. Ook de resultaten van
criminologisch onderzoek verschaffen vaak een breder kader om zo het onderzoek te
 kunnen completeren en nuanceren, bijvoorbeeld bij levensdelicten.60

Door bewust dat bredere kader op te zoeken – en daarbij helpt het moeten beantwoorden
van de onderzoeksvraag en daarvan afgeleide subvragen – wordt een evenwichtiger oordeel
bevorderd. Immers, de feiten én omstandigheden van het geval worden onderzocht. Wat
betreft de omstandigheden gaat het om het plaatsen van de kwestie in een werkelijk brede
context. Waarheidsvinding dient voldoende breedte én diepgang te hebben. Bij het uitvoeren
van het onderzoek dienen we ons steeds bewust te zijn van mogelijke bronnen van
 onwetendheid.

9 Valkuilen bij waarheidsvinding
De mogelijke foutenbronnen bij het proces van waarheidsvinding vallen in twee groepen
uiteen. In de eerste plaats zijn er fouten door technische oorzaken waardoor de uitkomsten
van metingen of observaties niet de actuele werkelijkheid representeren. Deze problematiek
speelt met name, maar zeker niet alleen, bij forensisch onderzoek.61 Enige kennis van de
mogelijkheden en beperkingen van een onderzoeksinstrument en bekendheid met de nauw-
keurigheid (accuratesse) van metingen of observaties en hun reproduceerbaarheid (d.i.
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 wanneer de bepalingen door andere onderzoekers herhaald worden), is daarbij noodzakelijk
en dient ter bewuste toetsing ook in technische rapportages te worden vermeld. 

Bij alle stappen van informatie verzamelen, verwerken, evalueren en beslissen, zoals hier-
voor weergegeven in figuur 1, gebruiken we ons brein en daarbij krijgen we te maken met
de tweede groep fouten door het onjuist hanteren van onze denkgereedschappen.62 Aan die
problematiek is de laatste jaren zeer veel aandacht besteed en die bijna niet meer te behappen
stroom van publicaties maakt het noodzakelijk de hoofdlijnen daaruit te destilleren die van
belang zijn voor goede rechtspraak. Er zijn twee achtereenvolgende fasen in de procedure,
de conceptuele en de praktische (zie figuur 4). 

De start van de procedure 
Bij de start hebben we te maken met het fenomeen van framing: hoe wordt de te beoordelen
kwestie ingekaderd? Woorden fixeren de werkelijkheid vanuit een bepaald perspectief en
kunnen daarmee ook het proces van waarheidsvinding sturen en storen. 

Een actueel voorbeeld van framing is de rechtszaak rond de figuur van Zwarte Piet.63 Deze
kwestie wordt ingekaderd als discriminatie en dus ziet de rechtbank zich geplaatst voor de
vraag of de figuur van Zwarte Piet leidt tot een negatieve stereotypering van zwarte mensen.
Alhoewel deze procedure juridisch gezien primair te maken heeft met de bestuursrechtelijke
taken en bevoegdheden van de burgemeester, staat wat betreft de eisers discriminatie
 centraal en de kunstmatige huidteint kleurt het debat. 

Bij medische aansprakelijkheid wordt het handelen van de gedaagde arts als onrechtmatig
ingekaderd en in het strafrecht wordt iemand als moordenaar geframed omdat deze van een
levensdelict wordt beschuldigd. Het gevaar van deze framing is dat de kwestie niet breed
genoeg wordt onderzocht. De remedie daartegen is het bewust formuleren van de – open! –
onderzoeksvraag of -vragen. Hoe is de historie van Zwarte Piet en waarom is die zo uit -
gedost, met welk doel en is dat de laatste jaren veranderd? Waarom verliep de ziekte -
geschiedenis van de patiënt op deze wijze? Waarom overleed in deze zaak het slachtoffer?
Zo is het mogelijk om door het stellen van de juiste vragen je te wapenen tegen bijvoor-
beeld tunnelvisie als oorzaak van dwaling.

De praktische aanpak 
Bij het werkproces van de waarheidsvinding speelt de tweede groep fouten de onderzoekers
parten en dat betreft het gebruik van de kennende functies van ons brein. Daarbij gaat het
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om cognitieve vooringenomenheden (bias), ongepast gebruik van heuristieken en redeneer-
fouten. 

Cognitieve bias 
Er bestaat een lange lijst van verschillende vormen van vooringenomenheden.64 Bij proce-
dures krijgen we vooral te maken met de curse of outcome knowledge, wetenschap van de
ongewenste afloop of situatie die ons waarnemen en oordelen beïnvloedt: achterafbias of
hindsight bias. 

Dat rechtspraak door achterafbias beïnvloed kan worden, is overtuigend aangetoond.65 Het
simpelweg rechters voor dit fenomeen waarschuwen beschermt hen niet tegen deze bias.66

Dat betekent dat bij het onderzoek naar de feiten vaak kunstgrepen moeten worden toe -
gepast, vooral – zie het voorbeeld van de gemiste diagnose – blindering voor de uitkomsten.
Daarnaast is het van belang om het onderzoek van een gebeurtenis steeds met de stroom
van de tijd mee (dus ortho- en niet retrograad) stap voor stap te analyseren en te vragen wat
er op elk moment plaatsvindt, wat er op dat moment te weten valt, hoe dat wordt geperci-
pieerd door de betrokkenen, hoe (on)begrijpelijk dat is en hoe ze vervolgens met de situatie
omgaan.67

Deze achterafbias kan deels ook verantwoordelijk gehouden worden voor bijziendheid van
de onderzoekers, die zich daardoor maar op één causale verklaring storten.68 Dan hebben
we te maken met bevestigingsbias, de al genoemde tunnelvisie.69 Deze vernauwing van het
blikveld kan ook te maken hebben met een andere psychologisch fenomeen, namelijk dat de
onderzoeker meer oog heeft wat er wél aan informatie beschikbaar is, dan wat er nog aan
feiten ontbreekt.70 Hier werkt de vraag wat ze zouden willen weten weer therapeutisch. Wel-
licht berust de bij de Schiedammer parkmoord geconstateerde tunnelvisie als oorzaak van
de dwaling voor een deel op dit te weinig oog hebben voor het ‘knowing that we don’t know’.

Cognitieve vuistregels 
Er bestaat de mogelijkheid van het ongepaste of onjuiste gebruik door de rechter van cogni-
tieve vuistregels, heuristieken. Deze problematiek werd eerder uitvoerig beschreven in een
lezenswaardig Research Memorandum.71 Voorbeelden van vuistregels, bedoeld als hulp -
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middelen om efficiënt te kunnen beslissen, zijn de beschikbaarheidsheuristiek, de represen-
tativiteitsheuristiek en de verankeringsheuristiek. 

Bij de beschikbaarheidsheuristiek kunnen rechters zich een soortgelijke gebeurtenis als de
onderhavige goed herinneren, vooral als die gebeurtenis door bijzondere kenmerken indruk
op hen heeft gemaakt. Daardoor is die referentiegebeurtenis sneller beschikbaar dan een
gebeurtenis die eigenlijk beter zou passen bij de te beoordelen casus. Zo’n herinnering kan
behulpzaam zijn bij de oplossing maar de beslisser kan ook op het verkeerde been worden
gezet: waarom werd die ene casus wél onthouden en hoe representatief is die eigenlijk voor
het onderhavige geval?

De representativiteitsheuristiek gaat over de neiging om het oordeel over een persoon, een
object of een gebeurtenis te baseren op stereotypische overeenkomsten met soortgelijke
personen, objecten, of gebeurtenissen in plaats van zich de onderscheidende kenmerken van
de casus voldoende te realiseren. Stereotypen samenhangend met bijvoorbeeld ras, geslacht
en sociale status blijken van – soms grote – invloed op rechterlijke beslissingen te zijn.72

De verankeringsheuristiek speelt wanneer een eerste, soms irrationeel of zelf irrelevant
startpunt het latere besluitvormingsproces stuurt en onvoldoende aanpassing naar de reali-
teit plaatsvindt. Dit verschijnsel is bijvoorbeeld bekend van veilingen (startprijs voor het
bieden) en in de makelaardij (vraagprijs) maar werd ook aangetoond in rechtspraak (eis,
strafmaat).73 Aan deze verankeringsheuristiek is het besproken fenomeen van framing
gelieerd, want daarmee wordt de gedaagde of verdachte gepositioneerd (verankerd) als
‘moordenaar’ of als ‘stommeling’ en dat kan weer leiden tot tunnelvisie.

Argumentatiefouten
Ten slotte hebben we nog de al of niet bewuste fouten gemaakt tijdens het argumenteren en
redeneren. De retorica is niet weg te denken uit de rechtspraktijk. Daarom is oplettendheid
geboden inzake hoe de retoriek en het juridisch redeneren elkaar beïnvloeden.74 Het gaat
bijvoorbeeld om het herkennen van niet expliciet gemaakte aannames. In het voorbeeld van
de gemiste diagnose borstkanker wordt blijkens de vonnistekst stilzwijgend verondersteld
dat dit ‘missen’ steeds door onzorgvuldigheid wordt veroorzaakt. Dan zou de syllogistische
redenering er zo uitzien:

Premisse 1: radiologen missen juiste diagnoses uitsluitend door onzorgvuldige onoplettendheid.
Premisse 2: de deskundige radioloog toonde aan dat diens collega een diagnosefout maakte.
Conclusie: die radioloog was dus onzorgvuldig onoplettend.
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Bij de inkadering aan het begin van de procedure wordt de radioloog immers toerekenbare
onzorgvuldigheid verweten en zo zien we nogmaals het nut van de waaromvraag, want die
voorkomt de hier aanwezige verborgen premisse door te vragen naar de verschillende
mogelijke oorzaken van het ‘missen’ van een diagnose. Pas als die stuk voor stuk zorgvuldig
zijn nagelopen kan een oordeel worden geveld. Deze redeneerwijze impliceert dan ook dat
een herbeoordelingsprocedure wel een discrepantie tussen de oorspronkelijke diagnose en
die van de deskundige laat zien, maar daarmee wordt de oorzaak daarvan nog niet nood -
zakelijkerwijs geopenbaard.

10 Het uitbesteden van waarheidsvinding: het deskundigen-
onderzoek

Bij tal van juridische kwesties, bijvoorbeeld als het gaat om oorzakenonderzoek, forensisch
onderzoek, schadevaststelling of het beoordelen van beroepsmatig handelen moet de hulp
van vakdeskundigen worden ingeroepen. Bij het realiseren van de doelstelling van objecti-
viteit is het van vitaal belang dat deze deskundigeninbreng op de juiste wijze wordt gestart,
dat het onderzoek op de juiste wijze wordt uitgevoerd, dat de bevindingen op de juiste wijze
worden gerapporteerd, dat die uitkomsten op de juiste wijze worden geïnterpreteerd en op
de juiste wijze gebruikt voor de beslissing. 

Maar komt de waarheid werkelijk boven tafel met hulp van deskundigen? Dat is vaak niet
het geval – integendeel.75 Wanneer kan de rechter zich op de deskundige verlaten? Dat is
geen juridische, maar een kennistheoretische vraag.76 Er is nauwelijks enig systematisch
onderzoek op het gebied van betrouwbaarheid en bruikbaarheid van deskundigenrapporten
gedaan. En hoe als rechter om te gaan met de uitkomsten van meerdere soms tegenstrijdige
deskundigenberichten over dezelfde kwestie? Zou een comparitie met alle deskundigen dan
kunnen helpen?77

De juridische inbedding van de deskundige in rechte is zorgvuldig beschreven, maar een
normstellende epistemologische inkadering van het deskundigenonderzoek is echter nauwe-
lijks ontwikkeld.78 Juist de kwesties rond onvolledigheid en/of onjuistheid van de rappor-
tage blijken een frequente bron van dwalingen. Bij het voorkómen van blunders dragen de
advocaten en rechter(s) ook hun verantwoordelijkheid. Hoe dan het deskundigenonderzoek
te starten en te begeleiden?
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De opdracht aan de deskundige hoort niet een parafrase van de rechtsvraag te zijn (‘Heeft
deze persoon gehandeld, zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelende [omschrij-
ving] in die situatie mocht worden verwacht?’ of ‘Is deze verpleegkundige inderdaad ver-
antwoordelijk voor het overlijden van patiënten?’). Zij dient een open onderzoeksvraag te
zijn.79

Ten slotte is er het evalueren van de rapportage. Dat kan door het stellen van de volgende
vragen: is dit inderdaad de beantwoording van de voorgelegde vraagstelling? Welke
methode(n) werd(en) daarvoor gehanteerd? Hoe was die methode gevalideerd? Wat zijn de
beperkingen van de werkwijze? Wat waren de uitkomsten? Hoe werden die geïnterpreteerd?
Zijn de conclusies juist beargumenteerd? Zijn hier geen cirkelargumentaties?80

Het uitbesteden van waarheidsvinding vraagt, hoe lastig dat ook is als het een kennisdomein
– soms ver – buiten het juridische betreft, toch om toetsing door de rechter en dus ook
 scholing in de kennis en de vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Op de schouders van
 rapporteurs rusten ethische en epistemologische verantwoordelijkheden, op die van de
 juridische afnemers daarvan ook.81

11 Epiloog
‘Onder alle vermogens waarover je beschikt, zul je er niet één vinden dat over zichzelf
nadenkt en zichzelf goedkeurt of afkeurt’, zo stelt de stoïcijn Epictetus en hij vervolgt: ‘Wie
doet dat dan wel? De instantie die zowel over zichzelf als over al het andere nadenkt en oor-
deelt. En wat is die instantie dan? Het vermogen van de rede’.82 Een aansporing tot reflectie,
een aanmoediging die in de context van dit artikel over waarheidsvinding niets aan duide-
lijkheid te wensen overlaat. Denkend over optimale waarheidsvinding zullen we de kritische
reflecties van buitenaf 83 en de zelfreflectie van de rechter hier bijeen moeten brengen.

Wanneer rechters niet of nauwelijks systematische terugkoppeling kunnen krijgen over hun
oordelen, dan verplicht dat tot extra inspanningen om de kwaliteit van de werkprocessen te
waarborgen. Dat vraagt niet alleen een kritische attitude van de rechter wat betreft het doen
– en laten! – van procespartijen en deskundigen, maar ook een zelfkritische opstelling: het
durven twijfelen aan de eigen overtuigingen.
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Wie stelt dat rationaliteit het centrale uitgangspunt is voor het rechtsbedrijf, veronderstelt
daarmee dat die weldoordachtheid terug te vinden zal zijn in de verschillende aspecten van
de procedure. De besproken twee pijlers van het recht verdienen hun eigen bestaansrecht en
aparte aandacht. Het expliciet scheiden van rechtsvraag en onderzoeksvraag getuigt hier-
van. Het is noodzakelijk. Uiteindelijk zal het goed uitgevoerde onderzoek naar de feiten en
de omstandigheden van het geval de argumenten moeten opleveren voor het bevestigen of
ontkennen van de rechtsvraag. Zo’n werkwijze is door de gerichtheid ervan zowel effectie-
ver als ook efficiënter.

