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Gevolgen van geschillenbeslechting 
het ontnuchterende effect van het natraject 

M.L.M. Hertogh 
L.E. de Groot-van Leeuwen 

1. De verwaarlozing van het natraject1 

De voorzittershamer valt, de rechter ordent zijn paperassen, partijen en hun 
raadslieden schudden elkaar de hand en de deur van de rechtszaal valt in het 
slot. De rechtszaak is voorbij, maar wat gebeurt er daarna? Is het 
onderliggende geschil echt opgelost, wordt het oordeel van de rechter 
opgevolgd en zijn partijen tevreden? Het ontstaan en het verloop van juridische 
geschillen is inmiddels goed in kaart gebracht, maar over de gebeurtenissen na 
afloop van een rechtszaak is minder bekend. Dat geldt overigens niet alleen 
voor rechtszaken, maar ook voor alternatieve vormen van 
geschillenbeslechting (ADR). De snelle opkomst van ADR in ons land heeft 
vooralsnog niet geleid tot veel inzicht in de uitkomsten en de effecten van 
bijvoorbeeld arbitrage of bemiddeling (mediation). Hoewel in de 
rechtssociologie en daarbuiten algemeen wordt erkend dat een geschil in de 
praktijk niet begint of eindigt met een rechtszaak, stoppen de meeste analyses 
zodra de rechter zijn vonnis bekend heeft gemaakt. Ook in modellen en 
theorieën die de levensloop van geschillen beschrijven wordt opmerkelijk 
genoeg geen aparte plaats ingeruimd voor de gebeurtenissen na afloop van een 
procedure (vgl. Felstiner, Abel & Sarat, 1981; Griffiths, 1983). Er is in de 
sociaal-wetenschappelijke bestudering van het recht sprake van een ver-
waarlozing van het natraject (Von Benda-Beckmann, 1987: 25). Het Jahrbuch 
für Rechtssoziologie gewijd aan de implementatie van rechterlijke uitspraken 
(Blankenburg & Voigt, 1987), Amerikaanse legal impact studies naar de in-
vloed van het U.S. Supreme Court (vgl. Rosenberg, 1991; Canon & Johnson, 
1999) en, in eigen land, het onderzoek door Van Koppen & Malsch (1991), 
Bruinsma (1995) en Bruinsma e.a. (1999) zijn hierop de belangrijkste uitzon-
deringen. Het tekort aan kennis over het natraject van geschillen is weliswaar 
al vaker gesignaleerd (vgl. Von Benda-Beckmann, 1987: 27), maar het 
natraject blijft tot op heden een opvallende blinde vlek in veel empirische 
studies over recht en samenleving. 

Er zijn de laatste tijd echter wel steeds meer geluiden die erop wijzen dat 
zowel in de rechtspraktijk als in de rechtswetenschap een grote behoefte 
                                                           
1  Met dank aan Freek Bruinsma, Albert Klijn en Rob Schwitters voor hun commen-

taar bij een eerdere versie. 
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bestaat aan meer inzicht in het natraject van geschillen. Zo wordt door enkele 
bestuurders, tegen de achtergrond van de recente discussie over juridisering, 
aandacht gevraagd voor de uitwerking die rechtszaken kunnen hebben op de 
dagelijkse gang van zaken in bijvoorbeeld een gemeente of een provincie (Van 
Kemenade, 1996). Bovendien wijzen rechters er zelf steeds vaker op dat 
rechtspraak naast positieve ook negatieve gevolgen kan hebben. Een aantal van 
hen pleit daarom voor de introductie van meer bemiddeling in de rechtszaal2 
(vgl. Brenninkmeijer, 1997). Ten slotte wordt ook in de rechtswetenschap 
meer aandacht gevraagd voor de output van rechtspleging en 
geschillenbeslechting. De algemene gedachte is dat als er meer bekend wordt 
over de directe en indirecte effecten van rechterlijke uitspraken, er 
mogelijkheden in het verschiet liggen om de kwaliteit en de effectiviteit van 
het rechterlijk optreden te verbeteren (Barendrecht et al., 2000: 34).  

Deze bundel, een boekuitgave van het tijdschrift Recht der Werkelijkheid, 
wil de kennis over (het onderzoek naar) de gevolgen van geschillenbeslechting 
enkele stappen verder brengen. Hiervoor is een aantal empirische studies naar 
het natraject van klassieke en alternatieve vormen van geschillenbeslechting 
bijeen gebracht.3 Bram Peper en Stijn Hogenhuis doen, aansluitend op dit in-
leidende hoofdstuk, verslag van hun evaluatieonderzoek van drie experimenten 
van buurtbemiddeling in Zwolle, Gouda en Rotterdam. Bart van Klink analy-
seert de gebeurtenissen na afloop van een klachtenprocedure bij de Commissie 
gelijke behandeling. Bernard Hubeau, ombudsman van Vlaanderen, kijkt – 
mede op basis van zijn eigen ervaringen – naar het natraject van de oordelen en 
rapporten van de ombudsman. Nienke Doornbos vergelijkt de ervaringen van 
klagers bij de tuchtrechter voor de advocatuur met de ervaringen van klagers 
bij de klachtencommissies in de gezondheidszorg. Freek Bruinsma en 
Charlotte Schillemans volgen tien korte gedingen in hoger beroep. Zij 
onderzoeken de relatie tussen de proceservaringen van partijen en hun 
vertrouwen in de rechtspraak. Marielle Verberk doet verslag van een 
schriftelijke enquête onder rechters en rechtshulpverleners en onderzoekt in 
hoeverre de uitspraken van de Rechtseenheidskamer daadwerkelijk leiden tot 
eenheid in de vreemdelingenrechtspraak. Nick Huls beziet of in de actuele 
voorstellen voor de reorganisatie van de rechterlijke macht aandacht wordt 
besteed aan het natraject van rechterlijke uitspraken. Arjen Boin en Sandra 
Resodihardjo, ten slotte, onderzoeken de invloed van uitspraken van het 
Amerikaanse Supreme Court op de leefomstandigheden in gevangenissen in de 
Verenigde Staten en staan stil bij de betekenis van dit onderzoek voor de 
situatie in ons land. 

                                                           
2  Zie bijvoorbeeld: “Rechter: Ga het debat aan”, Trouw 23 september 1999 over de 

opstelling van de president van de Amsterdamse rechtbank, D. Allewijn, in een kort 
geding over de geluidsnormen voor Schiphol. 

3  De (concept-)bijdragen voor deze bundel zijn door alle auteurs en door de redacteu-
ren uitgebreid van commentaar voorzien tijdens een auteursconferentie op 24 mei 
2000 in Tilburg. 
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In de volgende paragrafen zal eerst de inhoud van deze bijdragen nader aan 
de orde komen, door verschillende aspecten zoals het type geschilbeslechting 
en de typen actoren in ogenschouw te nemen. In de voorlaatste paragraaf wordt 
de balans opgemaakt, aan de hand van de volgende vier vragen: (1) Tot 
welk(e) (typen) effecten leidt geschillenbeslechting? (2) Welke actoren zijn 
betrokken bij het natraject? (3) Welke rol speelt communicatie tussen de 
actoren in het natraject? en (4) Welke verschillen zijn er in het natraject van 
klassieke en alternatieve geschillenbeslechting?  

2. Klassieke en alternatieve geschillenbeslechting  

Drie benaderingen van geschillenbeslechting kunnen worden onderscheiden op 
basis van de vraag wie uiteindelijk het geschil tot een einde brengt (vgl. 
Schuyt, 1981: 55; Hertogh & Kleiboer, 1996: 313). Allereerst kan een conflict 
eindigen doordat de betrokken partijen er zelf uitkomen. Een van de partijen 
kan er bijvoorbeeld voor kiezen zich neer te leggen bij de gerezen situatie 
(berusting) of zich uit het conflict terug te trekken. Ook kunnen partijen er 
samen uitkomen, door overleg, onderhandeling of door loting.4 Ten tweede 
kan, op initiatief van beide partijen, een onafhankelijke derde bij de oplossing 
van een conflict worden betrokken. Dat is het geval bij bemiddeling. Partijen 
lossen hun geschil in eigen beheer op, maar zij laten zich bijstaan door een 
onafhankelijke derde om zo tot een oplossing te komen. Ten derde kan op 
verzoek van (een van) de strijdende partijen de rechter of een arbiter worden 
ingeschakeld die door middel van een bindend vonnis de knoop doorhakt. 

 In deze bundel komen de twee laatst genoemde benaderingen aan bod. De 
eerste vier bijdragen, na dit inleidend hoofdstuk, hebben verschillende alterna-
tieve vormen van geschillenbeslechting als onderwerp (buurtbemiddeling, 
commissie gelijke behandeling, ombudsman en klachtencommissies). De 
laatste vier bijdragen gaan over klassieke vormen van geschillenbeslechting 
door een overheidsrechter (civiele rechter, vreemdelingenrechter, de 
rechterlijke macht in het algemeen, en het Amerikaanse federale Supreme 
Court). Pleitbezorgers van alternatieve geschillenbeslechting (ADR) 
voorspellen dat deze benadering tot snellere en meer duurzame oplossingen 
leidt, dan de klassieke geschillenbeslechting door de rechter. Deze hypothese 
wordt in de actuele discussie over ADR weliswaar regelmatig herhaald, maar is 
in ons land tot op heden nauwelijks empirisch onderzocht (vgl. Hertogh & 

                                                           
4  Deze laatste methode lijkt misschien een theoretisch mogelijkheid, maar dat hoeft 

niet. Zie bijvoorbeeld: De Praktijkgids 1988, blz. 396 (2907. Kantongerecht Haar-
lem 14 januari 1988). Hier ging het om een zaak waarin twee huurders, vanwege 
een echtscheiding, moesten beslissen wie er in hun huis mocht blijven wonen. Par-
tijen hebben er uiteindelijk zelf voor gekozen om hun geschil te beslissen door het 
opgooien van een muntstuk, ten overstaan van de rechter. Zie ook: “Kruis of munt 
bepalend in echtscheidingsproces”, de Volkskrant 16 juli 1988.  
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Kleiboer, 1996: 318). De bijdragen aan deze bundel vormen hiervoor een 
eerste aanzet. 

3. Het naspel van geschillenbeslechting5 

Een rechterlijke uitspraak, maar bijvoorbeeld ook het oordeel van een bemid-
delaar, kan – naar analogie van Griffiths (1996) – vier typen effecten hebben.6  

Directe effecten zijn effecten voor de direct bij een rechtszaak betrokken 
partijen. Stel dat een rechter in kort geding heeft bepaald dat mijnheer Van 
Dam, die een groot tuinfeest wil organiseren, gelet op de te verwachten hinder 
voor omwonenden niet meer dan vijftig gasten mag uitnodigen. Het directe 
effect van die uitspraak kan zijn dat Van Dam ook niet meer dan vijftig uitno-
digingen verstuurt. Primaire directe effecten verwijzen naar de effecten van 
een vonnis voor de partijen die in de rechterlijke uitspraak rechtstreeks worden 
aangesproken, zoals mijnheer Van Dam. Secundaire directe effecten verwijzen 
naar de gevolgen voor degenen wier officiële taak het is om de rechterlijke 
uitspraak uit te voeren (zoals milieu-inspecteurs of de politie in de gemeente 
van Van Dam). Bij de directe effecten gaat het onder meer om de mate van 
conformiteit met een uitspraak in het concrete geval. 

Indirecte effecten zijn de (maatschappelijke, economische en andere) ef-
fecten als gevolg van de directe effecten. Zij gaan verder dan de direct betrok-
ken in het concrete geval. Een indirect effect van de uitspraak-Van Dam is bij-
voorbeeld dat de rest van de buurt tijdens zijn feestje toch nog een rustige 
nachtrust heeft. De limiet aan het aantal gasten betekent ook dat het feest van 
Van Dam niet tot extra parkeerproblemen leidt en dat alle bewoners gewoon 
hun auto in hun eigen straat kwijt kunnen. 

Onafhankelijke effecten van geschillenbeslechting vinden plaats los van de 
vraag of de direct betrokken zich conform de uitspraak van de rechter gedra-
gen. De gemeente waarin Van Dam woont, en die het kort geding had aange-
spannen, kan met de uitspraak in haar hand toekomstige bewoners laten zien 
dat zij er alles aan doet om een rustige woonomgeving in stand te houden. 

Onbedoelde effecten – die direct, indirect of onafhankelijk kunnen zijn – 
verwijzen ten slotte naar de gevolgen van geschillenbeslechting die vooraf niet 
waren te voorzien. Het blijkt bijvoorbeeld dat Van Dam, nu hij niet al zijn 
vrienden op zijn jaarlijks feest mag vragen, voortaan de hele zomer lang elk 
weekend een klein feestje met een man of tien organiseert, met alle overlast 

                                                           
5  Blankenburg & Voigt (1987) spreken, in navolging van Bardach’s (1977) klassieke 

studie The Implementation Game: What Happens After a Bill Becomes a Law, over 
het “naspel” van geschillenbeslechting. Zij geven hiermee aan dat zij niet alleen 
zijn geïnteresseerd in de vraag of bijvoorbeeld rechterlijke uitspraken worden nage-
leefd, maar in de hele bonte verzameling van gebeurtenissen na afloop van de ge-
schilbeslechtingsprocedure. 

6  De benadering van Griffiths (1996) heeft betrekking op de sociale effecten van 
rechtsregels.  
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van dien. Of Van Dam is dusdanig in het vonnis van de rechter teleurgesteld, 
dat hij zijn vertrouwen in de rechterlijke macht voorgoed heeft verloren. 
In de beleidswetenschap wordt het begrip ‘doorwerking’ gebruikt als evalu-
atiecriterium voor de gevolgen van beleid. Er wordt bijvoorbeeld onderzocht in 
hoeverre de uitgangspunten van het Nationaal Milieubeleidsplan zijn terug te 
vinden in plaatselijke beleidsmaatregelen. Mastop & Faludi (1993) laten zien 
dat dit aanleiding kan geven tot twee typen onderzoek: (1) de analyse van, wat 
zij noemen, ‘de nageschakelde besluitvorming’ bij bijvoorbeeld de betrokken 
bestuursorganen en (2) de vaststelling, meting en beoordeling van het uiteinde-
lijke effect. Het onderzoek naar de gevolgen van geschillenbeslechting kan, net 
als het beleidsonderzoek, twee verschillende doeleinden dienen (Hertogh, 
1997: 81). Het kan vooral uitgevoerd worden met het oog op doorwerking-als-
product. Het gaat er dan om in hoeverre de in een oordeel van de rechter of de 
bemiddelaar vervatte normen zijn overgenomen in het handelen van (een van) 
de geschilpartij(en) (conformiteit). Het onderzoek kan echter ook vooral zijn 
gericht op de doorwerking-als-proces. Hierbij gaat het om het besluitvormings-
proces na afloop van het oordeel van de rechter of de bemiddelaar dat uiteinde-
lijk resulteert in een vorm van doorwerking. Onderzoek naar de doorwerking-
als-product levert andere kennis op dan onderzoek naar de doorwerking-als-
proces. Beide onderzoeksdoeleinden, kennis over de effecten en kennis over de 
manier waarop zij tot stand komen, zijn complementair. In deze bundel komen 
dan ook beide aan de orde.  

4. De spelers van het naspel: een actor-perspectief 

Het is gebruikelijk om de gevolgen van geschillenbeslechting overwegend in 
termen van verschillende effecten te bestuderen. Hierdoor krijgt het onderzoek 
een wat afstandelijk karakter. Voor de sociaal-wetenschappelijke bestudering 
van het recht echter is het belangrijk om ook nadrukkelijk aandacht te besteden 
aan het menselijk gezicht van het natraject (vgl. Von Benda-Beckmann, 1987: 
23). Blankenburg & Voigt (1987) suggereren als onderzoeksmethode voor de 
studie naar de gevolgen van geschillenbeslechting een actorbenadering: welke 
(groepen van) actoren zijn betrokken bij de gebeurtenissen na afloop van ge-
schilbeslechtingsprocedure en welke (eventuele) vormen van interactie bestaan 
er tussen hen?  

Voor het uitwerken van dit perspectief kan een onderzoeksmodel uit de 
Amerikaanse literatuur dienen (Johnson, 1977; Canon & Johnson, 1999). Om 
de effecten van uitspraken van het Amerikaanse Supreme Court te analyseren 
worden, op basis van hun (officiële) rol in het natraject, vijf typen actoren on-
derscheiden: de interpretatoren (interpreting population); de uitvoerders (im-
plementing population); de gebruikers in enge en in ruime zin (consumers pop-
ulation) en de secundaire actoren. Het model kan worden uitgebreid met een 
zesde groep: de geschilbeslechters zelf. Wij gebruiken dit model hier om de 
actoren van het natraject in kaart te brengen. 
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De interpretatoren hebben tot taak om (bijvoorbeeld) een rechterlijke uit-
spraak van een officiële juridische interpretatie te voorzien. Zij passen de oor-
spronkelijke rechterlijke beslissing toe in nieuwe concrete gevallen en 
voorzien de oorspronkelijke uitspraak zo van een nieuwe betekenis. Zo bestaat 
deze groep in het natraject van de beroemde uitspraak Miranda v. Arizona7 uit 
de rechters in de lagere staats- en federale rechtbanken. De uitvoerders, 
degenen die formeel belast zijn met het implementeren van de rechterlijke 
uitspraak, verschillen van uitspraak tot uitspraak. In strafzaken gaat het 
bijvoorbeeld om advocaten en officieren van justitie, maar in milieuzaken gaat 
het eerder om bijvoorbeeld milieu-inspecteurs. In het geval van de Miranda-
zaak bestaat deze groep uit alle politiekorpsen in de Verenigde Staten die vanaf 
het moment van de uitspraak het vonnis moeten verwerken in hun manier van 
werken. Voor de gebruikers is de rechterlijke uitspraak bedoeld. Dit zijn 
meestal private personen (of organisaties) die als gevolg van de uitspraak 
bepaalde rechten of middelen (kunnen) winnen of verliezen. De uitspraak heeft 
voor deze actoren rechtstreekse (en vaak persoonlijke) gevolgen. In sommige 
gevallen gaat het om de hele samenleving (zoals in belastingzaken), maar in 
andere gevallen slechts om een kleine groep (zoals de verdachten van een 
misdrijf of grote bedrijven die een fusie overwegen). In het voorbeeld van de 
Miranda-zaak maken alle verdachten van een misdrijf in de Verenigde Staten 
deel uit van deze gemeenschap. De secundaire actoren, ten slotte, worden – 
anders dan de drie voorafgaande categorieën – niet rechtstreeks door (de 
implementatie van) een rechterlijke uitspraak getroffen; zij hebben geen directe 
voor- of nadelen van de uitspraak. Canon & Johnson noemen vier 
voorbeelden: ambtenaren en politici, belangengroepen, de media en het brede 
publiek. In het natraject van Miranda vs. Arizona spelen vooral 
vertegenwoordigers van de media en verschillende politici een grote rol. 

5. De actoren in deze bundel 

De verschillende bijdragen aan deze bundel laten zien welke rol deze actoren 
spelen in de dagelijkse praktijk van geschillenbeslechting. De interpretatoren 
komen vooral aan bod in de bijdragen van Verberk en Van Klink. Verberk 
toont aan dat uitspraken van de Rechtseenheidskamer door hun collega-vreem-
delingenrechters in het algemeen goed worden gevolgd. Bijna zestig procent 
van de ondervraagde rechters vindt de onderlinge beleidsafstemming met 
collega-rechters belangrijker dan de individuele rechterlijke onafhankelijkheid. 
Volgens Van Klink geldt de rechterlijke macht ook als een van de doelgroepen 
van de (oorspronkelijke) Commissie Gelijke Behandeling. Het blijkt echter dat 
                                                           
7  Miranda v. Arizona (384 U.S. 436 [1966]). In deze zaak werd beslist dat verdachten 

er recht op hebben dat zij bij hun arrestatie eerst op hun rechten worden gewezen 
(zoals het recht om te zwijgen en het recht op een advocaat). Hiervoor is een 
standaard-formule ontwikkeld, de zgn. ‘Miranda-warning’, inmiddels bekend van 
talloze Amerikaanse politieseries. 
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rechters slechts in zeer weinig gevallen het oordeel van de Commissie overne-
men. De nieuwe Commissie ziet niet langer conflictoplossing maar systemati-
sche uitwerking van de gelijke behandelingsnorm als haar belangrijkste doel. 
Maar ook nu volgen rechters lang niet altijd het oordeel van de Commissie.  
De uitvoerders komen in verschillende bijdragen aan de orde, maar staan voor-
al centraal in de bijdrage van Boin/Resodihardjo. Hun bijdrage gaat over de 
bestuurders van Amerikaanse gevangenissen. Zij laten zien dat veel uitspraken 
van de rechter op verzet stuiten omdat ze niet alleen aangeven dat de kwaliteit 
van de detentie moet worden verbeterd, maar ook de wijze waarop. Zonder een 
gedegen kennis van zaken over het dagelijkse leven binnen een gevangenis, 
lijkt elke vorm van rechterlijk ingrijpen bij voorbaat gedoemd te mislukken. 
Nu ook in ons land rechter en gevangenisdirectie steeds vaker met elkaar te 
maken krijgen, zijn deze lessen van Amerikaanse rechters bijzonder relevant 
voor hun Nederlandse collega-rechters. Hubeau bekijkt de effecten van het 
ombudsmanoptreden bij overheidsorganisaties. De doorwerking van het om-
budsmanoordeel hangt onder meer af van de vraag of het een gevende, een ne-
mende, een regelende, of een handhavende overheidsorganisatie betreft. Hu-
beau wijst er verder op dat de doorwerking van het oordeel van de ombudsman 
in de top van een bestuursorgaan nog niet wil zeggen dat zijn oordeel ook van 
invloed is op de werkvloer (op ‘street-level’).  

De gebruikers-in-enge-zin zijn de rechtstreeks bij een geschil betrokken 
partijen. In de bijdrage van Doornbos zijn dat bijvoorbeeld de ziekenhuispa-
tiënten en de cliënten van de advocatuur. Volgens Peper/Hogenhuis blijkt uit 
Amerikaans onderzoek dat een grote meerderheid van de partijen vond dat 
buurtbemiddeling leidde tot een bevredigende oplossing (dat gold voor 79 pro-
cent van de klagers en voor 58 procent van de beklaagden). Vergelijkbare 
(kwantitatieve) gegevens over de Nederlandse situatie ontbreken, maar Peper/ 
Hogenhuis komen op basis van de gehouden interviews voorlopig tot een ver-
gelijkbare conclusie. De gebruikers-in-ruime-zin zijn die actoren die mogelij-
kerwijs van een uitspraak gebruik kunnen gaan maken of die de nadelige ef-
fecten ervan kunnen gaan ondervinden. In de bijdrage van Van Klink zijn dat 
vrouwen of homoseksuelen die vinden dat zij slachtoffer zijn van 
discriminatie. In de bijdrage van Verberk zijn dat vreemdelingen die een 
asielaanvraag in ons land overwegen. En in de bijdrage van Boin/Resodihardjo 
zijn dat de gevangenen zelf. 

