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In een themanummer over rechter en samenleving ligt het voor de

hand apart aandacht te schenken aan de klantvriendelijkheid van de

rechter in geval men een kloof waarneemt tussen rechtspraak en

samenleving. Zonder enige twijfel kan men concluderen dat er de

laatste tijd sprake is van maatschappelijke onvrede over het functio-

neren van de overheid. Burgers eisen bijvoorbeeld meer veiligheid 

van de strafvorderlijke overheid. Daarin speelt de rechtspraak een rol.

Maar ook de politiek maakt de rechtspraak verwijten zowel wat betreft

de efficiëntie van de eigen organisatie en de rechtspleging, maar ook

inhoudelijk. Zo menen nogal wat politici dat de strafmaat die rechters

hanteren te laag, ja, volgens sommigen zelfs ‘belachelijk laag’ is.1

Met name het strafrecht heeft daardoor aan gezag moeten inboeten

(Otte, 2002, p. 943). 

Die maatschappelijke onvrede en de reactie daarop van (met name!)

de overheid en rechtspraak heeft er toe geleid dat in de loop van de

tijd een kloof is ontstaan tussen samenleving en rechtspraak. De vraag

rijst nu of de rechter een taak heeft in het (pogen te) dichten van de

kloof die bestaat tussen rechtspraak en samenleving. Valt het dichten

van die kloof onder de ‘klantvriendelijkheid’ van de rechter jegens zijn

‘klanten’? Het woord ‘klantvriendelijk’ roept dan in feite meteen de

vragen op wie dan precies de klant van de rechter (in de diverse

rechtsgebieden) is, en wat de rechter voor deze klant dan aan

‘vriendelijkheid’ kan betekenen, respectievelijk welke vormen van

‘klantonvriendelijkheid’ kunnen worden onderkend. Overigens is het

de vraag of bepaalde vormen van ‘onvriendelijkheid’ niet onvermijdelijk

zijn. In het onderstaande gaan wij met name in op bepaalde aspecten

van berechting en deels, zij het slechts in zeer rudimentaire vorm, 

op voorstellen tot wetswijziging. We zullen trachten de diverse rechts-

gebieden aan de orde te laten komen, maar richten ons met name op

de strafrechter. We besteden verder aandacht aan de positie van de

rechterlijke macht als zodanig en aan de positie van het rechter in het
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individuele geval. Ten aanzien van die laatste positie gaan we vooral in

op de betekenis van de rechterlijke motivering van de beslissing.

De klant van de rechter

In de kern is berechting het beslechten van geschillen. In die kern

verschilt rechtspraak wezenlijk van alle andere vormen van rechts-

vorming. Dat maakt het evident de partijen bij het conflict tot klant

van de rechter te maken. Met deze definitie van ‘klant’ is echter nog

niet gezegd wat de klandizie dan inhoudt. In elk geval is er juridisch

een aanspraak op een uitspraak door de rechter; weigert de rechter

zijn klanten een beslissing, dan is sprake van rechtsweigering. Maar

het klantbegrip moet nog iets worden gecompliceerd. Partijen zijn ook

klant van de rechter in zoverre dat zij zijn beslissing in normatieve zin

‘afnemen’. Dat wil zeggen dat zij bereid zijn hun conflict als beëindigd

te beschouwen door de (voorlopige) uitspraak van de rechter, zoals bij

een beslissing tot voorlopige hechtenis, in geval van verbod van een

staking door de voorzieningenrechter in het civiele recht of in geval

van schorsing van een besluit door de bestuursrechter. Vooral de

verliezende partij is een klant van de rechter. Ook ten opzichte van hem

moet een zekere ‘vriendelijkheid’ in acht worden genomen om de

beslissing daadwerkelijk het effect van beëindiging van een geschil te

laten hebben. Aangezien die werking dan in dat geval niet kan komen

van de inhoud van de beslissing (het gaat immers om degene die geen

gelijk krijgt), moet de vriendelijkheid ten opzichte van deze klant van

elders komen. Wij komen daar op terug als we hierna in dit opzicht de

actualiteit van het denken van Luhmann onder de aandacht brengen,

maar wijzen er hier vast op dat deze klantvriendelijkheid ten opzichte

van de verliezende partij niet slechts inhoud kan worden gegeven

door de abstracte verwijzing naar het recht als sacrale bron van de

juistheid van de beslissing, hoe belangrijk die bron op zichzelf ook is

(zie hierna). Daarvoor is de invloed van de rechter, zowel juridisch

technisch door toepassing en interpretatie van recht als door de

vormgeving van het proces waarin de beslissing tot stand komt, te

belangrijk. Partijen zijn daarmee niet alleen klant van een rechterlijke
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beslissing, maar ook van een procedure, die tot een beslissing leidt.

Naast de partijen staat de samenleving als klant van de rechtspraak.

Ook hier is een zekere diversificatie van deze vanzelfsprekendheid op

z’n plaats. Als potentiële klant in een concreet geding heeft elk lid van

de samenleving uiteraard belang bij een adequate geschillenbeslechting

in bovenomschreven zin. Verder heeft de samenleving er belang bij

dat de in het ongelijk gestelde partij zich toch bij de uitkomst van het

geding kan neerleggen. Het objectieve belang van de samenleving als

klant van de rechtspraak is vanzelfsprekend echter groter. Die klandizie

hangt samen met het feit dat de geschillenbeslechting door de rechter

in het concrete geding tot op zekere hoogte de uitkomst moet zijn van

de toepassing van de algemene rechtsregel op het concrete geval. 