Het bewijsrecht is voor de rechter van groot belang en dient het doel van de deugdelijkheid
van de bewijsbeslissing.84 Dit bewijsrecht bemoeit zich voornamelijk met de vorm en maar
weinig met de inhoud van het bewijs. Hoe bewijsmiddelen te selecteren en te waarderen en
hoe de uiteindelijke bewijsbeslissing te nemen, wordt eigenlijk aan het gezonde verstand
van de rechter overgelaten. Een duidelijk kader voor het uitvoeren van het werkproces van
waarheidsvinding, idealiter het doelgericht en methodisch ontsluiten van kennis, is dus
nodig. In deze bijdrage heb ik beschreven hoe er kennis en praktische vaardigheden
beschikbaar zijn gekomen, hoe een gebeurtenis te onderzoeken en hoe deze te begrijpen.
Die problematiek vraagt de komende tijd met name om integratie van die kennis in de
 juridische praktijk.
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Digitalisering en het gezag van
de rechter – food for thought

Prof. mr. E. Bauw

1 Vooraf
Digitalisering drukt een steeds zwaardere stempel op de samenleving en dat heeft implica-
ties voor de Rechtspraak. Enerzijds is de Rechtspraak hierbij zelf leidend waar het gaat om
de versnelde invoering van het digitaal procederen door het programma Kwaliteit en Inno-
vatie. Anderzijds is de Rechtspraak het lijdend voorwerp van die ontwikkeling en zal zij
moeten inspelen op de gevolgen van digitalisering elders in de samenleving. De vraag dient
zich aan welke gevolgen digitalisering op de langere termijn heeft voor de rol die de rechter
– en daarmee ook de rechterlijke macht – in de maatschappij heeft te vervullen. Het antwoord
is veelomvattend. Binnen het bestek van deze bijdrage kom ik niet verder dan een korte
 verkenning van een aantal van de aspecten die aan deze vraag zijn verbonden. Ik beperk mij
tot een van de vele bij dit onderwerp te stellen deelvragen, en wel die naar de gevolgen van
digitalisering voor het aanzien en gezag van de rechter. 

Het aanzien (in de zin van: de aanblik) van de gerechten zal geleidelijk aan veranderen.
Voor de stapels papier en de ordners die nu nog het beeld bepalen, komen beeldschermen in
de plaats. Verbale betogen zullen meer en meer worden vervangen door visuele presentaties,
en face-to-facecontact door video conferencing. Digitale communicatie via portals en
 service desks lijkt de afstand tussen de justitiabelen en de rechter op het eerste gezicht
 groter te maken. Dit alles zal niet direct het gevolg zijn van de realisatie van het programma
Kwaliteit en Innovatie (KeI). Daarin neemt bijvoorbeeld de traditionele zitting waarbij
 partijen en rechter elkaar lijfelijk ontmoeten nog steeds een centrale plaats in. Wel zal KeI
versnelling brengen in een proces zoals dat zich al elders in de samenleving voordoet en dat
in zijn uitwerking tot het zojuist geschetste beeld zal kunnen gaan leiden. Een goed moment
om de ontwikkeling te doordenken en bij haar mogelijke consequenties stil te staan.

Een van de vragen die bij zo’n beschouwing rijst is of het proces van het rechtspreken hier-
mee niet anoniemer en afstandelijker zal worden en minder onderscheidend van ander
(‘ambtelijk’) overheidshandelen, zoals dat in het bestuurlijke verkeer tussen burger en over-
heid plaatsvindt. Wordt de Rechtspraak het zoveelste digitale overheidsloket? En de
 vervolgvraag is dan uiteraard: is dat erg? Ook als men geen cultuurpessimist is, is het van
belang na te denken over de risico’s die in de geschetste ontwikkeling voor de Rechtspraak
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schuilen. Het lijkt aannemelijk dat het beeld dat burgers hebben van rechtspraak zal
 veranderen en dat zou gevolgen kunnen hebben voor het vertrouwen in en het gezag van de
rechter. 

De wijze van behandeling is als volgt. Eerst ga ik in op de rituelen en symbolen die histo-
risch de rechter en het rechtspreken omgeven (par. 2). Daarna bespreek ik het belang ervan
voor het gezag van de rechter en de mogelijke effecten daarop van digitalisering (par. 3).
Vervolgens bezie ik hoe de negatieve effecten van digitalisering zouden kunnen worden
voorkomen (par. 4) en ik sluit af met enkele afrondende opmerkingen (par. 5).

2 Rituelen en symbolen
In een tijd waarin het rechtspreken onderhevig is aan veranderingen zoals zojuist beschreven,
kunnen oude symbolen en rituelen een nieuwe lading en betekenis krijgen. Zij verwijzen
naar de historische wortels en naar de waarden waarop de rechtspraak berust. De psycholo-
gische en sociologische waarde daarvan moet niet worden onderschat. Het is misschien wel
de reden waarom juist samenlevingen met een relatief korte geschiedenis, zoals de Ver-
enigde Staten, de symboliek het zwaarst lijken aan te zetten. In weinig andere landen is de
Grieks-Romeinse invloed op de rechtspleging zo zichtbaar als in de Verenigde Staten. Een
zichzelf respecterende stad van enige omvang heeft een gerechtsgebouw dat is opgetrokken
in de neoclassicistische stijl die verwijst naar Grieks-Romeinse tempels.1 Kennelijk ver -
vulden de oude rituelen en symbolen in de nieuwe wereld in een behoefte.2 De behoefte aan
traditie, degelijkheid en stabiliteit, die nauw verbonden zijn met gezag.

Dat gezag wordt traditioneel ook in hoge mate ontleend aan de rituelen waarmee recht-
spraak is omgeven en die verwijzen naar de van oorsprong zeer nauwe band tussen religie
en rechtspraak. In primitieve samenlevingen fungeerde de priester als rechtsgeleerde. Als
‘de brug’ tussen goden en mensen diende hij het goddelijk oordeel af te dwingen. Daarmee
was het rechterlijk oordeel ook een goddelijk oordeel. Rechtspraak heeft sinds de verlich-
ting langzaamaan zijn sacrale karakter verloren, maar de rituelen zijn er nog steeds en
 symboliseren nog steeds het gezag van de rechter. Niet meer het goddelijk, maar het over-
heidsgezag, waarbij in de moderne samenleving de erkenning voorop staat dat rechtspraak
essentieel is om de rust en orde in de samenleving te bewaren. Daarmee hangt samen dat
rechterlijke uitspraken dienen te worden erkend en nageleefd.

Evenals religie is het rechtspreken ook heden ten dage nog omgeven met symbolen en
 rituelen die het een mythische aanblik geven. Denk hierbij aan de inrichting en aankleding
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van de rechtszaal (bijvoorbeeld de verhoging waarop de rechter(s) zit(ten)), de toga’s en de
gang van zaken tijdens de zitting: het uitroepen van de zaak, het opstaan voor de rechters,
het afleggen van de eed of belofte door getuigen, enzovoort. Het belang van deze symbolen
en rituelen moet niet worden onderschat. Deze elementen zijn diepgeworteld en hebben
eeuwenlang bijgedragen aan wat wel is genoemd het ‘mythisch gezag’ van de rechter.3 Hol
spreekt van ‘sacraliteit’ en vergelijkt rechterlijke en religieuze rituelen. Voor beide geldt
volgens hem dat ‘een perfecte orde (wordt) voorgesteld, namelijk die van het recht, welke
orde tevens bestendigheid moet geven aan het tot chaos neigende leven’.4

3 Gezag en vertrouwen
Tegen deze historische achtergrond wordt duidelijk dat de symbolen en rituelen van de
rechtspraak van oudsher sterk zijn verbonden met de positie van de rechter en het gezag dat
hem in de samenleving toekomt. En gezag is onmisbaar voor de uitoefening van de rechter-
lijke functie. De rechter neemt namens de samenleving ingrijpende en voor ieder (inclusief
de overheid) bindende beslissingen en dat kan niet zonder dat het gezag van die beslissingen
wordt aanvaard. Lang was die aanvaarding vanzelfsprekend. Maar daar is de laatste decen-
nia verandering in gekomen. Dat geldt niet alleen voor de Rechtspraak, maar voor alle
 instituties in zowel het overheids- als het private domein. Of het nu het koningshuis of de
politiek betreft, de pers, de financiële sector of de kerk. Zonder uitzondering worden zij
door deze ontwikkeling geraakt. Geloofwaardig en daadwerkelijk geaccepteerd gezag kan
in onze postmoderne samenleving niet uitsluitend zijn gebaseerd op juridische bevoegd -
heden, maar dient mede zijn basis te hebben in het vertrouwen van de burger (de ‘public
trust’). Dit is een moeilijk grijpbaar fenomeen, dat sterk gevoed wordt door emoties en hele
en halve waarheden. En dat maakt het voor alle instituties en ook voor de rechtspraak moei-
lijk beheersbaar en beïnvloedbaar. De periodieke vertrouwensonderzoeken van het SCP
laten niettemin zien dat het vertrouwen in de Rechtspraak in vergelijking met andere institu-
ties op een acceptabel niveau blijft.5 Maar niet op een niveau waarop men dit vertrouwen als
een ‘rustig bezit’ kan beschouwen.6

Ik zie zowel mogelijke positieve als negatieve gevolgen van digitalisering voor het vertrou-
wen in en daarmee het gezag van de rechter. Enerzijds is duidelijk dat dit vertrouwen continu
onderhoud nodig heeft en dat dit betekent dat moet worden ingespeeld op veranderende
maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften. Dát de digitalisering die met het pro-
gramma KEI wordt beoogd tot die behoeften behoort, is evenzeer evident. Men zou zelfs
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kunnen zeggen dat de KEI-operatie bittere noodzaak is om de maatschappelijke relevantie
van de Rechtspraak op het gewenste niveau te houden. Stilstand is achteruitgang in een tijd
waarin de samenleving, gedreven door technologische vernieuwingen, snel verandert. De
verwachtingen die burgers van zowel private als publieke organisaties hebben veranderen
mee en het achterblijven bij die verwachtingen zal vroeg of laat van invloed zijn op de
waardering voor die organisaties en daarmee op hun aanzien en positie.

Anderzijds zijn er risico’s. Een van de valkuilen is dat wordt gedigitaliseerd (en daarmee
ook de werkwijzen worden aangepast) zonder het besef van waar het in de rechtspraak echt
om gaat en de organisatie van de zojuist geschetste historische en maatschappelijke wortels
wordt losgesneden. De waarden waarnaar zij verwijzen dienen immers als een kompas dat
bij nieuwe getijdestroming het afdrijven in ongewenste richting kan voorkomen. Risico’s
van digitalisering zouden kunnen zijn dat rechtspraak voor de burger anoniemer en afstan-
delijker en minder onderscheidend van andere overheidsfuncties wordt, waarmee de bijzon-
dere betekenis die deze functie in de samenleving vervult ondergesneeuwd raakt. Het kan
daarmee een proces versterken dat al langer aan de gang is. Al langer is die bijzondere bete-
kenis aan afkalving onderhevig door de inperking van het domein van de rechter, die vooral
in het afgelopen decennium heeft plaatsgevonden. Ik doel dan onder meer op de snelle ver-
breiding van mechanismen waarmee het opleggen van sancties buiten de rechter om plaats-
vindt (in het bijzonder de strafbeschikking, waarbij de officier van justitie als vervolgende
én berechtende instantie optreedt) en de opkomst van vormen van buitengerechtelijke
geschilbeslechting/-oplossing (mediation en bindend advies). Het gaat mij er hier niet om
deze ontwikkeling als negatief aan te merken.7 In de context van deze bijdrage is belang -
rijker dat zij ertoe kan leiden dat het voor de burger steeds lastiger wordt te onderscheiden
tussen vormen van ‘echte rechtspraak’ en andere vormen van berechting of geschilbeslech-
ting. De discussie over het commerciële geschilbeslechtingsinitiatief ‘e-Court’, dat zich pre-
senteerde als ‘internetrechtbank’ met beslissingen door ‘rechters’ was daar al een voorbode
van.8 Het is onwenselijk dat voor burgers niet inzichtelijk is welke vorm van geschilbeslech-
ting door de overheid als ‘collectief goed’ wordt aangeboden en is voorzien van alle rechts-
statelijke waarborgen van dien en welke is gebaseerd op een commercieel initiatief in ‘de
markt’. Dit geldt temeer nu het hier gaat om een markt waarvoor (vooralsnog) geen kwali-
teitsregulering en toezicht bestaat en waar die waarborgen derhalve niet vanzelfsprekend
zijn.9 De kwaliteits- en integriteitsproblemen die zich in deze markt voordoen kunnen dan
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uitstralen op de overheidsrechtspleging en het gezag daarvan aantasten. Overheidsrechts -
pleging moet daarom als zodanig herkenbaar blijven.

In dit verband is de waarschuwing van Griffiths van belang.10 Ook hij onderkent het belang
van formaliteit en ritueel in de rechtspraak en signaleert dat ‘de uiterlijkheden van de rech-
ter’ steeds meer naar de achtergrond zijn geschoven en hij problematiseert dat: ‘Naarmate
de rechter gewoon doet, en dus minder herkenbaar is als rechter, valt te verwachten dat zijn
of haar effectief gezag niet groter zal zijn dan van een gewone burger’.11 Hij waarschuwt
ervoor de rechter niet te laten ‘verworden’ tot de zoveelste ‘probleemoplosser’. Rechtspraak
is een bijzondere vorm van machtsuitoefening binnen de rechtsstaat en het is van belang dat
burgers dat zo blijven zien, aldus Griffiths. Waar digitalisering bijdraagt aan afnemende
herkenbaarheid voor burgers van de bijzondere functie van de rechtspraak, zal het de door
hem beschreven ontwikkeling kunnen versterken.

4 Recepten en remedies 
De genoemde risico’s van digitalisering van rechtspraak kunnen er uiteraard niet toe leiden
dat deze niet moet plaatsvinden of vooruit geschoven moet worden. Integendeel, ik wees
immers niet voor niets op het belang van het ‘bij de tijd blijven’ voor het vertrouwen van
burgers in de Rechtspraak en de rechter. Het is wel zaak om zich van deze risico’s bewust te
zijn en ze een plaats te geven in de uitvoering van de digitaliseringsplannen. Het hoeft daar-
bij ook niet te gaan om grote en kostbare ingrepen, maar om de juiste accenten op de juiste
plaatsen aan te brengen. Wat zijn dan de ‘recepten en remedies’ waaraan men kan denken?
Om te beginnen is dat het behoud of herstel van de in paragraaf 2 genoemde symbolen en
rituelen. Een eerste stap zou kunnen zijn om het huidige logo van de Rechtspraak, dat niet
herkenbaar refereert aan de historische symboliek te vervangen door Vrouwe Justitia. Sinds
het ministerie van Veiligheid en Justitie het verplichte rijkslogo voert is deze dame immers
weer beschikbaar. Een snelle verkenning op internet leert dat dit internationaal zeer gang-
baar is. De digitalisering is een goede aanleiding om terug te keren naar dit herkenbare
logo, dat verwijst naar de lange historie, wel of niet compleet met blinddoek, weegschaal en
zwaard.

Doorredenerend in dezelfde lijn zouden we voorlopig ook geen behoefte hebben aan een
heropleving van de discussie die in de jaren tachtig woedde over het gebruik van de toga
door rechters. Het is een direct in het oog springend symbool dat doorgaans zal worden
geassocieerd met neutrale en van het bestuurlijk domein onderscheidende machtsuitoefe-
ning. Het is in dit verband wellicht veelzeggend dat de leden van de Afdeling Bestuurs-

rechtstreeks 3/2014 Digitalisering en het gezag van de rechter

50

10 Griffiths 2011.
11 Ibid, p. 2429.



rechtspraak geen toga dragen. De leden van de rechterlijke macht doen dat wel en zouden
dat ook moeten blijven doen. Ook voor het overige moet bij zaken als de inrichting van de
digitale rechtszaal, het gebruik van videoconferentie steeds rekening worden gehouden met
het beeld dat hiervan uitgaat en of voldoende recht wordt gedaan aan de eigenheid van
rechtspraak. Het overgrote deel van de zittingen – en ook in het nieuwe procesrecht vormen
die nog steeds het zwaartepunt in de behandeling van de zaken – zal overigens, zij het in
een digitale zittingszaal, voorlopig nog gewoon in lijfelijke aanwezigheid van partijen en hun
eventuele procesvertegenwoordigers plaatsvinden. Het zal nog wel even duren voordat de
spreekwoordelijke day in court, die voor justitiabelen zo belangrijk is, slechts een virtuele
aangelegenheid is.

