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Van gegeven naar verdiend gezag
Hoe kan transparantere rechtspraak (blijvend) 
bijdragen aan legitimiteit?

Stephan Grimmelikhuijsen1

Transparantie en legitimiteit van de rechtspraak
In de afgelopen jaren is al veel geschreven over de vermeende afname van het ‘mythische’ 
gezag van de rechtspraak,2 of in elk geval de vanzelfsprekendheid van dit gezag.3 De klas-
siek-modernistische opvatting van gezag op basis van juridische bevoegdheid en positie 
alleen is aan erosie onderhevig.4 De tijd dat de rechter vonnissen met een minimale motive-
ring kon afdoen lijkt ver achter ons te liggen. Het idee is nu dat gezag ‘van onderaf’ moet 
komen en dat dit moet worden verdiend.5 Transparantie, ofwel openheid over het doen en 
laten van de rechtspraak, wordt vaak genoemd als een manier om dit te realiseren.6     

Dat dit thema de rechtspraak bezighoudt blijkt wel uit de jaarlijkse Rechtspraaklezingen. 
Van de twaalf lezingen die sinds 2006 zijn gehouden, gingen er maar liefst zeven expliciet 
in op de ‘zichtbaarheid’ of ‘transparantie’ van de rechtspraak.7 In 2008 sprak hoogleraar 
Gabriël van den Brink over de noodzaak voor rechters om meer interactie met burgers aan 
te gaan over hun vonnissen. In 2009 concludeerde toenmalig voorzitter van de Algemene 
Rekenkamer, wijlen Saskia Stuiveling, dat de rechtspraak ‘op een schat aan gegevens over 
ontwikkelingen in de samenleving’ zit, maar dat deze informatie nauwelijks gedeeld wordt 
met de maatschappij. Twee jaar later bepleitte journalist Marc Chavannes meer zichtbaar-

1 De auteur bedankt de redactieleden van Rechtstreeks voor hun uitgebreide feedback en suggesties op een 

eerdere versie van dit artikel. Het onderzoek dat aan de basis ligt van dit artikel is gefinancierd door de Neder-

landse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (VENI-451-15-024).

2 Gommer 2008.

3 Prins 2013.

4 Versteeg & Hajer 2010.

5 Gommer 2008.

6 Stuiveling 2009.

7 Van den Brink 2008; Stuiveling 2009; Chavannes 2011; Frissen 2012; Schnabel 2013; Heijne 2016; Thomas 2017.
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heid van en verantwoording door de Rechtspraak in het publieke debat. In 2012 ging de 
lezing van hoogleraar bestuurskunde Paul Frissen over de reputatie van de rechtspraak 
waarbij hij een pleidooi hield voor ‘reputatie op afstand’: de rechtspraak moet aandacht 
besteden aan haar reputatie, vooral om te laten zien dat zij ‘anders’ is dan andere instituties.

Voormalig SCP-directeur Paul Schnabel sprak over veranderende kwaliteitsoordelen over 
de rechtspraak; rechters worden niet meer alleen intern binnen de eigen professie op juri-
disch-inhoudelijke kwaliteit beoordeeld, maar daarnaast door de maatschappij die ook kijkt 
naar zaken zoals snelheid van de procedure en transparantie van het proces.8 Ook de twee 
meest recente Rechtspraaklezingen hadden een sterke link met het thema. In 2016 beargu-
menteerde filosoof en columnist Bas Heijne in zijn lezing dat meer transparantie en zicht-
baarheid van de rechtspraak juist afbreuk zouden kunnen doen aan het rechterlijk gezag. Hij 
wijst het idee dat rechters vaak in de media moeten verschijnen af. In plaats daarvan con-
cludeert hij: ‘Wanneer de rechtsstaat verdedigd moet worden in tijden van toenemende 
subjectiviteit en emotionaliteit, gaat het er niet om haar af te schilderen als iets dat boven de 
samenleving hangt, afstandelijk en ongenaakbaar, maar als iets dat zich in het hart van onze 
samenleving bevindt, en tegelijk groter is dan ons allemaal. Het is dus niet zozeer de rechter 
die meer zichtbaar moet worden, als wel de rechtsstaat zelf.’9 
Hoewel Heijne zich in eerste instantie afzet tegen het idee dat rechters moeten meegaan in 
de mediacultuur en juist niet te ‘dichtbij’ moeten komen, geeft hij hier expliciet aan dat ook 
hij niet gelooft in de rechtspraak die enkel leunt op gezag op basis van autoriteit. In lijn met 
dit betoog benadrukte voormalig Lord Chief Justice of England and Wales John Thomas 
tijdens zijn lezing in 2017 het belang van het ‘uitdragen van de rechtsstaat’ via de media. 

Concluderend kunnen we stellen dat het veranderende karakter van legitimiteit van de recht-
spraak – van ‘natuurlijk en van bovenaf’ naar ‘verdiend en van onderop’ – al een decennium 
lang een terugkerend thema is in de rechtspraak. Hoewel er in verschillende rechtspraaklezin-
gen uiteenlopende perspectieven zijn gehanteerd zien we op een wat algemener niveau dat 
men transparantie of zichtbaarheid vaak noemt als antwoord op dit veranderende karakter van 
legitimiteit. Kortom, door transparanter te zijn over beslissingen en aandacht te vragen voor 
de kernwaarden van de rechtspraak, zo is het idee, kan legitimiteit verdiend worden. 

Ook in diverse onderzoeken is de afgelopen jaren aandacht besteed aan transparantie van de 
Rechtspraak en de mogelijke effecten hiervan. In 2011 deed de commissie Van Rooy de 
aanbeveling om meer camera’s in de rechtszaal toe te laten. In 2013 verscheen een uitge-

8 Schnabel 2013.

9 Heijne 2016.
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breide verkenning van de WRR met daarin een pleidooi voor een ‘bekritiseerbare’ recht-
spraak.10 De rechtspraak zou meer open moeten staan voor kritiek – wat volgens de onder-
zoekers niet direct hoeft te impliceren dat daarmee afbreuk wordt gedaan aan de onafhanke - 
lijkheid van rechters en finaliteit van vonnissen.11 In een onderzoeksrapport op basis van 
gesprekken met rechters bepleitten Frissen, ’t Hart en Sieckelinck voor meer aandacht voor 
‘reputatiemanagement’ van de rechtspraak bij publieke opinieleiders en beslissers om de 
legitimiteit van de rechtspraak op peil te houden.12

Een meer behoudend geluid klinkt door in het in 2016 verschenen proefschrift van Sietske 
Dijkstra, zelf rechter bij de Rechtbank Noord-Nederland. Zij beargumenteert op basis van een 
analyse van bestaande regelgeving dat het ambt van rechter maakt dat de persoonlijke uitings-
vrijheid beperkt is. Daarom zijn de uitingsmogelijkheden die een rechter op individueel vlak 
kan ondernemen om ‘de rechtspraak’ uit te dragen beperkt. ‘Modernere’ manieren van uiten, 
zoals sociale media of televisieoptredens verenigen zich slecht met het rechterlijk ambt vol-
gens Dijkstra. Wel kan er gedacht worden aan activiteiten zoals wetenschappelijke artikelen 
of voorlichting op scholen. In Rechtstreeks reageerden rechter Joyce Lie (actief op Twitter) en 
raadsheer Ybo Buruma overigens kritisch op de stelling van Dijkstra.13 Hun betoog lag meer 
in lijn met de eerdergenoemde literatuur en Rechtspraaklezingen. 

De aandacht voor dit onderwerp houdt dus al tien jaar aan. Toch lijkt ons begrip over de 
complexe relatie tussen transparantie en legitimiteit nog niet veel preciezer en gedegener te 
zijn dan tien jaar geleden. De hoeveelheid empirisch onderzoek dat de werkelijke of ‘echte’ 
effecten van transparantie op legitimiteit onderzoekt is beperkt.14 Een eerste stap in het ver-
krijgen van meer inzicht in de effecten is het openen van de black box tussen transparantie 
en legitimiteit. Hoe ziet deze complexe relatie eruit? Dit artikel verkent deze vraag en doet 
dat op de volgende twee manieren. 