De rechter moet laten zien dat zijn beslissing in het concrete terug 

te voeren is op het algemene in het recht. Dat voorkomt niet alleen

particularisme, maar is vooral ook van belang omdat in dat algemene

waarden en normen verborgen liggen die het belang van de afweging

van feiten en omstandigheden van het geding te buiten gaan. Ook hier

is dus zowel het proces van rechtsvorming als de inkleding en motive-

ring van de beslissing van even groot belang als de inhoud van de

beslissing zelf. In het publiekrecht en vooral in het strafrecht zal deze

notie in het algemeen sterker worden gevoeld dan in het privaatrecht

(niet voor niets openen de wetboeken van strafrecht en strafvordering

met een bepaling waarin de rechter aan de wet wordt gebonden),

maar deze notie is toch ook voor het privaatrecht van belang. Het is 

in dit kader niet verwonderlijk dat artikel 6 EVRM als publiekrechtelijk

mensenrecht ook voor de berechting van geschillen van burgerrechte-

lijke aard een fair trial eist, die berechting aan een onafhankelijke en

onpartijdige rechter is voorbehouden als partijen daar niet van willen

afwijken en de procedure in civiele zaken volgens algemene regels van

burgerlijke rechtsvordering plaatsvindt. Daarbij is een zekere toename

te constateren in de ambtshalve toepassing van regels door de civiele

rechter, bijvoorbeeld ter bescherming van de zwakkere partij in het

geding.

Het is hier niet de plaats het klantbegrip verder uit te benen. Wel is 

de vaststelling op z’n plaats dat de rechter diverse klanten moet
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bedienen en daarbij rekening moet houden met belangen die nogal

uiteenlopend kunnen zijn. Voorts moet hier de rol van de wetgever (en

daarmee in de Nederlandse verhoudingen per definitie: de politiek)

worden benadrukt. Voor zover de rechterlijke geschillenbeslechting de

uitkomst is van algemene regels die bepaalde waarden uitdrukken, is

het daarmee ook de algemene regel die (mede) de uitkomst van het

geding bepaalt. Het is de wetgever die de algemene regel bepaalt en

daarmee dus ook (en terecht) mede verantwoordelijk is voor de uitkomst

van het concrete geding. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken

dat de wetgever en de politiek met name in strafzaken nogal eens voor

deze verantwoordelijkheid weglopen door een onwelgevallige uitkomst

van een geding geheel in de schoenen van de rechter te schuiven. Men

spreekt dan bijvoorbeeld van verkeerde toepassing van het recht, in

plaats van dat men de waarde van algemene regel en het belang dat

die regel beschermt verdedigt, of de wet wijzigt.2 Deze opstelling is

relevant omdat de wetgever en de politiek met hun opstelling bijdragen

aan het tot stand komen of vergroten van de kloof die de samenleving

ten opzichte van de rechterlijke macht voelt nu de wetgever uitstraalt

dat de rechter de wet verkeerd, dat wil zeggen: op een politiek onwen-

selijke wijze, uitlegt. Cruciaal is daarin de vaststelling dat de rechter

deze kloof dus niet in zijn (wijze van) geschillenbeslechting kan repa-

reren; de rechter is immers niet voor niets aan de wet gebonden.

Verschil per rechtsgebied: de aanspraak op strafrechtspleging

Op deze plaats past een nadere uitwijding over de samenleving als

klant van de strafrechtspleging (niet onmiddellijk ook van de straf-

rechter). Anders dan in het bestuurs- en civiele recht, wordt het

strafrecht gekenmerkt door gecentraliseerde en van de burger afgeno-

men machtsuitoefening. De aanspraak op vervolging, berechting en

bestraffing ligt in de Nederlandse publiekrechtelijke verhoudingen 

bij de overheid. Dit publiekrechtelijke voorbehoud kan worden

beschouwd als een aanspraak op toepassing van het strafrecht bij de

burgers die bereid blijken zich aan de strafwet te houden in het alge-

meen en de slachtoffers van delicten in het bijzonder. Zij moeten zich

2 Wij noemen hier bijvoorbeeld de discussie over het verlengen en terzake van bepaalde
delicten afschaffen van verjaringstermijnen in strafzaken en de discussie over de mogelijk-
heid van herziening ten nadele dat wil zeggen van niet-veroordelende onherroepelijke von-
nissen zoals vrijspraak op grond van achteraf opgekomen nieuw bewijs. 
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gerepresenteerd vinden en voelen in de daadwerkelijke toepassing

van het strafrecht. Uiteraard bestaat het voorbehoud dat die toepassing

slechts plaats kan vinden binnen algemene, en in beginsel ook vooraf

afgesproken procedureregels die inhoudelijk een fair trial moeten

garanderen.3

Verder is in de Nederlandse verhoudingen de realisatie van die aan-

spraak in het concrete geval afhankelijk gemaakt van de opportuniteits-

beslissing van het O.M., zodat zelfs in technisch wel haalbare zaken

niet per se vervolgd moet worden (zie het eerste en tweede lid van art.

167 en art. 242 Sv). Maar deze constateringen nemen niet weg dat er

wel een aanspraak op berechting in voorkomende gevallen bestaat;

een te positieve invulling van dat opportuniteitsbeginsel in die zin dat

strafrechtstoepassing alleen plaatsvindt als het O.M. daartoe besloten

heeft is wat ons betreft dan ook terecht achterhaald. Het strafrecht

verschilt in deze dus in zoverre met belangrijke delen van het

bestuurs- en civiele recht dat de rechtspleging hier als uitgangspunt4

door de overheid wordt geïnitieerd. 

Dit punt is op deze plaats relevant omdat daarmee de vanuit de

samenleving klinkende, en door de politiek gesteunde kritiek op bij-

voorbeeld te lange doorlooptijden, op ophelderingspercentages van

15% of minder, op collectieve afdoening door middel van een niet-

ontvankelijk verklaren van het O.M. in de strafvervolging van strafzaken

die te lang in de kast liggen enzovoort, naar ons oordeel op zich

terecht is. De aanspraak op strafrechtstoepassing wordt immers niet

of te weinig waargemaakt en dat om betrekkelijk triviale redenen.