De secundaire actoren komen voornamelijk aan de orde in de bijdrage van 
Van Klink. Zijn benadering van symbolische effecten van de uitspraken van de 
Commissie Gelijke Behandeling m/v verwijst vooral naar deze categorie acto-
ren. Hij richt zich bijvoorbeeld op de manier waarop politici de norm van gelij-
ke behandeling hanteren en hoe de pers hierover schrijft. Zijn concept van 
symbolische effecten strekt zich bovendien uit tot de gehele publieke opinie. In 
de bijdrage van Peper/Hogenhuis vervullen de officiële instanties – zoals de 
politie, de woningbouwcorporaties, de gemeente en het welzijnswerk – de rol 
van secundaire actor bij buurtbemiddeling. Zij laten zien dat elk van deze be-
trokkenen de effectiviteit van buurtbemiddeling anders beoordeelt. 
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Wat weten, ten slotte, de geschilbeslechters zelf over de gevolgen van hun 
procedure? Volgens Hubeau is op dit moment de kennis van de Vlaamse om-
budsman over het natraject van zijn rapporten en aanbevelingen gering. Hij 
doet daarom verschillende suggesties voor het opzetten van een ‘ombudseffect-
meting’. Volgens Peper/Hogenhuis bellen buurtraadslieden in Zwolle en 
Gouda na afloop van een procedure alle partijen nog eens op om te informeren 
hoe het gaat. Maar buurtbemiddelaars in Rotterdam hanteren deze vorm van 
nazorg niet. En dat is volgens deze bemiddelaars ook niet echt nodig, want: 
“we komen elkaar wel in de supermarkt tegen.” Huls bespreekt in zijn bijdrage 
de situatie in Frankrijk, waar de Raad van State een aparte afdeling heeft waar 
burgers kunnen klagen over de niet-nakoming van eerdere uitspraken van dit 
college.  

6. Gevolgen van geschillenbeslechting: een voorlopige balans 

Wat voegt meer kennis over het natraject toe aan onze kijk op processen van 
geschillenbeslechting? Op basis van de bijdragen aan deze bundel kunnen we 
nu een voorlopige balans opmaken. De aan het eind van paragraaf 1 geformu-
leerde vragen staan hierbij centraal. 

Effecten 

Voor het bestuderen van de effecten van geschillenbeslechting worden in deze 
bundel naast de in paragraaf 4 onderscheiden typen effecten ook enkele aan-
vullende en alternatieve concepten geïntroduceerd Sommige auteurs kijken in 
hun onderzoek bijvoorbeeld eveneens naar de beleids- en institutionele 
effecten (Peper/Hogenhuis), de symbolische effecten (Van Klink), de mate van 
juridisch, sociaal, individueel en structureel herstel (Hubeau) of de 
procesbeleving door partijen (Doornbos en Bruinsma/Schillemans). 

Processen van geschillenbeslechting leiden niet alleen tot de beoogde 
effecten van de geschilbeslechter – de concrete oplossing van het geschil – 
maar soms ook tot bijzonder trieste onbedoelde (en onvoorziene) effecten, zo 
blijkt uit enkele bijdragen aan deze bundel. Zo kan het voorkomen dat twee 
buren, onder begeleiding van een bemiddelaar, tot een onderling aanvaardbare 
oplossing komen voor een al langer spelend conflict over geluidsoverlast. Een 
buurvrouw verklaart zich bereid om in haar huis een geluidwerende vloer te 
laten leggen. Tot zover lijkt alles in orde, maar als zij vervolgens met dit 
nieuws thuiskomt is deze oplossing de aanleiding voor nieuwe ruzies, ditmaal 
echter met haar echtgenoot die niet bereid is om zijn huis voor veel geld te 
laten aanpassen (Peper/Hogenhuis). Het gebeurt ook dat werknemers met 
succes een klacht over hun werkgever indienen bij de Commissie Gelijke 
Behandeling (CGB). Maar nog voordat het eindoordeel is gepubliceerd, 
worden deze klagers op hun werk weggepest of zelfs ontslagen (Van Klink). 
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En een rechterlijke uitspraak, die was gericht op het verbeteren van de 
leefomstandigheden in gevangenissen, kan er toe leiden dat de situatie voor de 
gedetineerden niet verbetert maar juist dramatisch verslechtert 
(Boin/Resodihardjo). Voor al deze gevallen geldt: operatie geslaagd, patiënt 
overleden.  

Actoren 

Voorts laten de bijdragen aan deze bundel zien dat in het natraject van geschil-
lenbeslechting veel verschillende actoren een rol (kunnen) spelen. Relatief de 
meeste aandacht gaat uit naar de uitvoerders en de gebruikers (in enge zin) van 
het oordeel van een geschilbeslechter. Maar uit andere bijdragen blijkt ook de 
belangrijke rol die wordt gespeeld door de interpretatoren (Verberk en Van 
Klink), de secundaire actoren (Van Klink en Peper/Hogenhuis) en natuurlijk de 
geschilbeslechters zelf (Huls en Hubeau).  

Een instrumentalistische visie op geschillenbeslechting is vooral gericht op 
de vraag in welke mate partijen worden beïnvloed door het oordeel van de ge-
schilbeslechter. Uit een aantal bijdragen blijkt echter dat in het natraject de 
verhouding tussen partijen en geschilbeslechter nog op een andere manier een 
rol speelt. Hierbij gaat het om het onderling vertrouwen. Bruinsma/Schille-
mans laten zien dat het grote vertrouwen van het brede publiek in de rechter 
(vgl. De Groot-van Leeuwen, 1991; De Groot-van Leeuwen & Pieterman, 
1994; en Huls in deze bundel) schade oploopt bij de eerste kennismaking met 
de rechter. De gebruikers van rechtspraak zijn beduidend minder positief over 
de rechter dan de burgers in het algemeen. Hun bevindingen stroken met die 
van Doornbos over de klachtprocedures bij de advocatuur en in ziekenhuizen. 
In haar bijdrage wordt onderzocht in hoeverre de mate waarin partijen tevreden 
zijn over een procedure samenhangt met de (positieve) uitkomst ervan. Zij laat 
zien dat die relatie minder sterk is dan wel wordt verondersteld. Het blijkt bo-
vendien dat hoe verder men in de procedure is, hoe meer partijen negatief oor-
delen over de (tucht)rechter.  

Communicatie 

In het natraject van geschillenbeslechting blijkt een intensieve, ongestoorde, 
communicatie tussen alle betrokken actoren niet vanzelfsprekend. Peper/Ho-
genhuis constateren bijvoorbeeld dat veel conflicten die uiteindelijk terechtko-
men in een buurtbemiddelingscommissie zijn terug te voeren op 
communicatiestoornissen. Veel betrokkenen vinden het daarom belangrijk dat 
door de buurtbemiddeling partijen eindelijk eens een normaal gesprek met el-
kaar hebben gevoerd (het uiteindelijk ‘vonnis’ is daarbij minder van belang). 
Volgens Van Klink kan een communicatieve benadering van wetgeving en van 
geschillenbeslechting (zoals die wordt gehanteerd bij de Wet Gelijke Behande-
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ling) leiden tot belangrijke positieve symbolische effecten. Uit de secundaire 
analyse van Amerikaans empirisch onderzoek door Boin/Resodihardjo blijkt 
dat aan rechterlijke interventies met een ‘deliberatief’ karakter, die zijn geba-
seerd op intensief overleg en samenwerking met de betrokken uitvoerders, 
waarschijnlijk de meeste invloed kan worden toegekend. Hubeau bespreekt een 
sterk vergelijkbare stelling voor de ‘reflexieve’ controlestijl van de ombuds-
man. Volgens Verberk levert de ‘interactieve’ werkwijze van de Rechtseen-
heidskamer bovendien een belangrijke bijdrage aan de grote mate van rechts-
eenheid in de Vreemdelingenrechtspraak. Uit de bijdragen van Doornbos en 
Bruinsma/Schillemans blijkt, ten slotte, heldere communicatie tussen 
geschilbeslechter en partijen ook van groot belang voor hun onderling 
vertrouwen. Huls pleit in het verlengde hiervan voor meer ‘extraverte’ rechters  

Klassieke en alternatieve geschillenbeslechting 

Zijn er verschillen te constateren tussen de vier in deze bundel behandelde vor-
men van klassieke geschillenbeslechting en de vier alternatieve vormen? Ver-
rassenderwijs lijkt er eerder sprake van een grote gelijkenis dan van een frap-
pant verschil. Dit valt ons inziens als volgt te verklaren. Onder ADR rekent 
men in het algemeen een grote verscheidenheid aan procedures die een alterna-
tief bieden voor de overheidsrechter. Als er echter iets blijkt uit de bijdragen 
aan deze bundel, dan is het wel dat de zogeheten klassieke overheidsrechter net 
zo veelvormig is als de alternatieve geschilbeslechter: ‘De klassieke overheids-
rechter’ bestaat niet. De Rechtseenheidskamer, de kort geding rechter, de rech-
ter in de Verenigde Staten, maar ook de rechter commissaris in faillissement, 
de kinderrechter, de rechter commissaris in strafzaken, de familiekamer, de 
vreemdelingenkamer, etc. zijn onderling heel verschillend in procedures en 
werkwijzen. Deze onderlinge verschillen zijn veelal groter dan de verschillen 
tussen enerzijds klassieke en anderzijds alternatieve vormen van ge-
schillenbeslechting.8 

Bovendien groeien de twee vormen van geschillenbeslechting in een aantal 
opzichten steeds meer naar elkaar toe. Zo krijgen tegenwoordig binnen de klas-
sieke geschillenbeslechting allerlei alternatieven, zoals de Rechtseenheidska-
mer en bemiddeling binnen en buiten de rechtszaal (court annexed mediation) 
een kans. En worden overheidsrechters tijdens symposia en in de literatuur op-
geroepen om zich minder op een strikte juridische benadering en meer op een 
probleemoplossende vorm van communicatie te richten. Andersom zien we dat 
bij alternatieve geschilbeslechtingsprocedures er een zekere juridisering plaats-
vindt: zo worden in plaats van leken ook advocaten, overheidsrechters of ande-
re juristen ingeschakeld en wordt door sommigen – naar analogie van de alge-
mene beginselen van behoorlijke rechtspraak – gepleit voor juridische begin-

                                                           
8  Dit laat onverlet dat er in discussies en geschriften veelal van zeer uiteenlopende 

modellen van geschilbeslechting wordt uitgegaan (zie Kocken, 1999). 
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selen van behoorlijke geschillenbeslechting (vgl. Polak & Brenninkmeijer, 
1998).  

Specifiek over het natraject valt het volgende op te merken. Alle bijdragen 
in de bundel, zowel die over ADR als over klassieke geschillenbeslechting, 
geven aan dat de aandacht van de beslisser/bemiddelaar voor het natraject zeer 
gering is. Dit geldt zelfs voor de meeste buurtbemiddelaars, waar het nagaan 
van de effecten gemakkelijk in de dagelijkse praktijk zou kunnen worden 
opgenomen. Ook in dit opzicht zijn de overeenkomsten groter dan de 
verschillen. 

7. De toekomst van het natraject 

De voorlopige balans van de bijdragen aan deze bundel laat zien dat, zodra se-
rieus aandacht wordt besteed aan de gevolgen van geschillenbeslechting, een 
instrumentalistische kijk op geschillenbeslechting niet voldoet. Voor wie het 
adagium Iudex locutus, causa finita voor een afspiegeling van de werkelijkheid 
hield, is het lezen van deze bundel ongetwijfeld een ontnuchterende ervaring. 

Onderzoek naar de levensloop van geschillen in de sociaal-wetenschappe-
lijke bestudering van het recht veronderstelt dat, naast de voorgeschiedenis en 
het verloop, ook systematisch aandacht wordt besteed aan de gevolgen van 
geschillenbeslechting en de manier waarop deze tot stand komen. Deze bundel 
geeft een gevarieerd overzicht van empirisch onderzoek naar de gevolgen van 
zowel klassieke als alternatieve vormen van geschillenbeslechting. Dit onder-
zoek blijkt overigens niet altijd even gemakkelijk omdat betrouwbare gegevens 
over het natraject vaak niet of nauwelijks beschikbaar zijn of slechts met grote 
moeite kunnen worden achterhaald. Deze bundel laat zien dat het onderzoek 
naar het natraject een vervolg verdient. Wat ons betreft verdienen de volgende 
onderwerpen hierbij bijzondere aandacht.  

Processen van geschillenbeslechting kunnen leiden tot negatieve (onbe-
doelde) neveneffecten. Het is daarom interessant om in de toekomst niet alleen 
onderzoek te doen naar het succes van de beoogde doelstellingen, maar juist 
ook naar de onbedoelde effecten van geschillenbeslechting. Het blijkt boven-
dien dat in het natraject veel verschillende actoren een rol spelen, maar dat het 
meeste onderzoek zich nog steeds beperkt tot enkele van hen. Het zou daarom 
de moeite waard zijn om in toekomstig onderzoek naar het natraject de rol van 
de interpretatoren, de gebruikers (in brede zin), de secundaire actoren en de 
geschilbeslechters zelf, alsmede hun onderlinge relaties, in kaart te brengen. 
Wellicht is het daarnaast interessant om de door ons gesuggereerde invulling 
van het actorperspectief verder te ontwikkelen, aan te vullen, of te vervangen 
door een alternatieve benadering. Dit kan bijvoorbeeld door in toekomstig on-
derzoek meer aandacht te besteden aan de manier waarop de rechter, de bemid-
delaar, partijen en anderen de processen en uitkomsten van geschillenbeslech-
ting beleven. Ten slotte, over de mogelijke voor- en nadelen van klassieke en 
alternatieve vormen van geschillenbeslechting wordt vaak meer beweerd dan 
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dat er systematisch onderzoek naar wordt verricht. Deze bundel is gebaseerd 
op enkele afzonderlijke studies naar een klassieke of juist een alternatieve 
geschilbeslechtingsmethode. Daardoor konden hierover op grond van deze 
bijdragen slechts beperkte uitspraken worden gedaan. In toekomstig onderzoek 
zouden ‘oude’ en ‘nieuwe’ vormen meer systematisch met elkaar moeten 
worden vergeleken, waarbij naast de toegang tot de procedure en de wijze van 
behandeling ook nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan het natraject van 
geschillenbeslechting. 

Literatuur 

BARENDRECHT, J.M., et. al. (2000) Rechtspleging, samenleving en bestuur: 
een gerichte onderzoeksagenda. Utrecht: Lemma. 
BENDA-BECKMANN, K. VON (1987) “Implementieren – Was heisst das? 
Die Implementierung der Gerichtsurteilen aus der Sicht der Rechtsetnologie,” 
in: Blankenburg & Voigt 1987: 23-42.  
BLANKENBURG, E. & R. VOIGT (Hrsg.) (1987) Implementation von Ge-
richtsentscheidungen (Jahrbuch fur Rechtssoziologie, Band 11). Opladen: 
Westdeutscher Verlag. 
BLANKENBURG, E. & R. VOIGT (1987) “Implementation von Gerichtsent-
scheidungen”, in: Blankenburg & Voigt 1987: 10-22. 
BRENNINKMEIJER, A.F.M. (1997) “Conflictbemiddeling in het bestuurs-
recht”, in: I.C. van der Vlies & S. Pront-van Bommel (red.), Van toetsing naar 
bemiddeling. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink: 57-73. 
BRUINSMA, F. (1995) Korte gedingen: een rechtssociologisch verslag. 
Zwolle: Tjeenk Willink. 
BRUINSMA, F., et al. (1999) De Hoge Raad van onderen (2e druk). Deventer: 
W.E.J. Tjeenk Willink.  
CANON, B.C. & C.A. JOHNSON (1999) Judicial policies: implementation 
and impact (second edition). Washington D.C.: CQ Press. 
FELSTINER, W.L.F., R.L. ABEL & A. SARAT (1981) “The emergence and 
transformation of disputes: naming, blaming, claiming…”, Law & Society Re-
view 15: 631-654. 
GRIFFITHS, J. (1983) “The general theory of litigation: a first step”, 
Zeitschrift fur Rechtssoziologie 4: 145-201. 
GRIFFITHS, J. (1996) “De sociale werking van recht”, in: J. Griffiths (red.), 
De sociale werking van recht: een kennismaking met de rechtssociologie en 
rechtsantropologie. Nijmegen: Ars Aequi: 469-513. 
GROOT-VAN LEEUWEN, L.E. DE (1991) De rechterlijke macht in Neder-
land, Samenstelling en denkbeelden van de zittende en staande magistratuur, 
Arnhem:Gouda Quint. 
GROOT-VAN LEEUWEN, L.E. DE & R. PIETERMAN (1994) “Het gezag 
van de rechter in de nieuwste tijd”, in: L.E. de Groot-van Leeuwen, et al. 
(red.), Het gezag van de rechter, Amsterdam: SISWO: 105-127. 



Gevolgen van geschillenbeslechting 13 

HERTOGH, M. & M. KLEIBOER (1996) “Anders dan rechtspraak (ADR): 
alternatieve geschilbeslechting in Nederland”, Beleid & Maatschappij 6: 312-
321. 
HERTOGH, M.L.M. (1997) Consequenties van controle: de bestuurlijke 
doorwerking van het oordeel van de administratieve rechter en de Nationale 
ombudsman. Den Haag: Vuga. 
JOHNSON, C.A., “The implementation and impact of judicial policies: a heu-
ristic model:, in: J.A. Gardiner (ed.), Public law and public policy. New York: 
Praeger: 107-126.  
KEMENADE, J. VAN e.a. (1997) Bestuur in geding (rapport van de werk-
groep inzake terugdringing van de juridisering van het openbaar bestuur). 
Haarlem. 
KOCKEN, J. (1999) De strijd tussen verzoeners: rechter versus mediator, in J. 
Kocken & A. Schreiner (red.), Onverzoenlijkheid, boekuitgave van Recht der 
Werkelijkheid, 77-93 
KOPPEN, P.J. VAN & M. MALSCH (1992) “Hoe de verliezer wint: executie 
van civiele vonnissen”, Nederlands Juristenblad 67: 1101-1104. 
MASTOP, J.M. & A. FALUDI (1993) “Doorwerking van strategisch beleid in 
dagelijkse beleidsvoering”, Beleidswetenschap 7: 71-90. 
POLAK, M.V. & A.F.M. BRENNINKMEIJER (red.) (1998) Geschillenbe-
slechting naar behoren: algemene beginselen van behoorlijke geschillenbe-
slechting in traditionele en alternatieve procesvormen. Deventer: Kluwer. 
ROSENBERG, G.N. (1991) The hollow hope: can courts bring about social 
change? Chicago: The University of Chicago Press. 
SCHUYT, C.J.M. (1983) Recht en samenleving: centrale problemen, alterna-
tieven en overzichten. Assen: Van Gorcum. 
 



 



Beter een goede buur … 
Effecten van bemiddeling bij burenruzies 

B. Peper  
S. Hogenhuis 

1. Inleiding 

Iedereen kent het spreekwoord: ‘beter een goede buur, dan een verre vriend’, 
maar wat te doen als deze goede buur je flink op de zenuwen werkt? Of als je 
slaande ruzie met de buren hebt? Voor het aanpakken van dit soort conflicten 
in de directe (fysieke) leefwereld van mensen bestonden tot voor kort in Ne-
derland nauwelijks mogelijkheden. Bestaande instituties als politie of woning-
bouwverenigingen – waar burenruzies meestal aan de oppervlakte komen – 
zijn niet ingesteld op vroegtijdige interventies. Vanaf het midden van de jaren 
negentig is er in een drietal steden in Nederland – Zwolle, Rotterdam (drie 
buurten) en Gouda – geëxperimenteerd met bemiddelen tussen buren door 
(vrijwillige) buurtbewoners.1 Aan de hand van materiaal uit een evaluatieon-
derzoek naar de experimenten2 wordt in deze bijdrage ingegaan op het natra-
ject van Buurtbemiddeling. Het onderzoek omvatte onder meer een enquête 
onder ruim 500 bewoners, diepte-interviews met ruim 140 professionals (de 
institutionele omgeving), (participerende) observaties bij de training van de 
vrijwilligers, interviews met bemiddelaars, bemiddelden en projectleiders, als-
mede een focusgroep onderzoek. 

Zoals uit de verschillende bijdragen aan dit boek blijkt, is het natraject van 
juridische of extra-juridische procedures een ondergeschoven kindje in onder-
zoeksland. Vooral kwantitatieve gegevens ontbreken, waarmee een systemati-
sche vergelijking tussen verschillende procedures mogelijk zou zijn. Dat dit 
niet enkel te wijten is aan een gebrekkige belangstelling van onderzoekers, 
hebben wij tijdens eigen onderzoek kunnen ervaren. In overleg met de betrok-
kenen bij de experimenten met Buurtbemiddeling was afgesproken om materi-
aal, in de vorm van registratie- en evaluatieformulieren, te verzamelen over het 

                                                           
1 Naast de experimenten in de genoemde drie steden is er ook een experiment met 

burenbemiddeling te Gorinchem geweest (Hogenhuis, Peper & De Jong, 1999). 
Voorts komen er steeds meer plaatsen in Nederland waar Buurtbemiddeling wordt 
opgestart, o.a. Almere, Leiden, Amersfoort, de randgemeenten rond Gouda, nieuwe 
wijken/buurten in Rotterdam (zie voor Rotterdam Van Thiel, 2000). 

2 Het onderzoek is van 1996 tot 2000 uitgevoerd in opdracht van het ministerie van 
Justitie en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door on-
derzoekers verbonden aan de juridische faculteit van de EUR, te weten: Frans Spie-
rings, John Blad, Vanessa van Altena, Wiebe de Jong en beide auteurs. 
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proces en het natraject. Helaas was het geretourneerde materiaal zo summier, 
als het er al was, dat hier niets mee aan te vangen viel. Aangezien directe in-
formatie over het natraject van Buurtbemiddeling dus ontbreekt, is er in deze 
bijdrage voor gekozen om inzicht in het natraject te verkrijgen door te kijken 
naar het resultaat van de implementatie van het beleidsinstrument Buurtbemid-
deling. Kortom, wat zijn de effecten van Buurtbemiddeling? We on-
derscheiden vier verschillende effecten: beleids- of instrumentele effecten, in-
stitutionele effecten, effecten voor de bemiddelden, en effecten voor de bemid-
delaars. De effecten van Buurtbemiddeling vormen het onderwerp van para-
graaf 4. Alvorens deze te bespreken zullen wij eerst in paragraaf 2 het feno-
meen Buurtbemiddeling als vorm van Alternative Dispute Resolution (ADR) 
schetsen. Waarna in paragraaf 3 de introductie en implementatie van Buurtbe-
middeling in Nederland kort wordt weergegeven.3 In de conclusie worden de 
besproken effecten gerelateerd aan vragen naar de duurzaamheid van Buurt-
bemiddeling. 

