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De rechtspleging mag zich verheugen in een toenemende aandacht

van het publiek. Voor de rechtsplegers zelf is niet alle aandacht even

verheugend. Pers, politiek en publiek zijn zich actiever met de rechts-

pleging gaan bemoeien en dat leidt niet louter tot uitingen van bijval.

Over de hele linie lijkt sprake van een heroverweging van doelen en

middelen, de rol, het nut en de effectiviteit van de rechtspleging. Dit

artikel richt zich op een van de regelmatig terugkerende thema’s in die

discussie: de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechterlijke

macht en de mechanismen die deze dienen te handhaven. Tot die

checks and balances behoren, naast de mogelijkheid tot appel en

cassatie, klachtenprocedures en de regelingen voor wraking en

verschoning.

De aandacht voor de checks and balances in de rechtspleging komt

niet zozeer voort uit veranderingen in de procesinrichting of uit plot-

seling optredende gebreken, maar lijkt voort te vloeien uit een veran-

derende verhouding tussen rechterlijke macht en maatschappij. De

onafhankelijkheid en onpartijdigheid zijn voor rechters belangrijke

beroepswaarden, die intern als professionele norm dienen te worden

gehandhaafd, en die naar buiten met regelmaat moeten worden

verdedigd. In toenemende mate worden onafhankelijkheid en onpar-

tijdigheid ook als omgevingseis gesteld en wordt om verantwoording

gevraagd. 

Buitenstaanders stellen de vraag welke garanties de checks and balances

hen bieden om op te treden wanneer rechters niet onafhankelijk of

onpartijdig lijken te zijn. Waar het vanuit de invalshoek van interne

bewaking van de professionele normen valt te begrijpen dat omwille

van de onafhankelijkheid slechts rechters zelf beslissen welke klachten

in behandeling worden genomen en wanneer een klacht gegrond is, is

dat vanuit het outsidersperspectief minder begrijpelijk.

In de Europese jurisprudentie over onafhankelijkheid en onpartijdig-

heid, op basis van het EVRM, wordt het belang van ‘outsiders’-perspec-
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tief benadrukt: ‘Justice must not only be done, it also must be seen te

be done’. Ook onder Nederlandse rechters lijkt het feit dat zelfs de

schijn van partijdigheid dient te worden vermeden inmiddels een

breed geaccepteerd standpunt te worden.

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het

ministerie van Justitie (WODC) verrichtte recent twee onderzoeken

naar aspecten van deze problematiek: het onderzoek naar de neven-

functies van rechters (Eshuis en Dijkhoff, 2000) en het onderzoek naar

wraking en verschoning (Ter Voert en Kuppens, 2002). In dit artikel

gaan de onderzoekers in op de resultaten van die onderzoeken, in

samenhang met verwante thema’s als de rechter-plaatsvervanger en

de behandeling van klachten. De centrale vraag daarbij is hoe de

onafhankelijkheid en onpartijdigheid van rechters voor rechtzoekenden

zijn gewaarborgd en in hoeverre de checks and balances aanpassing

behoeven. 

Onafhankelijkheid en onpartijdigheid

Met betrekking tot de zittende magistratuur wordt het begrip onaf-

hankelijkheid meest gebruikt waar het gaat om de verhouding tussen

de rechtsprekende macht en andere machten. Onder die ‘andere

machten’ worden niet alleen de counterparts in de trias politica

begrepen, maar ook de invloed van bijvoorbeeld de pers, actiegroepen

en het grootkapitaal. Het begrip onpartijdigheid wordt vooral gebruikt

waar het gaat om de houding van een rechter in een concrete rechts-

zaak. Die dient objectief en neutraal te zijn, vrij van vooringenomenheid

of vooroordeel jegens de partijen en het onderwerp van het geschil.

De onafhankelijkheid van de zittende magistratuur kan worden

begrepen als een voorwaarde – maar geen garantie – voor onpartijdig-

heid.

Veranderende houding tegenover publieke dienstverlening

Waar vroeger kritische beschouwingen over het functioneren van de

zittende magistratuur vooral in nette bewoordingen in juridische vak-

bladen werden geuit, spelen nu de populaire media een steeds grotere
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rol. Ook de toon verandert. Treffende voorbeelden zijn de publicaties

van de groep ‘verontruste burgers’ (Stichting Worm, 1996). Maar ook

journalisten, wetenschappers en politici uiten regelmatig ongezouten

kritiek (De Jong, 2002; Leistra, 2002; NRC, 2002).