Ten eerste zal het begrip transparantie afgepeld worden, door te kijken welke betekenissen aan 
transparantie worden toegekend door rechters en raadsheren zélf. Ik analyseer 23 diepte-inter-
views met rechters en raadsheren en laat ik zien wat zij verstaan onder de term transparantie. 
Door als het ware ‘door de ogen van rechters’ te kijken naar het begrip transparantie kan hiervan 

10 Broeders et al. 2013.

11 Zie ook Prins 2013.

12 Frissen, ’t Hart en Sieckelinck 2012.

13 Dijkstra 2017; Lie 2017; Buruma 2017.

14 Maar zie: Grimmelikhuijsen & Klijn 2015 voor een experimentele analyse van de effecten van tv-serie De Recht-

bank op vertrouwen.
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een diepgravend inzicht verkregen worden. Aan de hand van de eigen ervaringen en definities 
van rechters wordt een conceptueel kader ontwikkeld waarin drie hoofdvormen van transparan-
tie worden onderscheiden: zaaks, organisatorische en institutionele transparantie. Ook komt 
aan bod in hoeverre de respondenten menen of de huidige transparantie al dan niet volstaat. 

Ten tweede kijk ik naar wetenschappelijke literatuur over de zogenoemde ‘positiviteitstheorie’ 
om zo een preciezer en meer verklarend kader te bieden voor de relatie tussen transparantie en 
legitimiteit.15 In de kern stelt deze theorie dat doordat de Rechtspraak zo ‘anders’ is dan 
andere (politieke) instituties zij kan rekenen op meer goodwill van de bevolking. Rechters zijn 
immers apolitiek, onafhankelijk en onpartijdig in hun besluitvorming. Dergelijke waarden 
worden positiever beoordeeld dan de waarden waarmee de politiek geassocieerd wordt: com-
promissen, gekibbel en partijdigheid. Tot slot zal ik betogen dat de drie vormen van transpa-
rantie alle op een andere manier en mate kunnen bijdragen aan legitimiteit van de rechtspraak.

Een waarschuwing vooraf: dit artikel biedt geen ‘definitief’ antwoord op de vraag wat transpa-
rantie inhoudt en hoe transparantie en legitimiteit zich tot elkaar verhouden, maar het geeft wel 
een aanzet voor verdere discussie en onderzoek hierover. Het artikel zal helpen om specifieke 
initiatieven, zoals begrijpelijke vonnissen, mediaoptredens, et cetera te begrijpen vanuit een 
breder conceptueel kader. Ook worden ‘grote’ verwachtingen ten aanzien van transparantie en 
legitimiteit nader gepreciseerd. Ten slotte maak ik duidelijk in welke soort transparantie mijns 
inziens moet worden geïnvesteerd – of juist niet. Ik zal benadrukken dat blijvende aandacht 
voor transparantie nodig is, en uitleggen waar die aandacht vooral op gericht zal moeten zijn.

Methodologische verantwoording onderzoek
Voordat ik dieper op voornoemde aspecten inga geef ik hier kort een methodologische verant-
woording voor de diepte-interviews die de basis vormen voor het eerste deel van dit artikel. 
Ik heb, voor dit artikel, interviews van elk ongeveer een uur afgenomen, bij 23 rechters en 
raadsheren.16 De respondenten zijn via verschillende kanalen geworven: via de overleg-
structuren van de verschillende rechtsgebieden (de LOV’s) en via persoonlijke contacten. 

15 Gibson & Caldeira 2009.

16 De volgende personen heb ik gesproken (met tussen haakjes de hoofdbetrekking ten tijde van interview): mr. 

V.M.M. van Amstel (senior rechter, Rechtbank Midden-Nederland), mr. M.J.A.G. van Baal (senior rechter, Recht-

bank Limburg), mr. H. Benek (rechter, Rechtbank Midden-Nederland), prof. dr. mr. M.W.C. Feteris (president, 

Hoge Raad), mr. M.F. Gielissen (senior rechter, Rechtbank Gelderland), mr. S.C. Hagedoorn (senior rechter, 

Rechtbank Midden-Nederland), mr. D.H. Hamburger (senior rechter, Rechtbank Zeeland-West-Brabant), mr. A.P. 

Hameete (senior rechter, Rechtbank Rotterdam), mr. U. van Houten (senior rechter, Rechtbank Overijssel), mr. J.H. 

Klifman (senior rechter, Rechtbank Limburg), mr. J. Lie (rechter, Rechtbank Oost -Brabant), mr. M.W. Ouweneel 
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Totaal aantal gesprekken 23

Gemiddelde duur interview 1 uur

Man/vrouw 13/10

Raadsheren/rechters 5/18

Meer dan vijftien jaar ervaring 10

Rechtsgebied 6 civiel / 8 straf / 9 bestuur 

Tabel 1 Overzicht gesproken rechters en raadsheren

Hoewel een dergelijk kleine groep respondenten niet representatief is voor de hele popu-
latie rechters in Nederland, is er wel sprake van een diverse steekproef op basis van 
geslacht, rechtsgebied en ervaring. Voor kwalitatieve diepte-interviews is juist deze diver-
siteit in respondenten belangrijk, om zo diverse contexten en gezichtspunten mee te 
nemen in de analyse.17 Deze diversiteit heeft geleid tot een rijker begrip van het concept 
transparantie. 

Alle gesprekken zijn met toestemming van de respondenten opgenomen en getranscri-
beerd. Deze transcripties zijn geanalyseerd en gecodeerd met behulp van NVivo. NVivo 
is een softwareprogramma om kwalitatieve interviews mee te coderen en analyseren. De 
interviews zijn in eerste instantie gecodeerd op basis van vooraf bepaalde onderwerpen 
(zie kader op p. 18). Vervolgens zijn deze codes geabstraheerd op basis van onderlinge 
relaties: bijvoorbeeld sterk overlappende labels worden samengevoegd onder één nieuw 
label. 

Ieder interview was gestructureerd aan de hand van enkele vooraf vastgestelde onderwer-
pen om de onderlinge vergelijkbaarheid van de resultaten te vergroten. Deze vragen zijn in 
het kader op de volgende pagina per onderwerp weergegeven. Naast deze standaardvragen 
werd er in ieder gesprek doorgevraagd op initiële antwoorden. 

(rechter-commissaris, Rechtbank Gelderland), mr. F.M. Rijnbeek (rechter, Rechtbank Oost -Brabant), mr. N.J.M. 

Ruyters (rechter-plv., Gerechtshof ’s-Hertogenbosch), mr. dr. C.A. Schreuder (rechter, Rechtbank Rotterdam), mr. 

M.J. Slootweg (senior rechter, Rechtbank Midden-Nederland), mr. A. Stehouwer (senior raadsheer, Centrale Raad 

van Beroep), mr. J.D. Streefkerk (rechter, Rechtbank Oost -Brabant), mr. D.M. Thierry (raadsheer, Gerechtshof Den 

Haag), mr. dr. W.E.C.A. Valkenburg (senior raadsheer, Gerechtshof ’s-Hertogenbosch), mr. drs. A. Verburg (senior 

rechter, Rechtbank Midden-Nederland), mr. M.M. Verhoeven (senior rechter, Rechtbank Overijssel) en mr. C. 

Wallis (rechter-plv., Rechtbank Midden-Nederland).

17 Bryman 2012.
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Begrip transparantie

Wat betekent transparantie voor u? Waarmee associeert u het begrip?

Ervaart u ‘een roep om transparantie’ vanuit de maatschappij?

Is het volgens u nodig dat de rechtspraak transparanter wordt? 

Wat zou de Rechtspraak – in zijn algemeenheid – moeten doen om transparanter te worden?

Wat voor instrumenten zijn hiervoor geschikt?

Transparantie op individueel niveau

Vindt u dat rechters iets zouden moeten veranderen in hun handelen om zittingen transparanter 

te maken? 

Heeft u het idee dat hier iets in is veranderd in de afgelopen jaren? 

Hangt dit ook van het type zaak af? 