2. Buurtbemiddeling als ADR: achtergrond en methodiek 

Het idee van community mediation, oftewel Buurtbemiddeling, komt uit de 
Verenigde Staten en het is diep geworteld in de idealen van ADR, Alternative 
Dispute Resolution. Deze vorm van informele geschillenbeslechting staat te-
genover formele geschillenbeslechting waar een autoriteit, zoals een rechter, in 
het kader van een procedure een beslissing neemt waaraan de partijen gebon-
den zijn (Sander, 1985).4 Buurtbemiddeling is een niet-juridische wijze van 
conflictoplossen waarbij getrainde buurtbewoners op vrijwillige basis bemid-
delen bij conflicten tussen andere buurtbewoners. Bij burenruzies zijn de emo-
ties vaak dermate hoog opgelopen dat de buren alleen nog maar kunnen zien 
hoezeer hun leven door de buren verziekt wordt. In die gevallen kan een be-
middelaar uitkomst bieden omdat deze neutraal is. Door te zoeken naar de ach-
terliggende motieven en behoeften bij beiden, kan de bemiddelaar een basis 
vinden van waaruit een gemeenschappelijk belang en begrip kan ontstaan. 
Buurtbemiddeling richt zich op verzoening van deze onderliggende motieven 
en belangen. Het is belangrijk om deze vorm van conflicthantering te onder-
scheiden van rechtspraak, arbitrage en belangenbehartiging. Zowel degene die 
rechtspreekt als de arbiter beschikt over formele bevoegdheden om een oplos-
sing door te drukken. Bij arbitrage kiezen partijen zelf voor arbitrage en heb-
ben ze veelal inspraak in de persoon van de arbiter. Dit zijn vormen van evalu-
atieve bemiddeling, terwijl het Buurtbemiddeling gaat om faciliteren (cf. 
Mackie, Miles, & Marsh, 1995). 

                                                           
3 Voor een uitgebreide weergave verwijzen wij naar het eindrapport van het onder-

zoek (Peper et al., 1999). 
4 De afgelopen jaren is in Nederland steeds meer aandacht voor ADR (o.a. Platform 

ADR, 1998). 
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Bij Buurtbemiddeling gaat het niet om rechtspraak, noch om juridische pro-
bleemoplossing in ruimere zin, maar om een vorm van gemeenschapsontwikke-
ling door sociale bemiddeling, met name door het creëren van regels en nor-
men in de context van een sterk pluralistische wijk of stad. Buurtbemiddeling 
kan daarmee gezien worden als het onderhoud plegen aan de relaties tussen 
bewoners in een buurt. Wanneer buren na veel ergernissen ervaren dat ze weer 
kunnen communiceren en dat ze in staat zijn met elkaar afspraken te maken 
versterkt dit het gevoel van eigenwaarde, van empowerment. Er is iets dat ze 
kunnen doen hetgeen hun machteloosheid vermindert.5 We kunnen Buurtbe-
middeling nu omschrijven als het neutraal begeleiden c.q. faciliteren van een 
onderhandeling tussen buren door buren bij conflictsituaties, die gebaseerd is 
op bespreekbaar maken van de onderliggende wensen en motieven.6  

Methodiek 

Het bemiddelingstraject zelf is onder te verdelen in vier fasen. In de eerste fase 
wordt een klacht c.q. probleem bij een kantoor van Buurtbemiddeling aange-
meld. Hierbij vindt een eerste selectie plaats, meestal door de projectleider. 
Deze is als enige professional belast met de contacten met de institutionele om-
geving (politie, woningbouwcorporaties, gemeente, opbouwwerk, enzovoort). 
Hij of zij begeleidt de vrijwillige buurtbemiddelaars en is het eerste aanspreek-
punt voor klachten. In fase twee krijgt de klagende partij de mogelijkheid om 
de problematiek vanuit het eigen gezichtspunt uitgebreid te schetsen. In fase 
drie wordt – na overleg met de klagende partij – vanuit Buurtbemiddeling con-
tact gezocht met de beklaagde partij. Aan deze wordt eveneens de mogelijk-
heid geboden om zijn/haar kant van de zaak uitvoerig te belichten. Als beide 
partijen te kennen geven dat zij met elkaar – onder begeleiding van een buurt-
bemiddelaar – aan tafel willen zitten, dan volgt fase vier: het bemidde-
lingsgesprek. 

Het voeren van bemiddelingsgesprekken is een tijdrovende aangelegen-
heid. De vrijwilligers voeren per zaak minstens drie gesprekken. Twee voorge-
sprekken – het inventarisatiegesprek met de klagende partij en het verhaal van 
de tegenpartij – en de bijeenkomst waarbij beide partijen zijn uitgenodigd voor 
het bemiddelingsgesprek. Als het tot een bemiddeling komt, worden de ge-
maakte afspraken ook schriftelijk vastgelegd.7 Ten slotte spreekt men een eva-

                                                           
5 De methodiek van bemiddelen vertoont overeenkomsten met hetgeen de crimino-

loog Braithwaite beschrijft in zijn reintegration ceremonies (Braithwaite & Mug-
ford, 1994). 

6 Voor een kritische bespreking van de achterliggende ideeën, zie o.a. Mulcay, 2000. 
7 Aangezien de Buurtbemiddelingsprocedure extra-juridisch is, is de bereikte over-

eenkomst tussen de partijen dat strikt genomen ook. Overigens vindt Buurtbemid-
deling altijd plaats in ‘the shadow of the law’, oftewel beide partijen behouden ten 
alle tijden de mogelijkheid om het conflict te juridiseren (cf. Mnookin & Kornhau-
ser, 1979). 
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luatiemoment af. We spreken van een geslaagde bemiddeling wanneer bewo-
ners zo ver gekomen zijn dat ze afspraken hebben kunnen maken met elkaar, 
waar ze het beiden over eens zijn. Dit blijft ook zo wanneer, bijvoorbeeld, na 
een maand de oude patronen weer terugkeren. De partijen hebben kunnen er-
varen dat ze kunnen communiceren en dat ze in staat zijn met elkaar afspraken 
te maken. Dit versterkt het gevoel van eigenwaarde. Het bemiddelingsgesprek 
beoogt dat de deelnemers op een andere manier naar elkaar kunnen kijken. Dat 
ze begrijpen wat er bij de ander speelt en waarom de ander zo handelt en dit 
ook kunnen accepteren. Dan is de kans op herstel van relaties het grootst.  

Wanneer twee buren bij een conflict zijn betrokken, is het conflict van alle-
bei. Zoals Nils Christie het ooit heeft uitgedrukt: ‘zij zijn beiden eigenaar van 
het conflict’. Zij hebben er beiden belang bij dat het conflict wordt opgelost en 
zullen daarom ook beiden bijdragen aan de oplossing van het conflict (Christie, 
1977). De bijdrage van beide deelnemers is essentieel. Een bemiddelaar moet 
oog hebben voor de wederkerigheid van partijen. Wederkerigheid houdt echter 
niet in dat beide deelnemers gelijk zijn. Bij burenconflicten vallen juist de ver-
schillen op, zoals oud of jong, met kinderen of zonder kinderen, veel bezoek of 
weinig en ga zo maar door. Het is niet altijd gemakkelijk voor de buren om te 
leren leven met de gewoontes en bijzonderheden van de ander. 

3. Buurtbemiddeling in Nederland 

De vormen van Buurtbemiddeling zoals thans in Nederland ontwikkeld wor-
den of in ontwikkeling zijn, zijn varianten van de Amerikaanse Community 
Boards, die bij veel criminologen en strafrechtjuristen al vanaf de zeventiger 
jaren bekend zijn. Vanaf 1996 wordt er met Buurtbemiddeling in Nederland 
geëxperimenteerd. In deze periode zijn twee modellen van Buurtbemiddeling 
ontstaan. In Gouda en Zwolle is er sprake van een Stedelijk model, terwijl in 
Rotterdam sprake is van een Buurtmodel. In grote lijnen vertonen de modellen 
veel dezelfde trekken. Dit is niet verwonderlijk gezien hun gezamenlijke inspi-
ratiebron; de San Francisco Community Boards (SFCB) uit de Verenigde Sta-
ten. Het belangrijkste verschil tussen beide modellen is dat in het Buurtmodel 
het een buurt (van rond de 4000 inwoners) betreft alwaar door buurtbewoners 
voor buurtbewoners aan Buurtbemiddeling wordt gedaan onder leiding van een 
onafhankelijke projectleider. In het Stedelijk model is Buurtbemiddeling aan-
gehaakt aan de reeds bestaande stedelijke instellingen voor welzijn. De vrijwil-
ligers die hier bemiddelen doen dit niet specifiek binnen de buurt waar ze wo-
nen, maar voor burenproblemen uit de gehele stad. De binding met de buurt 
die de vrijwilligers voelen, is in het Buurtmodel sterk aanwezig, terwijl een 
dergelijke binding in het Stedelijk model – begrijpelijkerwijs – een geringere 
rol speelt.  

Een ander verschil tussen het Buurt- en het Stedelijk model is dat in het 
eerste geval de fysieke en sociale afstand voor de woonconsulent van de wo-
ningbouwcorporaties en wijkagenten van en naar Buurtbemiddeling veel klei-
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ner is. Het makkelijk ‘even binnenlopen’ is veel minder het geval in het Stede-
lijk model. Met betrekking tot het werven van vrijwilligers is het in een Stede-
lijk model minder goed realiseerbaar om een goede afspiegeling van de stad te 
krijgen. Er wordt bij het stedelijk werven een grotere groep aangesproken. In 
een dergelijke groep blijkt in de praktijk de gevolgde opleiding en/of het geno-
ten inkomen vaak iets hoger te liggen dan er op basis van de bevolkingsstatis-
tiek verwacht mag worden bij een representatieve afspiegeling. In tabel 1 zijn 
de twee modellen naast elkaar gezet.  
 
Tabel 1. Twee modellen van Buurtbemiddeling in Nederland 
 Stedelijk model Buurtmodel 
Bemiddelaars Vrijwilligers Vrijwilligers 
Vooropleiding Geen Geen 
Scholing in bemiddeling Driedaagse cursus Driedaagse cursus 
Schaal bemiddelingen De gehele stad De eigen buurt 
Representativiteit vrijwilli-
gers 

Geen afspiegeling van 
de stadsbevolking 

Goede afspiegeling van de 
Buurtbewoners 

Huisvesting Centraal kantoor Kantoorruimte in de buurt 
Professionele begeleiding  Projectleider Buurt- en stedelijk coördina-

tor 
Soorten conflicten Horizontale burencon-

flicten 
Horizontale  
burenconflicten 

Aanmelding cases Uit de hele stad Uit de buurt 
Binding met de buurt Zwak Sterk 
Effectiviteit Relatief grote uitval bij 

intakegesprekken 
Geringe uitval bij de 
intakegesprekken 

 
De experimenten met Buurtbemiddeling in Nederland zijn niet allemaal op 
hetzelfde moment gestart. Zwolle is in het najaar van 1996 als eerste begonnen 
en loopt derhalve het langst. Gouda is in 1997 gestart. Het idee achter Buurtbe-
middeling is dat mensen er zelf naar toe kunnen stappen. Buurtbemiddeling is 
een nieuwe, laagdrempelige voorziening, waar mensen de mogelijkheid krijgen 
om beginnende of langlopende irritaties of ruzies uit te praten. Het is derhalve 
van belang om te weten hoe mensen nu eigenlijk bij Buurtbemiddeling terecht-
komen. Doen zij dit uit eigen beweging? Welke instanties verwijzen mensen 
met burenproblemen door? In tabel 2 staat een overzicht van de verschillende 
locaties. 
 
Er zijn opvallend veel mensen zelf naar Buurtbemiddeling gestapt. De belang-
rijkste verwijzers voor Buurtbemiddeling zijn de woningbouwcorporaties en 
de politie. De woningbouwcorporaties speelden natuurlijk ook al een rol bij het 
opstarten van Buurtbemiddeling, met name in Rotterdam waar het initiatief 
voor het Buurtbemiddelingsexperiment goeddeels bij een woningcorporatie 
lag. Het is verder opvallend dat in Rotterdam de verwijzingen nauwelijks van 
de politie afkomstig zijn, maar voornamelijk van de woningbouwcorporaties. 
Met name Gouda heeft een zeer breed netwerk van doorverwijzingen vanuit 
maatschappelijke en dienstverlenende instellingen naast politie en woning-
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bouwcorporaties, iets wat met name in Rotterdam een aandachtspunt dient te 
zijn (de cijfers van Schiemond hebben maar op één tijdelijke instantie betrek-
king). 
 
Tabel 2. Door wie is aanmelding verwezen (in percentages)* 
 Z 

(n=159) 
G 

(n=109) 
R-H 

(n=36) 
R-S 

(n=41) 
R-GL 
(n=17) 

Totaal 
(n=362) 

Zelf gekomen 43 20 44 39 71 37 
Woningbouw-
corp. 

24 28 44 37 29 29 

Politie 19 30 6 5 - 19 
Overigen 14 21 6 20 - 15 

* Door afronding kan het voorkomen dat het percentage niet exact 100 is. 
Z = Zwolle 
G = Gouda 
R-H = Rotterdam-Homerusbuurt (Lombardijen) 
R-S = Rotterdam-Schiemond 
R-GL= Rotterdam-Gerrit van der Lindebuurt (Nieuwe Westen) 
 
Het idee dat geluidsoverlast de belangrijkste oorzaak is van burenconflicten 
wordt voor iedere locatie bevestigd (zie tabel 3). Opmerkelijk is dat de aanmel-
dingspraktijk uitwijst dat schelden, bedreigen en roddelen overal ook zeer 
hoog scoren. Wie komen er nu naar Buurtbemiddeling? Ouderen benaderen 
Buurtbemiddeling vaker met klachten over jongeren dan andersom. De aan-
meldingen werden in 55% van de gevallen door een vrouw gedaan; in 25% 
door een man en in 21% door beiden. Wat de etnische achtergrond betreft, is 
het zo dat tweederde van de Nederlanders over Nederlanders klaagt en eender-
de over niet-Nederlanders. Bij de niet-Nederlanders betreft hun klacht voor de 
helft Nederlanders en voor de andere helft niet-Nederlandse buren.8 

We presenteren hier ook enkele belangrijke Amerikaanse bevindingen uit 
evaluatieonderzoek naar de SFCB (Merry & Milner, 1993). Vanwege de ideo-
logie van de SFCB om een alternatief voor het formele rechtssysteem te vor-
men, hebben de SFCB verwijzingen van rechtbanken en politie geweigerd. 
Men was voornamelijk afhankelijk van zaken die vrijwillig door individuen of 
groepen uit de buurt werden aangebracht. Ongeveer 90% van de aangebrachte 
zaken was van mensen die van het project hadden gehoord door de media, fol-
ders, vrienden enzovoort. De SFCB behandelden in de periode van 1977 tot 
1982 ongeveer 365 gevallen per jaar in een verzorgingsgebied met een popula-
tie van rond de 200.000 inwoners. De conflicten waar het over ging waren als 
volgt verdeeld: 86% van de aangebrachte zaken bestond uit: geluidsoverlast 
(17,9%), onbetamelijk gedrag (17,5%), beledigingen/lastig vallen (15,7%), 
wegvallen van communicatie (13,2%), geweld/aanvallen (11,1%) en gedrag 
huisdieren (10,2%). In veel gevallen waren meerdere klachten en bezwaren te-

                                                           
8 Bij deze cijfers moet enige voorzichtigheid betracht worden, ze zijn gebaseerd op 

slechts een klein deel van de onderzochte cases (zie verder Peper et al., 1999:257 
e.v.). 
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gelijkertijd aan de orde. In 91% van alle bemiddelde gevallen kwam een over-
eenkomst tot stand.  
 
Tabel 3. Aard van de conflicten (in percentages)* 
 Z 

(n=159) 
G 

(n=109) 
R-H 

(n=36) 
R-S 

(n=37) 
R-GL 
(n=13) 

Totaal 
(n=354) 

1. Geluidsoverlast 31 53 69 41 46 46 
2. Schelden/bedrei-
gen/roddel 

12 6 3 11 - 9 

3. Overlast van huis-
dieren 

11 4 6 5 8 8 

4. Meervoudige pro-
blematiek 

9 - - 30 8 8 

5. Overlast van kin-
deren 

6 4 14 - 8 7 

6. Erfafscheiding/ 
tuin 

5 8 3 - - 5 

7. Vuilnis en rommel 4 4 - - 8 3 
Overige klachten 20 9 6 14 23 8 
* Door afronding kan het voorkomen dat het percentage niet exact 100 is. 

4. De effecten van Buurtbemiddeling onderzocht 

Het natraject van Buurtbemiddeling wordt aan de hand van een bespreking van 
verschillende effecten van Buurtbemiddeling in kaart gebracht. Allereerst be-
spreken we het beleids- of instrumentele effect, dit betreft de effecten van de 
inzet van het beleidsinstrument Buurtbemiddeling. Wat is er gebeurd met de 
aanmeldingen van burenconflicten? Deze gegevens vormen het beginpunt van 
het natraject. Ten tweede onderscheiden we het institutionele effect, aan de 
hand van interviews zijn wij nagegaan in hoeverre de implementatie van 
Buurtbemiddeling effect heeft (gehad) op de institutionele omgeving. Aan de 
hand van interviews en (participerende) observaties beschrijven wij, ten derde, 
het effect van Buurtbemiddeling op de bemiddelaars. Tot slot, schetsen we het 
effect van Buurtbemiddeling op de bemiddelden. Deze schets is eveneens ge-
baseerd op interviews en (participerende) observaties. 

Beleids- of instrumentele effecten9 

Buurtbemiddeling richt zich op het herstel van de communicatie tussen twee 
buren die een conflict met elkaar hebben. Het spreekt voor zich dat zulk een 
herstel enige tijd in beslag kan nemen. Daarnaast is het ook niet eenvoudig om 
objectieve criteria te ontwikkelen om het herstel te meten. Hoe meet je objec-
tief het herstel van een verstoorde relatie? Om toch een idee te geven van de 

                                                           
9 Deze paragraaf is ontleend aan Peper & Spierings, 1999. 
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effecten door de inzet van het instrument Buurtbemiddeling, hebben we het 
bemiddelingsproces in vier fasen verdeeld, gebaseerd op de verschillende fasen 
van de bemiddelingsmethodiek. Iedere fase functioneert voorts als een zeef 
voor de navolgende fasen. We onderscheiden: 
I. de registratie, hier vindt de eerste case-selectie plaats; 
II. de intake van de eerste partij, hier beoordeelt de intaker/bemiddelaar of 

de case in aanmerking komt voor Buurtbemiddeling en of de klager dit 
ook daadwerkelijk wil; 

III. de intake van de tweede partij, hierbij vindt een soortgelijke selectie 
plaats als in de vorige fase; en 

IV. de bemiddeling, waar de twee partijen middels een gesprek tot een geza-
menlijke oplossing trachten te komen. 

 
In de praktijk bleken er vele mogelijke uitkomsten van het bemiddelingspro-
ces. We hebben de vele uitkomsten teruggebracht tot vier logische categorieën: 
A. het conflict is opgelost door bemiddeling; 
B. het conflict is opgelost zonder bemiddeling; 
C. het conflict is doorverwezen naar een andere instelling; en 
D. het conflict is niet oplosbaar en ook niet doorverwijsbaar. 
 
In de volgende twee tabellen geven we een overzicht van het caseverloop door 
het proces (de fasen) te combineren met de uitkomsten. Horizontaal staan de 
uitkomsten per fase, evenals de uitval na iedere fase gedurende het proces. 
Verticaal staan de uitkomsten gerelateerd aan de verschillende fasen. Kortom, 
de rijen betreffen het bemiddelingsproces, terwijl de kolommen gericht zijn op 
de uitkomsten. Een leesvoorbeeld: gedurende fase III worden in het Stedelijk 
model 9 procent van de cases opgelost zonder bemiddeling, 4 procent werd 
doorverwezen en 22 procent was niet oplosbaar en ook niet doorverwijsbaar. 
In fase III was 35 procent van de cases verwerkt en 22 procent van het totaal 
aantal cases ging door naar fase IV. 
 
Tabel 4. Case-verloop bij het Stedelijk model 
(n=268) A. Opgelost  B. Opgelost  C. Doorver- D. Niet op- Totaal 
 via bemidde- zonder be-  wezen gelost en 
 ling middeling niet ver- 
   wezen 
FASE I - - 12 1 13 
Door     
FASE II - 10 7 13 30 
Door    
FASE III - 9 4 22 35 
Door    
FASE IV 19 - 2 1 22 
 
Totaal 19 19 25 37 100 
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Tabel 5. Case-verloop bij het Buurtmodel (in percentages) 
(n=268) A. Opgelost  B. Opgelost  C. Doorver- D. Niet op- Totaal 
 via bemidde- zonder be-  wezen gelost en 
 ling middeling niet ver- 
   wezen 
FASE I - - 21 10 31 
Door     
FASE II - 5 1 9 15 
Door    
FASE III - 9 1 7 17 
Door    
FASE IV 33 - - 4 37 
 
Totaal 33 14 23 30 100 

 
Als we de twee modellen met elkaar vergelijken zien we enkele verschillen. 
Allereerst laat het Buurtmodel een hoge uitval zien gedurende de eerste fase 
(31 procent van de cases). Dit is in het Stedelijk model veel lager, namelijk 13 
procent. Een mogelijke verklaring kan zijn dat het Stedelijk model meer af-
stand schept, waardoor er al een voorselectie plaatsvindt. Terwijl het Buurtmo-
del door de directe toegankelijkheid meer uitnodigt tot het ventileren van aller-
lei klachten die niet direct geschikt zijn voor Buurtbemiddeling. Dit blijkt ook 
wel uit het hoge doorverwijspercentage (21 procent). 