Tegelijkertijd moet worden erkend dat deze vaststelling weliswaar aan

een kloof tussen strafrechtspleging en samenleving kan bijdragen,

maar niet aan een kloof tussen strafrechter en samenleving. Men kan

immers niet van de rechter verlangen dat hij op dit punt de straf-

rechtspleging klantvriendelijker maakt. Daartoe is hij als rechtsvormer

inhoudelijk niet in staat; de rechter kan moeilijk in minder gevallen

gaan vrijspreken omdat daarmee het veroordelingspercentage in

klantvriendelijke richting kan worden bijgesteld. Wel kan deze

3 We laten maar buiten beschouwing in hoeverre tot deze procedureregels ook het zoge-
naamde ‘procesbeginsel’ hoort, krachtens welk bestraffing slechts via de rechter kan plaats
vinden. Anders gezegd gaat het bij die discussie om de vraag in hoeverre tot het bestuurlijk
(niet-rechterlijk) arsenaal van rechtshandhaving ook de bestraffing behoort. Alleen al van-
wege de noodzakelijk beperkte omvang van het onderhavige artikel zullen wij deze kwestie
terzijde laten. 
4 Die figuur komt in het civiele recht (toepassing van kinderbeschermingsmaatregelen) en
het bestuursrecht, met name het bestuurlijk handhavingsrecht ook wel voor, maar heeft
daarin toch een minder prominente positie.
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vaststelling wetgever en politiek er toe brengen bijvoorbeeld in meer

gevallen enkelvoudige rechtspraak mogelijk te maken, zoals de

Minister van Justitie thans (weer) voorstelt. Daarbij speelt dan weer

onvermijdelijk de tegengestelde klantvriendelijkheid in de vorm van

het vereiste van een fair trial een rol. Maar wij zouden ons kunnen

voorstellen dat juist in eerste aanleg meer strafzaken enkelvoudig

worden afgedaan, mits daarbij gekozen wordt voor strikte handhaving

van meervoudige afdoening in appel. Dat is zeker noodzakelijk als

binnen afzienbare tijd het moment is aangebroken dat de toestroom

van zaken naar de Hoge Raad zal moeten worden ingeperkt. Wat daar-

van zij: we raken hier aan een stukje kloof tussen maatschappij en

strafrechtspleging waarbij de rechter in zijn dagelijkse afdoening van

strafzaken geen taak heeft.

Responsief reageren op kritiek

De noodzakelijke maatschappelijke betrokkenheid van een rechter

heeft consequenties voor een klantvriendelijke inrichting van de kern

van het rechterlijk werk. De klantvriendelijkheid van de rechter wordt

mede bepaald door de wijze waarop hij, als rechter in het geding,

maar ook als rechterlijke organisatie reageert op ontwikkelingen waar-

uit blijkt dat de maatschappij hem kritisch volgt. Zich verschuilen

achter de sacraliteit van het ambt of angst voor de aantasting van het

soms mythisch vertrouwen in de rechter is uit den boze. Wij noteren

de volgende ontwikkelingen, die kunnen worden gekarakteriseerd als

‘kritisch volgen’.

De eerste is kritiek op de rechtsvinding door de rechter. Tijdens de

afgelopen periode vol euforie over de superieure rechtsvinding door

onze hoogste, met name civiele rechter was het eigenlijk not done om

kritiek uit te oefenen op de rechter, maar die tijd is voorbij.

Barendrecht was de eerste van een nieuwe generatie civilisten die

onvrede hadden met de heersende leer van de civiele kamer. In zijn

dissertatie wijst hij op enige ongewenste effecten van het casuïstische

billijkheidsoordeel van de rechter op de rechtspraktijk. Hij pleit voor

een eerherstel van voorspelbaarheid van het rechterlijk oordeel op dit
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punt. Dat weerhoudt de strafrechter er niet van precies op het punt

van de causaliteit zijn weinig voorspelbare interpretatie voort te zetten.

Binnen het bestuursrecht is er eveneens kritiek te beluisteren op

uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wie is er bij gebaat dat de rechter na drie jaar een bouwvergunning

wegens motiveringsgebreken vernietigt voor een gebouw dat

inmiddels al lang en breed bewoond is en dat na de uitspraak gewoon

blijft staan? Niet altijd is duidelijk wat er moet gebeuren als de Raad

van State een bestuursbesluit vernietigd heeft. We raken hier aan kritiek

omtrent het effect van rechterlijke uitspraken waar we nog op terug

komen.

Inmiddels ontstaat er ook een groeiende belangstelling voor aanspra-

kelijkheid voor fouten van rechters (Jongbloed, 1999). Zoals overal

waar mensen werken, worden er fouten gemaakt door rechters, en 

die plaatsen het rechtssysteem voor moeilijke vragen. Want het zijn

uiteindelijk rechters die moeten oordelen over fouten van andere

rechters.

Voorts kan worden gewezen op initiatieven van groepen verontruste

burgers die een kritische belangstelling aan de dag leggen voor leden

van de rechterlijke macht, vooral op het punt van nevenfuncties en

belangenverstrengeling (Ruijs, 2001).

Recent kwam er uit de wereld van het bestuur kritiek op het rechterlijke

activisme. De Commissie Van Kemenade wees op ongewenste gevolgen

van het feit dat de bestuursrechter op grond van steeds ruimere en

onbestemde toetsingsmaatstaven (EVRM, algemene beginselen van

behoorlijk bestuur) de democratisch gekozen organen voor de voeten

loopt. Dit rapport was een belangrijk politiek signaal dat de rechterlijke

macht irritaties oproept bij het bestuur. Van Kemenade c.s. zijn op

inhoudelijke gronden bestreden vanuit de wetenschap (door hen

geringschattend de liggende magistratuur genoemd), maar de

Commissie is wel degelijk de vertolker van een breed gedragen visie

dat de rechter zijn eigen grenzen beter in acht moet nemen. 