Denkt u dat dit voor uw sector anders ligt dan voor andere sectoren? 

Behandelt u wel eens zaken die veel (media)aandacht krijgen en doet u dan dingen anders tijdens 

de zitting of in de voorbereiding van zo’n zaak? 

Legitimiteit

Heeft u het idee dat u als rechter op dit moment anders wordt benaderd door partijen? En op 

maatschappelijk niveau? 

Denkt u dat transparantie kan bijdragen aan legitimiteit van de rechtspraak? 

Ziet u ook gevaren van meer transparantie?

Ervaren rechters een legitimiteitsprobleem? 
Voordat we kijken naar transparantie ga ik eerst in op de vraag of rechters überhaupt een 
probleem ervaren op het gebied van de legitimiteit van de rechtspraak. Het begrip legiti-
miteit wordt door rechters zelf vaak in verband gebracht met gezag, maar interessant 
genoeg merken rechters in de rechtszaal zelf weinig van het vaak besproken betwiste 
gezag van de rechter (R2, R3, R9, R11, R14, R16, R18). Slechts een enkeling ervaart 
zelf een verandering in de rechtszaal. Zo merken sommige respondenten dat burgers 
eerder kwaad reageren (R20) of ter zitting nieuw bewijsmateriaal meenemen en dan niet 
accepteren dat dit niet ter plekke mee kan worden gewogen (R5). Daarnaast noemen 
diverse respondenten dat zij het idee hebben dat er sneller gewraakt wordt (R6, R12, 
R20). 

Hoewel de meeste rechters niet een daadwerkelijke afname van gezag ervaren, zeggen 
drie rechters expliciet dat zij ervaren dat er meer ‘gepresteerd’ moet worden om het gezag 
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af te dwingen. Voorbeelden die zij noemen om hun gezag te verhogen zijn: laten zien dat 
je het dossier compleet beheerst en duidelijk partijen het gevoel geven dat hun standpun-
ten serieus genomen worden (R1, R11, R15). Tegelijkertijd benadrukken rechters ook het 
belang van het ‘ouderwetse’ gezag door de symboliek en mystiek rondom de rechterlijke 
macht (R1, R2, R9, R14, R23). Een bestuursrechter verwoordt dit sentiment als volgt: 
‘Om het heel simpel te zeggen: als mijn buren ruzie hebben en ik stap naar buiten en ik 
zeg: “Ik zal wel even beslissen wie er gelijk heeft”, dan gaan ze daar niet naar luisteren. 
Terwijl als mijn toga aantrek en ze hier heb […] dan luisteren ze wel. Die context en die 
mystiek hebben we ook wel nodig.’ (R2)

Hoewel men dus niet per definitie in de rechtszaal zelf een sterk veranderende legitimiteit 
ervaart, hebben vrijwel alle geïnterviewde rechters en raadsheren (behalve R1 en R8) wél 
het idee dat de legitimiteit van de rechtspraak op maatschappelijk niveau veranderd is. Het 
vertrouwen in de rechtspraak in Nederland is relatief hoog (rond de zeventig procent), maar 
men erkent dat dit niet betekent dat de Rechtspraak op haar lauweren kan rusten. Een raads-
heer formuleert het als volgt: ‘Wat dat betreft [legitimiteit, SG] doen we het niet zo slecht. 
Ik denk dat als we dat vertrouwen op dat niveau willen houden of willen vergroten, dat we 
ons dan niet in een ivoren toren moeten begeven, van: “Het is goed, omdat wij vinden dat 
het goed is”.’ (R22)

Dit idee wordt tamelijk breed gedeeld onder de geïnterviewden: het vertrouwen in de recht-
spraak is hoog, maar er is wel ‘iets aan de hand’. Volgens sommigen moet er meer gepres-
teerd worden in de rechtszaal, maar met name leeft het idee dat er vanuit media, politici en 
burgers kritischer wordt gekeken naar de rechtspraak. 

Drie kernvormen: zaaks-, organisatorische en institutionele transparantie
Mijn eerste vraag aan de geïnterviewde rechters en raadsheren was: ‘Wat betekent de term 
transparantie volgens u?’ Veel respondenten geven aan hier openbaarheid van rechtspraak 
onder te verstaan. Zij benadrukken dat de rechtspraak al openbaar is: de meeste zittingen 
zijn publiekelijk toegankelijk. Tegelijkertijd vinden vrijwel alle respondenten dat transpa-
rantie meer is dan dit. Ook begrijpelijke vonnissen vallen hier bijvoorbeeld onder. Gedu-
rende de gesprekken die ik heb gevoerd schetsen rechters een rijk beeld van het begrip 
transparantie. Hierin zijn hoofdvormen van transparantie te herkennen. 

Tabel 2 ontleedt (op basis van de gesprekken) transparantie op drie niveaus: op het zaaks-
niveau, het organisatorische niveau en het institutionele niveau.



20

rechtstreeks 2/2018 Van gegeven naar verdiend gezag

1. Zaakstransparantie 2. Organisatorische 

transparantie

3. Institutionele transparantie

Kernwoorden Doorgrondelijkheid, 
inzichtelijkheid

Verantwoording, 
controleerbaarheid

Communicatie, uitdragen 
rechtsstaat

Voornaamste 

doelgroep

Procespartijen Waakhonden, indirect: 
maatschappij

Maatschappij als geheel

Instrumenten Begrijpelijke vonnissen, 
heldere denkkaders, 
publieksversies van 
vonnissen

Openheid over 
nevenfuncties, 
procedure zaakstoede-
ling 

Voorlichting op scholen, social 
media, gezicht op tv

Mogelijke 

negatieve 

gevolgen

Vonnis kan niet altijd ‘tot 
achter de komma’ 
beredeneerd worden, 
gebrek aan duidelijkheid

Te veel vastgelegde 
procedures kunnen 
leiden tot verstarring en 
bureaucratie 

Op social media en televisie is 
er soms weinig ruimte voor 
nuance. Nuance van recht-
spraak komt mogelijk slecht 
over tussen soundbites

Tabel 2 Het begrip transparantie ontleed: drie vormen

Zaakstransparantie: inzichtelijke denkkaders en een begrijpelijk vonnis
Vrijwel alle respondenten benoemen op enig moment tijdens de interviews begrijpelijke 
vonnissen als een manier om als individuele rechter uitleg en openheid te verschaffen naar, 
in eerste instantie, de procespartijen. In tweede instantie kunnen ook buitenstaanders door 
begrijpelijke vonnissen goed kennisnemen van de overwegingen van een rechter (R2, R4, 
R7, R11, R13, R17). Sommigen betwijfelen hoeveel burgers nu daadwerkelijk een vonnis 
lezen en of het altijd mogelijk is om lastige juridische werkelijkheden uit te leggen aan het 
publiek (R5, R8). Toch is de algemene consensus dat begrijpelijke en heldere vonnissen van 
belang zijn. Het gaat dan niet zozeer over ‘jip-en-janneketaal’, maar bijvoorbeeld over de 
opbouw van een vonnis, het uitleggen van de strafmaat, het vermijden van moeilijke 
begrippen, of het uitspreken van publieksversies wanneer er veel media-aandacht is (R11). 