De veranderde houding van media en publiek ten aanzien van de zit-

tende magistratuur past in een meer algemene trend waarin publieke

dienstverleners en professionele beroepsgroepen met toenemende

argwaan worden bekeken. Ten aanzien van publieke dienstverlening

ligt een omslagpunt in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Het ideaal

van de verzorgingsstaat was op haar retour, en de kritiek op het func-

tioneren van publieke instellingen mondde uit in tal van privatiserings-

operaties. Het kennelijk falen van publieke dienstverleners vertaalde

zich in toenemende eisen aan de verantwoording over hun taakuitoe-

fening. De lotgevallen van teleurgestelde gebruikers van de publieke

dienstverlening zijn een populair item geworden in een groeiend

aantal televisieprogramma’s en ook politici in verkiezingstijd bevestigen

met graagte de negatieve stereotypen. De zittende magistratuur

behoort zeker niet tot de meest ‘aangeschoten’ publieke dienstverleners

en geniet nog immer veel vertrouwen. Maar ook zij wordt inmiddels

met regelmaat stevig onder vuur genomen.

Veranderingen binnen de zittende magistratuur

Gelet op de checks and balances zijn ook veranderingen binnen de zit-

tende magistratuur zelf van belang. Sociologische analyses wijzen op

de evolutie van de ‘jurist-notabele’ – gedreven door culturele en morele

idealen – naar de ‘jurist-expert’, nog slechts gelegitimeerd door zijn

kennis van het recht. In de Verenigde Staten wordt in dat kader

gesproken van een moraalcrisis in de juridische beroepen (zie Kwak,

2001, voor een bespreking van de relevante literatuur).

De huidige veranderingen in zittende magistratuur kunnen onder

meer worden geschetst via de wisseling van generaties. De wederop-

bouwgeneratie maakte plaats voor de protestgeneratie, die inmiddels

ook tot de oudere garde behoort. De yuppengeneratie zal het stokje

overnemen, terwijl de patat- en achterbankgeneraties inmiddels hun

loopbaanplanningen rond moeten hebben. Dat beeld is ongetwijfeld
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wat hilarisch, maar die opeenvolgende generaties illustreren wel de

toenemende individualisering in normen, waarden en idealen. Parallel

aan de wisseling van generaties heeft in de zittende magistratuur ook

een sterk feminiseringproces plaatsgevonden. Daarmee is niet gezegd

dat we in Nederland, in navolging van de Verenigde Staten, van een

moraalcrisis kunnen spreken. Wel vormen de veranderingen binnen

de beroepsgroep een punt van aandacht in het discours over de

checks and balances. 

Twee onderzoeken

Als gezegd verrichtte het WODC recentelijk twee onderzoeken die de

problematiek rond onpartijdigheid en onafhankelijkheid van rechters

belichten. Het onderzoek Nevenfuncties Zittende Magistratuur (Eshuis

en Dijkhoff, 2000) bevat een inventarisatie van functies die door leden

van de beroepsgroep naast de rechtspraak worden vervuld, alsmede

een inventarisatie van regels en opinies over zulke functiecombinaties.

Het andere onderzoek, Schijn van partijdigheid, beschrijft de omvang

en redenen van wraking en verschoning, de wenselijkheid van een

verschoningscode en opvattingen over problematische nevenfuncties

van rechters (Ter Voert en Kuppens, 2002). 

Nevenfuncties

In de jaren zeventig van de vorige eeuw klonk een luide kritiek op de

zittende magistratuur: eenzijdig van samenstelling, gezeten in een

ivoren toren. Rechters dienden meer maatschappelijk actief te worden.

Volgens de overlevering ligt daar het beginpunt van een ontwikkeling

die twintig jaar later tot een nieuwe golf van kritiek zou leiden: de

functies die rechters naast hun hoofdtaak zijn gaan vervullen zouden

tot onwenselijke functiecombinaties en verstrengeling van belangen

leiden. Dit alles mondde in 1997 uit in de verplichting voor rechters

opgave te doen van hun nevenfuncties, die zijn opgenomen in een

openbaar register. Uit de enquête die in het kader van het onderzoek

Schijn van partijdigheid werd gehouden, blijkt dat de meeste (vaste)

rechters nevenfuncties vervullen: 77% vervult ten minste één neven-
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functie, 51% heeft er twee of meer. Aan de hand van het register van

nevenfuncties kunnen partijen vaststellen of een rechter via zijn

nevenfuncties wellicht activiteiten verricht, contacten onderhoudt of

belangen heeft die zijn onafhankelijkheid of onpartijdigheid zouden

kunnen aantasten. De regeling is overigens niet waterdicht. In de eerste

plaats is bij herhaling gebleken dat de registratie niet compleet is

(Ruijs, 1997; Eshuis en Dijkhoff, 2000). In de tweede plaats is de rege-

ling niet volledig sluitend, daar partijen van tevoren niet weten welke

rechter hun zaak behandelt. Wanneer de identiteit van de rechter niet

bekend is voordat deze vonnis wijst, is een wraking vanwege een

nevenfunctie onmogelijk. 