Het gevangen zitten in gedigitaliseerde werkprocessen kan verambtelijking in de hand wer-
ken en de professionele eigenwaarde van de rechter ondermijnen.12 Het is daarom zaak om
bij digitalisering niet de techniek en de techneuten leidend te laten zijn, maar het gewenste
gebruik en de gebruikers. Dat is ook de opzet van de KeI-operatie: het nieuwe procesrecht,
zoals dat in de drie wetsvoorstellen is neergelegd, en de door rechters op basis daarvan ont-
worpen werkprocessen en procesreglementen zijn bepalend voor de eisen die aan de digitale
systemen worden gesteld. Die systemen zijn ondersteunend voor het werk van de rechter.
Zo moeten zij hem bijvoorbeeld in staat stellen de regie over het verloop van het proces te
voeren die van hem verwacht wordt. En ook het procesrecht dient op zijn beurt ruimte te
laten voor de rechter om maatwerk – en daarmee de kwaliteit die past bij de zaak – te
 leveren. De zeggenschap die hierbij hoort is een van de kenmerken waarmee hij zich onder-
scheidt van de ambtenaar in een bestuurlijke bureaucratie. 

5 Tot slot
Door de beperkte omvang die beschikbaar is voor deze bijdrage kom ik niet verder dan deze
eerste verkennende gedachten. De vraag die ik opwierp is die naar de mogelijke relatie
 tussen digitalisering en het gezag van de rechter. Hoewel daarvoor geen empirisch bewijs
voorhanden is, veronderstel ik een mogelijke relatie via de band van de herkenbaarheid van
rechtspraak als een bijzonder proces met rechtsstatelijke betekenis dat zich onderscheidt
van alle andere organisaties, zowel in het publieke als in het private domein. Evenals het
parlement als staatsmacht, dient ook de rechterlijke (staats)macht voor burgers direct her-
kenbaar te zijn. Het gezag en de aanvaarding daarvan worden daardoor wezenlijk beïnvloed,
is mijn veronderstelling. Van oudsher spelen rituelen en symbolen daarbij een belangrijke
rol. Waar digitalisering ten koste zou gaan van die herkenbaarheid, is oplettendheid geboden.
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Vanuit die invalshoek zouden symbolen en rituelen zoveel mogelijk in ere moeten worden
gehouden en een plaats dienen te krijgen in de beeldtaal en werkwijzen die nieuw worden
vormgegeven. Als dat gebeurt, zal digitalisering vooral in positieve zin bijdragen aan het
gezag van de rechter. Het zal immers leiden tot verbeterde prestaties van de Rechtspraak op
het gebied van snelheid en toegankelijkheid. Dit zijn volgens klantwaarderingsonderzoeken
de thema’s waar de Rechtspraak relatief laag scoort op een overall positieve waardering.
En betere prestaties zijn misschien wel de beste garantie voor meer publiek vertrouwen en
vertrouwen is de basis voor gezag. Er staan ons nog goede tijden te wachten.
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Constitutionele toetsing: 
regardons la France?

Elaine Mak co
lu

m
n

Constitutionele toetsing van wetten, zal
het er in Nederland ooit van komen?
De nieuwe president van de Hoge
Raad Maarten Feteris sprak zich in zijn
installatierede De Hoge Raad tot 2020
op 5 november 2014 uit vóór een
grondwetswijziging die het de rechter
mogelijk maakt wetten te toetsen aan
de grondwettelijk beschermde funda-
mentele rechten, in de woorden van
Feteris ‘het visitekaartje van de rechts-
staat’ (terug te lezen op www.recht-
spraak.nl). In zijn betoog klinkt, zij het
met in de Nederlandse cultuur pas-
sende bescheidenheid, de beroemde
redenering van chief justice John
 Marshall van het U.S. Supreme Court in
de zaak Marbury v. Madison door: ont-
zegging van de rechterlijke bevoegd-
heid om wetten te toetsen ‘reduces to
nothing what we have deemed the
 greatest improvement on political insti-
tutions – a written Constitution’ (5 U.S.
137 (1803)). 

De invoering van constitutionele toet-
sing in ons rechtssysteem lijkt momen-
teel niet hoog te staan op de Haagse
politieke agenda, waar het debat is
 verstomd over de voorstellen van toen-
malig parlementslid Femke Halsema

(wetsvoorstel-Halsema 2002) en de
Staatscommissie Grondwet (rapport
2010). In die voorstellen werd gepleit
voor de invoering van een beperkte
rechterlijke toetsingsmogelijkheid van
wetten in het licht van hoofdstuk 1 van
de Grondwet. Het stilvallen van het
debat is jammer, vanuit het oogpunt
van de individuele rechtsbescherming
maar ook vanuit het oogpunt van inno-
vatie in de rechtspraak. De recente her-
vorming van het Franse systeem van
constitutionele toetsing biedt in dit
opzicht een aansprekend voorbeeld. 

Sinds de vestiging van de Vijfde Repu-
bliek in 1958 heeft de Conseil constitu-
tionnel de bevoegdheid om wetten
voorafgaand aan inwerkingtreding te
toetsen op hun grondwettigheid. Aan-
vankelijk was deze a priori-toetsing
vooral bedoeld als een mechanisme
om de bevoegdheidsverdeling tussen
de wetgevende en uitvoerende macht
te controleren. Door de jaren heen is
echter, mede vanuit de rolopvatting
van de Conseil zelf, de toetsing van
overeenstemming van wetten met
 fundamentele constitutionele rechten
centraal komen te staan. Met de grond-
wettelijke hervorming van de staats -

55



instituties in 2008 is de rol van de
Conseil als constitutionele rechter
definitief bevestigd. Op basis van die
hervorming is in 2010 een mechanisme
van a posteriori-toetsing in werking
getreden, de question prioritaire de
constitutionnalité (QPC). 

Partijen in concrete zaken bij de Franse
rechter kunnen in dit nieuwe systeem
een ‘grondwettigheidsvraag’ opwerpen,
welke slechts na filtering door de feiten-
rechter en door de hoogste rechter (het
Cour de cassation voor civiele zaken en
strafzaken, de Conseil d’Etat voor
bestuursrechtelijke zaken) bij de Con -
seil constitutionnel terechtkomt. De
vraag moet verband houden met de
concrete zaak, mag geen betrekking
hebben op een wettelijke bepaling die
in een eerdere zaak grondwettig is
bevonden en moet een nieuwe of
 serieuze kwestie aansnijden. Het
mechanisme is sinds zijn invoering een
groot succes gebleken, dat tot en met
eind februari 2015 een indrukwekkend
aantal van 395 uitspraken heeft opgele-
verd (www.conseil-constitutionnel.fr).

In een eerste evaluatie heeft Xavier
 Philippe, hoogleraar aan de Université
d’Aix-Marseille III, de voor- en nadelen
van het systeem in kaart gebracht
(‘Constitutional Review in France: The
Extended Role of the Conseil Constitu-
tionnel through the New Priority Prelim -
inary Rulings Procedure (QPC)’, Annales
ELTE 2012). Positief is dat de pro cedure,
getuige het aantal ingediende vragen,

voldoende toegankelijk is gebleken
voor partijen en hun advocaten. De
 feitenrechters, het Cour de  cassation en
de Conseil d’Etat blijken bovendien
goed uit de voeten te kunnen met de
prejudiciële verwijzingen, waarbij reeds
opgedane ervaring met de verwijzings-
mogelijkheid naar het Hof van Justitie
van de Europese Unie wellicht een rol
speelt. De uitspraken van de Conseil
constitutionnel hebben als gunstig
effect dat ongrondwettige wetsbepa -
lingen uit de Franse rechtsorde verdwij-
nen, waar toetsing aan bijvoorbeeld
het Europees Verdrag voor de Rechten
van de Mens (EVRM) slechts kan leiden
tot het buiten toepassing laten van de
wet in het concrete geval.

Een ontwikkelpunt in de Franse proce-
dure betreft onder meer de kennis en
toepassing van de grondwettelijke
jurisprudentie door advocaten en door-
verwijzende rechters. Ook is nog
onduidelijk hoe het gebruik van de
grondwettigheidsvraag zich zal ontwik-
kelen naast de al langer bestaande
mogelijkheid van verdragstoetsing
door de feitenrechter. Partijen en hun
advocaten dienen in dit verband hun
processtrategie te overwegen in het
licht van de langere duur van de proce-
dure bij indiening van een QPC en hun
voorlopige onbekendheid met de
 succeskansen voor de concrete zaak.
De Franse hoogste rechters, in het
 bijzonder de Conseil constitutionnel,
komen met de invoering van de a
 posteriori-toetsing voor nieuwe strate-
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gische keuzes te staan in hun ‘dialoog’
met de Europese hoven en rechters in
andere nationale jurisdicties over de
interpretatie van fundamentele rechten
(zie hierover ook mijn Judicial Decision-
Making in a Globalised World, Hart
Publishing 2013).

Al met al biedt het Franse voorbeeld
interessante inzichten voor het Neder-
landse debat over de meerwaarde en
mogelijke vormgeving van constitutio-
nele toetsing. Nader empirisch onder-
zoek naar de Franse ervaringen met de
QPC kan bijvoorbeeld uitwijzen of de
procedure leidt tot een versterking van
de constitutie, in de zin van het beter
‘aansluit[en] bij politieke, maatschappe-
lijke en juridische ontwikkelingen’
(Staatscommissie Grondwet 2010,
p. 14). Ook kan de vergelijking met de
Franse praktijk duidelijk maken of de
vrees van Maarten Feteris terecht is dat
zaken ‘uit het lood’ raken in geval van
asymmetrie met de procedure van
EVRM-toetsing (interview door Nick
Huls, NJB 2015/8, p. 493).

Voor de volgende column geef ik
graag het woord aan Nina Holvast,
 promovenda aan de Universiteit van
Amsterdam. 
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Rechterlijke deugden
Inleiding op het hoofdartikel

Hans den Tonkelaar

De oude rechterlijke ambtseed eindigde met de woorden ‘Dat zij voorts hunne posten met
eerlijkheid, naauwgezetheid en onzijdigheid, zonder aanzien van personen, zullen waarnemen
en zich in de uitoefening hunner bediening gedragen zoo als braven en eerlijken regterlijken
ambtenaren betaamt’.1 ‘Braaf’ is hier gebruikt in de betekenis van dapper (vergelijk het
Engelse brave). Na een inleiding van een paar zinnen over het niets aannemen en niets
 beloven ontstijgt de tekst hier de wettelijke vereisten van goed rechterschap om te eindigen
met de woorden braaf en eerlijk. 

De rechterlijke onafhankelijkheid krijgt inhoud door de opvattingen over de (rechts)staat
waarin een rechter functioneert. Onpartijdigheid is een eis die is uitgewerkt in vele proces-
rechtelijke regels, waaraan de rechter in zijn taakuitoefening moet voldoen. Eerlijkheid is
een algemeen menselijke deugd, waarvan de aanwezigheid bij een rechter voor de hand ligt,
maar braafheid is een deugd waaraan je zo gauw niet zou denken bij een rechter. Misschien
is daarom het woord ‘braaf’ uit de ambtseed verdwenen en is het mogelijk voor een
moderne wetgever – of rechter? – wat te moeilijke slot van de eed vervangen door de vol -
strekt zouteloze, ‘goede rechterlijke ambtenaar’2, woorden die om invulling vragen, invulling
met onder meer rechterlijke deugden. Ik betreur het verlies van de braafheid uit de ambts-
eed. Het verdient overigens aanbeveling bij ‘braaf’ toch ook aan het kinderboekjesbegrip te
denken: een rechter die gewoon doet wat hij behoort te doen, blijkt dapper te zijn, zoals ook
Iris van Domselaar in het hiernavolgende artikel moed als rechterlijke deugd ziet.

Samen met een aantal collega’s heb ik mij de afgelopen jaren verdiept in de vroegzeven-
tiende-eeuwse prentenserie Thronus Iustitiae.3 De dertien prenten uit deze serie willen voor-
beelden laten zien van de best mogelijke rechters.4 Deze voorbeelden zijn ontleend aan de
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4 Volgens de titelpagina: (Hoc est) de optimo judice tractatus electissimus quibusque exemplis iudicarijs aeri artifi-
ciosissime pulcherrimeque exemplis illustratus.



bijbel, de mythologie en de geschiedenis. Zij waren niet nieuw. De serie is destijds samen-
gesteld voor de ontwikkelde zeventiende-eeuwer. Dat was iemand die juist op het gebied
van mythologie, geschiedenis en Bijbelkennis een degelijke opleiding had genoten. Zo
iemand bekeek de prenten, dacht na over hun betekenis – in die tijd werden afbeeldingen als
deze, die vol symboliek zitten, als het ware ‘gelezen’ – maar was niet verbaasd over de
gekozen onderwerpen. De eigenschappen van voortreffelijke rechters hebben in zekere zin
eeuwigheidswaarde, al moeten we niet vergeten dat bijvoorbeeld de altijd al hoog gewaar-
deerde onafhankelijkheid inhoudelijk volstrekt cultureel en sociaal bepaald is. Veel rechters
onder het ancien régime zouden wij niet onafhankelijk hebben genoemd terwijl zij dat in de
constellatie van hun tijd wel waren, en mogelijk hebben wij vanuit onze rechtscultuur
bedenkingen bij het functioneren van sommige, hedendaagse, gekozen rechters. Voor recht-
vaardigheid, een van de deugden in de sixpack die Iris van Domselaar noemt, geldt het-
zelfde. Wat wij rechtvaardig vonden, zal niet per se rechtvaardig gevonden zijn in een maat-
schappij die bijvoorbeeld slavernij kende en omgekeerd. 

Het maakt dat ik aarzel over het gebruik van het woord deugden bij de eigenschappen die in
de bedoelde sixpack voorkomen. Deugden zie ik graag als niet-tijd- en plaatsgebonden. Het
goed kunnen luisteren – vergelijk Van Domselaars rechterlijk waarnemingsvermogen – en
de dapperheid, moed, uit de prentenserie Thronus Iustitiae zijn zulke deugden.

Goed luisteren komen wij in de reeks prenten tegen via Salomo. Zijn spreekwoordelijke
wijsheid is zijn wijsheid als rechter. In de kern bestaat die wijsheid in ‘het vermogen om te
luisteren en te onderscheiden tussen recht en onrecht’5, vergelijkbaar met het rechterlijk
waarnemingsvermogen en de rechterlijke rechtvaardigheid uit de sixpack. Goed luisteren
omvat inmiddels ook goed lezen en zelfs breder: je moet op alles wat het dossier en de
 zitting oplevert, als rechter goed acht slaan. De eveneens in de prentenserie opgenomen
Alexander de Grote maakt in moderne rechtersogen een fout. Hij houdt als hij naar de
 procespartij die links van hem staat, zijn rechteroor dicht en omgekeerd het linkeroor als de
andere partij spreekt. Maar wij leren en ervaren dat je heel veel interessants kunt oppikken
van verbale en overigens ook non-verbale communicatie van de partij die niet aan het
woord is.

Naast het goed luisteren komen onomkoopbaarheid en onafhankelijkheid aan de orde, de
laatste eigenschap, natuurlijk niet in de zin van de pas later ontwikkelde Trias-leer, maar als
een eigenschap van een rechter die zich niet laat beïnvloeden door externe druk, door
omstandigheden die geen invloed op zijn uitspraak behoren te hebben, zoals in de visie van
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de prentenmaker de sociale positie van een procespartij. De prentenserie geeft als voorbeeld
van dit laatste graaf Willem III, de Goede, die een pachter in het gelijk gesteld zou hebben
tegenover een baljuw (een hoge ambtenaar die onder andere de graaf vertegenwoordigde).
Roem is betrekkelijk: later is men ervan uitgegaan dat óf het hele verhaal verzonnen is óf de
pachter een slimmerik was die de goede graaf een rad voor ogen draaide.