Een fundamenteel dilemma dat door sommige rechters wordt aangestipt is dat niet alles 
zich laat motiveren. Zo is een strafmaat in een vonnis niet een wiskundige formule die ‘tot 
op de komma’ beargumenteerd kan worden (R18). Een respondent maakt de volgende ver-
gelijking om dit dilemma duidelijk te maken: ‘Ik vergelijk het weleens met een juryrapport. 
Je hebt drie hele goede kandidaten en uiteindelijk wint er één de prijs. Normaliter vind je in 
het juryrapport waarom deze heeft gewonnen. Maar probeer maar een juryrapport te schrij-
ven waarin je ook uitlegt waarom de nummer een beter is dan de nummer twee. Dat is ver-
schrikkelijk moeilijk. Het is de vraag of dat de mensen altijd zal overtuigen.’ (R15)
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Naast de motivering geven respondenten (R6, R7, R10, R17, R12, R23) aan dat zij ook tijdens 
een zitting bewust bezig zijn met openheid richting de procespartijen. Zij geven aan dat zij 
tijdens hun zittingen expliciet aandacht besteden aan het duidelijk maken van hun denkkaders 
en ‘stand van zaken’ in hun denken. Een respondent uit het bestuursrecht zegt hierover: ‘Trans-
parantie vat ik op als informatie over je stand van denken op dat moment in het kader waarbin-
nen je denkt te gaan beslissen op dat moment, zodat partijen daarop kunnen reageren en je hier 
eventueel in kunnen bijsturen.’ (R7) 
Interessant in dit kader is dat dit vooral door rechters uit de bestuurs- en civiele sector wordt 
genoemd. In het strafrecht ligt een dergelijke vorm van transparantie volgens de respondenten 
ingewikkelder, omdat dit de kans op wraking zou kunnen vergroten, meer dan in het civiele of 
bestuursrecht. Immers, als je als rechter al voor de uitspraak aangeeft wat je stand van denken 
is kan dit lijken op vooringenomenheid. Toch geven ook strafrechters aan dat dit meevalt en dat 
je hiervoor goed de sfeer tijdens de zitting moet aanvoelen: ‘Mijn ervaring is dat dat eigenlijk 
reuze meevalt. Ik ben nog nooit gewraakt omdat ik een voorlopig oordeel gaf. (…) Op het 
moment dat ik merk dat er een ongelooflijke spanning is bij partijen en dat die al zitten te mop-
peren, dan hou ik gewoon rustig mijn mond. Dan ben ik daar wat terughoudender in.’ (R3)

Een derde aspect van zaakstransparantie heeft betrekking op media-aandacht en aanwezig 
publiek bij individuele zaken. Respondenten geven aan dat zij de zitting anders aanpakken 
wanneer daarvan sprake is. Zo is tijdens gesprekken regelmatig aangegeven dat wanneer er 
journalisten en/of publiek in de zaal zitten de zaak vaak wat uitgebreider wordt uitgelegd of 
publieksversies van vonnissen worden geschreven (R9, R12, R16, R18), maar dat dit de 
inhoud van de zaak (uiteraard) niet verandert (R19).

Organisatorische transparantie: het voorkomen van misstanden 
De integriteit van de Nederlandse rechterlijke macht staat hoog aangeschreven. Toch bena-
drukken enkele geïnterviewde rechters dat transparantie nuttig kan zijn om eventuele mis-
standen, of de schíjn van misstanden te voorkomen (bijv. R14, R17). Een bestaand initiatief 
is het register van nevenfuncties van alle rechters en raadsheren in Nederland. Van de open-
baarheid van een dergelijk register gaat, zo is het idee, een preventieve werking uit. Daar-
naast laat het zien aan de buitenwereld dat er op dit vlak niets te verbergen is. 
Transparantie op het organisatieniveau moet dan ook vooral gezien worden als een soort 
verantwoordingsmechanisme. Een ander voorbeeld van een dergelijk verantwoordings-
mechanisme is openheid over zaakstoedeling. Op dit moment is de wijze van zaakstoe-
deling per rechterlijke instantie verschillend en niet duidelijk voor de buitenwereld. Een 
mogelijk risico is dat bij zaakstoedeling op enige wijze belangenverstrengeling optreedt. 
Veel respondenten antwoorden inderdaad dat zaakstoedeling idealiter op een transparante 
basis geschiedt, vooral omdat dit als signaal afgeeft dat deze beslissingen niet in ‘achter-
kamertjes’ worden gemaakt (R2, R14, R17, R19).  
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Een uniforme wettelijke regeling voor zaakstoedeling ontbreekt in Nederland. Door een 
helder en transparant systeem hiervan wordt de kans op belangenverstrengeling kleiner en 
kan aan de buitenwereld worden uitgelegd waarom een bepaalde zaak bij een rechter is 
terechtgekomen. 
Enkele rechters geven aan dat deze vorm van transparantie zich vooral richt op het voorko-
men van misstanden en van de schijn van belangenverstrengeling (R14, R17). Dit raakt de 
kern van een van de basisideeën achter transparantie: als je niets te verbergen hebt kun je 
hier open over zijn. Toch zitten er in de uitvoering mogelijke complicaties aan deze vorm 
van transparantie. Bijvoorbeeld, sommige zaken zijn zeer complex en vragen specifieke 
expertise. Dit maakt dat sommige zaken slechts door enkele rechters behandeld kunnen 
worden en hier zou dan een uitzondering op de random toewijzing moeten worden gemaakt. 
Dit soort uitzonderingen lijken echter gemakkelijk in een zaakstoedelingssysteem te passen. 

Institutionele transparantie: uitdragen van de rechtsstaat
Institutionele transparantie gaat over het ‘instituut Rechtspraak’. Dit gaat dan met name om 
de waarden die de rechtspraak uitdraagt als geheel, zoals onafhankelijkheid en onpartijdig-
heid. Veel respondenten associëren ‘transparantie’ met name hiermee – in eerste of tweede 
instantie (R3, R9, R11, R13, R15, R16, R22, R23). Institutionele transparantie behelst een 
strategisch en educatieve functie. Veel respondenten merken op dat de rechtsstaat en de rol 
van de rechterlijke macht daarin nauwelijks bekend is bij het grote publiek. Daardoor wor-
den sommige vonnissen, met name in het strafrecht, niet begrepen: ‘Kennis over wat wij 
doen is niet erg wijdverbreid’ (R13). Dit leidt vaak tot ophef en frustratie bij procespartijen 
maar ook bij het grote publiek. Respondenten benadrukken dat er meer aandacht mag zijn 
voor de werking van het recht gericht op het brede publiek. Een citaat van een respondent 
werkzaam in het strafrecht (R16) geeft deze visie weer: ‘Dus als je nou weet dat het [een 
strafrechtszaak, SG] zo spannend is bij de burgers, bij de samenleving (...) zet er dan een 
rechter neer die daar gewoon fatsoenlijk gaat zitten, mensen aankijkt en dan eerst eens even 
uitlegt hoe het zit. In normale taal. En daar dan ook de uitleg geeft dat de handen gebonden 
zijn voor een rechter op sommige terreinen, dan komt er misschien een klein beetje meer 
begrip.’ (R16) 
Hierbij wordt ook gedacht aan een soort charismatisch ‘gezicht’, iemand die kan aanschui-
ven bij televisieprogramma’s die in meer algemene zin iets over de rechtspraak kan vertel-
len als daar aanleiding voor is. Het format moet dan wel passend zijn: ‘Als je in Nederland 
iemand van de rechterlijke macht zou vinden die bij De Wereld Draait Door ons vak en ons 
werk over het voetlicht zou kunnen brengen, zoals bijvoorbeeld Robbert Dijkgraaf bij de 
exacte wetenschappen, dan denk ik dat je enorm veel wint. Maar als het een format wordt 
waar je eigenlijk weer moet constateren dat nuance – en ons werk is voor een groot deel 
nuance – op de televisie niet werkt, dan moet je het niet doen.’ (R9)  
In dit citaat zien we een opvatting die meerdere respondenten verkondigen. Men is vaak 
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wel voorstander van meer zichtbaarheid op televisie, maar is daarbij bang dat de nuance 
verloren gaat. Er moet daarom worden nagedacht over een mediastrategie, met name waar 
en onder welke voorwaarden een vertegenwoordiger van de rechterlijke macht aan tafel 
aanschuift. 

Onder de respondenten was weinig discussie over de meer traditionele vormen van voor-
lichting. Denk hierbij aan open dagen of Meet the judge-bijeenkomsten op scholen. Rech-
ters merken tijdens de gesprekken vaak op dat wanneer er een schoolklas in de rechtszaal 
zit, zij tussen de zaken door vragen van de scholieren beantwoorden. 