Tijdens fase II en III zien we een omkering van voornoemd patroon. Er 
vallen nog maar weinig cases uit bij het Buurtmodel in tegenstelling tot het 
Stedelijk model. De conclusie hieruit is dat het Buurtmodel vanaf fase II meer 
cases naar bemiddeling leidt. Een verklaring hiervoor is waarschijnlijk even-
eens gelegen in de sociale afstand. Het wordt moeilijker om met het bemidde-
lingsproces te stoppen als je dichter bij de bemiddelaars staat. Je kent de men-
sen uit je eigen buurt eerder. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat als we 
naar het totaal aantal aanmeldingen kijken, het Stedelijk model meer continuï-
teit heeft. 

Wat is nu het beleids- of instrumentele effect van Buurtbemiddeling? Er 
zijn hierbij drie soorten effect te onderscheiden: een primair, een secundair en 
een tertiair effect. We spreken van een primair effect als er daadwerkelijk be-
middeling heeft plaatsgevonden en er een bemiddelingsovereenkomst tussen 
de partijen gesloten is (22 procent van de totaal aangemelde zaken). Het secun-
daire effect behelst het primaire effect plus de cases waarin men zelf een op-
lossing heeft gevonden voordat het tot een bemiddeling kwam (40 procent van 
het totaal aantal zaken). Het tertiaire effect is het primaire en secundaire effect 
en de cases die zijn doorverwezen (64 procent van het totaal aantal zaken). Tot 
slot zijn er ook cases die niet bemiddeld, zelf opgelost of doorverwezen (kun-
nen) worden. Deze categorie wordt aangeduid als ‘geen effect’ (36 procent van 
alle aangemelde zaken). In tabel 6 worden het Stedelijk en het Buurtmodel met 
elkaar vergeleken. Hieruit blijkt dat het Buurtmodel iets succesvoller is in het 
oplossen van conflicten door bemiddeling. Afhankelijk van de striktheid van 
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wat je onder de effecten van Buurtbemiddeling verstaat, heeft het instrument 
effect voor 22 tot 64 procent van alle aanmeldingen. 
 
Tabel 6. Beleids- of instrumentele effecten van Buurtbemiddeling (in pro-
centen) 
 Stedelijk model 

(n=268) 
Buurtmodel 

(n=94) 
Totaal 
(n=362 

Primair effect (A) 19 33 22 
Secondair effect (A + B) 38 47 40 
Tertiair effect (A + B + C) 63 70 64 
Geen effect 37 30 36  

Institutionele effecten 

De politie, de woningbouwcorporaties, de gemeente en het welzijnswerk vor-
men de kern van de institutionele omgeving van Buurtbemiddeling. In het licht 
van het natraject is het van belang om te kijken in hoeverre bij deze instituties 
het idee leeft dat Buurtbemiddeling ook daadwerkelijk effect heeft. Voor alle 
instellingen geldt dat Buurtbemiddeling een mogelijkheid tot conflictoplossing 
biedt, die voorheen niet of nauwelijks mogelijk was binnen de aparte instellin-
gen. Binnen de institutionele omgeving worden dan ook de volgende doelstel-
lingen voor Buurtbemiddeling genoemd: conflicten tussen buren vroegtijdig 
oplossen en niet laten escaleren, de zelfredzaamheid van burgers vergroten, en 
het bevorderen van de leefbaarheid en sociale cohesie in buurten. Voor de in-
stitutionele omgeving is het niet mogelijk om aan de hand van cijfermateriaal 
het effect te meten van de invoering van Buurtbemiddeling. Dit komt met na-
me doordat de politie en de woningbouwcorporaties burenconflicten niet sys-
tematisch bijhouden, dit gebeurt pas als er van grote overlast sprake is. Belang-
rijker nog is dat Buurtbemiddeling een nieuwe manier behelst om vroegtijdig 
bij burenruzies in te grijpen, waardoor een vergelijking met de bestaande situa-
tie lastig wordt. De hieronder vermelde effecten zijn derhalve gebaseerd op 
interviews met medewerkers van de verschillende instellingen. 

Over het algemeen heeft iedereen binnen de institutionele omgeving een 
positieve grondhouding tegenover het idee van Buurtbemiddeling, waarbij ie-
dere respondent aangeeft weinig tot géén tegenwerking te verwachten van be-
staande instanties. Irritaties en controversen tussen buren en buurtbewoners be-
staan en worden als sociaal probleem ervaren. Respondenten zien goede moge-
lijkheden voor Buurtbemiddeling een bijdrage te leveren aan de ‘oplossing’ 
van deze problematiek. Benadrukt wordt dat er tot dusverre geen specifieke 
institutionele voorziening is om irritaties tussen buren tegemoet te treden. Er is 
volgens de respondenten sprake van een ‘gat in de markt’. De positieve grond-
houding blijkt ook uit de bereidheid van bestaande instellingen om bemidde-
lingsgevallen te verwijzen naar Buurtbemiddeling, dit geldt in de praktijk ech-
ter met name voor de politie en de woningbouwcorporaties. 
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Volgens de politie zou Buurtbemiddeling als effect moeten hebben dat de poli-
tie ontlast wordt doordat: mensen rechtstreeks naar Buurtbemiddeling gaan, na 
verwijzing het contact tussen buren hersteld wordt, het probleem wordt op-
gelost, en/of dat burgers zelf weer verantwoordelijkheid nemen voor het oplos-
sen van hun problemen. Men vindt dat er nog veel te weinig cases worden 
doorverwezen. Pas bij een uitbreiding van het project en een algemene bekend-
heid onder politiefunctionarissen en burgers, voorzien de respondenten de rea-
lisatie van de beoogde effecten van Buurtbemiddeling. In de meldkamers, bij 
de recepties en in surveillancediensten zal men moeten gaan doorverwijzen 
naar Buurtbemiddeling. Het oordeel van agenten over de doelstelling dat door 
Buurtbemiddeling de leefbaarheid in de buurt wordt vergroot verschilt wel per 
locatie en de mate van problemen in buurten. 

Bij de corporaties ligt de nadruk op het oplossen van conflicten. Volgens 
de corporaties in Rotterdam voldoet Buurtbemiddeling aan deze doelstelling. 
Men is tevreden over de wijze waarop cases worden behandeld. Het oordeel 
over Buurtbemiddeling is in Zwolle en Rotterdam duidelijk positiever dan in 
Gouda. De banden met Buurtbemiddeling zijn niet bij alle corporaties even 
groot. Het vertrouwen in de uitvoering van het project Buurtbemiddeling werd 
versterkt door de relatie die corporaties op voorhand hadden met de projectlei-
der aldaar. Bij de gemeenten en binnen het welzijnswerk wordt Buurtbemidde-
ling veelal verbonden met een integrale aanpak van overlast (in buurten). Per 
(deel)gemeente zijn andere prioriteiten ten aanzien van Buurtbemiddeling ge-
formuleerd. Er zijn verschillen in mening of de experimenten met Buurtbemid-
deling in hun huidige vorm kunnen worden voortgezet. Een groot deel van de 
respondenten ziet voorts mogelijkheden om Buurtbemiddeling aan te haken bij 
het bestaande welzijnswerk 

Effecten voor de bemiddelaars 

Buurtbemiddeling onderscheidt zich van andere interventies in de samenleving 
doordat de bemiddelaars expliciet de verantwoordelijkheid en de oplossing 
voor het conflict bij de deelnemers zelf leggen. Het doel van de bemiddelaar is 
niet zozeer gericht op oplossing van het conflict als wel op herstel van commu-
nicatie. De eigen methodiek geeft een belangrijk houvast voor aan de bemid-
delaars. De structuur van de bemiddeling geeft de bemiddelaars bovendien een 
handvat om zelf buiten het conflict te blijven en vast te houden aan hun rol, 
waarin zij vooral respect en mededogen uitstralen en het proces streng bewa-
ken, maar zich niet laten overhalen om de zaken te regelen voor de buren. Uit-
gangspunt van bemiddeling is en blijft dat partijen samen tot een oplossing ko-
men, op basis van vrijwillige deelname, informeel, met een minimum aan bu-
reaucratie, probleemoplossend en gericht op bestendiging van de relatie. In de 
selectie en de training van de bemiddelaars blijkt dit ook de grootste valkuil te 
zijn voor de bemiddelaars. In de selectie en training is gebleken dat het oplei-
dingsniveau niet een vereiste is voor een goede bemiddelaar. Het is veeleer de 
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sociale intelligentie en gevoeligheid die van belang zijn voor een goede bemid-
delaar.  

De kleinschaligheid van het Buurtmodel ten opzichte van het Stedelijk mo-
del, heeft een effect op de vrijwilligers. De vrijwilligers in Rotterdam zijn in 
sterkere mate betrokken bij het project als hun buurtproject. Zij zijn de Buurt-
raad, zij voelen zich verantwoordelijk, zij eigenen zich het project toe. Zij zijn 
ook trots op de Buurtraad en veel van hen zijn gegroeid in dit werk. Ook ko-
men zij makkelijker bij buren binnen als medebewoners van de wijk. Zij func-
tioneren als buurtraad meer als groep, waarbij er meestal een kern is van zeer 
actieve buurtraadsleden. Daaromheen zitten buurtraadsleden die minder tijd 
hebben, maar wel zeer betrokken zijn. Vooral bij jongeren is de continuïteit 
moeilijk vanwege verhuizingen en studie. Niet verwonderlijk is bovenstaande 
minder makkelijk te realiseren in een Stedelijk model. Hierbij moet worden 
aangetekend dat er aan het enthousiasme en de toewijding van de stedelijk 
vrijwilligers niet getwijfeld kan worden, enkel de directe binding met de buurt 
ontbreekt. Maar dit is inherent aan de gekozen opzet. 

Effecten voor de bemiddelden 

De ervaringen van de bemiddelden nemen een centrale plaats in bij een bestu-
dering van het natraject. Hoe ervoeren zij de bemiddeling? Aangezien cijfer-
materiaal van de Nederlandse experimenten ontbreekt, zullen we ter oriëntatie 
eerst kort enkele Amerikaanse studies bespreken, alvorens de Nederlandse 
situatie met kwalitatief materiaal toe te lichten. 

Een eerste belangrijke vraag in het natraject van bemiddeling is de mate 
van duurzaamheid van de bemiddeling. In de evaluatiestudie naar de San Fran-
cisco Community Boards is hier onderzoek naar gedaan. Over de gevallen 
waarvan men follow-up data ter beschikking had (150) kan het volgende ge-
zegd worden. In 79% van die gevallen vond de klagende partij, en in 58% ook 
de beklaagde partij, dat de gesloten overeenkomst bevredigend werkte. Slechts 
14% van de klagers, en 30% van de beklaagden, vonden dat de afgesproken 
oplossing niet werd nageleefd. De duurzaamheid van de vrijwillig gesloten 
overeenkomsten blijkt hieruit veel groter te zijn dan die van oplossingen die 
door rechterlijke instanties – in de Amerikaanse situatie – worden opgelegd 
(Blad, 1996).  

Een tweede belangrijke vraag met betrekking tot het natraject van Buurt-
bemiddeling is of bemiddeling ‘het beter doet’ dan conflictafhandeling via het 
formele recht. Een criterium hiervoor reikt McGillis aan in zijn evaluatiestudie 
naar Buurtbemiddelingsprojecten in de Verenigde Staten, namelijk de tevre-
denheid van de betrokkenen met de procesgang en de tevredenheid met de uit-
komsten. Deze tevredenheid wordt door hem ook wel aangeduid als de ervaren 
‘kwaliteit van het recht’. Hoewel McGillis waarschuwt dat niet overal voldoen-
de materiaal aanwezig is en dat het onderliggende idee bij bemiddeling anders 
is dan bij formele rechtspraak, kan er over het algemeen geconcludeerd worden 
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dat respondenten meer tevreden blijken over een bemiddeling van hun zaak, 
dan respondenten die een soortgelijk geval via de rechtbank hadden afgehan-
deld (McGillis, 1997:met name hoofdstuk 4).10 De bevindingen met betrek-
king tot de bemiddelden komen overeen met de voornoemde evaluatiestudie 
naar de SFCB. 

In Nederland worden dezelfde soort conflicten en problemen bij de Buurt-
bemiddeling ingebracht als in de Verenigde Staten. We beschikken (nog) niet 
over systematisch Nederlands vergelijkingsmateriaal met zaken die via het for-
mele recht zijn afgehandeld, maar we kunnen op basis van de gesprekken met 
de Nederlandse projectleiders voorzichtig concluderen dat bemiddeling door 
de betrokkenen eveneens positief gewaardeerd wordt. De bemiddelden zijn 
over het algemeen tevreden over Buurtbemiddeling. Voor velen was het een 
verademing om via een neutrale derde sluimerende conflicten te kunnen uitpra-
ten. De meeste bemiddelen waren ook goed te spreken over de professionele 
benadering van de vrijwilligers, met name hun onafhankelijke opstelling. De 
betekenis van Buurtbemiddeling gaat verder dan het herstel van communicatie. 
Voor veel bemiddelden is het belangrijk dat er een plek is waar ze gehoord 
worden, waar ze rustig hun probleem neer kunnen leggen. 

Veel bemiddelden zijn verbaasd over het bemiddelingsgesprek. Ze zijn ver-
baasd omdat ze zo lang problemen met elkaar hebben gehad en nu blijken ze, 
in een enkel geval als vrienden, maar vaak als goede buren die elkaar groeten 
en een praatje maken, met elkaar om te kunnen gaan. Ze schrijven dit toe aan 
de bekwaamheid van de bemiddelaars en niet aan hun eigen blindheid door de 
emoties waarin zij verstrikt waren. Soms blijken er misverstanden te zijn, soms 
ontstaat er een nieuwe kijk op de buren. Vaak is er angst voor een vreemde 
cultuur die wegvalt door het gesprek, of men krijgt meer oog voor de andere 
leefstijl, zoals bijvoorbeeld het belang van muziek voor jonge mensen. De pro-
jectleider speelt hierbij soms een belangrijke rol en dan wordt deze in de inter-
views apart genoemd: 

 
‘Een heel verstandige vrouw. Zij ging snel regelen dat er hier iemand 
langskwam.’ 

 
In alle projecten doen de bemiddelaars met twee personen de bemiddeling. Dit 
wordt op verschillende manieren beleefd. Sommige ervaren dat een van de be-
middelaars voor de ene partij is en de ander voor de andere. Anderen ervaren 
meer de taakverdeling tussen de bemiddelaars: 
 

‘Ze zijn met z’n tweeën. De ene was voor ons en de andere was voor 
hen. Een van hen heeft de leiding en doet het woord. De andere luistert 
en zegt weinig. Soms zet hij op een rijtje wat er allemaal gezegd is.’ 

                                                           
10  McGilles wijst er al op dat deze gegevens met voorzichtigheid moeten worden be-

keken. Waarschijnlijk zijn er ook verschillen tussen mensen die naar de rechtbank 
stappen en mensen die voor bemiddeling kiezen. 
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‘Ze zeiden allebei niet zoveel. Ze lieten ons het woord doen. Ze stuurden 
wel een beetje. Bijvoorbeeld: “Zou u beiden wat suggesties kunnen 
doen, hoe we dit kunnen oplossen”.’ 
 
‘Ze luisterden heel goed, maar ze stuurden ook. Ze vroegen aan ons: 
“kunnen jullie je voorstellen hoe het voor jullie buren is wanneer hun 
kinderen steeds wakker worden en niet kunnen slapen?” Wij moesten 
van hen ook de afspraken die gemaakt waren ondertekenen.’ 
 
‘Ze waren heel rustig. Ze stelden je op je gemak. Ze deden het zachtjes, 
rustig aan. Ze waren ook niet voor de een of de ander. Dat was echt zo. 
Zij lieten ons om en om onze grieven vertellen. Eerst zie je alles zwart, 
maar zij zorgen dat je het grijs ziet. Ze waren rustig. Maar ze waren 
ook heel streng als je elkaar niet uit liet praten. Ze waren met z’n twee-
en en ze vulden elkaar goed aan. Het is een belangrijke instelling. Ze 
kunnen veel mensen weer bij elkaar krijgen.’ 

 
In de meeste interviews komt naar voren dat de bemiddelden onder de indruk 
zijn van de bemiddelaars. Er wordt goed geluisterd, ze laten je uitpraten, kie-
zen geen partij en iedereen komt aan bod. Sommige bemiddelaars vinden het 
een beetje overdreven om de afspraken op papier vast te leggen en deze door 
iedereen te laten ondertekenen. Dit geeft bemiddelden echter vaak een houvast 
dat de afspraken ook echt iets waard zijn: 
 

‘Ik was heel tevreden over de bemiddeling, de bemiddelaars zijn een 
soort scheidsrechters. Ze laten je om de beurten praten en gaan samen-
vatten wat er allemaal gezegd is en waar het over gaat. Aan het eind 
hebben we wat afspraken gemaakt. Zij hebben beloofd om niet op 
schoenen maar op pantoffels rond te lopen. Als je ruzie hebt met je bu-
ren dan is het vaak moeilijk om dat nog met z’n tweeën op te lossen. 
Dan is het belangrijk als er iemand tussen zit. Ik ben er heel blij mee. Ik 
heb nachten niet kunnen slapen van die man.’ 

 
Nagenoeg alle geïnterviewde bemiddelden zijn tevreden over de manier waar-
op de bemiddelaars optreden. De bemiddelaars geven veel tijd en aandacht. Ze 
worden gerespecteerd in hun verhaal. De bemiddelaars spreken eerst met hen 
apart. Neutraliteit wordt door alle geïnterviewden benadrukt als een van de 
kwaliteiten van de bemiddelaars: 
 

‘Ze gaven ons beiden het woord, we moesten naar elkaar luisteren en er 
werd geen oordeel gegeven. Ze zitten als het ware als scheidsrechters 
tussen ons in.’ 
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Niet alle bemiddelden begrijpen wat er gebeurt in het bemiddelingsgesprek. 
Het spreekwoord ‘waar er twee vechten hebben er twee schuld’, ofwel voor 
een conflict heb je minimaal twee partijen nodig en beiden hebben hun aandeel 
in het conflict, ligt aan de basis van de bemiddeling. Veelal menen mensen, 
vooral de aanmelders, dat het probleem het gevolg is van het gedrag van de 
ander. ‘Ik woon hier al zoveel jaar en ik heb nooit problemen gehad met de 
buren’, is een veelgehoorde uitspraak. Zo was voor een mevrouw die heel te-
vreden is met de uitkomst van de bemiddeling omdat ze nu goed contact heeft 
met de buren het bemiddelingsgesprek niet bevredigend omdat de bemidde-
laars de buurman ook vroegen welke problemen hij had. Zij had immers de 
klacht en daar diende iets aan gedaan te worden: 
 

‘Het eerste gesprek aan de telefoon met die mevrouw [van Buurtbemid-
deling] dat was heel goed. Die begreep het allemaal. Ik heb heel duide-
lijk tijdens het eerste gesprek gezegd wat het probleem was. Ik begreep 
niet waarom dat nu weer allemaal opnieuw moest worden gezegd. Ik 
begreep ook niet waarom die man problemen moest vertellen. Dat was 
trouwens niet van belang.’ 

 
Zoals al eerder bleek is niet iedereen tot een bemiddelingsgesprek te brengen. 
Deze ‘weigeraars’ vallen uiteen in twee geheel verschillende categorieën: men-
sen die zelf willen proberen om zonder bemiddelaars met de buren te praten, 
en mensen die er om verschillende redenen geen heil in zien om aan een be-
middeling mee te werken. Redenen die genoemd worden zijn: angst voor de 
andere partij, het probleem niet zien, geen enkel vertrouwen in een gesprek 
met de buren, een keuze voor een instantie zoals de politie, of de situatie wordt 
nu als rustig ervaren. Achter al deze redenen speelt dat de weigeraars de buren 
zien als het probleem. Zij zien zich zelf niet als onderdeel van het probleem. 
De buren dienen zich aan te passen, dienen flexibel te zijn en vriendelijk te 
groeten. Ook al kan je je voorstellen dat partijen zo denken, het perspectief van 
Buurtbemiddeling gaat uit van de medewerking van beide partijen. Dit uit-
gangspunt vraagt in sommige gevallen meer inzet dan mensen bereid zijn te 
geven. Op welk moment haken partijen af? De vrijwilligers beginnen altijd met 
het uitleggen van hun werkwijze aan de partij(en). Voor sommige mensen is 
dit aanleiding om het zelf (nog eens) te proberen met een gesprek: 
 

‘Ik heb uit het gesprek met de vrijwilligers begrepen dat het belangrijk 
is om contact te hebben en ook over andere dingen te praten en niet al-
leen maar te klagen over de overlast. Ik heb dat ook gedaan. Dat gaat 
wel veel beter, als je probeert gewoon als buren met elkaar te praten en 
niet alleen maar om je klachten te vertellen. Het is niet zo dat het nu 
lekker rustig is, maar ik kan het wel beter aan.’  

 
Buurtraadslieden bellen niet altijd naderhand nog een keer op om te horen of 
mensen zich bedacht hebben. Dit gebeurt wel in Zwolle en Gouda. Vooral de 
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projectleider in Gouda doet dit heel principieel. Iedereen die zich heeft gewend 
tot Buurtbemiddeling wordt nog eens gebeld om na te vragen hoe het gaat. Dit 
is een belangrijk verschil tussen de locaties. De nazorg in Rotterdam is niet 
structureel geregeld, ook niet na bemiddelingsgesprekken. Daar zou meer aan-
dacht aan gegeven kunnen worden. In Lombardijen vinden buurtraadsleden er 
veel voor te zeggen om de nazorg meer te structureren. In Schiemond en het 
Nieuw Westen vinden de buurtraadsleden dat echter niet noodzakelijk: ‘We 
komen die mensen wel tegen bij de Supermarkt en dan vragen we hoe het 
gaat’. 

5. Conclusie: effecten en duurzaamheid 

De afgelopen vier jaar is in Nederland op verschillende plaatsten geëxperimen-
teerd met een nieuwe vorm van extra-juridische conflictoplossing tussen buren. 
Buurtbemiddeling doet een beroep op de pro-sociale instelling van bewoners, 
door te suggereren aan ‘buren in problemen’ dat zij er zelf, in een veilige, be-
geleide procedure uit zouden kunnen komen. Een beroep dat door velen her-
kend wordt. Het beroep op de vrijwilligheid, op het inlevingsvermogen in de 
positie van de ander, het vermogen naar de eigen rol en attitude te kijken, doet 
bemiddelen herkennen als een alledaagse manier van omgang met samenle-
vingsconflicten van welke aard dan ook. 