Wanneer een rechter een van de vereiste deugden mist, komen ook de overige in gevaar,
schrijft Van Domselaar terecht. Ook het omgekeerde kan gelden: dat de ene deugd de andere
nodig heeft. Er was naast onafhankelijkheid ook een rechte rug nodig om een pachter tegen-
over een baljuw in het gelijk te durven stellen. Met die rechte rug, de rechterlijke dapper-
heid, komen wij aan imponerende voorbeelden. Denk aan Papinianus, een jurist die zijn rug
recht hield. Hij werkte als adviseur voor de waanzinnige keizer Caracalla. Toen Caracalla’s
broer door direct toedoen van deze keizer vermoord was, vroeg Caracalla Papinianus de
verdediging van deze moord in de senaat voor te bereiden. Let erop dat deze verdediging,
hoe ver Caracalla ook ging, toch nodig geacht werd! Papinianus antwoordde de keizer dat
het makkelijker is zijn broer te vermoorden dan iemand te verdedigen die zijn broer heeft
vermoord. Hij tekende daarmee zijn eigen doodvonnis. Naast Willem de Goede en Papinia-
nus wordt in Thronus Iustitiae de rechte rug ook naar voren gebracht via Pilatus, een anti-
held, wiens geschiedenis juist niet op een rechte rug duidt. De verwijzing naar hem gaat
over het ontbreken van dapperheid en de gevolgen daarvan. Er is moed nodig om niet het
gesundes Volksempfinden te volgen, zeker niet als dat wordt uitgedragen door een ‘Kruisig
hem’ schreeuwende, bloeddorstige menigte in een maatschappij waar elk moment een
opstand kan uitbreken, maar de eigen weg te volgen. Dat daar moed voor nodig is, leert de
geschiedenis van Pilatus, die na de veroordeling zijn handen waste,6 maar mogelijk, niet
alleen volgens Vestdijk,7 overtuigd was van Jezus’ onschuld.

Zo zijn er aan de ene kant de belangrijkste kwaliteit van de rechter, goed kunnen luisteren
en daarbij hoor en wederhoor toepassen, die in allerlei varianten procesrechtelijke regelingen
inhoudelijk bepaalt, en anderzijds de moed die je in geen enkele wettelijke regel aantreft,
maar waarvan je hoopt dat een rechter erover beschikt. Eerlijk en dapper. Rechterlijke
 eerlijkheid kun je tot op grote hoogte aanleren, dapperheid niet. Die moet blijken. Het is
dan ook de vraag of je kunt zweren dat je een brave rechter kunt zijn. En dan nog: kan je
wel zweren een goede rechter te zullen zijn? Indruk maakte het op mij altijd wel, bij die
oude eed. 
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De prachtige titelpagina van Thronus Iustitiae is opgebouwd als een zetel, letterlijk de zetel
van het recht. Onderaan in het midden zit een rechter. Rechts van hem zit Otanes. Deze
sprak volgens Herodotus recht, zittend op een stoel die als afschrikwekkend voorbeeld, op
bevel van Cambyses, was bekleed met de huid van Otanes’ vader, een omkoopbare rechter.8

Links van de rechter zit Zaleukos, wie bij op grond van een naar de letter zuivere en boven-
dien humane toepassing van de wet een oog uitgestoken was. Zijn zoon had zich schuldig
gemaakt aan overspel waarop het verlies van twee ogen als straf gesteld was. Zaleukos zou
zijn zoon en zichzelf ieder één oog hebben laten uitsteken, zodat aan de wet voldaan werd,
maar zijn zoon zijn gezichtsvermogen behield. Het valt niet mee daarbij een rechterlijke
deugd te vinden. Wij zouden vinden dat Zaleukos zich had moeten verschonen, maar hij
werd geëerd omdat zijn ouderliefde hem tot een ongebruikelijke wetsuitleg bracht. Ouder-
liefde is geen rechterlijke deugd. Mededogen wellicht ook niet, maar mededogen is voor
velen de drijfveer geweest om rechter te willen worden. 

Hoger op het bouwwerk dat de rechterszetel omvat, staan en zitten Mozes, Iustitia, Jezus
Christus, David, Salomo, Sapientia (de goddelijke wijsheid) en Prudentia (het vermogen om
die wijsheid in de menselijke wereld toe te passen). De rechter lijkt eenzaam en wat bedrukt
onder al dat geweld van bovenaf. Deugdzaam is hij waarschijnlijk ook. Soms maakt deugd-
zaamheid eenzaam.
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De sixpack van de rechter
Een deugdethische benadering van rechtspraak1

Iris van Domselaar

‘Occasion by occasion, one knows what to do, if one does, not by applying universal
 principles, but by being a certain kind of person: one who sees situations in a certain
 distinctive way.’2

1 Inleiding 
Het gebeurt niet vaak dat rechtspraak wordt gesublimeerd in literatuur. De in september
2014 verschenen roman De Kinderwet van Ian McEwan is daarop een mooie uitzondering.3

Deze roman schetst op indringende wijze een beeld van het rechterlijk werk. Dossiers door-
gronden, zich een beeld vormen van complexe situaties, in de rechtszaal de juiste vragen
stellen en de goede toon vinden, adequaat reageren op de betrokken partijen en hun advoca-
ten, kwalitatief hoogstaande beslissingen nemen die soms ingrijpende consequenties
 hebben, deze beslissingen overtuigend motiveren en dit alles tegen de achtergrond van een
‘gewoon’ leven met al zijn eigenaardigheden, perikelen en kopzorgen. De kwaliteit van
rechtspraak staat of valt bij de mate waarin rechters, zoals rechter Fiona Maye, de protago-
nist van McEwans roman, hiertoe in staat zijn.

Over de kwaliteit van rechtspraak bestaat in Nederland de laatste jaren toenemende zorg.4

Deze zou niet meer zijn gewaarborgd. Een aantal rechters luidde zelfs de noodklok. Het valt
echter op dat aan de door verschillende partijen geuite zorg veelal geen heldere inhoude-
lijke opvatting van kwaliteit ten grondslag ligt. Niet alleen lijken de meningen verdeeld over
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baarheid van rechtspraak. Het primaat van de praktijk) in maart 2014. Voor een uitgebreider en Engelstalig
 pleidooi voor het ‘sixpack’ van de rechter en de rechter als burgervriend zie: Van Domselaar 2015, pp. 24-46. 

2 McDowell 1998, p. 73.
3 McEwan 2014. 
4 Deze zorgen zijn geuit door onder meer de Raad voor de rechtspraak, door rechters en raadsheren – denk aan

het Leeuwarder manifest – en meer recent ook door de Visitatiecommissie gerechten 2014. 



wat inhoudelijk kwalitatief goede rechtspraak behelst, ook blijft de overeenstemming die
hierover onder rechters wel bestaat in de regel impliciet.5

Het ontbreken van een inhoudelijke opvatting van kwaliteit blijft niet zonder gevolg. De
geuite zorgen over kwaliteit en de voorgestelde remedies zijn hierdoor niet eenvoudig op
hun merites te beoordelen. Bovendien is het lastig sturen op kwaliteit wanneer het onduide-
lijk is wat er precies onder wordt verstaan.6 Ook ontberen kwaliteitsindicatoren zonder
 stevige inhoudelijke verankering een vanzelfsprekende legitimiteit.

Dit artikel beoogt vanuit rechtsfilosofisch perspectief een bijdrage te leveren aan de
gedachtevorming over de inhoudelijke kwaliteit van rechtspraak en stelt daartoe een aantal
concrete professionele kwaliteitsstandaarden voor: een ‘sixpack’ van rechterlijke deugden.
Kenmerkend voor deze standaarden is dat zij gericht zijn op de eigenschappen van afzon-
derlijke rechters en louter in afgeleide zin op de kwaliteit van het systeem van rechtspraak.
De voorgestelde standaarden maken onderdeel uit van een deugdethische benadering van
rechtspraak, die moet worden onderscheiden van een ‘systeembenadering’. 

Het artikel is als volgt ingedeeld. Allereerst komen in vogelvlucht de kenmerken van een
‘systeembenadering’ van inhoudelijke kwaliteit aan de orde (par. 2). Deze benadering is niet
alleen relatief dominant in de filosofische gedachtevorming over de kwaliteit van recht-
spraak, maar zij is ook vrij gangbaar in de bestaande discussies over kwaliteit. Vervolgens
wordt als alternatief een sixpack van rechterlijke deugden voorgesteld als concrete invulling
van een deugdethische benadering van inhoudelijke kwaliteit (par. 3). Ten slotte bespreek ik
een aantal implicaties van deze deugdethische benadering voor het kwaliteitsbeleid (par. 4)
en sluit ik af met een conclusie (par. 5). 

2 De systeembenadering in vogelvlucht
Alvorens in te gaan op het sixpack van de rechter als opvatting van inhoudelijke kwaliteit,
is het nuttig stil te staan bij de kenmerken van een ‘systeembenadering’.7 Deze benadering
past binnen een in de rechtsfilosofie en de rechtstheorie dominant idee over moreel hoog-
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5 In het inleidende essay van het jaarverslag 2012 van de Raad voor de rechtspraak schrijft Frits Bakker: ‘Cruciaal is
dat rechters en raadsheren zelf consensus bereiken over wat in concrete situaties goede rechtspraak is. Dergelijke
professionele standaarden zijn nu, afgezien van de bestaande kwaliteitsnormen, grotendeels impliciet en onuit-
gesproken.’ Zie: http://2012.jaarverslagrechtspraak.nl/pagina/professionele-standaarden. 

6 Zo constateert de Visitatiecommissie gerechten 2014 dat ‘het ontbreken van kaders ook zijn uitwerking lijkt te
hebben gehad op de wijze van sturing binnen de organisatie: in de dagelijkse praktijk sturen de gerechts -
besturen vooral op productie, doorlooptijden en landelijke kwaliteitsnormen’. 

7 Zie voor meer uitgebreide besprekingen van deze systeembenadering ook: Van Domselaar 2011, Van Domselaar
2013 en Van Domselaar 2014.



staande rechtspraak en is bijvoorbeeld verdedigd door de rechtsfilosofen Ronald Dworkin
en Robert Alexy.8

In een systeembenadering ligt de nadruk niet zozeer op de persoonlijke kwaliteiten van de
rechter, maar op de kwaliteit van rechterlijke beslissingen. Deze beslissingen worden opge-
vat als onpersoonlijke toepassingen van een coherent en consistent systeem van ‘traditio-
nele’ rechtsbronnen – zoals wetten, jurisprudentie en de juridische doctrine – en morele
achtergrondbeginselen zoals gelijkheid en vrijheid. 

De overige factoren die naast rechterlijke beslissingen het fenomeen rechtspraak mede
vormgeven, zoals de wijze waarop een rechter communiceert, de emoties van de rechter en
allerhande overwegingen in arresten en vonnissen die niet direct gerelateerd zijn aan een
rechterlijke beslissing, maken in deze opvatting geen onderdeel uit van inhoudelijke kwali-
teit. Inhoudelijke kwaliteit betekent in de eerste plaats dat rechterlijke beslissingen kunnen
worden begrepen als een in genoemde zin geordend geheel en derhalve dat rechtspraak
bovenal streeft naar uniforme rechtstoepassing.9

Dit wil niet zeggen dat in een systeembenadering rechterlijke beslissingen gezien worden
als de uitkomst van een mechanische activiteit. Deze benadering is verenigbaar met de
 constatering dat juridische vraagstukken, anders dan bij mechanische rechtsvinding, buiten-
gewoon complex kunnen zijn en oordeelsvermogen behoeven. Dit oordeelsvermogen is dan
wel een uitsluitend cognitieve, van karakter onafhankelijke kwaliteit. Het oordeelsvermogen
stelt volgens deze benadering de rechter in staat op analytische en strikt onpersoonlijke wijze
vast te stellen wat de implicaties zijn van algemene, abstracte concepten voor het  concrete geval.

In een systeembenadering is het ideaal van de rechter, in de theorie van Dworkin belichaamd
door ‘Hercules’, dat van een systeembouwer.10 De ideale rechter blinkt uit in analytisch
 vermogen en hij gaat altijd op zoek naar coherentie en consistentie in het ogenschijnlijk
ongeordende web van het recht. Hij is in staat zijn eigen persoon opzij te zetten, opdat het
cognitieve proces ongestoord kan werken. Wanneer rechtspraak aan de inhoudelijke kwali-
teitseisen van een systeembenadering voldoet, hoeven rechtzoekenden zich geen zorgen te
maken over willekeur in de vorm van rechtsongelijkheid. Soortgelijke gevallen worden op
gelijke (en juiste) gronden beslist. Goede rechters weten zich gebonden aan het systeem en
zijn in staat om met behulp van hun intellectuele vermogens dit systeem toe te passen.
Dezelfde rechtsvraag zal bijvoorbeeld door de Rechtbank Haarlem niet anders worden
beslist dan door de Rechtbank Leeuwarden. 
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8 Dworkin 1975, Dworkin 1985, p. 143, Alexy 2003 en Alexy 2010.
9 Zie voor dit punt ook: De Lange 2010.
10 Dworkin 1986, p. 380, Dworkin 1997, Dworkin 2005, p. 116-123.



De opleiding rechtsgeleerdheid of de beroepsopleiding voor rechters legt in een systeem -
benadering de nadruk op het verkrijgen van theoretische kennis. Via de focus op abstracte
rechtsregels en beginselen verkrijgt de student, respectievelijk de aspirant-rechter, niet
alleen juridische kennis. Ook ‘leert’ hij zichzelf als het ware af. Hij leert recht te ‘vinden’
met voorbijgaan aan zichzelf. 

3 Een sixpack van rechterlijke deugden 
In tegenstelling tot een systeembenadering ligt in een deugdethische benadering van inhou-
delijke kwaliteit de nadruk op de rechterlijke deugden en dus op de persoonlijke kwaliteiten
van de rechter.11 Een deugdethische benadering vertrekt vanuit een kritiek op de ‘systeem-
benadering’ van rechtspraak. Deze kritiek komt er kort gezegd op neer dat de inhoudelijke
kwaliteit van rechtspraak niet begrepen kan worden in de vorm van adequate toepassing van
het gegeven recht. Niet in de laatste plaats omdat regels en beginselen de invloed van de
subjectiviteit van de rechter en dus ook willekeur nooit kunnen uitsluiten. Maar de toepas-
sing van deze regels en beginselen volstaat ook niet voor een adequate reactie op het con-
crete geval omdat de werkelijkheid zich niet laat vangen in een vooraf gegeven systeem en
omdat zo’n reactie meer kan omvatten dan de eigenlijke rechterlijke beslissing.12

Tegen de achtergrond van deze kritiek stelt een deugdethische benadering de rechterlijke
deugden centraal. Met ‘deugden’ wordt gedoeld op een filosofisch concept dat zijn oor-
sprong vindt in de antieke filosofie en in het bijzonder een prominente plaats inneemt in de
praktische filosofie van Aristoteles.13 Het staat dus los van de betekenis die het begrip soms
krijgt toegedicht in alledaags taalgebruik en die een verband legt met keurigheid, stijfheid
of saaiheid. In filosofische zin is een deugd een karaktereigenschap die mensen in staat
stelt op adequate wijze om te gaan met de condities van het menselijk bestaan door in
 concrete situaties juist te denken, juist te voelen en juist te handelen.14 Een deugd is een
 dispositie, een stabiele en betrouwbare eigenschap die diep verankerd is in iemands per-
soonlijkheid. Een deugd moet daarom onderscheiden worden van een competentie zoals
breien of autorijden. Competenties zijn in beginsel karakteronafhankelijke kwaliteiten,
 terwijl deugden dat niet zijn. Deugden zijn evenmin een handelen uit gewoonte of uit
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11 Een gezaghebbende deugdethische benadering van rechtspraak is ontwikkeld door Lawrence Solum: Solum
2003 en Solum 2013. Onderhavige bespreking van het sixpack van rechterlijke deugden heeft duidelijke over-
eenkomsten, maar ook enkele verschillen met Solums benadering. In het bestek van deze tekst voert het te ver
om hier verder op in te gaan.