Deze typen van kritiek maken de weg vrij voor een volwassen debat

over het gezag van rechterlijke uitspraken anno 2003. De klantvrien-

delijkheid van de rechter wordt mede bepaald door de wijze waarop
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hij daar als rechterlijke organisatie mee weet om te gaan. Zich 

verschuilen achter het abstract-mythisch karakter van de beslissing in

het geding is de slechtst denkbare, meest onvriendelijke reactie.

De betrekkelijkheid van het vonnis

Er zijn enige rechtssociologische studies die wijzen op specifieke

problemen in het natraject van een rechterlijke beslissing. Bruinsma

(1998) heeft in De Hoge Raad van onderen een belangrijke bijdrage

geleverd aan de demystificatie van het gezag van uitspraken van de

Hoge Raad. Er blijkt een bijzonder grote kloof te bestaan tussen de

stelligheid van het hoogste rechterlijk oordeel en de ‘feiten’ van de

burger wiens probleem door de juridische molen is gegaan. Het is

heel belangrijk dat de discrepantie tussen ‘de waarheid van de feiten’

en de constructie van de juridische waarheid niet al te groot is (Asser,

1999). Verder is een vonnis dikwijls een komma in een langer lopende

relatie, en niet het laatste woord. Bij geldvorderingen bijvoorbeeld kan

het er gemakkelijk op uitdraaien dat de verliezer wint (Van Koppen en

Malsch, 1992). Zij kwamen in hun onderzoek naar de executiefase bij

geldvorderingen tot de verrassende conclusie dat de winnaar van de

procedure lang niet altijd zijn geld krijgt. De One Shotter, de individuele

debiteur, die gedurende de procedure dikwijls de voorspelbare loser is,

blijkt – bijvoorbeeld omdat hij geen verhaal biedt – aan het eind van

de rit de ‘winnaar’. Voor de machtige crediteur, de Repeat Player, is het

veroordelend vonnis vaak een kat in de zaak. Benadeelde partijen in

het strafproces zullen dat beeld herkennen: nergens is een schade-

vergoedingsvordering zo gemakkelijk toe te wijzen als in geval van

bewezenverklaring in het strafproces; nergens betreft de veroordeling

zo vaak echter de spreekwoordelijke kale kip.

Bruinsma (1995) laat in hoofdstuk 6 van zijn studie Korte gedingen;

een rechtssociologisch verslag zien hoe een vonnis in feite leidt tot

voortzetting van de onderhandelingen tussen partijen. Het is een inci-

dent in een voortdurende strijd van procederen en onderhandelen,

hetgeen door Galanter tot litigotiation is bestempeld. In het strafrecht

is de diversificatie in de tenuitvoerlegging van bijvoorbeeld en met
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name vrijheidsbenemende straffen tegenwoordig zo groot dat ook

daar kritiek doorklinkt (Bleichrodt, pre-advies). Met name de insteek

van de Penitentiaire Beginselenwet dat vrijheidsstraf ook op een wijze

ten uitvoer kan worden gelegd waarbij de veroordeelde geheel buiten

iedere penitentiaire inrichting verblijft en de band met die inrichting

nog slechts een administratieve is (de kwalificatie is van Bleichrodt),

maakt het traject van tenuitvoerlegging op het moment van veroordeling

volstrekt diffuus. Het vonnis zegt te weinig over de executie.

Er is dus alle reden om het vonnis niet te beschouwen als het eind van

het verhaal, maar als een incident, als een – om met Asser-Vranken

(1995) te spreken – voorlopig oordeel waarop nog van alles kan volgen.

We weten veel te weinig over het natraject en dit type rechtssociologisch

onderzoek opent de ogen voor de problematische verhouding tussen

de sociale en de juridische waarheid. Deze vallen vrijwel nooit geheel

samen, maar ze mogen ook niet helemaal los van elkaar worden

gemaakt. Op dit punt is veel meer empirisch onderzoek noodzakelijk,

bijvoorbeeld in het kader van de veronderstelde grotere klantvriende-

lijkheid van het strafproces als daarin ruimte aan het slachtoffer wordt

gelaten om ter terechtzitting te spreken. Voor zover tot nu toe onderzoek

is verricht ten aanzien van de effecten van rechterlijke beslissingen

kunnen de verwachtingen op basis van de uitkomsten daarvan slechts

verontrustend zijn. 

Tegengeworpen kan worden dat de rechter in zijn concrete geschillen-

beslechting wellicht weinig aan het effect van zijn beslissing in dat

natraject kan bijdragen. Toch lijkt het niet te veel gevraagd als de rechter

zich, bijvoorbeeld in zijn motivering, van dat effect op z’n minst reken-

schap zou geven. We moeten er in elk geval meer over weten. Het na-

effect bepaalt mede de klantvriendelijkheid van het rechterlijk oordeel.

Motiveren is communiceren 

Als men spreekt over de klantvriendelijkheid van de rechter en het

rechterlijk oordeel, dan komt men al snel uit bij de rechterlijke moti-

vering van zijn beslissing. De rechter als geschillenbeslechter spreekt,

ook en vooral daar waar hij de samenleving meer in het algemeen tot
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klant heeft, via zijn vonnis. Wat dat betreft is het vanuit het perspectief

van klantvriendelijkheid al een hele stap vooruit dat tegenwoordig in

belangrijke zaken de beslissing zelf, woordelijk, vrijwel direct nadat

deze is uitgesproken via internet te raadplegen is, in plaats van dat

wordt volstaan met een soort toelichting door een persrechter of pers-

officier van justitie die zich in allerlei bochten moet wringen om te

zeggen wat de rechter gezegd heeft zonder zijn woorden te gebruiken

maar ook zonder aan zijn woorden tekort te doen. We hebben liever

dat de rechtsprekende rechter zelf spreekt.