In deze bijdrage hebben we door middel van verschillende effecten van 
Buurtbemiddeling getracht om meer van het natraject van Buurtbemiddeling te 
weten te komen. Een eerste vraag bij het natraject is de mate van duurzaamheid 
van de afspraken tussen bemiddelden. Daarnaast rijst ook de vraag naar de 
duurzaamheid van de ervaren empowerment bij bemiddelden en bemiddelaars. 
Tot slot is de vraag of Buurtbemiddeling als beleidsinstrument duurzaam is. 
Deze vragen zijn niet rechtstreeks te beantwoorden, deels als gevolg van ont-
brekende gegevens en deels omdat Buurtbemiddeling relatief kort bestaat. Aan 
de hand van de vier besproken effecten van Buurtbemiddeling zullen wij een 
eerste aanzet geven.  

De vraag naar de duurzaamheid van de afspraken tussen de bemiddelden 
betreft in elk geval die 22 procent van de aangemelde cases waar men tot een 
positief verlopen bemiddelingsgesprek is gekomen. Hoewel er verschillen in 
succes bestaan tussen het Buurt- en het Stedelijk model, zijn deze verschillen 
niet meetbaar van invloed op de duurzaamheid van de afspraken. Uit de inter-
views bleek dat de meeste bemiddelden goed tot zeer goed te spreken waren 
over het bemiddelingsproces. Velen vertelden vervolgens dat de verstoorde re-
latie met de buren genormaliseerd was. In sommige gevallen bleek men zelfs 
een actieve, positieve relatie met elkaar aan te zijn gegaan. Ook uit interviews 
met bemiddelaars rijst het beeld op dat de afspraken die gemaakt zijn een rede-
lijke kans op duurzaamheid hebben. Het idee achter Buurtbemiddeling is dan 
ook dat als mensen zelf afspraken met elkaar maken, men zich ook meer gene-
gen voelt deze afspraken na te komen. Als kanttekening kan worden opge-
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merkt dat niet iedere bemiddelde helemaal doordrongen is van het eigen aan-
deel in het conflict. In zulke gevallen kan verwacht worden dat de duurzaam-
heid van afspraken op de tocht komt te staan. 
De vraag of de ervaren empowerment bij bemiddelden en bemiddelaars duur-
zaam blijkt, is lastiger te beantwoorden. De ervaring kan beiden in elk geval 
niet meer afgenomen worden, hetgeen zowel voor het Buurt- als in het Stede-
lijk model opgaat. Voorts bleek dat tijdens het bemiddelingsproces ook een 
aantal partijen het proces via de bemiddelaars afbrak, omdat zij het idee kregen 
dat zij het eerst zelf moesten proberen. Uit deze gevallen blijkt Buurtbe-
middeling als idee al een vorm van empowerment. De verwachting hierbij is 
dat naarmate de methodiek van Buurtbemiddeling meer verspreiding en aan-
dacht krijgt, deze vorm van empowerment zal toenemen. Voor alle gevallen 
geldt natuurlijk wel dat de partijen zelf de eerste, enorm belangrijke stap heb-
ben gezet, door aan te geven het conflict via een instrument als Buurt-
bemiddeling te willen aanpakken. 

Of het beleidsinstrument Buurtbemiddeling duurzaam ingezet kan of zal 
worden, moet de toekomst uitwijzen. Zeker is wel dat het instrument voorziet 
in een behoefte, zowel bij bewoners als bij de institutionele omgeving. Er is 
plaats voor en vraag naar een laagdrempelige, niet-juridische mogelijkheid om 
beginnende of sluimerende conflicten aan te pakken. De duurzaamheid van het 
beleidsinstrument komt pas echt in gevaar als het idee van bemiddeling zo is 
doorgedrongen in de samenleving, dat het onnodig is hiervoor nog een apart 
instituut aan te houden.11 Belangrijk is wel om per locatie te bekijken welke 
vorm (Buurt- of Stedelijk model) het beste past. Niet altijd zal een locatie groot 
genoeg zijn om per buurt te werken en zal een stedelijke opzet per saldo 
schaalvoordelen opleveren. Tussenvormen zijn natuurlijk ook mogelijk, de 
SFCB zijn als buurtmodel gestart en via een olievlekwerking uitgegroeid naar 
een meer stedelijk model. 

Hoewel de besproken effecten weliswaar tot het natraject gerekend kunnen 
worden, is hiermee nog niet het gehele natraject bestreken. Hoe vergaat het 
bemiddelden bijvoorbeeld een half jaar of een jaar na de het bemiddelingsge-
sprek? Komen conflictpartijen die halverwege het bemiddelingsproces opge-
stapt zijn later nog terug? Welke invloed heeft empowerment van de betrokke-
nen op hun leefomgeving? Wat is de duurzaamheid van het ingezette beleids-
instrument? Kortom, er blijken nog veel belangrijke vragen liggen. Vragen die 
enkel beantwoord kunnen worden als onderkend wordt dat het natraject een 
structureel onderdeel van (beleids-)onderzoek behoort te zijn. Niet alleen om-
dat dit wetenschappelijk interessant is, maar vooral ook voor de uitvoerings- en 
beleidspraktijk is een systematisch inzicht in het natraject onontbeerlijk. 

                                                           
11 Gezien de recente belangstelling voor allerlei vormen van bemiddeling (naast 

Buurtbemiddeling ook Herstelbemiddeling tussen dader en slachtoffer, peer media-
tion oftewel bemiddeling tussen scholieren), lijkt deze gedachte minder utopisch 
dan zij in eerste instantie klinkt. 
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Het hele symbolische schouwspel 
De betekenis van de Commissie gelijke behandeling in concreto 

B.M.J. van Klink 

1. Een communicatieve benadering 

Vanaf begin jaren zeventig heeft de Nederlandse regering, algemeen gespro-
ken, een communicatieve benadering gehanteerd bij de bestrijding van discri-
minatie in de samenleving.1 De fundamentele waarde van gelijke behandeling, 
ongeacht geslacht, seksuele voorkeur, ras enzovoorts wordt eerder op een in-
teractieve dan een instrumentele wijze bevorderd. De communicatieve aanpak 
blijkt onder meer uit de centrale positie die is toegekend aan de Commissie 
gelijke behandeling (CGB) bij de uitleg en de handhaving van de aspiratieve 
normen uit de gelijke-behandelingswetgeving. Verzoekers (individuele burgers 
of belangengroepen) kunnen de Commissie om een oordeel in een concreet 
geval vragen, maar dit oordeel heeft geen bindende kracht, althans in juridisch 
opzicht. Het staat de wederpartij (een werkgever of een overheidsinstantie) dus 
vrij het oordeel van de Commissie al dan niet naast zich neer te leggen, maar 
vaak blijken deze oordelen op de een of andere wijze te worden gevolgd. De 
CGB heeft ook de bevoegdheid om op eigen initiatief een onderzoek in te stel-
len naar structurele vormen van discriminatie. Naast deze pseudo-juridische 
werkzaamheden, ontplooit de Commissie verschillende andere activiteiten ter 
bevordering van gelijkheid, zoals het uitbrengen van advies, het organiseren 
van bijeenkomsten met deskundigen, en het geven van voorlichting aan het 
publiek, zowel schriftelijk als mondeling. Aldus is er een levendige discursieve 
praktijk ontstaan waarbinnen over de ‘ware’ betekenis van gelijkheid wordt 
gedebatteerd.  

In verschillende commentaren op de gelijke-behandelingswetgeving is de 
gehanteerde communicatieve aanpak scherp bekritiseerd. De wetgever wordt 
ervan beschuldigd de rechten van vrouwen, homoseksuelen, allochtonen en an-
dere minderheden te verkwanselen. Vaak wordt de wetgeving symbolisch ge-
duid als een middel om deze minderheidsgroepen tevreden te stellen, om lip-
pendienst te bewijzen aan EU-verplichtingen of om electoraal succes te beha-
len. Griffiths (1990: 42) velt een vernietigend oordeel over de instelling van 
een Commissie gelijke behandeling:  
 

De [Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid] zal 
bestaande maatschappelijke verhoudingen niet veranderen, met name 

                                                           
1 Vgl. Van Klink (1998: 256-265). 
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niet op de taaie sociale velden van de arbeidsmarkt. Alleen door middel 
van een krachtig, proactief optredend handhavingsapparaat is er iets 
van te verwachten. Laten we ons als wetenschappers en als burgers 
daarom niet voor de gek houden door het hele symbolische schouwspel 
van een onderbemande, reactieve commissie, die prachtige nieuwe sub-
jectieve rechten moet doen realiseren in sociale velden die vele malen 
meer kracht dan de commissie kunnen concentreren op de handelingen 
waar het om gaat.2 

 
In deze bijdrage wil ik onderzoeken of dit oordeel terecht is. Biedt de CGB in-
derdaad niet meer dan een symbolisch schouwspel? En als dat waar is, heeft de 
Commissie dan geen enkele betekenis voor de bestrijding van discriminatie? 
Soms kunnen handelingen of gebeurtenissen die op het eerste gezicht weinig 
zinvol lijken, bij nadere beschouwing toch ingrijpende gevolgen hebben op het 
denken en handelen van mensen. Zo kan de vrijlating van Pinochet als een ver-
lies voor de internationale rechtsorde worden opgevat. Tegelijk moet echter 
worden geconstateerd dat het juridisch getouwtrek rond de Chileense oud-dic-
tator ertoe heeft geleid dat de internationale discussie over de staatsimmuniteit 
van (voormalige) gezagsdragers is aangezwengeld, waardoor het niet langer 
vanzelfsprekend is dat zij vrij uitgaan bij verdenking van misdaden tegen de 
menselijkheid. Zoals Van Genugten (2000) aangeeft, “[e]en schrale troost voor 
sommigen, maar wel een troost.” De vraag is of er iets vergelijkbaars aan de 
hand is in het geval van de Commissie gelijke behandeling. Met andere woor-
den: sorteert inschakeling van deze instantie in concrete gevallen effecten die 
niet altijd even goed zichtbaar en meetbaar zijn, maar die toch van belang zijn 
voor de bevordering van gelijke behandeling? 

De opzet van dit hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 2 worden om te begin-
nen de taken en bevoegdheden beschreven die de CGB bij wet heeft toegekend 
gekregen én die zij daarnaast op eigen initiatief uitoefent. Vervolgens wordt in-
gegaan op het feitelijk functioneren van de huidige Commissie gelijke behan-
deling en twee van haar voorgangers. Vanaf 1975 zijn er verschillende Com-
missies gelijke behandeling, in verschillende samenstellingen en met verschil-
lende taken en bevoegdheden, werkzaam geweest.3 In paragraaf 3 staat de 
                                                           
2 Mijn cursivering. 
3 Voorafgaande aan de huidige Commissie gelijke behandeling, die met de invoering 

van de AWGB in 1994 is aangetreden (kortweg: de CGB), zijn er in totaal drie 
Commissies gelijke behandeling geweest. Om te beginnen was er vanaf 1975 een 
Commissie voor de particuliere sector, die eerst alleen toezicht hield op naleving 
van de Wet gelijke loon en later ook de oude Wet gelijke behandeling van wet ge-
lijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid en art. 7A:1637ij BW onder 
haar hoede kreeg (de CGB-oud). In 1980 werd vervolgens een Commissie voor de 
overheidssector ingesteld, die handelingen toetste aan de Wet gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen in de openbare dienst (de CGBO). Beide commissies zijn 
in 1989, met de ‘reparatie’ van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen 
bij de arbeid, opgegaan in de Commissie gelijke behandeling voor mannen en vrou-
wen bij de arbeid (de CGB m/v). 
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werkzaamheid van de eerste Commissie gelijke behandeling ─ de CGB-oud ─ 
centraal. Deze Commissie werd in 1975 ingesteld op grond van de Wet gelijk 
loon (en heette daarom aanvankelijk ook ‘Commissie gelijk loon’), maar later 
werd haar jurisdictie enigszins verruimd. In paragraaf 4 worden de uitkomsten 
weergegeven van case studies die ik heb uitgevoerd naar tien zaken die hebben 
gespeeld bij de daaropvolgende Commissie gelijke behandeling ─ de CGB m/v 
die werd ingesteld ingevolge de herziene Wet gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen bij de arbeid uit 1989. Bevindingen van een recente rechtssociolo-
gische studie naar de huidige CGB, uitgevoerd onder leiding van Asscher-
Vonk en Groenendijk, worden in paragraaf 5 op een rijtje gezet.4 Tot slot 
wordt getracht op grond van het behandelde onderzoek een conclusie te trek-
ken aangaande de symboolwaarde van procedures bij de Commissie gelijke 
behandeling (paragraaf 6). 

2. Taken en bevoegdheden van de CGB 

Het initiatief tot handhaving van de gelijke-behandelingsnorm ligt primair bij 
de individuele belanghebbende, die een vordering kan instellen bij zowel de 
Commissie gelijke behandeling als de ‘gewone’ rechter. Daarnaast bestaat er 
de mogelijkheid van een groepsactie: rechtspersonen, waaronder belangenor-
ganisaties, ondernemingsraden en organisaties van werkgevers en werknemers, 
zijn bevoegd zich te wenden tot de Commissie en/of de rechter. Ingevolge art. 
12 lid 2 Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) mag ook de rechter de 
Commissie om een oordeel vragen. Art. 15 AWGB kent aan de Commissie de 
bevoegdheid toe om in rechte te vorderen dat een handeling in strijd met het 
discriminatieverbod onrechtmatig wordt verklaard, wordt verboden of dat een 
bevel wordt gegeven om de gevolgen van die gedraging ongedaan te maken. 
Als voorwaarde geldt wel dat de belanghebbende hiermee instemt. Ook heeft 
de CGB de mogelijkheid uit eigen beweging een onderzoek in te stellen naar 
stelselmatige overtredingen van het verbod (art. 12 lid 1 AWGB). Tot op he-
den heeft de Commissie echter van de eerste bevoegdheid geen enkel en van de 
tweede bevoegdheid slechts zeer sporadisch gebruik gemaakt. Het is in mijn 
ogen dan ook onjuist de CGB primair als een handhavingsorgaan aan te mer-
ken, zoals soms wordt gedaan.5 

In de memorie van toelichting bij de Wet gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen bij de arbeid (WGB m/v) heeft de wetgever aangegeven dat met de 
instelling van deze bijzondere instantie beoogd wordt “een onafhankelijke 
commissie van deskundigen met een specifieke taak ter bevordering van de 
[gelijke-behandelings]wetgeving in het leven te roepen.”6 Tijdens de parle-

                                                           
4 Asscher-Vonk en C.A. Groenendijk (1999: deel II). Deel I bevat een juridische ana-

lyse van de gelijke-behandelingswetgeving.  
5 Vgl. onder anderen Asscher-Vonk en Wentholt (1994: 211). 
6 MvT, Kamerstukken II 1986-1987, 19 908, nr 3, 6-8. 
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mentaire behandeling van de AWGB wordt bevestigd dat de Commissie een 
centrale rol geacht wordt te spelen bij de handhaving van de gelijke-behande-
lingsnorm. Als belangrijkste instrument daartoe worden de oordelen aangewe-
zen, die de CGB op verzoek van een partij geeft. De Commissie kan, zo ver-
meldt de memorie van antwoord, fungeren als een “aantrekkelijk en laagdrem-
pelig alternatief voor een rechterlijk oordeel”.7 Vanwege deze nadruk op de 
oordelende taak van de Commissie lijkt de kwalificatie van een pseudo-rech-
terlijke instantie het meest geëigend, hoewel de wetgever hiervan ─ opmerke-
lijk genoeg ─ expliciet afstand neemt.8 

Binnen de competentie van de Commissie vallen de AWGB, de WGB m/v, 
artt. 7:646 en 7:648 BW, alsmede de Wet onderscheid naar arbeidsduur (de 
WOA). Dat betekent, algemeen gezegd, dat zij bevoegd is kennis te nemen van 
zaken die betrekking hebben op een of meer van de genoemde discriminatie-
gronden (godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, na-
tionaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat) op ver-
schillende terreinen van het maatschappelijk leven (waaronder arbeid, onder-
wijs, sport, recreatie en huisvesting). De taken en bevoegdheden van de CGB 
zijn geregeld in hoofdstuk 2 van de AWGB.9 Ingevolge art. 12 AWGB kan de 
Commissie op schriftelijk verzoek van een natuurlijke persoon, een daartoe be-
voegde rechtspersoon of het bevoegde gezag onderzoeken of er in het onderha-
vige geval in strijd met de gelijke-behandelingsnorm wordt gehandeld. Er zijn 
hierbij twee mogelijkheden: een partij, aangeduid als ‘verzoekende partij’ of 
kortweg ‘verzoeker’, vraagt de Commissie te oordelen over het handelen van 
een andere partij, de ‘wederpartij’ of ‘verweerder’; of de verzoeker biedt het 
eigen handelen ter toetsing aan. Het door de CGB uitgevoerde onderzoek 
mondt uit in een oordeel, waarvan de verzoekende partij en ─ voor zover aan-
wezig ─ de wederpartij ‘schriftelijk en met redenen omkleed’ op de hoogte 
wordt gesteld (art. 13 lid 1 AWGB). De betrokkenen zijn in juridische zin niet 
verplicht dit oordeel te volgen. De huidige CGB heeft, in tegenstelling tot haar 
voorgangers, de bevoegdheid het oordeel vergezeld te doen gaan van een aan-
beveling (art. 13 lid 2 AWGB).10 Van deze bevoegdheid maakt de Commissie 
steeds meer gebruik,11 maar volgens sommigen nog steeds onvoldoende.12 
Jaarlijks brengt de CGB zowel een oordelenbundel uit, waarin de jurispruden-
tie een periode is verzameld, als een jaarverslag, dat een kort overzicht van de 
verrichte werkzaamheden bevat. Tot dat laatste is de Commissie verplicht op 
grond van art. 20 lid 1 AWGB. 

De wetgever heeft er bewust voor gekozen geen bindende werking aan de 
commissieoordelen toe te kennen: verzwaring van de status van het oordeel 
                                                           
7 MvA, Kamerstukken II 1987-1988, nr 10, 59. 
8 Van der Heijden (1991: 122). 
9 Voor een meer uitgebreid overzicht, zie Van Vleuten en Willems (1999: 235-299). 
10 Het Besluit werkwijze Commissie gelijke behandeling van 1994 bevat nadere voor-

schriften omtrent de te volgen procedure en het oordeel.  
11 Wentholt (1997: 453). 
12 Asscher-Vonk e.a. (1999: 532). 
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zou de laagdrempeligheid van deze instantie, die primair een bemiddelende 
taak heeft, in gevaar brengen.13 De verwachting is dat partijen door het gezag 
en de deskundigheid van de Commissie spontaan tot naleving overgaan. De 
belanghebbende hoeft dan geen gerechtelijke procedure meer te voeren, die de 
arbeidsverhouding vaak zeer belast. Ook is ervan afgezien de rechter een spe-
cifieke motiveringsplicht op te leggen, aangezien op hem reeds de algemene 
verplichting rust zijn uitspraken met redenen te omkleden. De CGB heeft niet 
de bevoegdheid sancties op te leggen. Op grond van art. 14 lid 6 WGB m/v be-
stond de mogelijkheid een oordeel met naam en toenaam bekend te maken, 
wanneer er bij het aanbieden van een betrekking onderscheid naar geslacht was 
gemaakt, maar met de invoering van de AWGB is deze sanctie komen te ver-
vallen. Wel kan de Commissie een zaak bij de rechter aanhangig maken, mits 
de belanghebbende daarmee instemt (art. 15 AWGB). Dat heeft zij, als gezegd, 
tot op heden niet gedaan. 

Naast de kerntaak van het geven van oordelen neemt de CGB nog een aan-
tal beleidsmatige taken op zich. Ten eerste ziet de Commissie het mede als 
haar verantwoordelijkheid het publiek, en dan met name intermediaire organi-
saties, te informeren over zichzelf, haar oordelen en de gelijke-
behandelingswetgeving. Op reguliere basis verschijnt er een nieuwsbrief waar-
in informatie wordt gegeven over actuele ontwikkelingen op het gebied van 
gelijke behandeling en waarin recente commissieoordelen en rechterlijke uit-
spraken op het gebied van gelijke behandeling kort worden samengevat. Van 
de oordelenbundels en jaarverslagen die periodiek verschijnen, is hierboven al 
melding gemaakt. Bij deze voorlichtingsactiviteiten wordt tegenwoordig ook 
gebruik gemaakt van het Internet.14 Ten tweede verricht de Commissie ook 
incidenteel onderzoek uit eigen beweging. Zo heeft zij onderzoek uitgevoerd 
naar mogelijk onderscheid op grond van homoseksuele gerichtheid en burger-
lijke staat bij de toelating van personen tot voorzieningen voor in vitro-
fertilisatie.15 Ook wordt er soms in opdracht van de Commissie wetenschappe-
lijk onderzoek verricht.16 Het doel hiervan is tweeledig: enerzijds de eigen 
kennis te vergroten en anderzijds het publieke debat te stimuleren. De Com-
missie houdt zich, ten derde, op beperkte schaal bezig met overleg en bemidde-
ling. Het is gebleken dat een zaak kan worden voorkomen door telefonisch 
en/of schriftelijk contact op te nemen met een organisatie. Zo heeft de vorige 
Commissie gelijke behandeling (de CGB m/v) verschillende werkgevers gewe-
zen op het discriminerende karakter van de door hen gepubliceerde personeels-
advertenties, waarna deze in de meeste gevallen zijn aangepast.17 De huidige 

                                                           
13 MvT, Kamerstukken II 1990-1991, 22 014, nr 3, 10. Vgl. ook MvT, Kamerstukken 

II, 1986-1987, 19 908, nr 3, 6-8. 
14 Het adres van de site van de CGB luidt: http://www.cgb.nl. 
15 Vgl. het Jaarverslag Commissie gelijke behandeling1998 (1999: 34). 
16 Zo heeft de CGB recentelijk het initiatief genomen tot een bundel over de inbed-

ding van gelijke-behandelingswetgeving, waarvan Rikki Holtmaat de eindredactie 
gaat voeren. 

17 Van Klink (1998: 368). 
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Commissie heeft in een beperkt aantal zaken een schikking weten te bewerk-
stelligen.18 Tot slot adviseert de CGB op verzoek het kabinet inzake nieuwe 
voorstellen op het terrein van gelijke behandeling, bijvoorbeeld ten aanzien 
van leeftijdsdiscriminatie en discriminatie op grond van handicap of chroni-
sche ziekte.  