Een van de meest betwiste aspecten van institutionele transparantie betreft het gebruik van 
social media, en met name het professioneel gebruik van Twitter. Ongeveer een derde van de 
respondenten benadrukt de risico’s van een medium als Twitter en ziet niet wat dit zou moeten 
opleveren. Een derde van de respondenten heeft een neutrale of onverschillige houding. Vaak 
heeft men zelf weinig affiniteit met het medium, maar zijn er geen bezwaren als anderen het op 
een professionele wijze gebruiken. Een derde van de respondenten is voornamelijk positief en 
ziet het als een manier om iets meer voorlichting te kunnen geven over het werk van rechters. 
Zij geven aan dat zolang rechters terughoudend zijn met opiniërende tweets en zolang persoon-
lijk en professioneel gebruik niet door elkaar heen lopen, social media een nuttige wijze van 
voorlichting kunnen zijn.  
Dat betekent dat zo’n twee derde van de rechters op zijn minst ‘geen bezwaar’ heeft tegen het 
zakelijk gebruik van Twitter. Een bestuursrechter vat het als volgt samen: ‘Ik heb het idee dat 
daar binnen de rechtspraak toch argwanend naar wordt gekeken, want wat doe je nou met Twit-
ter... Ik vind het positief omdat het een bepaald publiek aanspreekt. Je kunt met korte zinnen 
toch een verwijzing plaatsen. Je kunt iets signaleren, de aandacht op iets vestigen. (…) Ik zie 
het bezwaar niet zo. Op het moment dat je gaat twitteren, vind ik wel dat daar een bepaalde 
voorzichtigheid bij hoort. Ik zou dan niet foto’s van in het zwembad met je kinderen plaatsen. 
Daar moet je je wel van bewust zijn.’ (R11)

Aandacht voor welke transparantere rechtspraak? 
Op basis van de besproken driedeling ga ik nu kijken naar enkele concrete initiatieven. Is er 
voor iedere vorm van transparantie aandacht binnen de rechtspraak? Met name voor zaaks-
transparantie en institutionele transparantie lijkt dit het geval te zijn. 

Aandacht voor zaakstransparantie 
‘Begrijpelijke taal’ is een al jaren terugkerend thema in de rechtspraak en sluit aan bij zaaks - 
transparantie. Zo heeft Maarten Feteris, president van de Hoge Raad, begrijpelijke taal als 
een van de speerpunten voor zijn termijn genoemd, is er jaarlijks een prijs voor het beste 
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begrijpelijke vonnis en is er met enige regelmaat aandacht voor in de literatuur.18 Op dit 
punt is er dus veel aandacht voor transparantie. 

Het onderzoek onder respondenten laat ook zien dat er andere concrete voorbeelden van 
transparantie zijn waar mogelijk meer aandacht aan gegeven zou kunnen worden. Op het 
gebied van zaakstransparantie benoemen sommige rechters dat vonnissen discursief open-
gebroken zouden moeten worden. Dit wil zeggen dat vooral de overwegingen – voor én 
tegen – achter het stellige vonnis meer inzichtelijk gemaakt moeten worden. Volgens Corien 
Prins geven dergelijke vormen van transparantie meer ruimte voor bekritiseerbaarheid van 
de rechtspraak.19

Het hiervoor genoemde voorbeeld raakt wel een gevoelig punt, en dit is ook in de inter-
views onderkend: een uitspraak is geen wiskundige formule die tot achter de komma ver-
klaard kan worden. Hoewel rechters zich deels kunnen beroepen op jurisprudentie, ‘vaste 
formules’ van de Hoge Raad of richtlijnen, is er in de toepassing op de concrete omstandig-
heden van het geval de nodige beslisvrijheid. Waarom voor straf A wordt gekozen is prima 
te motiveren, maar waarom níet voor optie B of C is vaak een stuk lastiger en het is de 
vraag of dit anderen zal overtuigen. 

Een tweede belangrijk discussiepunt op het vlak van zaakstransparantie is het geheim van 
de raadkamer: openheid hiervan staat op gespannen voet met de vrije deliberatie van argu-
menten en standpunten. In het verlengde daarvan zien de meeste respondenten dan ook 
weinig in het vergroten van transparantie door middel van dissenting opinions; naast dat het 
niet zou passen in de Nederlandse rechtscultuur is men bij het ‘raadkameren’ sterk op zoek 
naar consensus (R6, R12, R14, R15, R19, R21). 

Aandacht voor organisatorische transparantie 
Op het niveau van organisatorische transparantie bestaat al een openbaar register waarin 
nevenfuncties en voorgaande betrekkingen van alle rechters en raadsheren zijn opgenomen. 
Echter, of een functie past bij het bekleden van het rechterlijk ambt wordt in hoge mate aan 
het oordeel van de rechter zelf overgelaten.20     

Een belangrijk en langlopend punt van kritiek is de niet-transparante wijze van zaakstoe-
deling. De zaakstoedeling verschilt per gerecht en is opgenomen in bestuursreglementen. 

18 Zie bijvoorbeeld Verburg 2018.

19 Prins 2013.

20 Van Emmerik, Loof & Schuurmans 2014.
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Hierin staan echter geen transparante en navolgbare regels voor de toedeling van zaken aan 
rechters.21 In gevoelige zaken waar de zaakstoedeling en onpartijdigheid in twijfel wordt 
getrokken, zoals Chipshol, Wilders of de zaak Demmink, kan een transparante en vastge-
legde procedure helpen om hierop een goed antwoord te bieden. Hoewel sinds enige jaren 
een werkgroep Code Zaakstoedeling werkt aan een uitwerking van een dergelijk reglement, 
zijn de resultaten hiervan tot zover nog niet bekend.22 Ook de commissie Evaluatie Wet 
herziening gerechtelijke kaart concludeerde dat aanpassingen en ontwikkeling van zaaks-
verdelingsinstrumenten nog niet van de grond komen.23

Al met al lijkt er voor deze vorm van transparantie op onderdelen wel aandacht te zijn 
– zoals nevenfuncties – maar zijn er weinig concrete initiatieven op het gebied van heldere 
zaakstoedeling en duidelijke regels omtrent incompatibele nevenfuncties ontbreken. 

Aandacht voor institutionele transparantie 
Voor institutionele transparantie is veel aandacht geweest in de eerdergenoemde Recht-
spraaklezingen en ook in het rapport over reputatiemanagement van de rechtspraak.24 Con-
creet zijn er inmiddels diverse gerechten en individuele rechters actief op Facebook en 
Twitter. Het bekendste voorbeeld is Judge Joyce die op zowel Twitter als Facebook mensen 
informeert over de rechtspraak. Inmiddels zijn er diverse televisieseries waarbij men in 
meer algemene zin een inkijkje krijgt in het dagelijkse werk van rechters, zoals enige jaren 
geleden De Rechtbank bij de publieke omroep en meer recent Voor de rechter bij RTL5. 
Ook schuift de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, Frits Bakker, soms aan bij tele-
visieprogramma’s zoals Nieuwsuur. Daarnaast bestaan de meer traditionele voorlichtings-
activiteiten zoals open dagen of voorlichting op scholen. 

Hoewel dergelijke optredens kunnen bijdragen aan zichtbaarheid en kennis is het een 
open vraag of dit voldoende is om een groter publiek in aanraking te laten komen met het 
instituut Rechtspraak. Zou er bijvoorbeeld een duidelijker ‘gezicht’ moeten zijn, een cha-
rismatische rechter die kan optreden en uitleggen namens de rechtspraak? Zou de Recht-
spraak een uitgebreide voorlichtingscampagne met reclamespotjes moeten opzetten om 
de speciale functie van het instituut meer voor het voetlicht te brengen? Onder een deel 
van de geïnterviewde rechters bestaat het idee dat dit element van transparantie meer 
aandacht verdient. 

21 Van Emmerik & Schuurmans 2016.

22 Van Emmerik & Schuurmans 2016.

23 Commissie Evaluatie Herziening gerechtelijke kaart 2017, p. 9.

24 Frissen, ’t Hart en Sieckelinck 2012.
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Het geschetste conceptuele kader biedt handvatten om concrete initiatieven te categoriseren. 
Verder, en dat vormt het tweede kernpunt van dit artikel, kan er, door concrete initiatieven te 
plaatsen in dit kader, ook specifieker gekeken worden naar de te verwachten gevolgen voor de 
maatschappelijke legitimiteit van de rechtspraak. Om de complexe relatie tussen transparantie 
en legitimiteit verder te duiden zal ik eerst het begrip legitimiteit nader definiëren. 