12 In dit artikel zal ik niet nader ingaan op (de merites van) deze kritiek. In mijn proefschrift zet ik deze kritiek uiteen
en concludeer ik dat deze stand houdt en gegronde redenen biedt om een deugdethische benadering van recht-
spraak serieus te nemen. 

13 Zie voor Aristoteles’ deugdethiek: Aristoteles 2005.
14 Annas 1993, p. 48-66.



gedachteloos automatisme. Zij impliceren ook dat op basis van de juiste motieven en
 redenen wordt gehandeld.15

Welke rechterlijke deugden zijn noodzakelijk voor kwalitatief hoogstaande rechtspraak?
Voor de beantwoording van deze vraag wordt nadrukkelijk geen analytische methode
gevolgd. De rechterlijke deugden worden in ieder geval niet deductief afgeleid van een
 funderende waarde, een funderend principe of doel dat rechtspraak zou moeten dienen.16

In lijn met Aristoteles hanteren we daarentegen een dialectische methode, een methode die
aansluit bij de inzichten van de ‘velen en de wijzen’ en zodoende ook bij de gedeelde, reeds
bestaande betekenissen zoals deze zijn ontstaan in de praktijk.17 Om met Aristoteles te
 spreken: het onderzoek naar de rechterlijke deugden is niet zozeer gebaseerd op abstracte
theorie, maar veel meer ‘op wat gewoonlijk erover wordt gezegd’.18

Een belangrijke aanname binnen deze dialectische methode is dat de praktijk een vorm van
ingebedde ‘kennis’ oplevert die serieus genomen moeten worden.19 In dit verband is het dan
ook van belang dat in verschillende culturen, landen en in de loop van de geschiedenis een
aanzienlijke overeenstemming bestaat over welke deugden onontbeerlijk zijn voor een goed
leven en voor een goede samenleving.20 Deze deugden zien we niet alleen terug bij de
‘velen’, maar ook bij de ‘wijzen’, zoals bij een aantal filosofen.

De ‘kardinale’ deugden zijn, mits uitgewerkt voor de specifieke context, ook relevant voor
rechtspraak. Rechtspraak is een speciale sociale praktijk waarbij het evenals in andere
sociale praktijken van belang is dat het denken, de emoties en de wil van de deelnemers een
zekere kwaliteit genieten. Tegelijk vloeien uit de bijzondere taak van rechtspraak – de
vreedzame conflictoplossing tussen burgers onderling en tussen burgers en de overheid –
ook meer specifiek institutionele deugden voort, deugden die eveneens in verschillende
 culturen en tijden in verband zijn gebracht met rechtspraak. 

Op basis van genoemde dialectische methode, opgevat als de filosofische analyse van de
inzichten van de velen en de wijzen, stel ik een sixpack van rechterlijke deugden voor.21 Het
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15 Ibid., p. 51.
16 Deze methode wordt veelal gevolgd in een systeembenadering van kwaliteit van rechtspraak.
17 Aristoteles 2005, 1098b10-12. 
18 Ibid. Wanneer we deze dialectische of neo-Aristotelische methode volgen, is er sprake van een wederkerige

 relatie tussen rechterlijke deugden en kwalitatief hoogstaande rechtspraak. Enerzijds bepalen de rechterlijke
deugden ons idee van kwalitatief hoogstaande rechtspraak. Anderzijds informeert de praktijk van kwalitatief
hoogstaande rechtspraak ons welke deugden van belang zijn en wat zij precies behelzen.

19 Broadie & Rowe 2002, p. 11, Broadie 1991, p. 22 en Cooper 1999.
20 Zie Peterson & Seligman 2004 en Annas 2004. 
21 Deze deugdethische benadering is niet gevoelig voor de kritiek dat de voorgestelde rechterlijke deugden louter een

uitwerking zouden zijn van de kardinale deugden voor de context van rechtspraak. Immers, deze benadering ziet
rechtspraak niet als een sui generis praktijk, zodanig dat specifieke en unieke kwaliteitscriteria geboden  zouden zijn. 



omvat de op rechtspraak toegespitste kardinale deugden en twee specifiek institutionele
deugden: rechterlijk waarnemingsvermogen, rechterlijke moed, rechterlijke gematigdheid,
rechterlijke rechtvaardigheid, rechterlijke onpartijdigheid en rechterlijke onafhankelijk-
heid.22 De claim is dat al deze rechterlijke deugden een cruciale rol spelen in kwalitatief
hoogstaande rechtspraak. Deze opvatting van inhoudelijke kwaliteit moet worden gezien als
nastrevenswaardig ideaal, als richtinggevend voor de praktijk van rechtspraak en niet zozeer
als een makkelijk te bereiken en te identificeren staat. In deze paragraaf zal ik de functie en
betekenis van het sixpack nader toelichten. 

Rechterlijk waarnemingsvermogen23

Om verschillende redenen is het rechterlijk waarnemingsvermogen cruciaal voor de kwali-
teit van rechtspraak. De praktische werkelijkheid presenteert zich niet met een reeks van
labels met daarop reeds aangegeven wat de relevante feiten, hun relatieve gewicht en hun
implicaties zijn.24 Bovendien is die werkelijkheid veranderlijk en omvat zij steeds weer par-
ticuliere elementen.25 Of een bepaald feit relevant is en welk gewicht hieraan moet worden
toegekend kan hierdoor niet vastgesteld worden aan de hand van vooraf gegeven regels of
theoretische kennis. Het verkrijgen van kennis van een voortdurend veranderende werkelijk-
heid vergt een ‘maatstaf’ die buigzaam en dus flexibel is. Zo’n maatstaf biedt het perceptie-
vermogen. Of zoals Aristoteles het stelt: de praktische werkelijkheid is ‘geen object van
wetenschappelijke kennis, maar van waarneming […]’.26

Het rechterlijke perceptievermogen stelt de rechter dus in staat in een concreet geval de
juridisch relevante feiten te ‘herkennen’, hun betekenis te doorzien en te weten wat een
juiste reactie behelst. Het verschaft de rechter kennis van het voorliggende geval op een
niet-deductieve, niet-syllogistische, relatief irreflectieve, maar ook ‘levendige’ manier.27
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22 We zien enkele van de genoemde rechterlijke deugden reeds uitgewerkt – weliswaar onder andere noemers – in
verschillende nationale en internationale beroepsethische codes en richtlijnen voor rechters zoals The Bangalore
Principles of Judicial Conduct, de Magna Carta for Judges, de NvvR Rechterscode en de Leidraad onpartijdig-
heid en nevenfuncties van de rechter. Vergeleken met de opsommingen in deze documenten beoogt het sixpack
van rechterlijke deugden een meer coherente en consistente opvatting van rechterlijke kwaliteit te bieden, een
die tevens voortbouwt op relevante filosofische tradities. 

23 Deze bespreking van rechterlijke perceptie is gebaseerd op neo-Aristotelische interpretaties van praktische wijs-
heid, in het bijzonder de interpretaties die de nadruk leggen op Aristoteles’ concept van aisthesis (perceptie). Zie
hiervoor ook Wiggins 1980, p. 232-233, McDowell 1998 en Nussbaum 1990. Ook wordt gebruikgemaakt van de
invulling die Iris Murdoch geeft aan het concept moral vision. Zie hiervoor Murdoch 1997a en Blum 1991. Zie voor
een waardevolle (kritische) bespreking van zowel de Aristotelische als de Murdochiaanse invulling van ethische
perceptie Clarke 2003.

24 Met praktische werkelijkheid wordt hier gedoeld op de werkelijkheid zoals deze relevant is vanuit een praktisch
gezichtspunt, een gezichtspunt dat een zekere mate van vrijheid van de betrokkenen veronderstelt. 

25 Cf. Aristoteles 2005, 1104a1-10; Nussbaum 1990, p. 66-75; Wiggins 1980, p. 233.
26 Aristoteles 2005, 1142a27-28.
27 Het rechterlijk waarnemingsvermogen levert een levendige ‘fenomenologie’ op, een wijze van ervaren die we

soms ook mooi terug kunnen ‘lezen’ en zien in literatuur (denk aan McEwans Kinderwet), films, documentaires en
rechtbankseries. Zie voor dit punt ook: Chappel 2008, p. 427-428.



Hierdoor is het in zekere zin te vergelijken met een zintuiglijk vermogen. Zoals het gezichts-
vermogen mensen laat ‘zien’ dat het regent, zo biedt het rechterlijk waarnemingsvermogen
de rechter toegang tot de ethisch en juridisch geladen realiteit waarmee hij of zij zich als
rechter moet verstaan.

Hierbij is het van belang op te merken dat het rechterlijke waarnemingsvermogen – ondanks
de overeenkomsten – niet gelijk te stellen is aan een zintuiglijk vermogen.28 Mensen, en dus
ook rechters, beschikken niet over een speciaal aangeboren zintuig waardoor zij kunnen
doordringen tot de praktische werkelijkheid. Waar rechters vanwege hun aangeboren zintuig-
lijke vermogens in gelijke mate in staat zijn te ‘zien’ dat het regent, ligt dit anders bij het
waarnemen van een ethisch en juridisch geladen werkelijkheid.

Wat het rechterlijk waarnemingsvermogen juist tot een deugd maakt is de afhankelijkheid
van karakter.29 Dit betekent dat een defect in het karakter van een rechter kan hinderen in de
mate waarin hij tot het concrete geval kan doordringen. Zo zal een rechter die kampt met
smetvrees meer moeite hebben het juiste (juridisch) gewicht toe te kennen aan de
(on)hygiënische woonomstandigheden van een gezin bij de vraag of ondertoezichtstelling
geboden is. Een rechter die dit waarnemingsvermogen in voldoende mate bezit zal dan ook
verschoond zijn van ‘perceptieverhinderende’ eigenschappen. 

Rechterlijke moed
Naast rechtelijk waarnemingsvermogen is ook rechterlijke moed nodig voor kwalitatief
hoogstaande rechtspraak. Reeds vanaf het begin van de Westerse moraalfilosofie wordt
moed gezien als een kardinale deugd, als voorwaardenscheppend voor een goed leven en
voor een rechtvaardige samenleving.30 Bij de klassieke Griekse denkers is de oorlogssituatie
de uitgelezen context voor moed: een moedig mens is bovenal de strijder die in gevecht met
de vijand angst voor de dood weet te trotseren.31 Moed heeft hier een uitgesproken martiale
en masculiene invulling. 

De verlichtingsdenker Immanuel Kant legt de nadruk op de intellectuele dimensie van moed.
Moed is volgens Kant het vermogen zelfstandig te denken en op grond daarvan te handelen.32
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28 Zie Aristoteles 2005, 1142a27-31.
29 In de woorden van Martha Nussbaum, ‘[p]erception is a complex response of the entire personality […] ’. Zie

Nussbaum 1986, p. 309.
30 Voor een heldere filosofische bespreking van moed zie Goud 2005. Zie voor een bespreking van moed in de

 juridische context: Loth 2009.
31 Aristoteles 2005, 1155a30. Let wel: deze masculiene, martiale invulling van moed is geen exclusief verschijnsel

voor de ‘vroege filosofie’. 
32 ‘Sapere aude! [durf te denken!] Heb zelf het lef van je eigen verstand gebruik te maken!’, stelt Kant in zijn

beroemde essay over de Verlichting. Cf. Kant 1992. Zie ook Tampio 2012, p. 35-39.



Het prototype van een moedig mens is niet zozeer de oorlogsheld, maar degene die zijn
eigen gedachten publiekelijk tot uitdrukking durft te brengen. Niet fysieke risico’s moeten
het hoofd geboden worden, maar ‘amour propre’, de breed gedeelde menselijke behoefte
om gewaardeerd te worden door anderen.

Wat betekent moed in de context van goed rechterschap? Een moedig rechter is in staat juist
te handelen, te beslissen en te reageren, ook wanneer dit persoonlijke risico’s voor hem met
zich meebrengt en een zekere prijs betaald moet worden. Een moedig rechter trotseert deze
risico’s omwille van het juiste doel en doet dat op de juiste wijze.33 Rechterlijke moed is dus
niet hetzelfde als roekeloosheid, rechtlijnigheid of oncollegiaal gedrag.

Rechtszaken en situaties op het werk waarin het juiste doen voor de rechter persoonlijke
risico’s met zich meebrengt zijn dus de context voor rechterlijke moed. Denk aan een situatie
waarin een rechter door juist te handelen carrièrekansen kan mislopen, afwijzende reacties
van collega’s riskeert, kritiek uit de samenleving kan verwachten of een nijpend gevoel van
onzekerheid op de koop moet toenemen omdat zijn beslissing ernstige consequenties kan
hebben. 

Het kan bijvoorbeeld moed vergen om in een tbs-zaak als jongste rechter in de raadkamer te
pleiten voor het verlenen van verlof aan een gedetineerde die vastzit vanwege een ernstig
zedenmisdrijf. De rechter kan tijdens de zitting hebben gemerkt dat de overige rechters niet
zo happig zijn op het verlenen van dit verlof vanwege een aantal in de media breed uit -
gemeten incidenten. Moed is dan geboden, niet alleen om de eigen opvatting te berde te
brengen in weerwil van de consensus binnen de groep, maar ook om de verantwoordelijk-
heid te dragen wanneer uiteindelijk inderdaad verlof wordt verleend. Het is immers niet uit-
gesloten dat deze beslissing ernstige gevolgen zal hebben. Ook vereist het soms moed om
tegen de lijn van een hogere rechtsprekende instantie in te gaan wanneer een rechter ervan
overtuigd is dat hij het bij het rechte eind heeft. 

Rechterlijke gematigdheid
Een wellicht minder tot de verbeelding sprekende, maar wel degelijk belangrijke rechter-
lijke deugd is die van gematigdheid. Deze deugd beschermt de rechter tegen excessen die
kunnen voortvloeien uit zijn persoonlijke impulsen, behoeften en belangen.34 Een gematigd
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33 Zie ook: Aristoteles 2005, 1116a8-32. 
34 Bij Aristoteles ziet de deugd gematigdheid (sôphrosunê) louter op lichamelijke verleidingen, verleidingen die

samenhangen met lichamelijke behoeften als eten, drinken en seks, behoeften die mensen delen met de dieren.
‘Gematigdheid en losbandigheid hebben dus te maken met het soort genietingen waarin ook de overige levende
wezens delen; vandaar dat deze een slaafse en brute indruk maken.’ Aristoteles 2005, 1118a24-26. Zie voor een
bespreking van deze deugd ook: Peterson & Seligman 2004, p. 431, Solum 2003, p. 189-190 en Solum 2013, p. 14.



rechter is in staat zich te beheersen en niet in ongepaste woede of lachen uit te barsten in
reactie op bijvoorbeeld het optreden van een advocaat, een verdachte of een collega-rechter.
Ook kan een gematigd rechter de verleiding weerstaan enig eigen gewin voorop te stellen
bij de wijze waarop hij zijn ambt uitvoert. Corruptie, belangenverstrengeling en een oneigen-
lijk aantal nevenfuncties kunnen erop duiden dat het met deze deugd niet goed gesteld is. 