Het onderzoek naar de nevenfuncties werd destijds geëntameerd door

de Directeur Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Juridische beroepen,

met het oog op een met de zittende magistratuur te voeren discussie

over de wenselijkheid van bepaalde functiecombinaties. Voor zover er

discussie met de zittende magistratuur ontstond richtte die zich echter

niet op de functiecombinaties, maar op het rapport zelf. Met name op

het feit dat de overzichten van voorkomende functiecombinaties niet

waren uitgesplitst naar vaste rechters en honorair plaatsvervangers.

Ook toen met een aanvullende rapportage alsnog aan die wens

tegemoet werd gekomen, bleef dat debat uit. 

In het onderzoek De schijn van partijdigheid is de draad evenwel weer

opgepakt, middels een opiniepeiling onder rechters. Ook werd in dat

onderzoek nagegaan in welke mate nevenfuncties een aanleiding

vormden tot het terugtrekken, verschonen of wraken van rechters. Dat

blijkt in de praktijk nauwelijks het geval. Kuijer (2002) vermoedt dat,

met de constante aandacht voor nevenfuncties in de afgelopen jaren,

men juist op dat punt zeer alert is geworden. Daarnaast kan worden

gewezen op enkele praktische belemmeringen: het feit dat partijen

voor de behandeling van hun zaak vaak niet weten welke rechter die

zal behandelen (en derhalve niet vooraf kunnen kijken welke neven-

functies die rechter vervult), de angst voor de repercussies van een

wrakingsverzoek en het feit dat een wraking op basis van nevenfuncties

moet plaatsvinden voordat vonnis is gewezen (terwijl pas op dat

moment een vermoede ‘bias’ van de rechter wordt geconcretiseerd).
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Ook een derde verklaring is mogelijk: nevenfuncties hebben nooit tot

veel problemen geleid; het is de publiciteit rond een beperkt aantal

(mogelijke) ‘incidenten’ die tot overmatige aandacht heeft geleid. 

Over die andere kwestie, de wenselijkheid om een functie als rechter

te combineren met bepaalde andere functies, geeft het onderzoek

interessante inzichten. Rond 8% van de rechters, raio’s en O.M.-leden

vindt geen enkele nevenfunctie onverenigbaar met het rechtersambt.

Opmerkelijk is dat bij advocaten dit percentage hoger ligt, namelijk op

18%. O.M.-functies en politieke functies liggen het meest gevoelig. De

combinatie O.M.-lid en rechter-plaatsvervanger wordt door meer dan

de helft van de rechters, raio’s en advocaten onverenigbaar genoemd.

O.M.-leden vinden deze combinatie beduidend minder vaak proble-

matisch (27%). De combinatie komt in de praktijk wel voor: ongeveer

6% van de ondervraagde O.M.-leden blijkt rechter-plaatsvervanger 

te zijn. 

Politieke nevenfuncties worden door bijna de helft van alle onder-

vraagden afgekeurd. Overigens is het begrip ‘politieke functie’ tamelijk

ambigu. In het onderzoek Nevenfuncties werden functies als bestuurs-

lid of commissie van een politieke partij als ‘politiek’ getypeerd.

Indien het begrip ruimer wordt gedefinieerd kunnen ook functies

waarin de politieke kleur een rol speelt worden meegerekend, zoals lid

van de Eerste Kamer, Provinciale Staten of een gemeenteraad. Ook die

functies worden door rechters als nevenfunctie uitgeoefend. 

Ruim een derde van de ondervraagden vindt commissariaten of

bezoldigde functies bij commerciële instellingen en functies waarin

men betrokken is bij overheidsbeleid niet verenigbaar met het rech-

terswerk. Een kwart van de ondervraagden vindt wetgevingsactiviteiten

van rechters niet gepast en ongeveer 20% vindt de combinatie advocaat

en rechter-plaatsvervanger niet verenigbaar. Een deel van deze groep

vindt deze combinatie alleen in het eigen arrondissement proble-

matisch.

Men kan zich afvragen wat precies de status is van dit soort gegevens.

Ze zijn primair niet meer dan wat ze zijn: de opinies van rechters en

enkele andere juridische professionals over de vraag in hoeverre men

vindt dat bepaalde functies met die van rechter kunnen worden
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gecombineerd. Tevens zou men er uit af kunnen leiden in hoeverre, en

op welke terreinen, er draagvlak bestaat om bepaalde functiecombi-

naties te verbieden of beperken. Wat we echter niet weten is waarom

de respondenten bepaalde functiecombinaties afwijzen: doen ze dat

vanuit een bepaald principe (bijvoorbeeld de machtenscheiding),

vanuit een afweging van risico’s (bepaalde functies kunnen gemakke-

lijker tot ophef leiden dan andere) of uit heel praktische overwegingen

(bepaalde functies beperken de inzetbaarheid van rechters of vergen

veel tijd en aandacht). 