Maar daarmee is nog niet alles gezegd. Motivering van beslissingen is

een vorm van bijdrage aan communicatie tussen rechter en zijn klant.

Dat geeft enerzijds het unieke belang van de motivering aan (de mini-

mumnorm van klantvriendelijkheid is toch wel dat je met de klant

communiceert), maar dat zegt nog niet zoveel over de inhoud van die

communicatie. Daaraan schort nog veel. In strafzaken moet worden

geconstateerd dat de rechter vooral motiveert met het oog op controle

door de hogere rechter, niet met het oog op communicatie met proces-

partijen, laat staan de maatschappij in het algemeen. De praktijk van

zogenaamde verkorte vonnissen is daarvan het meest navrante voor-

beeld. Zelfs de ontkennende verdachte zal in het veroordelend vonnis

niet kunnen lezen op welke gronden de rechter hem heeft veroordeeld.

Ook binnen het civiele recht bestaan aanwijzingen voor een zekere

cassatieangst bij de Hoven die repercussies zal hebben voor de

inrichting van de motivering van het vonnis (Snijders, 1978). Verder

weten we weinig van die juridische kwaliteitscontroles door hogere

rechters in de praktijk. Niet uitgesloten is dat juist die controle, bij-

voorbeeld door de Hoge Raad, de lagere rechters kopschuw maakt om

een brede motivering in het vonnis te zetten. De oriëntatie op de

hogere rechter – die wij niet als ‘klant’ van de lagere rechter zouden

willen aanmerken – doet dan ernstig afbreuk aan de klantvriendelijkheid

van het rechterlijk oordeel voor partijen in het geding. Geconstateerd

moet worden dat in belangrijke zaken de rechter zich in toenemende

mate bewust is van publicatie, bijvoorbeeld via het internet. Wij kunnen

ons niet aan de indruk onttrekken dat in elk geval de uitvoerigheid van

de motivering daardoor in een aantal gevallen ten positieve is verbeterd.
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Deze observaties ten spijt verdient de motivering in het kader van 

de zo belangrijke klantvriendelijkheid zoals wij die hierboven hebben

uitgewerkt, nadere aandacht.

Zoals reeds aangehaald in het bovenstaande, vormt de motivering van

de rechterlijke beslissing in het vonnis als het ware een bufferfunctie in

de communicatie tussen de rechter en de buitenwacht. Motiveren is

communiceren. Er is voor de buitenstaander geen andere mogelijkheid

om de beweegredenen van de rechter, die hebben geleid tot de genomen

beslissing, te achterhalen (en te controleren!). Middels de motivering

legt de rechter verantwoording af voor zijn beslissing. Om deze com-

municatie tussen rechter en derden zo helder en duidelijk mogelijk te

laten verlopen moeten eisen aan de vorm en inhoud van de motivering

worden gesteld. De motivering in het vonnis dient de weerspiegeling

te zijn van de gegevens die de rechter tijdens zijn onderzoek heeft

verkregen en die voor zijn beslissing relevant zijn geweest. Daarnaast

dient de motivering een weerspiegeling te zijn van de redenering die

de rechter op basis van de vermelde gegevens heeft opgezet en die

volgens de regels van de logica tot zijn beslissing hebben geleid. De

inhoudelijke regels omtrent de motivering zijn bijvoorbeeld voor het

strafrecht wettelijk verankerd in artikel 359 Wetboek van Strafvordering.

In jurisprudentie en praktijk is dit stelsel van gedetailleerde regels in

nogal wat gevallen tot een abstractie verworden omdat de invulling van

de wettelijke regels door de professionele juristen niet met het oog op

communicatie met de maatschappij in bovengemelde zin is ingericht.

Meer toegespitst op de betekenis van de motivering van een beslissing

in een vonnis in het kader van de vermeende kloof tussen burger en

overheid, de rechter in het bijzonder, dan valt een onvermijdelijke

dualiteit op. Op grond daarvan moet bezwaar tegen te hoge verwach-

tingen worden gemaakt. Die dualiteit betreft twee aspecten, de reik-

wijdte, c.q. de verschillende functies van de rechterlijke motivering.

De reikwijdte van de motivering

De positie van de rechter valt volgens Van Koppen het beste te

omschrijven als een duale positie (Van Koppen, 2000, p. 453).
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Enerzijds buigt de rechter zich in zijn onafhankelijkheid en onpartijdig-

heid van geschillenbeslechter met enige afstand over de voorgelegde

zaken. Anderzijds wordt van hem bij zijn beslissing in het concrete

geval echter verwacht dat hij zich terdege bewust is van al wat in de

maatschappij leeft en wat de maatschappelijke veranderingen zijn

(Van Koppen en Keijser, 2002, p. 807). De rechter dient responsief te

zijn ten aanzien van de maatschappelijke gevoelens. Door het ontstaan

van de kloof tussen rechtspraak en samenleving lijkt deze duale positie

steeds meer onder druk te komen staan. Pers en publiek kijken de

rechters steeds meer op de vingers, aldus Van Koppen. Zij verwachten

van de rechters dat zij veel meer rekening houden met hetgeen in de

maatschappij leeft. In toenemende mate wordt zelfs de legitimiteit

van de beslissing in de pers afhankelijk gesteld van de wijze waarop 

de rechter in zijn vonnis rekening heeft gehouden met gevoelens in de

maatschappij. Het vertrouwen in de rechtspraak wordt afhankelijk van

de maatschappelijke verantwoording in het vonnis. Daarbij kunnen

gemakkelijk grenzen in zicht komen als men bedenkt dat het vonnis

beperkt is en beperkt hoort te blijven tot de beslissing in het concrete

geval. Het is niet aan de rechter beschouwingen ten beste te gaan

geven in een veronderstelde dialoog met de maatschappij over punten

die niet ter beslissing aan hem zijn voorgelegd, ook al beseft de

maatschappij die beperking niet altijd. Met andere woorden: door 

een zekere maatschappelijke verantwoording kán de rechter bijdragen

aan het dichten van de kloof tussen rechtspraak en samenleving, maar

daaraan zijn grenzen die ook de rechter niet kan beïnvloeden. 