Een gematigd rechter is geen matte, saaie, of benepen rechter. Een kleurrijke rechter is
logisch consistent met gematigdheid, en dat rechters emoties hebben en deze uiten is een
onvermijdelijk en positief gegeven. Rechters verdienen waardering indien zij om de goede
redenen en op de juiste wijze hun emoties laten zien. Zo kan een strafrechter zijn veront-
waardiging over een bepaald misdrijf op gezaghebbende en gepaste wijze uiten om zijn
beslissing kracht bij te zetten.35 Daarentegen is het bijvoorbeeld wel kwalijk indien een
rechter zich uit een gevoel van superioriteit minachtend uitlaat jegens of over een recht -
zoekende met een klaarblijkelijk lage intelligentie. Die emotie is zonder grond: een derge-
lijk gevoel van superioriteit past een rechter niet, ook al niet omdat zijn rol gebonden is aan
het uitgangspunt van fundamentele gelijkheid van burgers.36 Gematigdheid is dus een deugd
die een rechter niet alleen in staat stelt zijn emoties ruimte te geven op het juiste moment en
op de juiste manier, maar ook op basis van de juiste reden. 

Rechterlijke rechtvaardigheid
Een vierde deugd is die van rechterlijke rechtvaardigheid. Deze deugd brengt het meest
 duidelijk tot uitdrukking dat rechtspraak een juridische praktijk is, onlosmakelijk verbonden
met het recht. Rechterlijke rechtvaardigheid betekent dat een rechter vanwege zijn profes-
sionele karakter de door het recht beschermde waarden en belangen in een concreet geval
weet te effectueren. 

Een belangrijke voorwaarde voor deze deugd is dat een rechter over juridische intelligentie
beschikt. Een rechter moet het recht goed kennen en zijn pointe kunnen doorgronden, en hij
moet de analytische en cognitieve vermogens hebben om complexe juridische vraagstukken
te begrijpen. Echter, dit is niet voldoende. Een rechtvaardige rechter beschikt ook over de
juiste gevoeligheid, die mede wordt gevormd door het rechterlijk perceptievermogen. Door
deze gevoeligheid weet hij welk gewicht te geven aan het geldende recht zodat recht gedaan
wordt aan het concrete geval.37
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35 Zie voor een waardevolle bespreking over de positieve functie van de emotie van boosheid bij rechters: Maroney
2012. 

36 Ibid., p. 1214.
37 Cf. Wiggins 2004, p. 481.



Een deugdzaam rechter maakt een particulier geval dan ook niet ondergeschikt aan een
regel. Hij geeft ruimte aan een ‘negatief moment’, een moment waarin de juridische con-
cepten even worden opgeschort zodat het concrete geval zich in al zijn ‘naaktheid’ kan laten
zien. Deze manier van rechtspreken, die gebondenheid aan regels combineert met een alerte
responsiviteit voor het concrete, is door de rechtsfilosofe Martha Nussbaum ook wel ver -
geleken met de wijze waarop een jazzmuzikant improviseert.38 Enerzijds weet de jazzmuzi-
kant zich gecommitteerd aan een rijk arsenaal van genreregels die hij heeft geïnternaliseerd.
Anderzijds staat of valt de kwaliteit van zijn spel met de mate waarin hij aansluit bij de
klanken van zijn medespelers en dus gehoor geeft aan het appel van het concrete moment.
Op een vergelijkbare manier zoekt de deugdzame rechter naar een adequaat evenwicht
 tussen enerzijds de gebondenheid aan het gegeven recht en anderzijds openheid en respon-
siviteit met betrekking tot het concrete voorliggende geval. Dit evenwicht hoeft niet louter
tot uitdrukking te komen in (de motivering van) de uiteindelijke beslissing. Ook het
 optreden van de rechter ter zitting of de wijze waarop de feiten worden weergegeven in een
vonnis of arrest kan hier een uitdrukking van zijn. 

Naast de voor rechtspraak uitgewerkte kardinale deugden zijn ook twee meer institutionele
deugden nodig voor de kwaliteit van rechtspraak: onpartijdigheid en onafhankelijkheid.
Beide deugden zijn onlosmakelijk verbonden met de specifieke taak van de rechter: het op
gezaghebbende wijze beslechten van conflicten tussen burgers onderling en tussen burgers
en de overheid. 

Rechterlijke onpartijdigheid
Rechterlijke onpartijdigheid impliceert dat een rechter in staat is zijn persoonlijke preferen-
ties, voorkeuren en vooroordelen te herkennen en zich hiervan in voldoende mate te distan-
tiëren.39 Dat rechters in deze zin inderdaad onpartijdig zijn, moet niet te makkelijk worden
aangenomen. Onpartijdigheid staat in schril contrast met de partijdige houding waarmee
mensen hun ‘gewone’ dagelijks leven vormgeven. Juist via hun partijdigheid geven mensen
invulling aan de rol van bijvoorbeeld geliefde, moeder, vader, broer, zus, partijlid, sporter of
muzikant, rollen die ook een rechter niet vreemd zijn. Het spreekt niet vanzelf dat de rechter
deze partijdigheden achter zich kan laten in de hoedanigheid van rechter. Een onpartijdige
rechter is iemand die streeft naar onpartijdigheid, iemand die door zelfreflectie probeert zich
bewust te zijn van zijn partijdige attitudes, bindingen en preferenties en deze vervolgens in
voldoende mate naar de achtergrond weet te dringen.40
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38 Cf. Nussbaum 1990, p. 94.
39 Lucy 2005, p. 7.
40 Het streven naar onpartijdigheid is iets geheel anders dan het volledig negeren van de eigen ervaringen. Deze

ervaringen zijn juist noodzakelijk voor rechterlijke deugden zoals de rechterlijke waarneming. Rechters kunnen de
praktische werkelijkheid niet goed waarnemen als zij niet ook vertrouwd zijn met de praktische betekenis van een
breed scala aan concepten zoals bijvoorbeeld discriminatie, fraude, of seksuele intimidatie.



In de genoemde roman van McEwan krijgen we bijvoorbeeld te zien dat rechter Fiona
Maye, een vrouw die al lange tijd meedraait in het familierecht en zelf geen kinderen heeft,
een sterke antipathie heeft tegen ouders die ten behoeve van hun eigen geluk gaan scheiden.
Zij heeft ‘een puriteinse minachting voor de mannen en vrouwen die hun gezin uiteenrukten
en zichzelf wijsmaakten onbaatzuchtig en naar beste weten te handelen’. Tegelijkertijd
maakt Maye deze antipathie ondergeschikt aan haar rol als rechter door deze te verbannen
naar haar ‘geestelijk privédomein’.41

Rechterlijke onafhankelijkheid
Ten slotte de deugd van rechterlijke onafhankelijkheid. Onafhankelijkheid is evenals onpar-
tijdigheid een vereiste voor sociale rollen met de taak conflicten tussen partijen te beslech-
ten.42 Onafhankelijkheid is nodig voor de legitimiteit en kwaliteit van rechtspraak. Rechter-
lijke onafhankelijkheid impliceert dat een rechter zich niet laat beïnvloeden door externe
druk afkomstig van betrokken partijen, van de overheid, van lobbyisten of van de publieke
opinie. Volgens de Bangalore Principes of Judicial Conduct, waarin een reeks van beroeps-
ethische beginselen voor rechters staan opgetekend, betekent onafhankelijkheid zoveel als
zich niet laten beïnvloeden door ‘any extraneous influences, inducements, pressures, threats
or interference, direct or indirect, from any quarter or for any reason’.43 De uitgelezen
 context voor deze deugd vinden we dan ook in zaken waarbij een machtige partij zoals de
staat44 of een groot bedrijf 45 partij is of de publieke opinie46 nogal uitgesproken is. Rechter-
lijke onafhankelijkheid is nauw verbonden met de deugd van moed; moed is soms nodig om
onafhankelijk te zijn, bijvoorbeeld om machtige partijen of externe druk het hoofd te kunnen
bieden.

Het beschreven sixpack van rechterlijke deugden vormt een coherent geheel: de deugden
ondersteunen en versterken elkaar. Wanneer een rechter een van deze deugden mist, zijn
ook de overige deugden in gevaar. Zo speelt het rechterlijk perceptievermogen een belang-
rijke rol bij de overige deugden zoals die van rechtvaardigheid en moed. Een rechter heeft
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41 Ian McEwan 2014, p. 130.
42 Lucy 2005, p. 7.
43 Zie The Bangalore Principles of Judicial 2002. 
44 Denk aan de ‘Srebrenica-zaken’ waarin de Hoge Raad oordeelde dat de Nederlandse staat verantwoordelijk is

voor de deportaties en de dood van drie moslimmannen uit Srebrenica. Zie: Hoge Raad 6 september 2013,
ECLI:NL:HR:2013:BZ9225/ECLI:NL:HR:2013:BZ9228.

45 Denk aan de ‘Zwarte Pietzaak’ waarin de Rechtbank Amsterdam oordeelde dat de gemeente Amsterdam bij de
vergunningverlening voor de intocht van Sinterklaas ten onrechte heeft verzuimd een belangenafweging te
maken tussen de belangen van de zwarte eisers en van de maatschappij. Zie: Rechtbank Amsterdam 3 juli 2014,
ECLI:NL:RBAMS:2014:3888.

46 Denk aan de ‘People of Nigeria versus Shell-zaak’ waarin de Rechtbank Den Haag oordeelde over de aansprake-
lijkheid van Shell voor olielekkages in Nigeria. Zie hiervoor: Rechtbank Den Haag 30 januari 2013,
ECLI:NL:RBDHA:2013:BY9845. 



dit perceptievermogen nodig om bijvoorbeeld te kunnen beoordelen in welke situaties moed
geboden is. Voor de kwaliteit van rechtspraak is het dan ook zaak dat het gehele sixpack aan
rechterlijke deugden in voldoende mate aanwezig is bij de afzonderlijke rechters.47

Dat de rechterlijke deugden onderling een samenhangend geheel vormen, sluit geenszins uit
dat een rechter geconfronteerd kan worden met een conflict tussen overwegingen die voort-
vloeien uit verschillende rechterlijke deugden. Denk aan een strafrechter die vanwege zijn
perceptievermogen in een concreet geval eigenlijk weinig heil ziet in het opleggen van straf,
maar zich als rechtvaardig rechter tegelijk gebonden voelt aan de plicht tot objectieve norm-
stelling.48 Of aan de situatie waarin een rechter moet beslissen over een verzoek tot ontzet-
ting uit de ouderlijke macht. In zulke gevallen neemt de rechter mogelijk een beslissing
waarmee een relevant en soms zelfs tragisch verlies gepaard gaat. 

In een deugdethische benadering komen rechterlijke beslissingen dan ook neer op een afwe-
ging op basis van alle overwegingen die een appel op de rechter doen. De concrete afwegin-
gen die een rechter moet maken en de precieze invulling die een rechter geeft aan de deug-
den hebben per definitie een hoogstpersoonlijk karakter. Het gerechtshof in Arnhem kan in
een vergelijkbare zaak anders beslissen dan het hof in Amsterdam. In een deugdethische
benadering is dit niet zonder meer een teken van willekeur of problematische rechtsonge-
lijkheid. Tegengestelde rechterlijke beslissingen kunnen tegelijkertijd ‘juist’ zijn. In deze
benadering zijn rechterlijke beslissingen nu eenmaal niet te herleiden tot een coherent
 systeem en heeft kwalitatief hoogstaande rechtspraak per definitie een rommelig, beperkt
transparant, ook maar beperkt expliciteerbaar en soms tragisch karakter.

Dat een deugdethische benadering van rechtspraak de nadruk legt op de kwaliteiten van de
persoon van de rechter wil niet zeggen dat zij geen gewicht toekent aan expliciete rechts -
regels, beginselen, precedenten en gedragsregels zoals deze zijn neergelegd in nationale en
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47 Zo is de deugd van het rechterlijk waarnemingsvermogen onontbeerlijk voor de overige rechterlijke deugden:
het vergt een getraind oog te zien onder welke omstandigheden bijvoorbeeld rechterlijke moed geboden is.
Ook speelt het rechterlijk perceptievermogen een belangrijke rol bij de deugd van rechtvaardigheid, niet in de
laatste plaats omdat het gegeven recht mede gebruikmaakt van alledaagse, in de ‘gewone realiteit’ ingebedde
concepten die de rechter op adequate wijze moet kunnen gebruiken in het concrete geval.

48 Zie bijvoorbeeld de zaak waarin de Rechtbank Middelburg moest beslissen over de straftoemeting voor een
bejaarde man die zijn vrouw, die Alzheimer had, vermoordde uit – volgens de rechtbank – een daad van onmacht
en liefde. De rechtbank legt de man vier jaar cel op en stelt daarbij onder andere dat ‘[..] vergelding of leedtoe-
voeging van overheidswege [in het niet vallen] bij het leed dat verdachte zichzelf en zijn kinderen heeft bezorgd.
Hij en zijn kinderen zullen dat leed nog lang moeten ondergaan. [..] Mededogen met de kinderen van verdachte
en met verdachte zelf, alsmede het mogelijk maken van de lange weg van toenadering en verwerking, heeft de
rechtbank ertoe gebracht de straf aanzienlijk te matigen.’ Cf. Rechtbank Middelburg 25 augustus 2011,
ECLI:NL:RBMID:2011:BR5781. Hierbij dient opgemerkt te worden dat in hoger beroep het Gerechtshof ’s-Herto-
genbosch een aanzienlijk hogere straf heeft opgelegd. 



internationale gedragscodes. Rechtsregels spelen wel degelijk een belangrijke rol, niet in de
laatste plaats als onderdeel van de deugd van rechtvaardigheid. Zoals gezegd: een rechtvaar-
dige rechter voelt zich gebonden aan het geldende recht. 

Ook zijn expliciete rechtsregels en gedragsregels bruikbare vuistregels voor beginnende
rechters en zij kunnen dienen als controle-instrument in casus waarin cognitieve valkuilen
op de loer liggen. Verder biedt het geldende recht een bron van bruikbaar discursief mate -
riaal op basis waarvan rechters hun beslissingen kunnen motiveren en op basis waarvan de
legitieme verwachtingen van de samenleving verwoord kunnen worden. 

Kortom, een deugdethische benadering van rechtspraak propageert geenszins de veronacht-
zaming van (rechts)regels. Integendeel. Niettemin wordt in deze benadering de inhoudelijke
kwaliteit van rechtspraak – opgevat als een inherent persoonlijke praktijk – primair vorm -
gegeven via het professionele karakter van de afzonderlijke rechters. 

4 Implicaties voor kwaliteitsbeleid 
Wanneer we uitgaan van een deugdethische benadering van rechtspraak, dan heeft dit impli-
caties voor het kwaliteitsbeleid, voor de wijze waarop inhoudelijke kwaliteit gerealiseerd en
gewaarborgd wordt. 

Ten eerste zijn de relevante ‘data’ voor kwaliteitsbeleid meer dan het geheel van rechterlijke
beslissingen. Inhoudelijke kwaliteit heeft betrekking op een breed scala van ‘doings and
beings’ van rechters, zoals de wijze waarop de rechter communiceert in de rechtszaal, inner-
lijke overdenkingen over een zaak en allerhande gedragingen zowel op de werkvloer als in
het privéleven. Denk aan een rechter die op verjaardagsfeestjes geregeld discriminatoire
grappen maakt over rechtzoekenden die afkomstig zijn uit etnische minderheden. De ‘blik’
die de rechter hiermee tentoonspreidt staat op gespannen voet met goed rechterschap. 