3. De Commissie gelijke behandeling-oud  

Hoe effectief is de Commissie gelijke behandeling in haar 25-jarig bestaan ge-
weest? Jaspers en Van Kleinwee (1985) hebben uitgebreid onderzoek gedaan 
naar het functioneren van de eerste Commissie gelijke behandeling, die de na-
leving van de Wet gelijk loon (1975) en later ook de Wet gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen bij de arbeid (1980) en het oude art. 7A:1637ij BW 
moest bewaken en alleen de private sector bestreek (de CGB-oud). Dit empi-
risch onderzoek, dat voornamelijk kwantitatief van aard is,19 strekt zich uit 
over de periode 1975 t/m 1982.20 De conclusies hiervan zijn vernietigend te 
noemen. Om te beginnen stelt het aantal adviesaanvragen dat de Commissie in 
de eerste zeven jaar van haar bestaan heeft bereikt, teleur: in totaal zijn er 
slechts 294 klachten over discriminatie bij de CGB-oud binnengekomen, waar-
van 240 ook daadwerkelijk in behandeling zijn genomen.21 Dat betekent dat er 
gemiddeld 34 aanvragen per jaar zijn behandeld, terwijl de daaropvolgende 
CGB jaarlijks vaak meer dan het dubbele aantal oordelen heeft geveld. Be-
staande misstanden worden niet aan de kaak gesteld omdat te weinig vrouwen, 
met name uit de lagere beroepsklassen, op de hoogte zijn van de norminhoud, 
laat staan bekend zijn met de mogelijkheid de Commissie in te schakelen.22 

Voorts blijkt dat in de meerderheid van de gevallen werkgevers een voor 
de verzoeker positief oordeel niet volgen.23 In gelijk-loonzaken is de situatie 
het slechtst: in maar liefst 23 van de 35 gevallen wordt het advies van de 
Commissie in de wind geslagen. Als negatief neveneffect valt bovendien te 
melden dat een deel van de klagers wordt ontslagen, zelf ontslag neemt of ziek 
wordt als gevolg van een verslechterde werksfeer.24 Ook in andere zaken over 

                                                           
18 Het Jaarverslag Commissie gelijke behandeling 1998 (1999: 6) meldt dat het aantal 

schikking is toegenomen van 10 in 1997 tot 15 in 1998. 
19 De belangrijkste bron van informatie is een schriftelijke enquête gehouden onder 

degenen die zich tot de CGB-oud hebben gewend. Daarnaast is er dossieronderzoek 
gedaan en zijn er interviews afgenomen met enkele leden en de secretaris van de 
Commissie (vgl. Jaspers en Van Kleinwee 1985: hoofdstuk VI).  

20 Zie ook Van Ginhoven en Hoogma (1985: hoofdstuk 3). Zij baseren zich groten-
deels op het onderzoek van Jaspers en Van Kleinwee, maar voegen daaraan gege-
vens van recenter datum toe, waardoor echter het algemene negatieve beeld niet 
verandert.  

21 Jaspers en Van Kleinwee (1985: 204).  
22 Idem, p. 301. 
23 Idem, p. 279.  
24 Exacte cijfers zijn te vinden in Jaspers en Van Kleinwee (1985: 241). 
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gelijke behandeling weigert de werkgever meestal in te gaan op het advies van 
de Commissie, maar genoemde ‘bijwerkingen’ doen zich daarbij in veel min-
dere mate voor. Wanneer vervolgens de rechter wordt ingeschakeld, levert dat 
veelal niets op: 11 van 13 klagers die in een gelijk-loonzaak in het gelijk zijn 
gesteld, hebben bij de rechter nul op het rekest gekregen, terwijl de enige 
rechtszaak die in de onderzochte periode over gelijke behandeling is gevoerd 
naar aanleiding van een positief advies van de Commissie, evenmin succesvol 
was. De CGB-oud kan dus op weinig gezag bogen bij twee van haar belang-
rijkste doelgroepen, de werknemers en de rechterlijke macht. Daaraan is niet 
alleen het onverbindende karakter van haar adviezen debet, maar waarschijn-
lijk ook het “aureool van actiegerichte emancipatiecommissie”25 dat aan haar 
kleeft; de Commissie wordt primair gezien als een belangenorganisatie ten 
behoeve van vrouwen.  

De CGB-oud geeft in de verschillende jaarverslagen aan zelf evenzeer on-
tevreden te zijn over haar functioneren. In het jaarverslag over 1981 wordt als 
algemeen knelpunt gesignaleerd dat de kans dat een onwelwillende werkgever 
zich bij een oordeel zal neerleggen klein is, en dat de uitkomst van een eventu-
eel hierop volgende gerechtelijke procedure hoogst onzeker is.26 Om die reden 
pleit de Commissie voor een privaatrechtelijke sanctionering van haar oorde-
len. Teneinde een grotere bijdrage te kunnen leveren aan het proces van menta-
liteitsbeïnvloeding, vraagt ze om een eigen budget en versterking van de admi-
nistratieve ondersteuning.27 Bovendien zou er van overheidswege meer aan 
voorlichting moeten worden gedaan: “De beoogde mentaliteitsverandering kan 
niet totstandkomen door een verbodsbepaling, maar daaraan moet meer inhoud 
gegeven worden naar betrokkenen toe.”28 Overheidsinstanties, zoals de 
GAB’s, en ook werknemers- en werkgeversorganisaties dienen te beseffen dat 
zij een eigen verantwoordelijkheid in dezen hebben. Ieder jaar wordt deze roep 
om meer voorlichting herhaald. 

In het laatste jaarverslag gloort enige hoop: afgaande op het aantal keren 
dat betrokken partijen tussentijds tot overeenstemming zijn gekomen, lijken de 
adviezen van de CGB-oud de afgelopen tijd aan gewicht te hebben gewon-
nen.29 Een andere indicatie hiervoor is de uitspraak van de Hoge Raad in de 
zaak-Sint Bavo waarin expliciet de rol van de Commissie als deskundig advi-
seur wordt erkend: er mag alleen gemotiveerd van haar advies afgeweken wor-
den.30 Uit de in de eindbeschouwing opgenomen interviews met enkele schei-

                                                           
25 Jaspers, Konijn en De Vries (1995: 32). 
26 Jaarverslag Commissie gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid 

1981 (1982: 46). 
27 Idem, p. 50. 
28 Idem, p. 64. 
29 Jaarverslag Commissie gelijke behandeling 1988/1989 (1990: 164). Vgl. ook 

Sjerps (1989: 116). 
30 HR, 13-11-’87, NJ, 1989, 698. Hierbij moet echter worden bedacht dat het om een 

gelijk-loonzaak ging, waarvoor een advies van de CGB-oud verplicht was gesteld 
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dende commissieleden blijkt de desillusie echter te overheersen. Asscher-Vonk 
stelt verbitterd: “Behalve aan status ontbreekt het de Commissie aan sancties. 
Dat is (...) een enorme frustratie.”31 Uitbreiding van de voorlichtingsactivitei-
ten biedt volgens haar geen uitkomst: “Het probleem bij het zoeken naar publi-
citeit (...) is dat de Wet gelijke behandeling een normenstelsel brengt dat niet 
zo geweldig leeft bij de mensen in het land.”32  

4. De Commissie gelijke behandeling m/v  

Vanwege teleurstellende ervaringen met de twee eerdere Commissies besluit 
de CGB m/v, die medio 1989 aantreedt en zowel de private als de overheids-
sector onder haar hoede krijgt, het roer radicaal om te gooien: hoogste priori-
teit heeft niet langer conflictoplossing in het concrete geval, maar de systemati-
sche uitwerking van de gelijke-behandelingsnorm. Met de verbetering van de 
(juridische) kwaliteit van de commissieoordelen hoopt men het gezag van de 
Commissie onder zowel partijen als rechters en parlementariërs te vergroten.33 
De Commissie wordt nadrukkelijk gemodelleerd naar de ‘gewone’ rechter: het 
procedurereglement wordt in overeenstemming gebracht met de beginselen van 
procesrecht, de oordelen krijgen een vaste opbouw, de commissieleden ontvan-
gen een verhoortraining enzovoorts. Naast het oordelen worden er enige acti-
viteiten in de sfeer van beleid en belangenbehartiging ondernomen, zoals het 
verstrekken van informatie aan individuele burgers en intermediaire organisa-
ties en het voeren van gesprekken met bedrijven, maar de CGB m/v is daarmee 
zeer terughoudend uit angst voor aantasting van het begeerde onpartijdige en 
onafhankelijke imago.34 

Uit de omgevingsanalyse van Jaspers, Konijn en De Vries (1995), waarin 
een indruk wordt gegeven van de heersende denkbeelden over de CGB m/v in 
het maatschappelijke veld waarin zij heeft geopereerd, blijkt dat deze Commis-
sie een veel gunstiger receptie ten deel is gevallen dan haar beide voorgan-
gers.35 Hoewel de meningen zeer verdeeld zijn over de vraag welke taken ze 
zou moeten uitoefenen en op welke wijze ze dat zou moeten doen, heeft de 
Commissie aanzienlijk meer gezag bij de instanties en organisaties uit haar 
directe omgeving. In hoeverre deze statusverhoging ook heeft geleid tot betere 
                                                                                                                                

ex art. 16 Wet gelijk loon. Niet duidelijk is welke status de Hoge Raad aan een 
commissieoordeel toekent onder de huidige wetgeving (vgl. Blom 1994: 22-23). 

31 Jaarverslag Commissie gelijke behandeling m/v 1988/1989 (1990: 167). 
32 Idem, p. 168. 
33 In haar toenmalige hoedanigheid van voorzitter van de CGB m/v heeft Evenhuis de 

filosofie achter deze koerswijziging beschreven, zie Evenhuis (1994: met name 
§§1-4). Vgl. ook Jaspers, Konijn en De Vries (1995: 31-35).  

34 Jaspers, Konijn en De Vries (1995: 104) stellen dat “het odium van partijdigheid 
(...) welhaast een obsessie [leek] te zijn geworden”.  

35 Zie met name hoofdstuk 5. Aangezien deze analyse gebaseerd is op een niet nader 
aangegeven aantal interviews, is het onmogelijk vast te stellen hoe representatief de 
gevonden resultaten zijn. 
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naleving van haar oordelen heb ik in tien case studies onderzocht.36 Aan de 
hand van tien gevallen die in de periode eind 1994 t/m begin 1995 bij de CGB 
m/v voorkwamen, heb ik gekeken welk(e) gevolg(en) inschakeling van de 
Commissie heeft gehad voor de verzoeker, de wederpartij en eventuele andere 
betrokkenen.37 
 
De effecten die de inschakeling van de Commissie in de onderzochte tien ge-
vallen heeft gesorteerd, kunnen grofweg in drie categorieën worden onderver-
deeld: (bedoelde of onbedoelde) directe, indirecte en onafhankelijke effec-
ten.38 Onder een direct effect versta ik in dit verband het geheel aan maatrege-
len dat de wederpartij naar aanleiding van het oordeel van de Commissie treft 
om een regeling en/of een handelwijze die volgens de Commissie strijdig is 
met de WGB m/v, weer met de wet in overeenstemming te brengen in het indi-
viduele geval van de verzoek(st)er. Met andere woorden, de wederpartij geeft 
eenmalig gehoor aan het commissieoordeel. Van een indirect effect is sprake, 
wanneer de wederpartij ─ daarnaast of in plaats daarvan ─ structurele maatre-
gelen neemt voor met de verzoek(st)er vergelijkbare gevallen. Onafhankelijke 
effecten zijn effecten die niet afhankelijk zijn van welk normconform gedrag 
(ofwel direct effect) dan ook. Binnen deze categorie heb ik vooral gekeken 
naar de nevengevolgen die inschakeling van de Commissie op het denken en 
spreken van de betrokken partijen heeft gehad. Deze effecten die in de sfeer 
van de communicatie en zingeving liggen, duid ik aan als als symbolische ef-
fecten. Er kan hierbij een onderscheid worden gemaakt tussen positief- en ne-
gatief-symbolische effecten. Een positief-symbolisch effect is bijvoorbeeld dat, 
als gevolg van inschakeling van de Commissie, binnen de betreffende organi-
satie de sensibiliteit voor kwesties rond gelijke behandeling toeneemt, dat het 
draagvlak voor de gelijke-behandelingsnorm wordt vergroot of dat argumenten 
op basis van gelijke behandeling een zwaarder gewicht krijgen dan voorheen. 
Voorbeelden van negatief-symbolische zijn: de wederpartij wordt gesterkt in 
haar vooroordelen jegens vrouwen (én mannen); de verzoeker ervaart het 
commissie-oordeel als een morele overwinning, terwijl de wederpartij zich 
moreel vernederd voelt; er treedt een polarisatie tussen de betrokken partijen 
op enzovoorts. Heeft de interventie van de Commissie in een concreet geval 
geen enkel (bedoeld of onbedoeld) direct, indirect of onafhankelijk effect ─ 
hetzij omdat de wederpartij reeds conform de gelijke-behandelingsnorm han-
delt, denkt of spreekt, hetzij omdat ze dat halsstarrig weigert te doen ─ dan 
hebben we te maken met een zgn. nuleffect.39 Per categorie worden hieronder 

                                                           
36 Van Klink (1998: hoofdstuk 8). 
37 Voor een verantwoording van de gehanteerde kwalitatieve aanpak en van de ge-

maakte selectie van gevallen, zie Van Klink (1998: 311-314). 
38 Deze categorisering is gebaseerd op Griffiths (1978: 8-12). Aan zijn categorisering 

heb ik het onderscheid tussen negatief- en positief-symbolische effecten toege-
voegd, vgl. Van Klink (1998: 47). 

39 De term is ontleend aan Veldman (1995: 369). 
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de belangrijkste effecten die inschakeling van de CGB m/v in tien zaken heeft 
gesorteerd, weergegeven. 

Directe effecten 

In de onderzochte zaken hebben zich weinig directe effecten voorgedaan, om 
de eenvoudige reden dat deze zich in het merendeel van de gevallen niet kón-
den voordoen: in de drie zaken zijn er groepsacties gevoerd die een boven-per-
soonlijk karakter hadden; in een andere zaak bood een overheidsorgaan een 
door haar gehanteerde regeling ter toetsing aan de Commissie aan; en in twee 
zaken waar er wel een individuele verzoek(st)er aanwezig was, werd deze niet 
in het gelijk gesteld. In de resterende vier zaken, waarbij individuele vrouwen 
de verzoekende partij vormden, traden de door het commissieoordeel geïmpli-
ceerde (en door de verzoeksters gewenste) directe effecten meestal op. Ten 
eerste werd voor een verzoekster, die als leidinggevend assistent accountant in 
deeltijd wilde gaan werken vanwege zorgtaken, een individuele regeling ge-
troffen die haar arbeidstijd reduceert met 40%. Ten tweede is voor een ver-
zoekster, werkzaam bij een Brabantse gemeente, de Seniorenregeling waartoe 
de gemeente haar in eerste instantie niet wenste toe te laten op grond van haar 
parttime-dienstverband, alsnog (en zelfs met terugwerkende kracht) op haar 
van toepassing verklaard. Dat gebeurde echter pas na rechterlijke interventie: 
toen de kantonrechter tijdens een comparitie van partijen aangaf het oordeel 
van de Commissie waarschijnlijk te zullen volgen, was de gemeente bereid het 
oordeel uit te voeren. Een andere verzoeker heeft, ten derde, bij haar ontslag de 
schadevergoeding gekregen die haar werkgever haar aanvankelijk wilde ont-
houden met een beroep op het kostwinnersbeginsel. Ook in deze zaak was de 
wederpartij daartoe pas bereid na bemiddeling van de kantonrechter. Hoewel 
in de beide laatste gevallen de rechter er eerst aan te pas moest komen voordat 
er directe effecten optraden, zijn deze toch deels op conto van de CGB m/v te 
schrijven, omdat gebleken is dat haar oordelen in de gerechtelijke procedure 
een rol van betekenis hebben gespeeld. Alleen in één zaak was de wederpartij 
op geen enkele manier bereid de twee verzoeksters compensatie te bieden voor 
de beloningsdiscriminatie waarvan zij volgens de Commissie gedurende enkele 
jaren het slachtoffer zijn geweest. Een mogelijke verklaring voor dit nuleffect 
is dat het betreffende automatiseringsbedrijf ten tijde van de procedure net een 
ingrijpende reorganisatie achter de rug had en grote moeite ondervond het 
hoofd boven water te houden. Bovendien had het bedrijf er geen reëel belang 
bij de verzoeksters, die beiden geen deel meer uitmaakten van de organisatie, 
financieel tegemoet te komen. 
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Indirecte effecten 

Vervolgens traden in vijf van de zeven zaken die (mede) structurele maatrege-
len tot inzet hadden, indirecte effecten op: de gewraakte algemene regeling is 
in overeenstemming met het oordeel van de Commissie gebracht. Zo heeft een 
bedrijf een deeltijdregeling die nadelig voor vrouwen uitwerkte, (in twee etap-
pes) aangepast. Een groot automatiseringsbedrijf was bereid om het discrimi-
natoir geachte beloningssysteem te wijzigen om verder ‘gedonder’ met de 
Commissie te voorkomen. En de hiervoor genoemde Seniorenregeling, die ver-
schillende gemeenten hanteren, is door de VNG ─ mede onder druk van de 
rechter ─ in overeenstemming met het Commissieoordeel gebracht. Op eigen 
initiatief heeft de VNG toen nog wel, uitgaande van de algemene jurispruden-
tie van de Commissie, de bestaande overwerkvergoedingsregeling gewijzigd. 
In twee zaken werd er niet of nauwelijks gehoor gegeven aan het oordeel, om-
dat partijen daartoe geen aanleiding zagen. In het ene geval gaf de wederpartij, 
een werkgeversorganisatie, aan zich met hand en tand te zullen verzetten ─ 
desnoods tot aan het EG-Hof ─ tegen de door de Commissie bepleite wijziging 
van de voor de metaal- en elektrotechnische industrie afgesloten CAO. Deze 
halsstarrigheid verklaren de betrokken verzoeksters, twee medewerksters van 
de FNV, uit het gebrek aan ervaring dat men binnen de bedrijfstak in kwestie 
heeft met werken in deeltijd: de metaal- en elektrotechnische industrie bestaat 
voor het merendeel uit mannelijke voltijd werknemers. In het andere geval was 
een provincie niet bereid haar beleid inzake ontslag en overplaatsing van amb-
tenaren ten gunste van herintredende vrouwen om te buigen. De grond voor 
niet-naleving van het oordeel lijkt te zijn, zoals een voormalige beleidsmede-
werker constateert, dat binnen de provincie het draagvlak voor voorkeursbe-
handeling van vrouwen in de loop der jaren sterk is verminderd. Mede naar 
aanleiding van het oordeel heeft de provincie nog wel, in het kader van het 
zgn. doelgroepenbeleid, een betrekkelijk vrijblijvende inspanningsverplichting 
op zich genomen om bij haar personeelsbeleid ‘extra’ rekening te houden met 
de belangen van minderheidsgroepen. 

Onafhankelijke, symbolische effecten 

Tot slot bracht interventie van de CGB m/v een groot aantal nevengevolgen in 
de immateriële sfeer met zich. In zeven van de tien zaken konden verschillende 
positief-symbolische effecten worden gemeld, te weten verspreiding van de 
wettelijke terminologie, bevestiging van het gelijkheidsideaal, verhoogde aan-
dacht voor kwesties rond gelijke behandeling, officiële erkenning voor het 
standpunt van de verzoekster en versterking van de onderhandelingspositie van 
betrokkenen. Opvallend is dat verschillende partijen en betrokkenen hun met 
het Commissieoordeel strijdige stellingname verdedigen met een beroep op en 
in termen van (een bepaalde opvatting over) het gelijkheidsideaal in het alge-
meen en/of de Wet gelijke behandeling m/v in het bijzonder. Zij wijzen de ge-
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lijke-behandelingsnorm dus niet af, maar geven daar een eigen, in meerdere of 
mindere mate van de CGB m/v afwijkende interpretatie aan. Een goed voor-
beeld hiervan is de verzoeker die buiten de sollicitatieprocedure voor de func-
tie van voorlichter werd gehouden, omdat de betrokken gemeente had besloten 
voor deze functie enkel onder vrouwen te werven. Naar aanleiding van deze 
zaak heeft de verzoeker een eigen visie op gelijkheid ontwikkeld. Naar zijn 
mening dient iedereen ─ man of vrouw, blank of zwart, autochtoon of alloch-
toon ─ in beginsel dezelfde kansen te krijgen in een sollicitatieprocedure, maar 
onder bijzondere omstandigheden kan bij gelijke geschiktheid van twee kandi-
daten de voorkeur worden gegeven aan de kandidaat afkomstig uit een minder-
heidsgroep. Voor exclusieve werving onder leden van een bepaalde minder-
heidsgroep, in casu: vrouwen, is binnen deze visie echter geen plaats, want dat 
zou discriminatie van mannen betekenen. Dergelijke effecten zijn van wezen-
lijk belang voor de door de wetgever nagestreefde mentaliteitsverandering,40 
want traditionele denk- en waardepatronen en daarmee verbonden gedragingen 
kunnen niet gewijzigd worden zonder dat men het over het belang van gelijk-
heid (ten minste in algemene zin) eens wordt, er een gemeenschappelijk taal is 
gecreëerd en de bewustwording rond deze problematiek toeneemt.  

Er deden zich echter in zes gevallen ook negatief-symbolische effecten 
voor: er ontstond frictie tussen of binnen de partijen of de procedure werd als 
een bezoedeling van de eigen waarden opgevat. Sommige wederpartijen er-
vaarden de CGB m/v als een tribunaal van ‘wraakzuchtige feministen’. Een 
andere wederpartij beschrijft de zitting als een door vrouwen geleide inquisitie. 
In een geval symboliseerde het commissieoordeel zelf de teloorgang van de 
Nederlandse rechtsorde. Voor de eerder genoemde verzoeker die buiten de 
sollicitatieprocedure voor de functie van voorlichter viel, vormt het voor hem 
ongunstige Commissieoordeel een bevestiging van het feit dat in ons land man-
nen gediscrimineerd mogen worden. Zijn vertrouwen in de Nederlandse rechts-
orde is door de uitspraak dus danig aangetast. Deze effecten hebben overigens 
veelal ─ voor zover kon worden nagegaan ─ geen tastbare consequenties ge-
had voor de individuele verzoek(st)ers. Alleen in twee gevallen zou de geringe 
nalevingsbereidheid onder de betrokken wederpartijen hierdoor (mede) ver-
klaard kunnen worden. 
 