In dit kader hebben wij met enige verbazing kennisgenomen van de

motivering (niet per se van de beslissing) van de recente vrijspraak

van vier van strafbare voorbereiding van aanslagen verdachte personen

door de Rotterdamse rechtbank. In het vonnis gaf de rechtbank een

overweging ten overvloede, waarin staat dat indien het O.M. wel

rechtmatig zou hebben gehandeld, de rechtbank toch niet tot een

bewezenverklaring zou zijn gekomen van de ten laste gelegde feiten

wegens gebrek aan bewijs. Aan dat beslispunt kwam de rechtbank

door zijn oordeel echter in het geheel niet toe. Deze overweging 

ten overvloede is volgens ons niet anders te begrijpen dan als een
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anticipatie op een door de rechtbank kennelijk veronderstelde negatieve

maatschappelijke reactie op de vrijspraak op technisch-juridische

gronden. Wij vinden die anticipatie weer een stap te ver, maar het

voorbeeld geeft goed aan welke dilemma’s er opdoemen als men van

de motivering van het concrete geschil en de daaruit voortvloeiende

beperkingen te hoge verwachtingen heeft omtrent het door middel

daarvan dichten van een kloof tussen maatschappij en rechter.

De verschillende functies van de motivering

Maar er duikt ook nog een andere ambivalentie op. Dit komt aan het

licht als we bezien waartoe de motivering eigenlijk dient. In de literatuur

worden vaak drie functies van motivering onderscheiden, te weten 

de inscherpingsfunctie (ook wel de legitimatiefunctie genoemd), de

controlefunctie en de explicatiefunctie (onder anderen Corstens,

2002, pp. 602 e.v.). De inscherpingsfunctie heeft betrekking op de

rechter zelf. Door middel van de motivering wordt de rechter min of

meer gedwongen zichzelf rekenschap te geven van zijn eigen beweeg-

redenen. De controle- en explicatiefunctie appelleren aan het doel er

voor te zorgen dat iedereen in staat wordt gesteld de beslissing van de

rechter te begrijpen. Maar begrijpen is iets heel anders dan accepteren.

Het is een misvatting om te denken dat wanneer een beslissing wordt

gemotiveerd, die beslissing dan ook wordt geaccepteerd. Afgezien van

de al besproken beperking van het vonnis tot het concrete geschilpunt

kan de motivering soms ook gebruikt worden om een rechterlijke

beslissing uit te leggen die afwijkt van de verwachting van een van 

de klanten van de rechter. Voor het civiele recht is al gewezen op het

belang van acceptatie van de beslissing door de verliezende partij.

Voor het strafrecht kan worden gewezen op inherente beperkingen

van publiekrechtelijk-constitutionele aard, de aanspraak op een fair

trial voorop als beperking waaraan de strafrechtspleging per definitie

is onderworpen. Met andere woorden: een zekere mate van acceptatie

van het rechtssysteem en het functioneren daarvan bij de rechtsgenoten

is per definitie noodzakelijk om de uitkomst van een rechterlijke

beslissing als uitvloeisel van dat systeem te legitimeren en te accepteren.
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Valt deze voorwaarde weg en ontstaat daardoor een kloof tussen

maatschappij en rechter dan is die kloof niet meer door alleen de

motivering van vonnissen te dichten.

Voor wat betreft de zo essentiële motivering zien wij dus een dualiteit

als het gaat om de klantvriendelijkheid. Versterking van motivering

juist in zijn functie van maatschappelijke legitimatie van rechtspraak

en dus van communicatie met de rechtsgemeenschap in het algemeen

is dringend noodzakelijk, ook en met name binnen de inherente

grenzen van de geschillenbeslechting in het concrete geval. Daar is

nog veel te winnen. Maar zo gemakkelijk is deze bijna vanzelfsprekende

klantvriendelijkheid niet. We signaleerden al dat een ruimere motivering

juist te ver gaande verwachtingen kan wekken. Bovendien, in de huidige

tijd, waarin capaciteitstekorten bij de rechterlijke macht aan de orde

van de dag zijn, lijkt een pleidooi voor betere en uitgebreidere motive-

ringen haast kansloos. Immers, motiveringen eisen veel tijd en die tijd

lijken de rechters tegenwoordig niet meer te hebben en, vilein gezegd,

die lijkt de maatschappij de rechter ook niet te gunnen. Men heeft

liever dat er meer zaken worden afgedaan.

Betekent dit dan dat de rechter vanwege dit tijdsaspect zijn motivering

toch maar weer overboord moet gooien? Het antwoord hierop dient

naar onze mening principieel nee te zijn. De motivering van de beslis-

sing is een taak van de rechter. De motiveringsplicht is nadrukkelijk

onderdeel van zijn eigen rechterlijke taak en kan reeds daarom uitein-

delijk niet afhankelijk zijn van de vraag naar motivering bij de klant.