Lang niet alle kwesties konden in deze – toch al omvangrijke – enquête

worden voorgelegd. Hoe zou de beroepsgroep aankijken tegen neven-

functies bij verzekeringsmaatschappijen? Tegen het lidmaatschap van

een gemeenteraad – al dan niet binnen de jurisdictie van het college

waar de rechter werkzaam is? Of tegen een nevenfunctie bij een frau-

derende onderneming?

Wraking en verschoning

De rechtzoekende of justitiabele staan verschillende mogelijkheden

ter beschikking om een in zijn ogen onjuiste rechtsgang te corrigeren.

In de eerste plaats bestaat in de meeste zaken de mogelijkheid tot

hoger beroep en cassatie. Voorts kan een rechter die zich vooringeno-

men toont worden gewraakt. In principe zou dat nimmer nodig hoeven

te zijn – de rechter dient in de eerste plaats zelf te waken over zijn

onafhankelijkheid en onpartijdigheid en zich terug te trekken wanneer

er gronden zijn tot twijfel. Dat maakt dat wraking vanouds gevoelig

ligt: niet alleen wordt twijfel geuit aan de onafhankelijkheid en

onpartijdigheid, het kan ook als twijfel aan zijn zorgvuldigheid worden

opgevat. Immers, de rechter heeft zich ten onrechte niet verschoond. 

Het leidt weinig twijfel dat de EVRM-jurisprudentie de mogelijkheden

tot het ‘succesvol’ wraken van rechters heeft verruimd. Immers, niet

langer hoeft het feitelijk gebrek aan onafhankelijkheid of onpartijdigheid

te worden aangetoond, het is voldoende een objectieve grond aan te

tonen die de onpartijdigheid van de rechter in twijfel trekt. 

De toename van het aantal wrakingsverzoeken en maatschappelijke

discussies over de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van rechters



81Van insiders- naar outsidersperspectief

hebben binnen de zittende magistratuur een discussie op gang

gebracht over het voorkómen van schijn van partijdigheid en de

ontwikkeling van een verschoningscode. Inzicht in de omvang en 

de redenen van wraking en verschoning ontbrak tot voor kort, ook

binnen de rechterlijke macht zelf. In 2001 heeft de Nederlandse

Vereniging voor Rechtspraak het WODC opdracht gegeven onderzoek

te doen naar wraking, verschoning en de wenselijkheid van een

verschoningscode. Uit deze studie blijkt dat er, over alle gerechten

samengenomen, in de periode van een jaar minimaal 139 wrakings-

verzoeken zijn geweest. Niet in al die gevallen was er volgens de wra-

kingskamer ook sprake van partijdigheid. In 7 (7%) van de 107 wrakin-

gen die in het onderzoek zijn bestudeerd, oordeelde de wrakings-

kamer dat er objectieve gronden waren voor schijn van partijdigheid.

De meest voorkomende wrakingsgronden hebben te maken met eer-

dere beslissingen van rechters in dezelfde of aanverwante zaken waarin

bijvoorbeeld medeverdachten zijn berecht, ofwel met de bejegening

(bijvoorbeeld het uiten van irritaties of bepaalde opmerkingen) of

juridische behandeling van de zaak door de rechter (bijvoorbeeld de

weigering uitstel te verlenen, een bepaalde getuige te horen of bewijs-

stukken te accepteren). Privé- of werkrelaties tussen rechters en partij-

en vormen slechts zelden een reden om te wraken, maar – met name

privérelaties – zijn daarentegen wel vaak een reden voor rechters om

zich terug te trekken of te verschonen. Formeel verschonen gebeurt

echter zelden: slechts 6% van de rechters zegt zich ooit formeel te

hebben verschoond. Dit is ook een omslachtige methode omdat,

evenals bij een wrakingsverzoek, een meervoudige kamer hierover een

uitspraak moet doen. Verschoning zal zich veelal voordoen indien een

rechter tijdens de behandeling van de zaak met onverwachte omstan-

digheden wordt geconfronteerd (een procesdeelnemer blijkt bijvoor-

beeld een bekende te zijn) of na een wrakingsverzoek (bij 2% van de

wrakingsverzoeken zegt de rechter zich te hebben verschoond). Veel

vaker trekt een rechter zich nog voor de zitting terug; 64% van de

rechters heeft dit wel eens gedaan. 