Uit deze analyse van tien zaken die bij de CGB m/v hebben gespeeld, komt 
naar voren dat inschakeling van de Commissie in verreweg de meeste gevallen 
niet zonder resultaat is gebleven. Zoals aangegeven, zijn er in drie van de vier 
zaken waarin zich er zich directe effecten konden voordoen, maatregelen ge-
nomen ten behoeve van de individuele verzoekster conform haar verzoek en 
het commissieoordeel; in vijf van de zeven zaken die (mede) structurele maat-
regelen tot inzet hadden, traden indirecte effecten op; en in zeven van de tien 
zaken zijn positief-symbolische effecten te melden, zoals versterking van de 
onderhandelingspositie. Hoewel de gelijkheid van mannen en vrouwen in het 

                                                           
40 Vgl. Van Klink (1998: 357-361). 
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arbeidsproces nog steeds niet overal is gerealiseerd (met name de doorstroming 
van vrouwen naar hogere functie verloopt moeizaam), blijkt de Commissie met 
haar oordelen wel degelijk een bijdrage hieraan te leveren ─ niet alleen in het 
individuele geval van een verzoek(st)er, maar ook in hiermee vergelijkbare 
gevallen, en zowel op materiaal als immaterieel niveau. 

5. De huidige Commissie gelijke behandeling  

Met de invoering van de AWGB in 1994 treedt er een nieuwe Commissie gelij-
ke behandeling aan, waarvan de jurisdictie aanzienlijk is uitgebreid: niet alleen 
oordeelt zij over kwesties rond gelijke behandeling van mannen en vrouwen 
bij de arbeid, maar ook andere discriminatiegronden (waaronder ras en homo-
seksuele gerichtheid) op andere terreinen van het maatschappelijk leven (waar-
onder onderwijs en huisvesting) vallen onder haar competentie. Tot ingrijpen-
de koerswijzigingen heeft de wisseling van de wacht echter niet geleid. Nog 
steeds lijkt rechtsvorming prioriteit te hebben boven individuele geschilbe-
slechting of handhaving van de gelijke-behandelingsnorm.41 

In het kader van de recente evaluatie van de gelijke-
behandelingswetgeving is rechtssociologisch onderzoek uitgevoerd naar de 
doorwerking van de oordelen van de huidige CGB. Object van onderzoek zijn 
90 oordelen uit het jaar 1997, waarin de Commissie strijd met de wet heeft 
vastgesteld. De uitkomsten van het onderzoek, dat gebaseerd is op telefonische 
enquêtes onder betrokkenen bij een zaak, analyse van het eigen dossier van de 
Commissie en 15 case studies, zijn door Böcker (1999) op een rijtje gezet. Zij 
stelt, om te beginnen, vast dat uit het dossieronderzoek kan worden afgeleid 
dat een “substantieel deel”42 van de commissieoordelen wordt gevolgd. In één 
op de drie zaken waarin strijd met de wet is geconstateerd, is de wederpartij 
bereid het commissieoordeel te volgen. Wanneer de wederpartij het oordeel 
opvolgt, neemt deze in bijna alle gevallen structurele maatregelen: interne re-
gels of procedures worden aangepast. Ook blijkt ─ en dat wordt bevestigd door 
de case studies ─ dat veel individuele verzoekers zelf geen (materieel) voor-
deel hebben van het oordeel. Slechts in 12 gevallen werd specifiek voor de 
verzoeker een maatregel genomen. Uit de enquête onder de verzoekers komt 
naar voren dat het hen daar ook meestal niet om gaat: “Het oordeel van de 
Commissie kan worden gezien als een officiële erkenning en veroordeling; dat 
was ook wat de meeste individuele verzoekers wilden bereiken met hun 
klacht.”43 Verontrustend is dat, zoals Woldringh (1999: 421) aangeeft, bijna 
de helft van de verzoekers op het werk nadelige gevolgen ondervindt van in-
schakeling van de CGB; ruim een derde is om die reden van werkgever veran-
derd.  

                                                           
41 Vgl. Asscher-Vonk e.a. (1999: 534). 
42 Idem, p. 471. 
43 Idem, p. 456. Zie ook Woldringh (1999: 410). 
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Voorts laat het dossieronderzoek zien dat rechters lang niet altijd het oor-
deel van de Commissie volgen. Wel zijn wederpartijen soms beducht voor hun 
positie in een eventuele juridische procedure. De Commissie wordt dus, niet al-
leen door verzoekers en rechtshulpverleners, ook door wederpartijen serieus 
genomen.44 Tot slot zijn er nog enige effecten op het niveau van de gedachte-
vorming te constateren. De zaak over de uitsluiting van dansparen van gelijk 
geslacht bij wedstrijden heeft ertoe geleid dat de bekendheid van de AWGB 
binnen de danswereld is vergroot.45 Meer algemeen, hopen verzoekers met een 
oordeel van de Commissie hun onderhandelingspositie te versterken. Discrimi-
natiebureaus melden dat sommige oordelen van de Commissieoordelen daad-
werkelijk een steun in de rug hebben betekent bij de eigen klachtbehandeling. 

Uitgaande van deze rechtssociologische studie sorteert inschakeling van de 
CGB ─ in de door mij gehanteerde terminologie46 ─ dus vooral indirecte ef-
fecten (wederpartijen treffen structurele maatregelen). Er doen zich ook posi-
tief-symbolische effecten voor (de bekendheid met de wet neemt toe of de on-
derhandelingspositie wordt versterkt) en, in mindere mate, directe effecten (er 
wordt specifiek voor de verzoeker een maatregel getroffen). De rechter blijkt 
zich niet altijd iets aan te trekken van het commissieoordeel, terwijl verzoekers 
in iets minder dan 50% van de gevallen te maken krijgen met victimisatie.  

Factoren die volgens Böcker (1999: 459-471) de doorwerking van een 
commissieoordeel beïnvloeden, zijn onder meer: 
- de duur van de procedure: gemiddeld duurt het 9 maanden voordat de com-

missie met een oordeel komt, hetgeen de procedure minder geschikt maakt 
voor kwesties die snel moeten worden opgelost; 

- de vraag of het oordeel helder is en of er een algemene regel uit kan wor-
den afgeleid: concrete aanbevelingen kunnen bijdragen aan een betere na-
leving van het commissieoordeel; 

- verenigbaarheid van het oordeel met het door de wederpartij gevoerde be-
leid: hoe groter de spanning tussen het oordeel en het beleid is, hoe minder 
de wederpartij geneigd zal zijn het oordeel te volgen;  

- de kosten die het oordeel met zich brengt: heeft het oordeel ingrijpende fi-
nanciële gevolgen, dan is de kans op doorwerking gering;  

- ondersteuning van intermediaire organisaties: verzoekers hebben meer kans 
op succes, wanneer zij zich door doelgroepenorganisaties laten bijstaan. 

 
De Commissie kan dus zelf bijdragen aan een betere naleving van haar oorde-
len (bijvoorbeeld door het doen van concrete aanbevelingen), maar voor een 
groot deel is zij afhankelijk van de inzet van individuele verzoekers, de onder-
steuning door intermediaire organisaties en de bereidheid van wederpartijen 
om zich aan het oordeel te houden. 

                                                           
44 Vgl. ook Havinga en Groenendijk (1999: 507). 
45 Böcker (1999: 456-457). 
46 Zie paragraaf 4. 
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6. Symboolwaarde van de rechtsstrijd  

Wanneer we de uitkomsten van het hierboven weergegeven onderzoek met el-
kaar vergelijken, valt op dat de oordelen van de huidige CGB (paragraaf 5) een 
betere doorwerking lijken te kennen dan die van de CGB-oud (paragraaf 3) en 
een minder goede doorwerking dan die van de CGB m/v (paragraaf 4). De eer-
ste vaststelling kan ik zonder meer onderschrijven: aannemelijk is dat de hui-
dige Commissie meer gezag geniet binnen haar omgeving en beter wordt ge-
volgd door zowel rechters als wederpartijen dan de eerste Commissie. De keu-
ze voor professionalisering heeft hieraan ongetwijfeld bijgedragen. Hoewel 
professionalisering wel degelijk haar keerzijden heeft ─ waaronder verzakelij-
king van het onderlinge contact tussen partijen en de Commissie, (verdergaan-
de) juridisering van het conflict en aantasting van de laagdrempeligheid van de 
procedure ─ zorgt ze er ook voor dat de Commissie tegenwoordig meer serieus 
wordt genomen dan in het verleden. De recente verhuizing van de CGB naar 
het gebouw waarin tevens de rechtbank Utrecht is gevestigd, zal deze tendens 
naar verwachting alleen maar versterken. 

Met de tweede constatering heb ik aanzienlijk meer moeite. Om te begin-
nen is het door mij uitgevoerde kwalitatieve onderzoek naar tien gevallen te 
weinig representatief om er een algemeen oordeel over het functioneren van de 
CGB m/v op te baseren. De gegevens zijn weliswaar indicatief, maar kunnen 
niet zomaar worden gegeneraliseerd.47 Daarvoor was het aantal onderzochte 
gevallen eenvoudigweg te klein en de scope van het onderzoek te beperkt. 
Vervolgens vertoont het rechtssociologisch onderzoek dat onder leiding van 
Asscher-Vonk en Groenendijk is uitgevoerd, ondanks de grondigheid ervan, 
eveneens tekortkomingen. Met name wordt er veel te weinig aandacht besteed 
aan de positief- en negatief-symbolische effecten van inschakeling van de 
Commissie. Enerzijds erkent Böcker (1999: 456) het belang van dergelijke 
effecten: “Oordelen kunnen ook minder concrete effecten hebben, die uiteinde-
lijk wel van invloed zijn op de effectiviteit van de gelijke-
behandelingswetgeving. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een oordeel dat door de 
wederpartij niet wordt opgevolgd, wel tot bewustwording en discussie leidt. 
Die bewustwording of discussie zullen meestal beperkt blijven tot de direct 
betrokkenen, maar er zijn ook oordelen met een veel verder reikend effect.” 
Anderzijds stelt haar verslaglegging ter zake teleur.48 Op betrekkelijk impres-
sionistische wijze worden enige effecten vermeld, bijvoorbeeld dat de onder-
handelingspositie van verzoekers wordt versterkt. Een van de belangrijkste 
positief-symbolische effecten ─ verzoekers krijgen officiële erkenning voor 

                                                           
47 Vgl. Hutjes en Van Buuren (1992: 60-68). 
48 Bij de bespreking van de opzet van het rechtssociologische onderzoek wordt welis-

waar aangegeven dat de “specifieke werking op het niveau van ideeën en opvattin-
gen (...) binnen dit onderzoek slecht in beperkte mate aan de orde [komt]”, maar 
een rechtvaardiging van deze keuze wordt niet gegeven. Zie Havinga (1999: 327). 
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hun standpunt ─ wordt niet als zodanig herkend. Volgens Von Jhering (1967: 
16) is dit zelfs de kern van elke rechtsstrijd:49 
 

‘Nicht das nüchterne Geldinteresse ist es, das den Verletzten antreibt, 
sondern der moralische Schmerz über das erlittene Unrecht. (...) [Es 
handelt sich] für ihn nicht um das wertlose Objekt, sondern um seine 
Persönlichkeit, seine Ehre, sein Rechtsgefühl, seine Selbstachtung ─ 
kurz der Prozeß gestaltet sich für ihn aus einer bloßen Interessenfrage 
zu einer Charakterfrage: Behauptung oder Preisgebung der Persön-
lichkeit.’ 

 
Degene die voor zijn gelijk strijdt, is niet primair uit op materieel gewin als 
wel op de erkenning van zijn persoon, met alles wat hij is en waarvoor hij 
staat. Mocht dit het enige resultaat zijn van inschakeling van de CGB (wat 
meestal niet het geval is), dan rechtvaardigt dit alleen al de gevoerde procedu-
re. Bovendien zou het wenselijk zijn geweest, wanneer er meer case studies 
waren uitgevoerd. Gevalsstudies waarbij de onderzoeker met eigen ogen het 
recht in actie kan zien, leveren vaak meer en ook andersoortige informatie op 
dan enquêtes met algemene vragen.50 

Voor een beter onderbouwd oordeel over het functioneren van de Commis-
sie gelijke behandeling, vroeger en nu, is dus verder, meer systematisch en 
diepgaand onderzoek vereist. Op grond van het voorhanden zijnde onderzoek 
is echter de conclusie gerechtvaardigd dat oordelen van de Commissie effecten 
sorteren, zowel op materieel als op immaterieel niveau. Het is dus niet terecht 
dat Griffiths de procedure bij de CGB afdoet als een “symbolisch schouw-
spel”.51 Ten eerste zijn de optredende effecten niet ‘enkel’ symbolisch: de 
commissieoordelen worden geregeld opgevolgd, niet alleen in het individuele 
geval, maar (vooral) ook in hiermee vergelijkbare gevallen. In de 10 zaken die 
ik heb onderzocht, werden in de meeste gevallen individuele en/of structurele 
maatregelen getroffen overeenkomstig het verzoek van de verzoek(st)er en het 
oordeel van de Commissie.52 Uit grootschaliger dossieronderzoek leidt Böcker 
af dat in een van de drie zaken waarin strijd met de wet is geconstateerd, de 
wederpartij bereid is het commissieoordeel te volgen.53 Ten tweede zijn de 
symbolische effecten die zich voordoen, vaak positief te waarderen: de onder-
handelingspositie van de verzoekers en andere betrokkenen wordt versterkt, de 
sensibiliteit voor kwesties rond gelijke behandeling neemt toe bij de wederpar-
tijen en de verzoekers vinden officiële erkenning voor hun standpunt. 

                                                           
49 Zie ook Van Klink (2000b). 
50 Van Klink (1998: 298-299). 
51 Vgl. het in paragraaf 1 aangehaalde citaat. In Van Klink (2000a) ga ik kritisch in op 

de effectiviteitsopvatting die aan Griffiths’ positie ten grondslag ligt. 
52 Zoals vermeld in paragraaf 4, werden in 3 van de 4 gevallen waarbij om individuele 

maatregelen werd verzocht, deze maatregelen ook getroffen. In 5 van de 7 gevallen 
die indirecte effecten tot inzet hadden, werden structurele maatregelen genomen.  

53 Zie verder paragraaf 5. 
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Hier staat tegenover dat, aldus Böcker (1999: 453), individuele verzoekers 
er zelf vaak in materieel opzicht niet wijzer van worden. Maar dat is ook 
meestal niet het hoofdmotief voor inschakeling van de Commissie, zo bevestigt 
Woldringh (1999: 410): het gaat de verzoekers er primair om dat een officiële 
instantie bevestigt dat er in hun geval sprake is van ongelijke behandeling. Niet 
een materieel belang drijft de rechtzoekende dus, maar het morele leed om het 
hem aangedane onrecht. Ernstiger is echter dat uit de recente evaluatie blijkt 
dat verzoekers in iets minder dan de helft van de gevallen te maken krijgen met 
victimisatie; ruim een derde neemt na inschakeling van de CGB zelfs een ande-
re baan.54 Verruiming van de juridische bescherming tegen victimisatie, zoals 
onder meer voorgesteld door Asscher-Vonk (1999: 316), zal ─ vrees ik ─ wei-
nig helpen. Het is illusoir te denken dat met (de dreiging van) een juridische 
procedure de negatieve gevolgen van een eerdere (pseudo-)juridische procedu-
re kunnen worden voorkomen; een typisch geval van fighting fire with fire. De 
oplossing moet naar mijn mening eerder in de communicatieve dan in de juri-
dische sfeer worden gezocht. Met name is het van belang dat de verzoeker 
gedurende het gehele traject ernaar streeft het contact met de wederpartij zo 
goed mogelijk te houden en deze in ieder geval op de hoogte houdt van alle 
genomen stappen. Intermediaire organisaties kunnen verzoekers van tevoren 
informeren over de risico’s van inschakeling van de Commissie (of een ‘ande-
re’ rechter) en over de mogelijkheden om deze te vermijden of te verminderen. 
Ook het optreden van de Commissie ter zitting dient erop gericht te zijn om 
escalatie van het conflict zoveel mogelijk te voorkomen.  

Hoewel er natuurlijk veel te wensen overblijft, is er op de weg van de ‘lan-
ge adem’ wel degelijk vooruitgang geboekt. De CGB draagt met haar oordelen 
bij aan de bevordering van gelijke behandeling, zowel op het niveau van het 
denken en spreken (symbolische effecten) als op dat van het handelen (directe 
en indirecte effecten). Individuele verzoekers profiteren hiervan nog te weinig, 
maar ook zij zullen (hopelijk) op termijn de vruchten plukken van de algemene 
mentaliteitsomslag die de Commissie mede op gang heeft gebracht. Het 
schouwspel dat de Commissie biedt mag dan voornamelijk symbolisch lijken, 
zinloos is het zeker niet. 
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Het natraject van rapporten en aanbevelingen 
van een ombudsman 

B. Hubeau 

“Leven is de waarheid leren…” 
Albert Camus 

1. De nemende en de gevende overheid in België 

In België bestaat, net als in veel andere landen, een belasting op het onroerend 
goed (de zogenaamde onroerende voorheffing). De wettelijke regeling bevat 
een aantal mogelijke vrijstellings- en verminderingsgronden, zoals voor gezin-
nen met kinderen of personen met een handicap. Ingevolge de wijziging van 
een administratief systeem loopt een en ander fout en wordt de vrijstelling 
waar gezin A recht op had niet toegepast. Toch was een campagne gevoerd 
waarin werd aangekondigd dat de mensen, die recht hebben op een vrijstelling 
of vermindering, dit automatisch zouden krijgen. Ze zouden daarvoor zelf geen 
stappen moeten zetten. Betrokkene die geen automatische verbinding kreeg 
tracht de dienst telefonisch te bereiken, maar kan er geen gehoor vinden inge-
volge overbezette telefoonlijnen. Telkens hoort hij een bericht dat hij kan te-
rugbellen. Ook schrijft hij een brief waarin hij om zijn vermindering vraagt. Na 
geen antwoord te hebben ontvangen en opnieuw vier pogingen via de telefoon 
wendt hij zich tot de Vlaamse ombudsdienst. Deze toetst de kenbaarheid: heeft 
betrokkene de interne klachtenprocedure(s) doorlopen en zijn deze zonder re-
sultaat gebleven? De ombudsdienst opent een dossier. In de eerste plaats be-
staat een bezwaarschriftprocedure, in de fiscale wet opgenomen. De ombuds-
dienst adviseert betrokkene deze procedure ook aan te gaan. De verzoeker doet 
dit. Blijft de ernstige klacht over telefonische bereikbaarheid en de onbeant-
woorde brief. De dienst zelf en de vereniging van gemeenten, aan wie de in-
ning van deze belasting is toevertrouwd, delen de ombudsdienst mee dat om de 
problemen op te vangen van de pieken (er worden namelijk duizenden aan-
slagbiljetten tegelijkertijd verspreid, wat uiteraard vragen uitlokt op een be-
perkte periode) een “call-centre” wordt opgericht met operatoren, die de vra-
gen van burgers kunnen beantwoorden. Uit andere klachten blijkt echter dat 
ook deze tijdelijke maatregel niet het gewenste effect heeft: om binnen te gera-
ken bij de dienst moet men echt veel geduld hebben. Uiteindelijk ontvangt de 
verzoeker op zijn bezwaarschrift een gunstige beslissing.  
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Een tweede voorbeeld gaat over de “gevende” overheid in de ruimtelijke orde-
ning. Ook in België is een stedenbouwkundige vergunning nodig voor de op-
richting van bouwwerken. Gezin B vraagt een vergunning voor een privé-
sauna en verkrijgt deze om planologische redenen niet. Het blijkt dat ze zeer 
lang op hun weigeringsbeslissing hebben moeten wachten. De gemeente vroeg 
aan de gewestelijk overheid advies en dat liet negen maanden op zich wachten. 
De ombudsman opent een dossier en gaat op onderzoek uit.  
 
Tot zover de twee voorbeelden die we als leidraad willen nemen bij de verdere 
paragrafen van deze bijdrage over het natraject van de rapporten en aanbeve-
lingen van de Vlaamse ombudsman. Gaat het in deze voorbeelden om “be-
stuurlijke pech” (Bovens & ’t Hart, 1995) of is er meer aan de hand? De over-
heid verschijnt naar de burger in vier gedaanten en dat heeft invloed op het 
klachtgedrag van burgers. Het eerste voorbeeld illustreert de niet altijd fraaie 
rol van de overheid als “nemende” organisatie in fiscale aangelegenheden. 
Daarnaast kennen de we de “regelende” overheid (via allerhande vormen van 
regulering), de “gevende” overheid (via subsidies en tussenkomsten kaderend 
in de verzorgingsstaat en de sociale rechtsstaat) en de “handhavende” overheid 
(via toezicht, controle en sanctionering). Al deze gedaanten van de overheid 
genereren specifiek klachtgedrag en specifieke klachten. 

2. Probleemstelling: natraject en doorwerking 

De probleemstelling van deze bundel is duidelijk, ook wanneer we ze toepas-
sen op de werkzaamheden van de Vlaamse ombudsman. Wat gebeurt er na 
afloop van een bemiddelingsproces of klachtenprocedure? Hoe hebben betrok-
kenen het proces en de tussenkomst van een ombudsman ervaren; is het geschil 
uit de wereld; en hebben de geschilbeslechters een idee van de gevolgen van 
hun optreden? Terecht wordt erop gewezen dat er een soort blindheid is ten 
aanzien van het natraject. Er is sprake van een “verwaarlozing” ervan in de 
wetenschap en de praktijk in het algemeen, in de rechtswetenschap en de 
rechtspraktijk in het bijzonder. 

Deze algemene vaststelling gaat des te meer op voor de problematiek van 
de analyse van de doorwerking van de werkzaamheden van de ombudsman, 
omdat dit relatief bekeken toch een vrij recent fenomeen is. Bovendien rijzen 
bij de meting van de effecten algemeen-methodologische vragen: hoe meet 
men de doorwerking, op kwantitatief vlak en op kwalitatief vlak? Hoe is voor 
gezin A en gezin B de tussenkomst van de ombudsman te preciseren? 

Soorten meting en doorwerking 

Enkele uitgangspunten zijn: de doorwerking is op zich het ultieme doel van de 
tussenkomst van ombudslieden: men beoogt (uiteraard) effect te hebben. We 
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zullen nagaan of de doorwerking vooral op kwalitatief vlak zal dienen te wor-
den bestudeerd, omdat ze niet evident zal kunnen worden gemeten aan de hand 
van sluitende en kwantitatieve methodes. Effecten zijn echter belangrijker dan 
getallen. Voorts dient een onderscheid voorop te staan tussen de primaire (of: 
directe) effecten, bijvoorbeeld van een tussenkomst naar aanleiding van een 
klacht (de vermindering van belasting in geval A) enerzijds en de secundaire 
(of: indirecte) effecten, bijvoorbeeld van een geheel van tussenkomsten, een 
geheel van aanbevelingen, een geheel van signalen (een versnelde vergunnin-
genprocedure door een wetswijziging in geval B) anderzijds. Een klacht heeft 
met andere woorden ook een evident multiplicatoreffect. Anderzijds kan hier-
aan ook het preventieve aspect worden gekoppeld. Hiermee hangt dan weer 
samen het bekijken van de doorwerking op de korte en op de lange termijn. 