De motivering is van een zo belangrijke waarde voor een integere,

transparante (straf)rechtspleging welk belang daarom ook door de

rechter zelf moet worden bewaakt, dat motivering in beginsel niet

achterwege gelaten kan worden. Dat neemt niet weg dat een meer

pragmatische toepassing van de motivering denkbaar zou kunnen

zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan een differentiatiestelsel voor het

gebruik van de motivering. Voor wat betreft het strafrecht zou één van

die differentiaties bijvoorbeeld kunnen inhouden dat voor bepaalde

zeer ernstige delicten, waarop een strafbedreiging van zes jaren of

meer staat, zoals levensdelicten en zware geweldsdelicten, en voor

zedendelicten de volledige bewijs- en strafmotivering nimmer achter-
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wege gelaten mag worden, gezien de grote maatschappelijke onrust

die dit soort delicten teweegbrengt. Verder zou denkbaar zijn dat in

meer gevallen de meest omstreden punten in het strafproces eerst

adequaat als vraagpunt worden geformuleerd, zodat de afweging van

de rechter ook beter te begrijpen is. Een nadere differentiatie op grond

van het onlangs weer geïntroduceerde criterium of de verdachte

bekent of niet5 wijzen wij af. Bij gebruik van zo’n criterium zal vooral

de inscherpingsfunctie van de motivering te zeer onder druk staan: als

er niet hoeft te worden gemotiveerd, wordt er ook bijna onvermijdelijk

te weinig onderzocht, zoals de praktijk van het verkorte vonnis leert.

Eerdere discussies over deze differentiatie zijn bovendien mede stuk-

gelopen op het onpraktisch karakter van de bekentenis als criterium,

gelet op de wijze waarop in strafzaken beschuldigingen worden opge-

steld, met al zijn alternatieven en subsidiaren. De enkele mededeling

van de verdachte dat hij bekent geeft in ingewikkelde strafzaken nog

geen begin van indicatie van wat hij dan bekent. 

Kortom: een klantvriendelijke rechter is een rechter die via de motive-

ring ook met de maatschappij in het algemeen communiceert, zij het

binnen grenzen van hetgeen hem ter beslissing is voorgelegd waarbij

invloeden van de maatschappij best als rechterlijk dilemma kunnen

worden geformuleerd. Maar net zo als we een rechter nodig hebben

die wil spreken, hebben we klanten nodig die willen luisteren. Is de

kloof tussen burger en rechter inmiddels zo groot dat bepaalde uit-

spraken niet meer worden geaccepteerd, dan kan de motivering die

kloof niet meer dichten.

5 EK 2002-2003, 28 215, nr. 96.
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Rechters in gesprek met het bestuur? 

Afgezien van de veranderingen op het punt van de rechterlijke moti-

vering (die de beslissing in het concrete geval betreft) zijn er in een

tijd dat aandacht wordt gevraagd voor een vermeende kloof tussen

maatschappij en rechtspraak ook meer algemeen nog een paar punten

voor verandering te noemen. Van verschillende zijden zijn voorstellen

gedaan om het rechterlijk oordeel beter verstaanbaar te maken voor

partijen, zodat het effectiever zou zijn, ook in het natraject. Hertogh

(1997) pleit voor zogenaamde reflexieve rechtspraak. Hij heeft in zijn

proefschrift onderzocht of informele, reflexieve controle door de

Ombudsman qua doorwerking effectiever is dan het repressieve, formele

oordeel van de rechter. Hij maakt aannemelijk dat er voordelen ver-

bonden zijn aan een meer zoekende, minder autoritaire benadering.

In een latere studie pleit hij er voor dat de rechter in ‘echt gesprek’

gaat met het bestuur en hij gaat zelfs zo ver om voor te stellen dat

men over en weer concepten aan elkaar voorlegt. Het gevaar dreigt dan

echter weer dat de rechter een bestuurder wordt, met alle bezwaren

van dien voor zijn onafhankelijkheid vanuit EVRM-perspectief.

Interessant in dit kader is een uitstapje naar het Franse recht. De

Franse Conseil d’ État kent een Section du rapport en des Études en

matière d’execution, die volgens Konijnenbelt intern de ‘service après

vente’ wordt genoemd. Na drie maanden kan een appellant zich tot

die afdeling wenden als hij meent dat het verliezende bestuursorgaan

nog geen adequate reactie heeft gegeven op het oordeel van de admi-

nistratieve rechter. Het bestuursorgaan wordt vervolgens om inlichtin-

gen verzocht en er kan overleg worden gepleegd. Het bestuursorgaan

kan ook zelf om toelichting vragen over de manier waarop de uitspraak

moet worden begrepen. Aan halsstarrig weigerende bestuursorganen

kan de dwangsom worden opgelegd. In de Rapports Publics van 1999

en 2000 wordt uitvoerig gepubliceerd over allerlei financiële en juridi-

sche problemen die de overheden hebben met het opvolgen van rech-

terlijke uitspraken. Het gaat overigens om kleine en bovendien dalende

aantallen. In 1999 ging het om 90 verzoeken om een dwangsom, 126

vragen om hulp bij de tenuitvoerlegging en om tien verzoeken om
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verheldering. Maar hier lijkt communicatie en aandacht voor het

natraject in praktijk gebracht op een wijze waarop rechtspraak en

bestuur minder tegenover elkaar staan.

De noodzaak van empirisch onderzoek

Wij zijn voorstander van empirisch onderzoek naar de belevingswereld

van burgers, een breed opgezet rechtssociologisch klanttevredenheids-

onderzoek. Hoe ervaren burgers en advocaten het rechterlijk oordeel?

Wat is het relatieve gewicht dat zij toekennen aan criteria als: empathie,

snelheid, motivering, consistentie? Waarom komen mensen naar de

zitting, waarom laten ze verstek gaan, hoe ervaren en interpreteren zij

de ‘rituelen ter terechtzitting’. Welke maatregelen om de procedure te

verbeteren hebben het effect dat beoogd is? Hoe kunnen we uitvinden

welke rechterlijke attitude het beste past bij een bepaald type conflict?