Legitimiteit en de positiviteitstheorie
Om het mogelijke effect van transparantie, in welke vorm dan ook, op legitimiteit beter te 
begrijpen is het belangrijk om duidelijk te maken wat wordt verstaan onder het concept 
legitimiteit. Zoals bij de meeste ‘grote’ concepten bestaat discussie over de precieze defini-
tie van legitimiteit. In de politicologie wordt hierbij vaak het werk van David Easton 
gebruikt. Volgens Easton, een van de invloedrijkste politicologen van de twintigste eeuw, 
bestaat legitimiteit uit een gedeeld belang dat particuliere en partijpolitieke belangen over-
stijgt. De rechtspraak, bijvoorbeeld, wordt in het algemeen gezien als een belangrijke insti-
tutie, ook al zal een deel van de bevolking het oneens zijn met specifieke beslissingen, of 
gaan bepaalde beslissingen in tegen het particuliere belang van een groep burgers. Hierbij is 
het onderscheid tussen institutionele en specifieke legitimiteit van belang. Bij specifieke 
legitimiteit gaat het erom of burgers het idee hebben dat zij de verlangde prestaties en uit-
komsten van een institutie verkrijgen.25 Bij institutionele legitimiteit gaat het niet zozeer om 
wat een institutie – zoals de Rechtspraak – in concreto ‘doet’, maar meer wat zij in 
abstracto representeert en betekent voor een persoon. Je zou institutionele legitimiteit kun-
nen zien als een ‘reservoir van goede wil’ van burgers ten opzichte van de rechtspraak. 
Wanneer dit reservoir vol is, dus het algemene vertrouwen hoog, helpt dit burgers om nega-
tieve uitkomsten, of uitkomsten waar zij tegen zijn, te accepteren.26

Bij specifieke legitimiteit in de rechtspraak gaat het om steun voor specifieke aspecten 
zoals vonnissen. Mensen kunnen het hiermee eens of oneens zijn. Een ‘verkeerd’ vonnis 
betekent nog niet meteen dat ook de institutionele steun wordt aangetast. Een institutie als 
de Rechtspraak heeft in algemene zin een hoge mate van institutionele steun van het 
publiek, dat wil zeggen dat er een tamelijk groot reservoir van goede wil is. Dit helpt om 
vonnissen waar men het mee oneens is toch te accepteren. 

Er ontstaan risico’s voor een institutie wanneer er sprake is van een lage mate van institutio-
nele legitimiteit en er impopulaire beslissingen moeten worden genomen. Wanneer rechters 
in een grote en in de publieke belangstelling staande zaak eigenlijk een impopulaire beslis-

25 Easton 1975, p. 437.

26 Easton 1975, p. 444.
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sing moeten nemen, terwijl tegelijkertijd de algemene legitimiteit onder druk staat, zijn zij 
wellicht genegen hun oren te laten hangen naar wat ‘de maatschappij’ vindt om zo de insti-
tutie voor aanvallen van buitenaf te beschermen.27     

De correlatie tussen institutionele en specifieke steun is er wel, maar niet altijd heel sterk.28 Je 
kunt het instituut Rechtspraak zeer legitiem vinden maar het tegelijkertijd zeer oneens zijn met 
sommige vonnissen. Onderzoek uit de Verenigde Staten laat zien dat institutionele legitimiteit 
voor de Supreme Court niet snel verandert door enkele vonnissen. Sterker nog, zelfs heel con-
troversiële beslissingen, zoals Bush v. Gore zorgden niet voor minder legitimiteit.29 Toch staan 
specifieke en institutionele legitimiteit niet geheel los van elkaar. Je zou kunnen zeggen dat de 
relatie tussen specifieke en institutionele legitimiteit ‘stroperig’ is. Een ‘verkeerd’ vonnis heeft 
geen invloed op institutionele (algemene) steun, maar wanneer er vrijwel alleen maar vonnis-
sen worden gewezen die men als illegitiem ervaart, dan raakt het reservoir van goede wil op 
den duur leeg en zou er een probleem kunnen ontstaan voor institutionele steun.30     

In de politicologische literatuur bestaat over het algemeen een tamelijk optimistische kijk 
op hoe legitimiteit van de rechtspraak gevormd wordt. De dominante theorie is de zoge-
noemde ‘positiviteitstheorie’.31 Deze theorie is met name toegespitst op de Supreme Court 
van de Verenigde Staten. Ondanks de fundamentele verschillen met het Nederlandse rechts-
systeem bevat deze theorie interessante inzichten die relevant zijn voor de Nederlandse 
situatie. Volgens deze theorie, die door middel van experimenten en survey-onderzoek 
inmiddels vaak getoetst is, reageren mensen doorgaans positief op blootstelling aan infor-
matie over de rechtspraak. Ook als het gaat om een omstreden zaak. Dit komt doordat wan-
neer mensen iets horen, zien of lezen over de rechtspraak, bestaande – positieve – denk-
beelden worden geactiveerd. Voor veel mensen gaat dit over de algemene waarden die de 
rechtspraak voor hen representeert, zoals onpartijdige, onafhankelijke en doordachte 
besluitvorming. Veel symboliek, zoals de toga, representeren dergelijke waarden en dit laat 

27 Gibson & Nelson 2016.

28 Easton 1975.

29 De uitslag van de presidentsverkiezingen van 2000 in de doorslaggevende staat (Florida) was lang onduidelijk. 

Hoewel George W. Bush een voorsprong had van een paar honderd stemmen, was er onduidelijkheid over een 

bepaald type stembiljet en de telling ervan. Er ontstond een oproep tot hertelling van de stemmen. Na een 

slepend juridisch proces vonniste het Supreme Court, met vijf rechters voor en vier tegen, dat de stemmen in de 

staat Florida niet verder herteld hoefden te worden. Dit betekende de definitieve overwinning van George W. Bush. 

30 Gibson & Nelson 2016.

31 Gibson & Caldeira 2009.
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mensen eens te meer beseffen dat de rechterlijke macht een onafhankelijke en onpartijdige 
institutie is, fundamenteel ‘anders’ dan de meer politieke instituties in ons bestel.32     

De legitimiteit van de rechtspraak wordt mogelijk pas ondermijnd wanneer men verwacht dat 
zij niet een onafhankelijke en juridische, maar een politieke institutie is. Zo blijkt uit een Ame-
rikaans experiment dat wanneer men het idee krijgt dat de redenering van een rechterlijke 
beslissing gebaseerd is op politieke waarden en beweegredenen, dit een negatief effect heeft op 
legitimiteit.33 Aan de andere kant is het risico dat een politiek frame dominant wordt klein. Uit 
survey-onderzoek blijkt dat zelfs bij de zeer gepolitiseerde benoemingen van Supreme Court 
justices de meeste burgers de politieke kleur van een benoemde rechter accepteren, mits zij het 
idee hebben dat de rechter in kwestie uitstekende juridische competenties heeft.34     
Het risico op een sterke politieke framing van de rechtspraak in Nederland lijkt klein, maar 
is zeker aanwezig. Denk bijvoorbeeld aan de ‘D66-rechters’-uitspraak van Geert Wilders, 
maar ook aan andere zeer zichtbare zaken waarin de onpartijdigheid van rechters ter discus-
sie stond, zoals de zaken Demmink en Chipshol. Wanneer een dergelijk politiek frame 
dominant zou worden, kan dit een bedreiging vormen voor de institutionele legitimiteit. 

In de volgende paragraaf zal ik deze positiviteitstheorie toepassen op de Nederlandse situa-
tie en koppelen aan de zaaks-, organisatorische en institutionele transparantie. 