Relevante data voor kwaliteitsbeleid zijn ook de overwegingen in een vonnis of arrest die
geen direct argument opleveren ter ondersteuning van de uiteindelijke beslissing. Zo zijn
overwegingen die ook wel worden aangeduid als obiter dicta49 relevant, als mogelijke uit-
drukking van de wijsheid van de rechter en als mogelijke manier waarop hij recht doet aan
het concrete, particuliere geval. Een rechter kan bijvoorbeeld een BOPZ-verzoek van een
vader om gedwongen opname in een psychiatrische inrichting van zijn ernstig suïcidale
dochter afwijzen en tegelijkertijd via zo’n obiter dictum de moeilijke positie van de vader
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49 Letterlijk: ‘overwegingen ten overvloede’. Dit zijn overwegingen die geen deel uitmaken van de ratio decidendi
en door de rechtswetenschap en de rechtspraktijk veelal worden genegeerd vanwege hun vermeende niet-juridi-
sche en subjectieve karakter. Binnen een deugdethische benadering vormen deze overwegingen een belangrijk
onderzoeksgebied. Zie voor een bespreking van obiter dicta in rechterlijke uitspraken: Plug 2000. 



(die voor zijn dochter zorgt) nadrukkelijk erkennen.50 In een deugdethische benadering is
een dergelijke overweging geen juridisch verwaarloosbare uiting van de rechter, maar
onderdeel van wat inhoudelijke kwaliteit behelst. 

Hetzelfde geldt voor de ‘bejegening’ door de rechter – opgevat als de wijze waarop een
rechter rechtzoekenden tegemoet treedt. In een deugdethische benadering is de bejegening
geenszins ondergeschikt aan inhoudelijke kwaliteit of louter een bijverschijnsel of de ‘ver-
pakking’ daarvan. Integendeel, bejegening en inhoudelijke kwaliteit zijn in deze benadering
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo geeft een rechter die vanuit een welgemeende inte-
resse en op sympathieke wijze ‘doorvraagt’ op zitting vorm aan inhoudelijke kwaliteit. Niet
alleen komen hierdoor mogelijk meer relevante feiten op tafel, feiten die wellicht een ander
licht werpen op de zaak, maar deze manier van ‘doorvragen’ kan een zelfstandige rol spelen
bij het recht doen aan de rechtzoekende. 

Tegen de achtergrond van dit ‘brede’ kwaliteitsbegrip is een belangrijke vraag hoe binnen
een deugdethische benadering inhoudelijke kwaliteit wordt nagestreefd. Rechters worden
immers niet met rechterlijke deugden geboren. De hier voorgestelde rechterlijke deugden
zijn aangeduid als sixpack omdat het kenmerkend is voor deugden dat zij – gelijk aan de
ontwikkeling van spierkracht – louter kunnen ontwikkelen door langdurige oefening in de
praktijk. Aristoteles benadrukte dit punt al: ze worden volgens hem gevormd door dienover-
eenkomstige handelingen.51 Een rechter kan slechts dan moedig of rechtvaardig worden,
indien en nadat hij veelvuldig moedig of rechtvaardig heeft gehandeld en alleen nadat deze
handelingen zijn ingesleten en zodoende worden vergezeld door dienovereenkomstige
motieven en emoties. Het moge duidelijk zijn: voor de ontwikkeling van de rechterlijke
deugden volstaat de bestudering van een theorie over een deugd of van wetboeken en juris-
prudentie in ieder geval niet.52

Vanuit een deugdethisch gezichtspunt is de kwaliteit van rechtspraak in grote mate afhanke-
lijk van de beschikbaarheid van kwalitatief hoogstaande praktijken waarin het professionele
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50 Zie: Rechtbank ‘s-Hertogenbosch 30 maart 2010, ECLI:NL:RBSHE:2010:BL9792. De rechtbank overweegt: ‘De
rechtbank heeft er behoefte aan daaraan het navolgende toe te voegen. De rechtbank heeft alle begrip voor de
[terechte] bezorgdheid van de vader van betrokkene over – kort gezegd – de toekomst van zijn dochter, alsmede
voor zijn wens dat betrokkene gedwongen zal worden opgenomen en behandeld, zulks als laatste ‘redmiddel’
voor de vader om het risico van suïcide te voorkomen en daarmee zijn eigen verantwoordelijkheid iets te verlich-
ten (de verantwoordelijkheid wegnemen zal niet lukken, gelet op de betrokkenheid van de vader bij zijn dochter).’
Zie voor een ander voorbeeld van overwegingen die kunnen worden opgevat als uitdrukkingen van (een poging
tot) ‘recht doen aan het concrete geval’ ook supra noot 48 waarin een rechtbank uiting geeft aan mededogen en
empathie. 

51 Aristoteles 2005, 1103a30-1103b2.
52 Dit laat onverlet dat theoretische kennis over de deugden wel degelijk een belangrijke rol speelt bij het verstevi-

gen van de deugden in de praktijk omdat theorie de waarde en pointe van deze deugden expliciet kan maken.



karakter van de rechter gevormd wordt, waarin de rechterlijke deugden kunnen worden
getraind. De universitaire opleiding rechtsgeleerdheid en de beroepsopleiding voor rechters
spelen hierbij een belangrijke rol. Idealiter hanteren zij een ‘geïntegreerde benadering’ van
recht, een benadering die het positieve recht, de ethiek en de (sociale) psychologie in onder-
linge samenhang aan de orde stelt.53

De deugd rechterlijke onafhankelijkheid kan tijdens de opleiding bijvoorbeeld getraind
worden door studenten en aspirant-rechters bij de behandeling van concrete juridische
vraagstukken te confronteren met de specifieke kenmerken van groepsdynamiek en met de
(hiermee samenhangende) psychologische invloed van het vervullen van een ‘rol’. Op deze
manier worden zij weerbaar(der) tegen sociale krachten die in de weg kunnen staan aan
onafhankelijk rechterschap.54

Natuurlijk, de professionele vorming van een rechter begint niet pas tijdens een studie of
beroepsopleiding. Rechters worden deugdzaam in een continu proces dat begint lang voor-
dat men het pad van student of rechter in opleiding betreedt.55 Voor de inhoudelijke kwaliteit
van rechtspraak zijn daarom ook achtergrondpraktijken van belang, zoals familie, primair
en secundair onderwijs en andere praktijken waarin socialisering plaatsvindt. Wanneer kin-
deren en jongeren niet of nauwelijks gevoelig worden gemaakt voor bijvoorbeeld het belang
van de bescherming van minderheden of van de bescherming van burgerlijke vrijheden
tegen de staat, dan is het lastiger om gedurende het relatief korte tijdsbestek van een acade-
mische of professionele opleiding bijvoorbeeld de rechterlijke deugd van rechtvaardigheid
te ontwikkelen. 

Hieruit volgt dat een deugdethische benadering een vergaande collectieve verantwoordelijk-
heid met zich meebrengt voor het garanderen van ‘deugdvriendelijke’ praktijken en institu-
ties en dus ook voor het vermijden van ‘deugdbedreigende’ tendensen.56 Een deugdbedrei-
gende tendens is bijvoorbeeld de toenemende invloed van ‘efficiencycriteria’ als sturings-
mechanismen voor rechtspraak. Inperkingen van beschikbare tijd en andere kostenbesparende

rechtstreeks 4/2014 De sixpack van de rechter

76

53 Deze vooralsnog veelal apart onderwezen disciplines doen zich in de praktijk immers niet of nauwelijks als afge-
scheiden gebieden voor. Zie voor een pleidooi voor zo’n geïntegreerde benadering ook: Sullivan 2007. Zie voor
een soortgelijk pleidooi in de Nederlandse context Ahsmann 2012.

54 Zie voor een bespreking van de invloed van instituties en rollen op het gedrag van mensen Zimbardo 2007.
55 Het belang van opvoeding en socialisering op jonge leeftijd voor de ontwikkeling van de deugden werd door

Aristoteles benadrukt. ‘Het is [..] niet van gering belang, of we ons meteen van jongs af aan deze of gene
gewoonten eigen maken; integendeel, dat maakt juist zeer veel uit, of liever gezegd alles.’ Cf. Aristoteles 2005,
1103b23-26. 

56 Voor een deugdethische benadering is de sociaal-morele epistemologie een belangrijke empirische discipline. 
Zij bestudeert onder welke sociale condities de deugden het beste kunnen floreren en ook wat de belangrijkste
sociale bedreigingen zijn voor de ontwikkeling van deze deugden. Zie hiervoor ook Buchanan 2002.



ingrepen – zoals het uitbesteden van oorspronkelijk rechterlijke taken aan ondersteunend
personeel – staan het rechterlijke waarnemingsvermogen in de weg. De rechter is dan niet
meer zelf de eerste die zich een beeld vormt van een zaak en deze ook juridisch duidt. Zijn
taak verschuift naar het controleren van het werk van juridisch medewerkers en gerechts -
secretarissen, een taak waarbij het rechterlijke waarnemingsvermogen in mindere mate
wordt ingeroepen.57

Voor kwaliteitsbeleid is ook de beschikbaarheid van rolmodellen een punt van aandacht. In
een deugdethische benadering zijn de rechters met praktijkervaring en niet zozeer de rech-
ters met ‘boekenkennis’ de belangrijke gidsen.58 Rolmodellen zijn de rechters die in vol-
doende mate het sixpack van rechterlijke deugden bezitten.59 Tegelijk moet de professionele
vorming van een rechter niet gelijk worden gesteld aan simpelweg nabootsing van meer
ervaren rechters. Nabootsing is vanuit een deugdethisch perspectief een belangrijke stap,
maar nadrukkelijk louter een middel tot professionele vorming. Uiteindelijk is de weg naar
het deugdzaam rechterschap een hoogst individueel proces waaraan verschillende rolmodel-
len een verschillende bijdrage leveren en waarin de lerende rechter door een groeiend
 professioneel zelfbewustzijn uiteindelijk zelf zijn autonome keuzes maakt. 

Dit brengt mij op het laatste punt. In een deugdethische benadering is de rechter ook in
hoge mate zelf verantwoordelijk voor zijn professionele vorming. De ontwikkeling van het
sixpack vergt een continu proces van zelfperfectionering en dus naast oefening in daarvoor
geschikte praktijken, de beschikbaarheid van rolmodellen en een deugdvriendelijke organi-
satie bovenal een grote mate van zelfreflectie. Het vereist dat een rechter zich bewust wordt
van zijn egoïsme, zijn vooroordelen, zijn angsten en verleidingen en van de grenzen van
zijn verbeelding en voorstellingsvermogen. De deugdethische benadering is om deze reden
‘ontregelend’ te noemen. Naast het feit dat de betekenis van rechts- en gedragsregels wordt
gerelativeerd, althans in vergelijking met de systeembenadering van inhoudelijke kwaliteit,
werkt deze benadering ook voor de (aspirant)rechter enigszins ontregelend. Immers, een
deugdzaam rechter worden gaat met een zeker ongemak gepaard en staat bovenal op
gespannen voet met het geruststellende gevoel en de zelfgenoegzaamheid die de systeem -
benadering biedt.60
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57 Kronman maakte dit punt in zijn bekende boek (of noodkreet) The Lost Lawyer. Wanneer rechters in toenemende
mate ‘reviewers’ worden van het werk van anderen, dan betekent dit volgens hem een reductie van ‘the demand
that his or her own work makes on the judge’s imaginative powers and the consequent enfeeblement of these
powers themselves’. Zie Kronman 1995, p. 326.

58 Aristoteles 2005, 1143b10-b14.
59 In een deugdethische benadering is de waarde van supervisie als kwaliteitsinstrument dus ook afhankelijk van de

vraag of een supervisor zelf in voldoende mate de rechterlijke deugden bezit en of de supervisie voldoende
ruimte biedt voor de (toenemende) autonomie van de supervisant.

60 Zie voor dit punt in de context van de ethiek in het algemeen Murdoch 1997b, p. 332.



5 Conclusie
In deze bijdrage heb ik met ‘het sixpack van de rechter’ een deugdethische benadering van
rechtspraak uiteengezet. Het sixpack stelt een aantal rechterlijke deugden centraal als nood-
zakelijk voor de inhoudelijke kwaliteit van rechtspraak. Omdat de rechterlijke deugden
geen competenties of vaardigheden zijn, maar professionele karaktereigenschappen, is
inhoudelijke kwaliteit in deze benadering onlosmakelijk verbonden met de persoonlijke
eigenschappen van de rechter. 

Ook is betoogd dat een deugdethische benadering implicaties heeft voor het kwaliteits -
beleid, zoals het ‘brede’ kwaliteitsbegrip. Een relatief breed scala van ‘doings and beings’
valt binnen het domein van inhoudelijke kwaliteit en wordt derhalve ook relevant voor
 kwaliteitsbeleid. Daarbij brengt de nadruk op de rechterlijke deugden een ingrijpende
 collectieve verantwoordelijkheid met zich mee voor de kwaliteit van een reeks sociale prak-
tijken en instituties waarin deze deugden worden ontwikkeld en geoefend en dus ook een
collectieve verantwoordelijkheid voor het tegengaan van ‘deugdbedreigende tendensen’. 

Terug naar de in de inleiding genoemde roman De Kinderwet van Ian McEwan. Nadere
bestudering van deze roman laat zien dat daarin het gehele sixpack van rechterlijke deugden
aan de orde komt. Juist ook vanwege de inkijk in het perspectief van rechter Fiona Maye
biedt de roman een mooie illustratie van wat het streven naar goed rechterschap betekent.
Daarmee komt echter ook een mogelijk bezwaar tegen een deugdethische benadering van
rechtspraak op tafel, te weten dat deze benadering de afzonderlijke rechter overvraagt. Dit
niet in de laatste plaats vanwege de grote persoonlijke verantwoordelijkheid die een rechter
draagt voor het realiseren van inhoudelijke kwaliteit. Hoe serieus we dit bezwaar moeten
nemen, dient nader te worden bezien. In ieder geval geeft McEwans roman een duidelijk
antwoord: gezien de impact die rechtspraak heeft op het leven van concrete burgers is het
streven naar het sixpack van rechterlijke deugden zowel voor de rechter als voor de recht-
zoekenden meer dan de moeite waard. 
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De andere kant van KeI: KeIO&O
Interview met Leo de Kort en Monique Commelin

Suzan Verberk

Eind januari van dit jaar sprak ik Leo de Kort en Monique Commelin. De Kort was op
dat moment net vertrokken als programmadirecteur O&O en Commelin was enkele
weken in functie als zijn opvolger. Daar waar KeI vaak gelijk wordt verondersteld met
digitalisering, ICT en technische vraagstukken, spreek ik met hen beiden over de
 ‘softere’ O&O-kant, over organisatie en ontwikkeling. Een onderdeel van KeI dat zeker
niet eenvoudiger is dan het ‘harde’ innovatiedeel, zo blijkt gedurende het gesprek. 

Om te beginnen de vraag: hoe zijn jullie bij KeI betrokken geraakt? Hoe is dat proces
 gelopen en waarom hebben jullie ja gezegd tegen deze toch niet eenvoudige taak? 
‘Ik ben al vrij snel aan het begin van KeI bij het programma betrokken’, zo geeft De Kort
aan, ‘al was dat misschien niet geheel vanzelfsprekend’. Aanvankelijk was namelijk het idee
dat O&O pas in beeld zou komen als de plannen met betrekking tot digitalisering zouden
zijn uitontwikkeld. Maar vanuit het directeurenberaad (het overleg van de voormalig direc-
teuren beheer) werd destijds aangevoerd dat je IT en werkprocessen niet kunt veranderen
zonder ook naar de organisatie te kijken. Dit standpunt vond weerklank. ‘Toen ik in beeld
kwam als programmaleider heb ik dan ook een duo-directie bepleit zodat O&O als volwaar-
dig programmadeel naast I&I (innovatie & informatietechnologie ) zou komen staan.’ Eind
2014 was de ontwikkelfase van KeI grotendeels afgerond, en begon de fase van implemen-
tatie. Een logisch moment om het stokje van het programmaleiderschap over te dragen en
wel aan Monique Commelin. 