Het aantal van 139 wrakingsverzoeken, waarvan 7% wordt toegekend,

lijkt niet direct verontrustend. Dit aantal zegt echter niet direct iets
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over de omvang van schijn van partijdigheid van rechters. Ten eerste

is het zo dat wrakingsverzoeken slecht worden geregistreerd en het

aantal in werkelijkheid hoger ligt. Ten tweede blijkt uit het onderzoek

dat advocaten en officieren van justitie niet altijd wraken als zij daar

aanleiding toe zien, maar hun ongenoegen helemaal niet of via infor-

mele kanalen kenbaar te maken. De informele weg blijkt zelfs effectie-

ver dan de formele; in 29% van de gevallen leidde die ertoe dat de

rechter zich terugtrok. Ten derde zegt het aantal wrakingen niet direct

iets over de mate waarin procespartijen vinden dat er sprake is van

(de schijn van) partijdigheid, omdat ze ook uit andere motieven kunnen

wraken. Zo worden in de literatuur ook strategische motieven (zoals

procesvertraging) genoemd of het ontbreken van de mogelijkheid om

in sommige procedures in hoger beroep te gaan. 

Kanttekeningen bij wraking

De regeling rond wraking is regelmatig onderwerp geweest van kritische

beschouwingen. Een veelgehoord punt van kritiek is dat de beslissing

over een wrakingsverzoek wordt genomen door directe collega’s van

de gewraakte rechter. Voor buitenstaanders lijkt dan vanzelfsprekend

dat er collegiale overwegingen mee zullen spelen. Een tweede punt is

dat, gezien de gevoeligheid van de wraking, partijen vaak vrezen dat

die tot repercussies zal leiden en hun belangen zal schaden. Uit het

onderzoek blijkt ook dat partijen wel eens wraking achterwege laten

terwijl ze er wel een aanleiding toe zien. Een van de meestgenoemde

redenen die advocaten en officieren van justitie hiervoor aandragen is

dat ze de verstandhouding met de rechter niet willen verstoren. In die

zin werkt het wrakingsinstrument dus niet als waarborg voor een

onpartijdige rechtspraak. Het derde punt betreft de ‘double bind’-

situatie rond de wraking. Of een rechter uiteindelijk in staat is zich

boven zijn (vermeende) belangen, sympathieën en antipathieën te

stellen, blijkt wanneer hij vonnis wijst. Een wraking kan echter slechts

geschieden voordat vonnis is gewezen. Partijen bevinden zich dus in

een ‘double bind’-situatie. Zij worden geacht, ook bij twijfel, de onaf-

hankelijkheid en onpartijdigheid van een rechter aan te nemen. Zien

ze in de uitspraak echter een bevestiging van hun twijfel, dan is het te
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laat om die aan de orde te stellen.

Uit het onderzoek blijkt dat verschoningsverzoeken soms worden

afgewezen (drie van de 45). Betekent dit dat rechters, tegen hun eigen

overtuiging in, zaken behandelen waarin ze zichzelf niet vrij voelen

ten opzichte van de partijen, of menen die schijn te kunnen wekken?

In elk geval blijkt dat rechters van elkaar vinden dat ze zich soms te

gemakkelijk terugtrekken, om elk risico van gedoe of discussie rond

hun persoon te voorkomen. Lijkt dit, ter voorkoming van schijn,

wellicht een ideale attitude, een bezwaar is dat procespartijen zo

invloed zouden kunnen krijgen op de samenstelling van een kamer.

Klachten, plaatsvervangers en ongeschreven regels

Naast de nevenfuncties, wraking en verschoning is nog een aantal

andere thema’s te noemen in de doorlopende discussie over onafhan-

kelijkheid en onpartijdigheid. Het grensvlak tussen de rechterlijke

macht en haar externe omgeving krijgt de laatste jaren de nodige

aandacht. Zo wordt er voor gepleit de omgeving een belangrijker rol 

te geven, bijvoorbeeld via een externe klachtenprocedure. Ook gaan

regelmatig stemmen op om de ‘leken’ weer een rol te geven in de

rechtspraak. Een andere kwestie die de gemoederen blijft beroeren is

die van de rechter-plaatsvervanger. Door al dergelijke discussies heen

loopt de vraag hoe expliciet, gedetailleerd en openbaar de waarborgen

van de rechterlijke onafhankelijkheid moeten zijn. Dit thema speelt

ook een belangrijke rol in de discussie over de invoering van een

‘verschoningscode’. Zo’n code is enkele jaren geleden opgesteld door

de Rechtbank Arnhem. Die Arnhemse code fungeert nu als model

voor een landelijk in te voeren verschoningscode.

Klachtenbehandeling

Klachten over de rechtspleging, zoals de mogelijke partijdigheid van

rechters, worden op basis van de ombudsregeling behandeld door de

Hoge Raad. Ook die klachtvoorziening is een terugkerend item in de

discussie over onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Dat maar weinig

klachten in behandeling worden genomen en er zelden een gegrond
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wordt verklaard, heeft in het verleden tot de nodige achterdocht geleid

(Stichting Worm, 1996; en reactie van De Werd, 1997). Veel beroeps-

groepen kennen externe klachtenregelingen, of betrekken externen bij

de behandeling van klachten, om te voorkomen dat de klachtenbe-

handeling een inteeltkarakter krijgt. Pogingen om een externe klachten-

behandeling voor de zittende magistratuur van de grond te krijgen

zijn tot nog toe mislukt. Daar ligt een tamelijk fundamentalistische

interpretatie van de machtenscheiding aan ten grondslag: een externe

klachtenregeling zou de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht

aantasten. Zelfs zou de grondwet moeten worden gewijzigd om een

externe klachtenregeling mogelijk te maken. Zo’n strikte interpretatie

is niet noodzakelijk (zie Bovend’Eert, 2002). Het vertrouwen in de

rechterlijke macht en haar onafhankelijkheid en onpartijdigheid lijkt

er meer bij gebaat dat zij er buitenstaanders over durft te laten oordelen.