Legitimiteit: van algemene verwachting naar specifieke relaties
Concrete empirische onderzoeken die de hiervoor besproken positiviteitstheorie toetsen in 
de Nederlandse context zijn er nauwelijks. Wel laat een veldexperiment zien dat wanneer 
mensen naar een televisieserie hebben gekeken over de rechtspraak zij hierin (tijdelijk) 
meer vertrouwen krijgen.35 Blootgesteld worden aan informatie over rechters en rechtspraak 
kan dus positieve invloed hebben op hoe burgers de rechtspraak beoordelen. 
Hoewel het empirische bewijs dus schaars is, biedt de positiviteitstheorie in combinatie met 
het ontwikkelde conceptuele kader specifieke verwachtingen ten aanzien van de relatie 
tussen de drie vormen van transparantie (zaak, organisatie en institutie) en de twee soorten 
legitimiteit (specifiek en algemeen). Tabel 3 geeft alvast een samenvatting. 

Zoals gezegd is de onderliggende aanname van de positiviteitstheorie dat meer blootstelling 
aan informatie over de rechtspraak uiteindelijk goed is voor haar legitimiteit. Dit betekent 
niet dat meer transparantie uitsluitend tot meer legitimiteit zal leiden. Er ontstaat een risico 

32 Gibson, Lodge & Woodson 2014, zie ook de Rechtspraaklezing van Frissen uit 2012.

33 Baird & Gangl 2006.

34 Gibson & Caldeira 2009.

35 Grimmelikhuijsen & Klijn 2015.
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wanneer informatie laat zien dat rechterlijke besluitvorming politiek van aard is, of de 
schijn bestaat dat dit zo is. Dergelijke informatie vermindert het rechtstatelijke en ‘speciale’ 
karakter van de rechtspraak. 

Zaakstransparantie en legitimiteit
Bij zaakstransparantie zou men kunnen denken aan vonnissen waarin niet goed wordt gemoti-
veerd waarom er gekozen is voor een lichte straf. Zonder goede uitleg over de achtergrond 
van een zaak en de gekozen strafmaat ontstaat er ruimte voor kritiek over de persoonlijke 
voorkeuren van rechters, bijvoorbeeld dat zij laag straffen omdat zij een bepaalde politieke 
voorkeur hebben.  

1. Zaakstransparantie 2.  Organisatorische 

transparantie

3.  Institutionele 

transparantie

Heeft betrekking 

op

Individuele zaken Rechterlijke organisatie Rechtspraak als instituut 
en individuele zaken

Raakt type  

legitimiteit

Specifiek Specifiek en institutio-
neel

Institutioneel 

Potentieel bereik 

van informatie

Voor de meeste zaken: 
zeer beperkt, maar voor 
enkele zaken (aandacht 
pers) juist groot

Doorgaans beperkt tot 
enkele geïnteresseerden, 
procespartijen of 
journalisten

Groot

Strategisch doel Versterken specifieke 
steun, op lange termijn 
mogelijk vertaling in 
sterkere institutionele 
legitimiteit.

Versterken institutionele 
steun. Zorgen dat 
basisinformatie over 
procedures op orde is 
zodat ook voor kritische 
burgers duidelijk is dat 
de rechterlijke organisa-
tie transparant is en 
conform vastgelegde 
procedures handelt.

Versterken institutionele 
legitimiteit, met de hoop 
dat dit op termijn ook 
tot meer steun in 
specifieke zaken leidt.

Risico Motivatie van een vonnis 
is niet duidelijk en wordt 
gezien als beïnvloed 
door persoonlijke 
voorkeuren van de 
rechter.

Rechters blijken veel 
nevenfuncties te hebben 
die hun onpartijdigheid 
beïnvloeden. 
Zaakstoedeling wordt 
niet gezien als objectief. 

Rechtspraak als institutie 
wordt speelbal in een 
maatschappelijk debat, 
wordt gezien als ‘ook 
maar een mening’. 

Tabel 3 Verwachtingen ten aanzien van de relatie tussen transparantie en legitimiteit
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Een uitgebreidere en begrijpelijke motivering van een vonnis zou kunnen bijdragen aan meer 
steun voor een vonnis (specifieke legitimiteit). Uit eerder onderzoek weten we dat het geven 
van dossierinformatie over individuele zaken kan helpen het beeld van burgers bij te stellen. 
Hoewel dit niet per se hetzelfde is als zaakstransparantie laat een experiment van De Keijser 
et al. wel zien dat een groep burgers die een volledig dossier te lezen kreeg meer in lijn met 
rechters ‘straffen’ dan burgers die slechts een kort krantenbericht voor ogen kregen.36     

Veel initiatieven in het kader van zaakstransparantie bereiken doorgaans slechts een klein 
publiek, tenzij er sprake is van een zeer mediagenieke zaak. Vaak gaat het dan om strafrechte-
lijke zaken hetgeen maar een deel van de rechtspraak vertegenwoordigt. Weinig mensen heb-
ben de tijd en motivatie om zich uitgebreid te verdiepen in individuele zaken, zoals aan de 
orde was in het experiment van De Keijser et al. Vanuit een meer strategisch perspectief zou 
deze vorm van transparantie zich moeten richten op het versterken van specifieke legitimiteit. 

Organisatorische transparantie en legitimiteit
Wat betreft organisatorische transparantie zijn er waarschijnlijk minder sterke positieve 
effecten te verwachten op legitimiteit. Hoofdzakelijk komt dit doordat deze vorm van trans-
parantie gaat over informatie over hoe bepaalde systeemwaarborgen geregeld zijn. Uit een 
in 2013 uitgevoerde enquête onder burgers blijkt dat zij nauwelijks interesse hebben in 
informatie die gelinkt is aan organisatorische transparantie.37 In deze enquête is niet direct 
gevraagd naar zaakstoedeling of nevenfuncties, maar de enquête geeft wel aan dat slechts 
9 procent van de respondenten interesse heeft in hoe rechters benoemd worden, 10 procent 
heeft interesse in informatie over wrakingen van rechters en 9 procent heeft interesse in de 
politieke achtergrond van rechters. Ter vergelijking: 59 procent heeft interesse in strafzaken 
en 48 procent over de hoogte van straffen. 

Op basis van de interviews en het conceptuele kader werd al gesteld dat deze vorm van 
transparantie meer gericht is op degenen met een ‘waakhondfunctie’, zoals journalisten. 
Ook is dergelijke informatie relevant voor degenen die direct bij een proces betrokken zijn. 
Indirect is deze informatie natuurlijk wel relevant voor het brede publiek vanwege het alge-
mene belang van een integere rechtspraak. Strategisch gezien is dus wel van belang om 
dergelijke informatie over de interne organisatie en procedures zoals zaakstoedeling op orde 
te hebben, zodat ook voor kritische volgers duidelijk is dat de rechterlijke organisatie trans-
parant is en conform vastgelegde procedures handelt. 

36 De Keijser, Van Koppen & Elffers 2006.

37 Jonkers 2013.
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Institutionele transparantie en legitimiteit
Institutionele transparantie tot slot richt zicht meer op interactie met de maatschappij en 
– zoals betoogd in eerdere Rechtspraaklezingen – ‘het uitdragen van de rechtsstaat’. Aan 
dergelijke meer strategische communicatie is behoefte, zo blijkt uit het eerder aangehaalde 
onderzoek van Petra Jonkers dat 54 procent van een representatieve groep respondenten 
vindt dat media vaker moeten berichten over wat goed gaat in de rechtspraak.38 Wat kunnen 
we verwachten ten aanzien van de invloed van deze vorm van transparantie op legitimiteit? 
Eerder onderzoek laat zien dat blootstelling aan informatie over de rechtspraak, zelfs al is 
deze puur symbolisch, positieve attitudes activeert en legitimiteit vergroot.39 Anderzijds is 
algemene legitimiteit, anders dan specifieke legitimiteit, slechts beperkt beïnvloedbaar.40 
Deze vorm van transparantie is vermoedelijk dan ook een kwestie van lange adem. 
Daarnaast lijkt het weinig kwaad te kunnen om door middel van social media en een ster-
kere aanwezigheid op televisie de kernwaarden van de rechtspraak uit te dragen. Professio-
neel en niet-opiniërend gebruik van social media en een geschikt format op televisie zijn 
dan wel van belang. Ook hier zien we dat er interessante initiatieven zijn uit het verleden 
die hebben bijgedragen aan een positief beeld van de Nederlandse rechtspraak. Zo hadden 
mensen die keken naar de serie De Rechtbank meer vertrouwen in rechters dan een contro-
legroep die dit niet deed, hoewel dit effect na zes maanden weer was verdwenen.41

Concluderend
Kortom, uiteenlopende vormen van transparantie kunnen op verschillende manieren bijdra-
gen aan specifieke en algemene legitimiteit. Belangrijk hierbij is dat de rechtspraak in 
Nederland al een groot ‘reservoir van goede wil’ bij het publiek heeft en dat hieruit geput 
kan worden. Zo blijkt uit opinieonderzoek van Eurobarometer dat 76 procent van de men-
sen de onafhankelijkheid van de Nederlandse rechtspraak als redelijk tot zeer goed beoor-
deelt. Hoewel rechterlijk gezag meer betwist wordt en er kritisch gereageerd wordt op indi-
viduele uitspraken, is er dus nog altijd een hoge mate van institutionele legitimiteit. In 
figuur 1 is dit schematisch weergegeven.