Wanneer werkt de kadi goed, wanneer de sfinx en wat zijn de voor- en

nadelen van de activistische rechter? Hier ligt nog een heel onderzoeks-

terrein braak. Wij zouden graag de relatie willen onderzoeken tussen de

rechterlijke houding ter zitting en de inhoud en de motivering van het

vonnis. Bruinsma (1995) heeft in zijn onderzoek naar korte gedingen

overigens geen duidelijke verschillen gevonden. 

In plaats van de huidige praktijk, waarbij zaken grotendeels worden

toegewezen op basis van ‘blinde’ roulatieschema’s en alfabetische

zaaktoewijzing pleiten wij voor – met een variatie op Sander en

Goldberg (1994) – Fitting the judge to the fuss. Nog te veel overheerst bij

de zittende macht het idee dat een goede rechter een doorhakker van

knopen is, eigenlijk alles kan: ‘One size fitts all’. Gedecideerd rechterlijk

optreden is een belangrijk onderdeel van de rechterlijke habitus, maar

inhoudelijke en emotionele deskundigheid evenzeer. Als we rechters

niet langer als neutrale en blinde Onfeilbare Laatste Oordelaars zien,

die Alles Kunner, maar als menselijke beslissers met sterke en zwakke

kanten, dan is de weg vrij voor een gevarieerd selectiebeleid en voor

een expliciet toewijzingsbeleid van zaken op basis van deskundigheid

en persoonlijkheidskenmerken. We moeten af van het idee dat de

persoon(lijke achtergrond) van de rechter er niet toe doet.
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Hier is ook de inbreng van advocaten van groot belang. Zij zijn niet

alleen een cruciale factor in het vertalen van een maatschappelijk

probleem naar een juridische vraagstelling, maar ook bij de vertaling

van het rechterlijk oordeel naar de burgers. Advocaten zijn de eerste

keurmeesters van rechterlijke uitspraken, namelijk als zij de cliënt

adviseren over hoger beroep of berusting. 

Naar onze smaak wordt deze discussie in Nederland niet grondig

genoeg gevoerd. Nog teveel overheerst bij ons het taboe dat het burgers,

advocaten en bestuurders niet past om kritiek uit te oefenen op rechters

en rechterlijke beslissingen. Nederlandse rechters zullen veel meer

openheid moeten betrachten over het rechtspolitieke en beleidsmatige

karakter van hun uitspraken zodra zij die baseren op open normen,

billijkheidsmaatstaven of meerduidige EVRM-beginselen. Het kan

eenvoudigweg niet ontkend worden dat de rol van de rechter steeds

politieker is geworden (Rood, 1993). We kunnen hier nog veel leren

van de open Amerikaanse rechtscultuur, waar in het wetenschappelijk

debat de rechts-politieke dimensie van rechterlijk werk veel explicieter

wordt erkend.

De actualiteit van Luhmann

In zijn klassieke studie Legitimation durch Verfahren stelt Luhmann

(1969) dat het de functie van een juridische procedure is om te

bewerkstelligen dat de verliezer in zijn ongelijk berust. Een procedure

is geslaagd als de in het ongelijk gestelde partij gemotiveerd kan worden

om zijn nederlaag te accepteren. De procedure is ingericht als een

soort fuik waarin partijen worden aangezet om hun conflict in termen

van recht, formaliteit en procedurele gegevenheden te herformuleren.

Individuele waarheidsbeleving speelt daarbij wel een zekere rol, maar

de drijvende kracht achter juridische processen is het vermogen om

de complexiteit van een conflict te reduceren tot juridische proporties.

Eigenlijk is het opvolgen van een vonnis door de verliezende partij een

wonder. Hoe kan een burger of rechtspersoon bewogen worden zijn

subjectieve gelijk te internaliseren tot een juridisch ongelijk, en het

oordeel van de rechter als gezaghebbend te accepteren? Ook de wijdere
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omgeving speelt bij de legitimatie van rechterlijke procedures een

belangrijke rol. 

In een snel veranderende en steeds complexer wordende samenleving

is het voor juridische instituties als de rechterlijke macht, niet eenvoudig

om die functie te blijven vervullen. De eisen worden strenger, de

complexiteit moet op een steeds hoger niveau worden gereduceerd.

Kritische afnemers van rechterlijke dienstverlening zijn vaak in staat

om te (forum)shoppen. Zij leggen de producten van rechters naast 

die van andere geschilbeslechters. De lat voor de acceptatie van een

onwelkome boodschap komt steeds hoger te liggen. 

Om tegemoet te kunnen komen aan die scherpere eisen, moet het

juridisch denken zich minder fixeren op de totstandkoming van het

rechterlijk oordeel en veel meer aandacht krijgen voor de ontvangst

van het vonnis door het sociale veld. De focus in een klantvriendelijke

benadering wordt verlegd van de producent (rechter) naar de consu-

ment (rechtzoekende) van recht. 

Dit veronderstelt een tamelijk fundamentele ombuiging in het juridisch

denken en ook een andere inrichting van het proces(recht).

Rechtsvinding beperkt zich traditioneel tot het juridische besluit-

vormingstraject. Maar zodra we ons gaan concentreren op begrippen

als klantvriendelijkheid, doorwerking en acceptatie van rechterlijk

handelen, komt veel meer het maatschappelijke perspectief in beeld.

Mondige burgers laten zich niet afschepen met Romeinse adagia en

uit het individuele geweten opdoemende billijkheidsoordelen. Het

juridisch repertoire moet verfijnd en verdiept worden, en de motivering

sterk verbeterd. 
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