Daaruit spreekt het inzicht dat niet alleen de beroepsgroep, maar ook

omgeving overtuigd moet zijn van die onafhankelijkheid. 

De rechter-plaatsvervanger

De rechter-plaatsvervanger is onlosmakelijk verbonden met discussies

over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Een belangrijke bron

van die regelmatig oplaaiende discussie ligt in het uiteengroeien van

wetgeving en praktijk. De inzet van plaatsvervangers is ooit mogelijk

gemaakt om rechters te vervangen in geval van ziekte of vakantie.

Voor degelijke noodgevallen werd zelfs een uitzondering gecreëerd op

de regel dat een rechter niet tevens zijn beroep kan maken van het

verlenen van rechtskundige bijstand – zodat ook op advocaten een

beroep kon worden gedaan. In de loop der jaren is echter een praktijk

gegroeid waarin plaatsvervangers, veelal advocaten, niemand meer

vervangen. Waar decennialang te weinig is geïnvesteerd om de rech-

terlijke capaciteit op peil te houden, kan men niet meer buiten de

grootschalige inzet van plaatsvervangers. Daarmee is ook de voor

noodgevallen gecreëerde uitzondering dat een advocaat als rechter

mag optreden tot een alledaags verschijnsel geworden. 

De aldus ontstane situatie heeft vervolgens weer tot nieuwe dynamieken

geleid. Zo werd het rechterlijk personeelsbeleid van brede inzetbaarheid
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en taakroulatie gefaciliteerd door voor specialismen gespecialiseerde

plaatsvervangers te zoeken. Ook werd het plaatsvervangerschap een

wervingsfaciliteit: regelmatig is een plaatsvervangerschap de opstap

naar een definitieve keuze voor het beroep van rechter. 

De grootschalige inzet van plaatsvervangers leidt ook tot discussie

over hun rechten en plichten. Zo werd in 1989 bepaald dat plaatsver-

vangers als volwaardige leden van de zittende magistratuur moesten

worden beschouwd en zouden voortaan voor het leven – dat wil zeg-

gen: tot de leeftijd van zeventig jaar – worden aangesteld. Dat heeft tot

gevolg dat veel rechtscolleges ‘spookleden’ hebben die niet worden

ingezet – hetzij omdat ze ‘te licht’ zijn bevonden, maar meestal omdat

ze zelf niet meer willen. 

Figuren als de rechter-plaatsvervanger, waarbij bijvoorbeeld advocaten

of hoogleraren in bijzondere gevallen als rechter kunnen optreden,

zijn ook in andere landen niet ongebruikelijk. Dat er juist in

Nederland zoveel discussie is over die inzet, lijkt niet zozeer te wijten

aan het bestaan van deze figuur, alswel aan de praktijk die door de

jaren heen is gegroeid. Wat de wetgever alleen in uitzonderingssituaties

toelaatbaar achtte, is tot dagelijkse praktijk verworden. Wil men van

deze discussie af, dan ligt het in de rede wet en praktijk meer met

elkaar in lijn te brengen.

Twee jaar geleden nam de Hoge Raad stelling inzake de slepende

kwestie van de inzet van advocaat-rechter-plaatsvervangers in het

eigen arrondissement (HR, 30 juni 2000). Zij stelt in dat arrest dat een

ongeschreven regel binnen de rechterlijke macht en een gedragsregel

van de advocatuur een voldoende waarborg bieden voor een onpartij-

dige en onafhankelijke uitoefening van de functie van rechter-plaats-

vervanger door advocaten. Interessant is daarbij dat waar rechters

dagelijks worden geconfronteerd met het feit dat het stellen van expli-

ciete regels – neergelegd in wetten en voorschriften – geen waarborg

biedt voor de naleving ervan, ongeschreven regels zo’n garantie kenne-

lijk wel bieden. Het lijkt alsof de redelijke aanname van onafhankelijk-

heid en onpartijdigheid van rechter-plaatsvervangers synoniem wordt

gesteld aan de feitelijke. Zoals, tot voor zeer kort, ook accountants dat

plachten te doen.
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Ongeschreven regels, openheid en transparantie