Figuur 1 laat het volgende zien. Allereerst dat verwacht wordt dat zaakstransparantie met 
name een direct effect heeft op specifieke legitimiteit, dat wil zeggen de steun voor speci-
fieke vonnissen waarbij de zaakstransparantie hoog is. De dunne pijl van specifieke naar 
algemene legitimiteit laat zien dat één specifiek vonnis waarschijnlijk een beperkte invloed 

38 Jonkers 2013.

39 Gibson, Lodge & Woodson 2014.

40 Gibson & Nelson 2016.

41 Croes & Klijn 2012.
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heeft op de algemene legitimiteit van het instituut Rechtspraak. Echter, op basis van de 
positiviteitstheorie verwachten we dat zaakstransparantie indirect en op lange termijn wel 
degelijk kan bijdragen aan algemene legitimiteit.

Ten tweede laat de figuur zien dat niet te verwachten valt dat institutionele transparantie een 
direct en groot effect op de algemene legitimiteit zal hebben. De verklaring hiervoor is dat 
deze vorm van legitimiteit meer algemene waarden representeert. Wel kan het sterker uit-
dragen van kernwaarden van de rechtspraak, of – in de woorden van Frissen – ‘het laten 
zien van haar andersheid’ leiden tot een groter inzicht in het belang van een goed functione-
rende rechterlijke macht. Dit kan gradueel leiden tot een versterking van algemene legitimi-
teit. 

Ten derde geven de gestippelde lijntjes vanuit organisatorische transparantie aan dat hier-
van beperkte positieve effecten verwacht mogen worden. Eerder is dit een noodzakelijke 
conditie. Bijvoorbeeld, als men zou weten dat de zaakstoedeling of nevenfuncties goed en 
transparant geregeld zijn, zou dit dan werkelijk tot méér legitimiteit leiden?  
In die zin verwacht ik dat organisatorische transparantie een ‘hygiënefactor’ is. Vergelijk 
het met een etentje in een fijn restaurant waar u een bezoekje brengt aan het toilet. Het is er 
keurig schoon. Dit zal niet bijdragen aan een hogere tevredenheid met dit restaurant. Echter, 
waarschijnlijk zal uw tevredenheid wel áfnemen wanneer in hetzelfde fijne restaurant het 
toilet al dagen niet lijkt te zijn schoongemaakt. 

Transparantie

OrganisationeelZaak Institutioneel

Legitimiteit 

Specifiek Algemeen 

Sterke relatie
Zwakke relatie
Noodzakelijke voorwaarde

Figuur 1 Verwachtingen voor specifieke en algemene legitimiteit
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Kortom, deze vorm van transparantie zal dus vermoedelijk niet leiden tot meer legitimiteit, 
maar mogelijk wel tot een afname van legitimiteit wanneer er gebreken worden geconsta-
teerd (gebrekkige informatie, onheldere zaakstoedeling). 

Conclusie: gezag verdienen vraagt om aanhoudende aandacht
‘Het’ gezag van de rechtspraak is niet langer een vanzelfsprekendheid.42 Het idee is dat 
gezag nu verdiend moet worden.43 Transparantie, bijvoorbeeld door middel van begrijpe-
lijke vonnissen, wordt vaak aangedragen als een manier om dit te doen. Op basis van een 
literatuurstudie en 23 diepte-interviews met rechters en raadsheren heb ik een conceptueel 
kader geschetst om het begrip transparantie te preciseren. Daarnaast heb ik een set aan spe-
cifieke verwachtingen geformuleerd ten aanzien van de relatie tussen transparantie en legi-
timiteit. 

Allereerst vormen deze verwachtingen een agenda voor toekomstig empirisch onderzoek. 
Met enkele collega’s ben ik bezig om deze onderzoeksagenda uit te werken en uit te voeren. 
Zo kijken we onder meer naar effecten van diverse soorten uitleg van vonnissen in een 
persbericht en naar de invloed van intensieve media-aandacht voor individuele zaken op 
legitimiteit en vertrouwen. De resultaten van deze onderzoeken worden nog gepubliceerd.

De geformuleerde verwachtingen zijn echter ook in het hier en nu van waarde. In lijn met 
eerdere bijdragen in Rechtstreeks en onderzoeksrapporten44 denk ik dat het huidige relatief 
hoge niveau van vertrouwen niet betekent dat de Rechtspraak op haar lauweren kan rusten. 
Dit niveau van vertrouwen zou men kunnen zien als ‘een reservoir van goede wil van de 
bevolking’, dat kan helpen om controversiële vonnissen te accepteren.45 Dit reservoir is 
goed gevuld en kan een stootje hebben. Door actief in te zetten op institutionele transparan-
tie blijft het niveau van het reservoir op peil en zullen ook controversiële vonnissen geac-
cepteerd worden door het grootste deel van de bevolking. Hierin is het benadrukken van 
kernwaarden van de rechtspraak, onafhankelijkheid en onpartijdigheid, om haar ‘anders-
heid’ te benadrukken, cruciaal.46

Daarnaast is er veel aandacht binnen de rechtspraak voor zaakstransparantie, en dan met 
name op het terrein van begrijpelijkheid. Dit zal vermoedelijk goed zijn voor de steun voor 

42 Gommer 2008; Prins 2013; Versteeg & Hajer 2010.

43 Stuiveling 2009.

44 Van Emmerik, Loof & Schuurmans 2014; Broeders et al. 2013; Prins 2013.

45 Zie Easton 1965; 1975; Gibson, Lodge & Woodson 2014.

46 Frissen 2012; Frissen, ’t Hart en Sieckelink 2012.
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specifieke vonnissen, maar op korte termijn is het effect op de legitimiteit op het niveau van 
het instituut waarschijnlijk beperkt. Hooguit is hier indirect op lange termijn een ‘doorsijpel - 
effect’ te verwachten van specifieke naar algemene steun voor de rechtspraak. 

Tot slot lijkt in het debat minder aandacht te zijn voor wat ik in dit artikel organisatorische 
transparantie heb genoemd. Waar het bij institutionele transparantie vooral gaat over het 
strategisch uitdragen van waar de rechterlijke macht voor staat en wat zij doet, en zaaks-
transparantie vooral gericht is op het bieden van meer inzicht in de besluitvorming van rech-
ters, heeft organisatorische transparantie een sterk verantwoordingselement. Het verantwoor-
den van nevenfuncties gebeurt al, maar met name op het terrein van zaakstoedeling lijkt nog 
een slag te winnen.47 Een goed geregeld en transparant systeem van zaakstoe deling kan cri-
tici tegemoetkomen die de onpartijdigheid van de rechtspraak in twijfel trekken. 

Kortom, de relatie transparantie en legitimiteit is complexer en minder eenduidig dan vaak 
wordt aangenomen. Aanhoudende aandacht voor al deze drie vormen van transparantie is 
nodig om legitimiteit van de Rechtspraak als instituut en van specifieke vonnissen op hoog 
niveau te houden. 
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