Commelin: ‘Hoewel ik nog een relatieve nieuwkomer ben in de Rechtspraak, ik ben in 2013
vanuit Rijkswaterstaat overgestapt, was ik wel reeds betrokken bij het opstellen van de
 Contourenschets waarin een beeld wordt geschetst van hoe de Rechtspraak er in 2018
 uitziet, na een proces van innovatie, modernisering en digitalisering.1 Juist dit soort grote
veranderingen heeft mijn belangstelling.’ 

rechtstreeks 4/2014 De andere kant van KeI: KeI O&O

81

1 Zie de infographic van de contourenschets op www.rechtspraak.nl > Recht in Nederland > Modernisering recht-
spraak > Civiel Recht > Vernieuwing civiel recht.



De drijfveren van de scheidende en komende programmaleider stemmen opvallend overeen.
De Kort: ‘KeI gaat niet om digitalisering, het gaat om een gigantische moderniserings -
operatie. Daarbij moeten we de slag maken van een organisatie van professionals naar een
professionele organisatie. Bij een dergelijke organisatieontwikkeling zijn mensen van
enorm belang; mensen maken de organisaties. Ik geloof niet zo in organisatiemodellen. Ik
denk dat je vooral meer uit je organisatie kunt halen als je gemotiveerde mensen bij elkaar
brengt die open het gesprek met elkaar aangaan. En dat gesprek zou ook moeten gaan over
de vraag ‘wat zijn jouw drijfveren?’ Dat maakt verbinding mogelijk en dan kunnen resul -
taten worden gerealiseerd. Dat is mijn filosofie. Zo heb ik ook in KeI proberen te werken.’
Commelin onderschrijft het perspectief van De Kort volledig: ‘Wat ik mooi vind aan KeI,
het is dat het feitelijk gaat om de modernisering van de organisatie. Digitalisering is een
onderdeel, maar het gaat om modernisering. De rechtspraak kan klantgerichter, toegankelij-
ker, begrijpelijker. Het is belangrijk dat we benaderbaarder worden als organisatie. En er is
geen weg terug. Dit is een verandering die onbetwist is. Er valt nog te discussiëren over hoe
en in welk tempo. Maar dát het gaat gebeuren, staat buiten kijf.’ 

Maar maakt het rapport van de Commissie Elias dat net uit is, jullie niet nerveus? Want
hoewel het misschien niet uitsluitend gaat om een digitaliseringsoperatie, maakt het er wel
degelijk een groot onderdeel van uit. En uit het rapport van de Commissie Elias blijkt dat de
overheid de besturing en beheersing van grote ICT-projecten niet op orde heeft. 
Zowel De Kort als Commelin maken zich in dit opzicht geen grote zorgen. De Kort geeft
aan dat de evaluatie door Elias zich richtte op grote projecten die een andere ontwikkel -
methodiek hadden. Commelin vult aan: ‘De projecten die onderzoek waren van de Com-
missie Elias waren projecten die op een traditionele wijze werden uitgevoerd. Dat je aan de
voorkant van het traject een programma van eisen stelt, dat de IT dan gaat bouwen. En dan
blijkt dat als het af is, datgene wat is gebouwd niet voldoet en achterhaald is. Bij de
methode waar wij mee gewerkt hebben, is er veel meer interactie met de gebruikers en
 ontwerpers. Dat is in lijn met de aanbevelingen van Elias, zoals ook dat je niet alles uit -
besteedt, maar IT deels laat ontwerpen door je eigen organisatie. Het is bij de Rechtspraak
zo ingericht dat we niet aan de leiband van de IT-ontwerpers liggen. In die zin, toen het rap-
port hadden geanalyseerd, kwamen we tot de conclusie dat voor alle onderwerpen waarover
de commissie had geadviseerd, wij eigenlijk al volgens die aanbevelingen werken.’ 

De Kort deelt het optimisme van Commelin: ‘Er zullen tegenvallers en problemen komen,
maar met Spir-It en de expertise die is ingehuurd, hebben we vertrouwen dat het wel gaat
lukken.’ Waarbij Commelin wel aanvult dat het rapport van Elias ook binnen KeI wel tot
aanscherping heeft geleid, bijvoorbeeld als het gaat om het duidelijk beleggen van het
opdrachtgeverschap. ‘Het rapport bevestigde dat we de goede dingen doen en deels is er
door het rapport extra aandacht gevraagd voor bepaalde vraagstukken.’ 
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KeI is een zeer omvangrijk project, met een dergelijke grootschalige organisatieontwikkeling
is nog geen ervaring opgedaan. Nu is de Rechtspraak niet het type organisatie dat bekend
staat om flexibiliteit en verandermentaliteit. Tijdens de Dag voor de Rechtspraak en Weten-
schap 2013 verwoordde Pauline van de Meer Mohr het als volgt: ‘Mensen maken de rechter-
lijke macht. Onafhankelijke, autonome geesten (…). Dat is niet het soort volkje dat je
 spontaan meeneemt op een poolexpeditie. En toch is dat zo ongeveer de omvang van de
 uitdaging die het KeI-programma omschrijft.’ O&O gaat over de mensenkant. Hoe is en
wordt geprobeerd om de mensen mee te nemen op poolexpeditie? 
De Kort beaamt dat dit niet eenvoudig is, juist vanwege het type organisatie en het soort
werk dat rechters doen. ‘Deze organisatie is heel erg gericht op continuïteit, beheersing,
 stabiliteit. En dat is vanuit het primaire proces en de inhoud heel logisch, maar in termen
van organisatieontwikkeling maakt dat veranderingen lastig.’ Ook wijst hij op de levens-
lange benoeming. Dit is vanuit het perspectief van een onafhankelijke uitoefening van het
vak een goede zaak maar kan enigszins wringen met perspectief van organisatieverande-
ring. En, zo voegt hij daaraan toe, rechters moeten in een zaak beoordelen hoe een situatie
is geweest, wat er feitelijk is gebeurd. Met andere woorden, het gaat om het in het hier en
nu terugkijken naar het verleden. Maar de grootschalige organisatieverandering waar de
Rechtspraak nu voor staat, vraagt juist om een toekomstgerichte blik, waarbij moet worden
omgegaan met onzekerheden. 

Commelin benadrukt het belang van integratie van de implementatie- en de veranderaanpak.
Het gaat zeker ook om een verandering van de organisatie. ‘We hebben een veranderaanpak
geschetst waarbij je een combinatie maakt van aan de ene kant sturen en aan de andere kant
ondersteunen en motiveren. Het stuurelement is heel extern gedreven, dat is het verander-
verhaal: waar doen we dit voor?’ Het antwoord is dat er een appel op ons wordt gedaan
omdat de wereld om ons heen verandert. De interactie met de samenleving wordt anders. 

De Kort vult aan dat er sinds de start van KeI veel is geïnvesteerd in het verbinding krijgen
met de medewerkers van de Rechtspraak. Er is veel publiciteit voor KeI gezocht, er zijn
veel bijeenkomsten georganiseerd in de zogenaamde KeI-rondes. Maar hij betwijfelt of dit
voldoende is geweest. Dit heeft vooral ook te maken met de respons in de gerechten. ‘Bij de
KeI-ronde in het najaar was een van de belangrijke onderwerpen de regierol van de rechter.
Dan begonnen we ’s ochtends een sessie met de administratie van 1,5 uur. Deze werden
doorgaans heel druk bezocht. Vervolgens waren er drie sessies voor rechters en juridische
ondersteuning. Daar was de opkomst helaas veel minder. En juist in deze sessies ging het
om de vraag hoe we in de toekomst willen werken. Het is belangrijk dat iedereen daarover
mee kan denken en geïnformeerd wordt om te voorkomen dat bij de invoering men gecon-
fronteerd wordt met veranderingen waar men niet op voorbereid is.’
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Voor een buitenstaander is het alsof KeI volledig door de mensen van de eigen organisatie,
van de Rechtspraak, wordt vormgegeven en geïmplementeerd. Maar heeft de Rechtspraak
wel mensen met voldoende ervaring op dit terrein? 
Volgens De Kort is de omvang en de complexiteit van KeI volstrekt door iedereen onder-
schat. ‘KeI is voor de Rechtspraak revolutionair. Het gaat om een andere manier van werken,
het gaat om de regierol van de rechter, het gaat over digitalisering. En dit terwijl het vanuit
organisatieperspectief gaat om een redelijk behoudende organisatie.’ Het project is dan ook
dermate complex dit niet tot stand had kunnen komen zonder externe expertise. ‘De externe
experts hebben mede het masterplan ontwikkeld. En zij zijn ook behulpzaam geweest bij de
verdere planontwikkeling. Ook kunnen ze goed inschatten wat de termijnen zijn die met de
veranderingen zijn gemoeid.’

Als je kijkt naar de thema’s van KeI O&O, dan gaat het om samenwerken, leiderschap en
cultuur. Als we eerst samenwerken eens onder de loep nemen: hoe ziet de samenwerking
binnen de Rechtspraak er uit als KeI in 2020 volledig is geïmplementeerd? 
De Kort voorspelt dat als gevolg van de onderlinge afhankelijkheden door nieuwe werk -
processen en nieuwe IT, de noodzaak tot samenwerking sterk is toegenomen. ‘Ik heb een
droom dat je dan bij een rechtbank binnenstapt die dynamischer voelt, waar mensen zelf het
initiatief nemen om samenwerking te zoeken, in plaats van een afwachtende houding aan -
nemen. Waarbij samenwerking tot stand komt vanwege het doel van dienstverlening. Dus
dat de klant centraal staat.’ 

Commelin heeft eveneens de overtuiging dat KeI tot een meer directe interactie tussen
medewerkers van de rechtspraak zal leiden. ‘Het werk wordt transparanter. Zo kun je bij-
voorbeeld zien hoeveel openstaande vragen je collega’s nog hebben. Je kunt heel makkelijk
digitaal vragen: wil je dit even van me overnemen? Dus het wordt zichtbaar wat je allemaal
doet. Je kunt veel makkelijker informatie delen, ook met professionele partners van de
Rechtspraak. Met een druk op de knop heb je een mailcontact met bijvoorbeeld een curator.
Dat voelt toch anders dan wanneer je een brief stuurt via de administratie. Het zal veel per-
soonlijker worden, ook vanwege de snelheid waarmee digitale communicatie gepaard gaat.
In de nieuwe situatie kun je een berichtje via het systeem versturen en binnen vijf minuten
een bericht terug ontvangen. Dan ben je aan het chatten met de curator. Ook dat zorgt voor
andere samenwerking.’ 

Een dergelijke omslag in de organisatie vereist ook het nodige van het leiderschap. Zijn de
leiders, de managers en bestuurders binnen de Rechtspraak, hier klaar voor? 
Leiderschap van verandering is anders dan gewoon leiderschap, zo stelt Commelin. Er is
sprake van een situatie waarin zowel richting moet worden gegeven aan verandering (sturing)
als interventies dienen plaats te vinden gericht op ondersteuning. Dan gaat het om dienend
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en coachend leiderschap. Dat is wat anders dan de meer traditionele invulling van leider-
schap. Niet voor niets wordt in het NSOB-rapport over governance gewezen op het belang
van het middenmanagement. Dat is cruciaal, zij moeten mensen meenemen. 

De situatie waarin leiding gegeven moet worden is ingewikkeld. Commelin: ‘Het is sowieso
een complexe organisatie. Een organisatie die beperkte ervaring heeft met grote veranderin-
gen en reorganisaties met banenverlies. Een organisatie waar het vertrouwen in de IT, op
basis van eerdere ervaringen, niet groot is. Een organisatie die daarnaast ook bestuurlijk
complex is. Je hebt te maken met eigenwijze professionals die zelf heel goed weten hoe het
moet. En het heeft grote sociale gevolgen, want circa negenhonderd collega’s zullen hun
baan verliezen. Dat alles bij elkaar maakt het best ingewikkeld.’ 

Het is belangrijk aandacht te hebben voor al deze kwesties. Om daarin te ondersteunen, zo
benadrukt Commelin, worden onder meer leiderschapstrajecten ontwikkeld. En er is een
cultuurpogramma in het kader waarvan er wordt gesproken met alle presidenten. Het is
belangrijk dat het bestuur verbinding maakt met medewerkers, aldus De Kort. Hoe ga je op
een open en vertrouwenwekkende manier met elkaar om? 

Misschien nog wel de meest ongrijpbare factor is het derde thema: cultuur. Hoe creëer je
een cultuur die ondersteunend is aan het veranderingstraject? Én ondersteunend aan de
twee eerder genoemde thema’s van samenwerking en leiderschap.
Het is van belang om het verandertraject van onderop vorm te geven, vertelt Commelin. 
‘Dus we zijn op alle fronten bezig met interventies om die beweging te creëren en de orga-
nisatie voor te bereiden.’ ‘Bovendien’, zo voegt De Kort eraan toe, ‘kent de Rechtspraak
veel mensen die veel kunnen en die veel willen. Als ik zie wat voor competenties mensen in
zittingszalen aan de dag leggen, en hoe meesterlijk ze dat doen. In zaken met heel veel
emoties, met jeugdigen. Er zijn veel mensen die willen, die de goede energie hebben. Als je
dat aanboort… Ook de vernieuwende krachten binnen de organisatie geven hoop. We moe-
ten ons richten op de 20% die wil veranderen, op die manier nog 60% van de medewerkers
meekrijgen en ons niet richten op de 20% die níét wil veranderen.’ Commelin gebruikt
daarvoor de term verleiden; het gaat erom de bereidheid en het enthousiasme voor verande-
ring dat er óók is, te benutten. Ervoor te zorgen dat je ambassadeurs hebt. Om bewust
 mensen die enthousiast zijn in te zetten. 

Jullie wisseling van de wacht heeft plaatsgevonden op een strategische moment; het moment
waarop de ontwikkeltraject wordt opgevolgd door het implementatietraject. Welke successen
zijn er reeds behaald waarop voortgebouwd kan worden? En waar ligt de uitdaging? 
De Kort: ‘We komen nu in de fase van implementatie, maar de ontwikkeling loopt ook
gewoon door gedurende het gehele programma. Dus het is niet zo dat de ontwikkeling nu
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klaar is. Maar het belangrijkste is, denk ik, dat KeI nu op de kaart staat. Niet altijd met
evenveel gejuich. Maar ik denk dat velen zich realiseren dat KeI een belangrijk project is
voor de Rechtspraak. En ook dat velen het besef hebben dat de O&O-component daarvan
een heel wezenlijk onderdeel is. Dat het dus veel meer is dan IT alleen.’ 

Commelin beaamt dit. ‘KeI staat en het is in die zin onbetwist. Bovendien is het een ontzet-
tend leuke programmaorganisatie. Er zit enorm veel energie. De uitdaging die ik nu zie met
betrekking tot de implementatie is dat mensen enthousiast worden over wat er in praktijk
wordt gebracht. Dat ze het gevoel hebben: dit helpt mij. Dit helpt mij mijn werk beter te
doen, en ik heb meer tijd voor de dingen die echt belangrijk zijn.’ Daarvoor, zo geeft ze aan,
is het van belang dat op alle niveaus en op allerlei manieren ondersteuning plaatsvindt. ‘Dat
betekent dat onze rol als programmaleider is veranderd. We hebben deels wel een sturende
rol, omdat dat wat wij bedacht hebben geïmplementeerd moet worden. Het is niet vrijblijvend.
Maar er is ook faciliterend deel; we willen de gerechten zo veel mogelijk helpen met
 opleidingen, formats en andere manieren van ondersteuning. En tot slot hebben we een
monitorende rol, moeten we bezien of wat we hebben afgesproken ook lukt. Gaan we onze
doelen halen?’ 

‘Daar komt bij’, voegt De Kort toe, ‘dat het een illusie is te denken dan verandering ooit
afgelopen zal zijn. Net zoals bij het Centraal Station in Amsterdam, als de huidige ver -
bouwing af is, direct een nieuwe verbouwing gestart gaat worden, zo zal het ook bij KeI
gaan. In 2018 is het niet af. Het is een continue beweging.’
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