In de inleiding werd, zeer bondig, uiteengezet hoe de onafhankelijkheid

en onpartijdigheid van de zittende magistratuur evolueren van profes-

sionele eis naar omgevingseis. Tevens werd ingegaan op ontwikkelingen

binnen de rechterlijke macht zelf, en de vraag opgeroepen of de

checks and balances nog wel aan de eisen van deze tijd voldoen. De

wettelijke regels met betrekking tot de onafhankelijkheid en onpartij-

digheid van rechters staan in de Grondwet, de Wet op de Rechterlijke

Organisatie en in de Wetboeken van Strafvordering, Burgerlijke

Rechtsvordering en de Algemene Wet Bestuursrecht. Daar leest men

bijvoorbeeld dat een rechter zich moet verschonen indien er feiten of

omstandigheden zijn die de onpartijdigheid van een rechter zouden

kunnen schaden. Dat biedt de nodige ruimte voor interpretatie.

Hoe rechters in de praktijk handelen met betrekking tot onafhanke-

lijkheid en onpartijdigheid is in belangrijke mate een kwestie van

open normen en ongeschreven regels. Binnen professionele beroeps-

groepen is dat geen ongebruikelijk verschijnsel. Sommige onderwerpen

blijven in die situatie een eeuwig punt van discussie; een aantal

onderwerpen uit de Arnhemse verschoningscode – bijvoorbeeld hoe

lang een ex-advocaat geen zaken waarin zijn voormalig kantoor is

betrokken mag behandelen, of hoe om te gaan met familieleden uit 

de derde graad – zijn daarvan treffende voorbeelden. Ongeschreven

regels laten ruimte voor persoonlijke en situationele interpretaties,

waarbij ook verschillen in interpretatie binnen zekere marges voor lief

worden genomen.

De door het WODC verrichte onderzoeken bieden, op verschillende

wijze, een blik op issues van onafhankelijkheid en onpartijdigheid die

niet door de formele regels (of: open normen) worden gevangen. Het

belang van die fundamenten wordt door niemand betwijfeld, maar in

de interpretaties en accenten die in de praktijk worden gelegd bestaat

een ruime mate van variëteit. Met betrekking tot de nevenfuncties lijkt

te gelden dat individuele rechters zichzelf wel de nodige beperkingen

opleggen maar tevens, zoals het professionals betaamt, elkaar de vrij-

heid gunnen van een andere interpretatie. In de praktijk kan dan ook

elke functiecombinatie voorkomen die niet expliciet is verboden. Het
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feit dat tegen een functie bij een van fraude verdacht bedrijf al niet op

bezwaar stuit (Algemeen Dagblad, 2 mei 2002), schept geen bijzondere

verwachtingen ten aanzien van de invloed van eventuele ongeschreven

regels met betrekking tot nevenfuncties.1

Ter voorkoming van (de schijn van) partijdigheid gelden de spelregels

van terugtrekking, verschoning en wraking. Dat ook daarbij sprake is

van variërende interpretaties blijkt bijvoorbeeld uit de discussies rond

de Arnhemse verschoningscode of uit de gevallen waarin een rechter

zich wil verschonen, maar zijn verzoek niet wordt gehonoreerd. Uit de

enquête die deel uitmaakte van het onderzoek Schijn van partijdigheid

blijkt dat de zittende magistratuur het wenselijk vindt de ongeschreven

regels te expliciteren. Over het algemeen hebben rechters (77%) en

raio’s (84%) voorkeur voor een code in de vorm van niet-bindende

oriëntatiepunten, waarmee ruimte blijft voor situationele interpretaties.

Maar ook een code in die vorm gaat sommigen te ver (bijvoorbeeld

Willems, 2002).

Een punt dat daarbij nog in de lucht hangt – naast de precieze inhoud

van de code – betreft de openbaarheid ervan. Voorstanders van open-

baarheid wijzen er op dat men met een openbare code aan de buiten-

wereld laat zien waar men voor staat. Dat zou positief zijn voor het

beeld dat de buitenwereld van de rechtspraak heeft en tot (meer)

realistische verwachtingen leiden over wat men in concrete gevallen

mag verwachten. 

Toch verdient de vraag of ‘openheid en transparantie’ de ultieme

oplossing is om aan de toenemende roep om verantwoording tegemoet

te komen ook een kritische beschouwing. Het impliceert een bereidheid

een gekozen werkwijze, gemaakte keuzes en overwegingen open te

stellen voor kritiek. Dat daarmee alle mogelijke kritiek kan worden

gesmoord lijkt een illusie: het kan ook tot een toename van kritiek

leiden. Het expliciteren van uitgangspunten en principes kan een

opstelling verhelderen, maar betekent ook dat de omgeving je aan 

je eigen uitgangspunten en principes kan trachten te houden.

Welbeschouwd kan een beleid van openheid en transparantie moge-

lijke onduidelijkheid, misverstanden en kritiek wegnemen, maar biedt

daarvoor geen harde garanties. Belangrijker is wellicht dat het een

1 Het betreft een rechter-plaatsvervanger. Omdat voor hen – behoudens de wettelijke uit-
zondering met betrekking tot het verlenen van rechtskundige bijstand – dezelfde spelregels
gelden als voor vaste rechters, nemen we aan dat ook een vaste rechter een nevenfunctie bij
een van fraude verdacht bedrijf mag aanvaarden.
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mogelijkheid biedt eventuele discussie, wanneer die ontstaat, in

goede banen te leiden.

Slotbeschouwing

De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van rechters kan enerzijds

gezien worden als een professionele norm, die intern dient te worden

bewaakt en naar buiten toe dient te worden verdedigd. In lijn met 

die invalshoek is de traditionele opvatting van veel rechters dat het

(uitsluitend) aan hen zelf is te oordelen over de vraag wanneer de

onafhankelijkheid en onpartijdigheid gevaar lopen. 

Anderzijds ontwikkelen onafhankelijkheid en onpartijdigheid zich

steeds meer als omgevingseis, waarover de zittende magistratuur om

verantwoording wordt gevraagd. In lijn met die ontwikkeling is dat

rechters niet slechts zelf, maar ook hun omgeving oordeelt of de onaf-

hankelijkheid en onpartijdigheid voldoende zijn gewaarborgd. De

jurisprudentie op basis van het EVRM heeft de Nederlandse rechters

de uitdagende taak gegeven het perspectief van de outsider niet alleen

serieus te nemen, maar die buitenstaanders ook te overtuigen van de

onafhankelijke en onpartijdige werking van het recht. Waar de zittende

magistratuur in het verleden als reactie op bemoeienis van buiten 

–  met een beroep op de onafhankelijkheid – veelal de ramen en

deuren dichttrok, lijkt inmiddels een andere opstelling geboden. 

Dat vraagt van rechters niet alleen een aanzienlijke ommezwaai in het

denken. De fraaie transparante organisatie met een open interface

naar de omgeving staat er niet zo maar. Het vraagt een hoop werk,

discipline, afstemming en heeft bijna onvermijdelijk een afname van

de professionele speelruimte tot gevolg: een aantrekkelijk perspectief?

Ook bestaat er, niet zonder reden, vanouds een sterke neiging om

interne kwesties binnenshuis te houden: het vertrouwen in de recht-

spraak is er niet bij gebaat dat het publiek nota neemt van discussie,

machtsstrijd of schandaaltjes. De praktijk leert dat professionele

beroepsgroepen meestal pas ‘omgaan’ onder druk van hun omgeving.

De pogingen zo’n situatie voor te zijn, zijn veelal halfslachtig: zo lang

de urgentie niet door ieder wordt gevoeld blijven de diepere beroeps-
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waarden, rituelen en interactiewijzen onaangeroerd.

De essentie van regelingen als die rond wraking en verschoning, of de

registratie van nevenfuncties, is rechtzoekenden en justitiabelen te

beschermen tegen de mogelijke grillen van het rechtssysteem, en die

van rechters in het bijzonder. Ze zijn verankerd in de wet, waarbij de

uitvoering is toevertrouwd aan de rechters zelf. Probleem is evenwel

dat de onafhankelijkheid en onpartijdigheid voor rechters een dogma

is en geen twijfel duldt. Ze komen in de vreemde situatie waarin ze

moeten oordelen of rechtzoekenden op redelijke gronden twijfel uiten

over situaties waaraan op voorhand niet mag worden getwijfeld.

Tekenend is het gemak waarmee in discussies zoals die over de ver-

schoningscode de nadruk met regelmaat verschuift naar de bescher-

ming van rechters tegen de grillen van rechtzoekenden, in plaats van

andersom. Leent de bescherming van justitiabelen tegen de grillen

van het systeem zich voor ‘zelfregulering’ door rechters zelf? Moet de

wetgever niet wat assertiever of explicieter worden? Of is de oplossing

om de buitenwereld naar binnen te halen en een rol te geven in de

uitvoering van dergelijke regelingen? De externe klachtenregeling lijkt

een goede mogelijkheid te bieden om daar een begin mee te maken.

Meer assertiviteit van de wetgever lijkt in elk geval geboden waar het

gaat om de nevenfuncties. Enerzijds mogen we constateren dat de

mate waarin die tot problemen leiden beperkt is en weten we bovendien

dat veel rechters op dat punt zeer terughoudend zijn. Anderzijds lijkt

voor hen die minder terughoudend zijn alles toegestaan wat niet strikt

verboden is. Naast dat juridische argument zouden toch ook morele

overwegingen en zakelijke afwegingen van (publicitaire) risico’s een

belangrijke plaats verdienen.
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