Inherent aan deze vraagstelling is ook de essentie van het ombudsfeno-
meen, met andere woorden het gebrek aan dwingend karakter van de uitspra-
ken van een ombudsman. Daarom dient veeleer te worden uitgegaan van een 
“moreel” en “kwalitatief” gezag. Dit wil zeggen dat dat moreel en kwalitatief 
gezag ook moet worden gevestigd, onder meer door de stijl van optreden, de 
objectivering en bekendmaking van toetsingskader en oordelen, maar deels 
ook door de invulling die de titularis zelf aan het ambt geeft in zijn/ haar ver-
houdingen met de politieke wereld, de ambtenarij en het publiek. Kwalitatief 
gezag betekent dat optreden en oordelen door hun kwaliteitskenmerken (moti-
vering, realiteitswaarde, wetenschappelijke benadering) worden aanvaard, ook 
al kan er niet meteen gevolg aan worden gegeven. Oordelen en uitspraken van 
ombudsmannen zullen bovendien interne effecten (de eigen jurisprudentie-
uitbouw) en externe effecten hebben (de gevolgen voor het “systeem”, zoals de 
bestuurlijke doorwerking, of de doorwerking op het justitiële niveau). Dit alles 
betekent dus dat de studie van het natraject ten eerste vooral kwalitatief, verder 
indirect (kijkend naar secundaire effecten) en op de lange termijn zal dienen te 
gebeuren.  

Bedoeling van deze bijdrage 

Het uitgangspunt van deze bundel is dat over het natraject van uitspraken, in 
casu van de beoordeling en uitspraken van de Vlaamse ombudsman, nog (te) 
weinig bekend is. Deze bijdrage is daarom gericht op de volgende vragen: 
1. Hoe werkt de Vlaamse ombudsman en over welke instrumenten beschikt 

hij om het natraject te beïnvloeden? (paragraaf 3) 
2. Hoe kan de doorwerking van de uitspraken van de Vlaamse ombudsman 

worden gemeten: is de notie van het herstel bruikbaar? Hoe past dit concept 
in de logica achter het ombudswerk? (paragraaf 4) 

3. Zijn de effecten op burger en overheid in termen van handelingen en orga-
nisatie (sociologisch) “meetbaar”? (paragraaf 5) 

4. En ten slotte: hoe zou men de kennisverwerving over het natraject kunnen 
verbeteren? (paragraaf 6) 
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In wezen betekenen deze vragen ook een zoektocht naar de maatschappelijke 
functie van de ombudsman in de sociale rechtsstaat. Wat is de eigen inbreng 
van de ombudsman in verband met de klacht over de niet-toekenning van de 
vermindering in geval A? Waarin verschilt die van de beoordeling door een 
rechter? En hoe werkt de beoordeling door naar burger en bestuur? Waartoe 
kan de beoordeling van de te lange behandeltermijn van een bouwaanvraag 
voor gezin B leiden voor andere aanvragers? En hoe komen we dit (geheel of 
deels) te weten? 

3. De Vlaamse ombudsman in het kort 

Het decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van de Vlaamse Ombudsdienst 
beschrijft de kerntaken van de Vlaamse Ombudsdienst als volgt. 

Klachten onderzoeken en bemiddelen 

In de eerste plaats moet de Vlaamse Ombudsdienst klachten onderzoeken over 
de handelingen en de werking van de administratieve overheden van de 
Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest en daarbij bemiddelend optre-
den. “Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon kan schriftelijk of mondeling 
bij de Vlaamse ombudsman een klacht indienen”, zegt het ombudsdecreet. De 
verzoekers – zo worden de “klagers” bij de Vlaamse Ombudsdienst genoemd – 
kunnen gewone burgers zijn, maar ook rechtspersonen. Zij hoeven niet per se 
in Vlaanderen te wonen. En “schriftelijk of mondeling” is meteen in de dage-
lijkse werking uitgebreid tot elektronische post of e-mails. 

Toch zijn niet zomaar alle klachten over de werking van Vlaamse over-
heidsdiensten “ontvankelijk”. Wij sommen even op wanneer een klacht niet-
ontvankelijk is, wanneer de Vlaamse Ombudsdienst, volgens het ombudsde-
creet, dus niet bevoegd is om een klacht in behandeling te nemen: 
- de verzoeker heeft zelf nog geen poging gedaan om genoegdoening te krij-

gen; 
- een ombudsdienst is een tweedelijnsdienst; de verzoeker moet dus eerst zelf 

al contact gehad hebben met de overheidsdienst waarover hij een klacht in-
dient. Dat wordt het “kenbaarheidsbeginsel” genoemd: de klacht moet al 
bekend zijn bij de “aangeklaagde” dienst; 

- de feiten hebben zich meer dan een jaar geleden voorgedaan; 
- de verzoeker weigert zich bekend te maken; 
- de klacht is “kennelijk ongegrond”: als bijvoorbeeld meteen duidelijk is dat 

de betrokken overheidsdienst evident geen fout heeft gemaakt; dan wordt 
er geen dossier aangelegd; 

- de klacht gaat over personeelsaangelegenheden van de eigen overheids-
dienst: de Vlaamse Ombudsdienst is opgezet voor klachten van burgers. 
Daarom stelt het ombudsdecreet dat de dienst niet bevoegd is voor klachten 
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over “de arbeidsbetrekkingen, de werkomstandigheden en de rechtspositie-
regeling van de personeelsleden van de betrokken administratieve over-
heid”. 

- de klacht gaat over een feit dat het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke 
procedure. 

 
Als er een klacht binnenkomt die bijvoorbeeld een verzoek om informatie is of 
die eigenlijk een klacht over een federale overheidsdienst is, dan moet de 
Vlaamse Ombudsdienst de burger doorverwijzen. Omdat informatieverstrek-
king geen kerntaak is voor ombudslieden, maar omdat burgers zich toch vaak 
tot de ombudsdiensten wenden met vragen om informatie, heeft de decreetge-
ver er goed aan gedaan een uitgesproken doorverwijsopdracht te geven aan de 
Vlaamse Ombudsdienst. De Vlaamse Ombudsdienst verwijst ook door naar 
organisaties in het maatschappelijk middenveld zoals consumentenorganisa-
ties, rechtshulpdiensten, sociale zekerheidsdiensten en welzijnsorganisaties. 

Als de Vlaamse Ombudsdienst een klacht behandelt en onderzoekt, pro-
beert hij niet alleen te bemiddelen in dat ene klachtdossier. Vaak worden er 
ook structurele problemen zichtbaar die “dossieroverschrijdend” zijn. De 
Vlaamse Ombudsdienst heeft als opdracht, op grond van zulke bevindingen, 
voorstellen en aanbevelingen te formuleren om de dienstverlening van de 
Vlaamse overheidsdiensten te verbeteren. Hij moet daarover ook verslag uit-
brengen. 

Bevoegdheden 

De ombudsmannen trachten de standpunten van de klager en de betrokken 
diensten te verzoenen, bijvoorbeeld om alsnog de vermindering van onroeren-
de voorheffing te verkrijgen Ze gaan zonder dwang te kunnen opleggen trach-
ten een oplossing te verkrijgen ingevolge overleg met de administratieve over-
heden. Partijen kunnen wel vooraf overeenkomen dat zij het advies van de om-
budsman zullen volgen (Deltour & Jansoone, 1999: 90-91; Hubeau, 1997). 

De aanbevelingsbevoegdheid is één van de meest kenmerkende aspecten 
van de instelling, namelijk dat haar beslissingen geen bindende kracht hebben. 
Wanneer de Nederlandse Nationale ombudsman het heeft over de effecten van 
zijn werk wordt dit gezien in de vorm van actie van de kant van de overheid. 
Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de effecten tijdens de besluit-
vorming over het al dan niet in onderzoek nemen van een klacht, tijdens het 
onderzoek en na afloop van een onderzoek en onafhankelijk van een onder-
zoek van de ombudsman. Soms leiden contacten tussen de Nationale ombuds-
man en de overheid dus reeds tot een oplossing, zelfs voor dat een onderzoek 
is opgestart. De derde soort betreft vooral de aanbevelingen, die zich op twee 
niveaus kunnen bewegen: (a) aanbevelingen die zijn gericht op het nemen van 
een maatregel ten gunste van een verzoeker (bijvoorbeeld de vermindering) en 
(b) de aanbevelingen zijn gericht op het nemen van maatregelen met een meer 
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structureel karakter, met als doel om soortgelijke gedragingen in de toekomst 
te voorkomen (bijvoorbeeld de behandeltermijn inkorten). Om hun aanbeve-
lingen kracht bij te zetten, maken de ombudsmannen gebruik van hun overtui-
gingskracht en de openbaarmaking. Ze doen aanbevelingen aan de administra-
tieve overheid, waarvan zij de verantwoordelijke minister op de hoogte bren-
gen. Ook aan de parlementaire organen richten zij de aanbevelingen die zij 
nodig achten (Deltour & Jansoone, 1999: 92-93; Hubeau, 1997). 

De publieke verslaglegging is een uiterst belangrijk gegeven in het om-
budswerk. De aanbevelingen vinden meestal ook daar nog meer respons dan in 
de individuele werking. Het jaarverslag wordt ruim verspreid, zowel onder 
beleidsverantwoordelijken (de wetgevende macht en de uitvoerende macht), 
als bij de besturen zelf (ministerie(s) en openbare instellingen) en de publieke 
opinie (onder meer via een persontmoeting, verzending op aanvraag, verzen-
ding naar openbare bibliotheken, websites, enzomeer). Met publiciteit en om-
gang met de media dient overigens zorgvuldig te worden omgesprongen, aan-
gezien korte termijn successen kunnen leiden tot de verstoring van de relatie 
met de beleidsverantwoordelijken. Maar wanneer de eigen positie of de rand-
voorwaarden voor een behoorlijke werking van ombudsmannen worden be-
dreigd, is openbaarmaking vaak de enige uitweg. 

Andere dwangmiddelen en maatregelen 

Doorgaans bevatten de wetgeving en reglementering betreffende de werking 
van de ombudsinstituten ook nog een aantal andere bevoegdheden. Op Bel-
gisch niveau is er wat dat betreft een vrij grote gelijkenis tussen de bevoegdhe-
den van het college van federale ombudsmannen, de Vlaamse ombudsman en 
de Waalse ombudsman: het opleggen van een dwingende antwoordtermijn, het 
doen van vaststellingen ter plaatse, stukken en documenten doen meedelen, 
personen horen, het beroepsgeheim opheffen, de mogelijke bijstand door des-
kundigen, de aangifteverplichting (Vuye & Chidiac, 1997; Deltour & Jan-
soone, 1999: 83-99; jaarverslag Vlaamse ombudsman, 1999). Dit blijven uit-
zonderlijke middelen, die dus met terughoudendheid dienen te worden gehan-
teerd: een te frekwent beroep ondergraaft hun efficiëntie. De meeste ombuds-
lieden gebruiken ze dan ook zeer weinig. 

De Vlaamse Ombudsdienst in 1999 

Bijna de helft van de dossiers van de Vlaamse Ombudsdienst in 1999 had be-
trekking op het thema fiscaliteit (43,6%). Zelfs als we dat thema uitsplitsen in 
de twee subthema’s kijk- en luistergeld (31,4%) en onroerende voorheffing 
(12,2%), dan nog blijven die twee subthema’s in de top-drie staan. Milieu, 
ruimtelijke ordening en wonen scoren alledrie boven de 10%. Onderwijs, ver-
keer-infrastructuur-mobiliteit en economie-werkgelegenheid nemen elk onge-
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veer een twintigste van de dossiers voor hun rekening. Andere thema’s, goed 
voor 6,3% van de dossiers, zijn: binnenlandse aangelegenheden, cultuur, ge-
zondheid, interne werking van de Vlaamse overheid, media, welzijn en varia. 
Hoe beoordeelde de Vlaamse Ombudsdienst al deze klachten? De grootste 
groep vormt de (deels) gegronde en (deels) niet herstelde klachten: 39%. Soms 
is herstel mogelijk, maar in een aantal gevallen niet. Bovendien kan een aantal 
van die beoordelingen na bemiddeling nog aangepast worden. Wanneer wij 
aan die 39% (deels) gegronde en (deels) niet herstelde klachten die 13,3% 
(deels) gegronde, maar herstelde klachten toevoegen geeft dat een totaal van 
52,3% (deels) gegronde klachten. Iets meer dan een kwart van de klachten was 
ongegrond. Terechte opmerkingen zijn er maar in 6,3 % van de gevallen ge-
maakt, terwijl in bijna 10% van de beoordeelde dossiers de Vlaamse Ombuds-
dienst geen oordeel kon vellen. 

4. Een analysemodel voor doorwerking: het ‘herstel’-model 

De doorwerking van rapporten en aanbevelingen van de ombudsman kan wor-
den bestudeerd zowel naar administratieve overheden als naar het publiek toe. 
Hetgeen volgt speelt zich af op het snijvlak tussen beide, maar vooral naar de 
burger toe. De vraag luidt met name of de interventie van een ombudsdienst 
leidt tot herstel of reparatie en zo ja tot welk herstel. Is elke klacht überhaupt 
herstelbaar en hoe? Welke dimensies van herstel zijn er? In het voorbeeld van 
de niet-toegekende vrijstelling van belasting op onroerend goed rijst de vraag 
in hoeverre het individuele geval van gezin A de toekenning van de verminde-
ring tot volledig of gedeeltelijk herstel leidt. Hetzelfde geldt voor de steden-
bouwkundige vergunning in het geval B. 

Rechtsherstel en ombudsherstel 

De meeste ombudslieden bemiddelen om een vorm van herstel te verkrijgen. 
Het oordeel van de ombudsman bevat meestal ook een verwijzing naar de aan- 
of afwezigheid van herstel naar aanleiding van de klacht. Dat kan wijzen op 
een (positieve) “reparatiecapaciteit” of alertheid van het bestuur. Samen met de 
ombudsnormen vormt dit de logica achter het ombudswerk. De Vlaamse om-
budsdienst hanteert de volgende mogelijke kwalificaties (zie ook de Neder-
landse Nationale ombudsman, het (Belgisch) College van Federale Ombuds-
mannen; over de structuur en de opvatting van de rapporten van de Nationale 
ombudsman, zie: Ten Berge, Gerrits-Janssens & Widdershoven, 1992: 139-
145; Hageman, 1998: 163-175).  
- Bij een “(deels) gegronde klacht” oordeelt de Vlaamse ombudsdienst, na 

afronding van het onderzoek, dat één of meer ombudsnormen zijn geschon-
den. Een klacht wordt als “hersteld” gekwalificeerd, zo alsnog een oplos-
sing in het dossier is bereikt, al dan niet naar aanleiding van de klacht en al 
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dan niet door bemiddeling of interventie vanwege de Vlaamse Ombuds-
dienst.  

- Bij een “(deels) gegronde klacht” oordeelt de Vlaamse ombudsdienst, na 
afronding van het onderzoek, dat één of meer ombudsnormen zijn geschon-
den. Als er (deels) geen oplossing in dit dossier is bereikt, wordt de (deels) 
gegronde klacht als “(deels) niet hersteld” gekwalificeerd.  

- Een “ongegronde klacht” is een klacht waarvan de Vlaamse ombudsdienst, 
na grondig onderzoek, oordeelt dat er aan de administratieve overheid geen 
schending van een ombudsnorm aan te rekenen valt. 

- Een “terechte opmerking” is een klacht of een vraag die kan worden be-
schouwd als een nuttig en waardevol signaal om de dienstverlening door de 
overheid te verbeteren. Er is geen sprake van een ernstige schending van 
één of meer ombudsnormen. 

- De kwalificatie “geen oordeel” slaat op betwiste klachten of vragen, waar-
bij het voor de Vlaamse ombudsdienst, ook na grondig onderzoek, niet uit 
te maken is of er een schending van één of meer ombudsnormen heeft 
plaatsgevonden. 

 
De klacht over de onroerende voorheffing, waarbij de belastingvermindering 
ook effectief is toegekend, wordt afgesloten met een beoordeling als “gegrond 
en deels hersteld”; de klacht over de bouwvergunning als “gegrond en niet her-
steld”. Maar hoe komen wij hiertoe? Dat is het product van een rationeel toet-
singskader dat door ombudsmannen wordt uitgewerkt, de zgn. ombudsnormen. 

De ombudsnormen 

Een eindoordeel in een dossier is het resultaat van de toetsing van de werking 
of de handelingen van één of meer administratieve overheden aan de zoge-
naamde “ombudsnormen”. Ombudsnormen zijn zeer verschillend van juridi-
sche normen, maar er is toch een integratie van het legaliteitsbeginsel in de 
ombudsnormen. De toetsing van het rechtsherstel kan deels via deze normen 
gebeuren. Dit is de meerwaarde van het oordeel en de uitspraak van de om-
budsman: de ombudsnormen worden verschillend ingevuld, los van een louter 
legalistische invulling en worden aldus “metanormen”. De ombudsnormen val-
len ook in de praktijk van de Vlaamse ombudsdienst uiteen in twee grote groe-
pen: de behoorlijkheidsnormen en de zorgvuldigheidsnormen. 

De behoorlijkheidsnormen zijn de overeenstemming met het recht (de cor-
recte toepassing van regelgeving in de brede betekenis van het woord is een 
basisnorm van de sociale rechtsstaat); de motivering van bestuurshandelingen 
(de overheid verduidelijkt en motiveert op een afdoende manier haar beslissin-
gen en haar optreden, en de redenen waarop ze zich baseert), de gelijkheid en 
onpartijdigheid (gelijke gevallen worden op een gelijke manier en onpartijdig 
behandeld), de rechtszekerheid en het gerechtvaardigd vertrouwen (de over-
heid waarborgt duidelijkheid en zekerheid omtrent de geldende rechtsnormen; 
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de burger moet eenduidig kunnen weten wat zijn rechten en plichten zijn en 
wat hij in feite kan verwachten van de overheid; de niet-retroactiviteit van 
rechtsregels is daarbij een evidente vereiste) en de redelijkheid en evenredig-
heid (de overheid laat in haar concrete handelen buitensporige (re)acties ach-
terwege en geeft blijk van redelijkheid, gevoel voor de juiste maat, evenredig-
heid en evenwichtige verhoudingen).  

De zorgvuldigheidsnormen zijn de correcte bejegening (de ambtenaar stelt 
zich, als vertegenwoordiger van de overheid, in zijn contacten met de burger 
fatsoenlijk, beleefd en hulpvaardig op), de actieve dienstverlening (van een 
ambtenaar mag, in zijn omgang met burgers, meer dan een louter afstandelijke 
en strikt neutrale opstelling worden verwacht; de burger heeft recht op een 
goede service, ook bij een doorverwijzing), de deugdelijke correspondentie 
(als zij zich schriftelijk tot de overheid wenden, mogen burgers binnen een 
redelijke termijn een antwoord of alvast een ontvangstmelding verwachten), de 
bereikbaarheid (de diensten moeten zowel telefonisch als fysiek voldoende 
bereikbaar zijn), de actieve informatieverstrekking (het bestuur verstrekt in-
formatie die begrijpelijk en juist is, tijdig en niet-achterhaald, volledig, accu-
raat en niet-misleidend), de goede uitvoeringspraktijk en administratieve 
nauwkeurigheid (een behoorlijke uitvoering houdt niet alleen voldoende admi-
nistratieve nauwkeurigheid en adequate dossiervorming in, maar ook een cor-
recte interne informatieverwerking en een effectieve bewaking en controle van 
de werkzaamheden), de interne klachtenbehandeling (belangrijke aspecten 
voor een behoorlijke klachtenbehandeling zijn onder meer: een redelijke be-
handeltermijn, een ernstig feitenonderzoek en een degelijke motivering van 
eventuele reacties en van de behandeling van de klacht), de redelijke behandel-
termijn (de behandeling van een aanvraag gebeurt binnen de opgelegde termij-
nen. Ook als er geen wettelijke of decretale termijnen bestaan, is de behandel-
termijn redelijk, de coördinatie (de overheid waarborgt een efficiënte commu-
nicatie en afstemming, zowel tussen de eigen afdelingen en diensten, als met 
de afdelingen en diensten van andere administratieve overheden) en het respect 
voor de persoonlijke levenssfeer. 

Van volstrekt naar geen herstel  

Onze primaire stelling is, dat een volstrekt herstel als gevolg van het ombuds-
manoptreden niet kan. Met volstrekt herstel bedoelen wij dat ook de ‘klacht-
last’, dat wil zeggen de psychologische aspecten verbonden aan de indiening 
van een klacht, nooit (volledig) kunnen worden gerepareerd (de onzekerheid 
van behandeling, de tijd, enzomeer). Soms kan wel een herstel van de financië-
le randeffecten worden gecompenseerd: als burger A een aangetekende brief 
heeft moeten schrijven om zijn klacht in te dienen of om een ten onrechte ge-
voerde invorderingsprocedure stop te zetten, is hij in wezen gerechtigd deze 
kosten te verhalen op de kostenveroorzakende overheid. 
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Het herstel kan volledig of gedeeltelijk zijn. Volledig herstel is naar onze 
mening niet identiek aan volstrekt herstel. Volledig herstel is er bijvoorbeeld 
wanneer onmiddellijk gevolg wordt gegeven aan de vraag van verzoeker. In 
sommige gevallen kan inderdaad ofwel het bezwaarschrift ofwel het contact 
met de overheid leiden tot een oplossing: de vrijstelling wordt aan gezin A toe-
gekend. Zelfs indien geen bezwaarschrift is ingediend, of ook als dit het geval 
is, kan sprake zijn van een oplossing, bijvoorbeeld door een eenvoudig signaal 
vanuit de ombudsinstantie en/of de mededeling door verzoeker dat ook een 
beroep is gedaan op een ombudsdienst. Vaak is sprake van afdoening zonder 
rapport of tussenkomst, of het al dan niet gebruiken van de “interventieme-
thode” (Timmer & Niemeijer, 1994; Ten Berge, Gerrits-Janssens & Stolk, 
1992) of de “onmiddellijke dienstverlening” (zie Hubeau, 1997). Dit betekent 
dat zonder het opstarten van een dossier een oplossing wordt gevonden. Dit is 
vaak gelijk te stellen met de afwijking van de eigen procedure- en stappenplan-
nen, maar met het belang van de verzoeker voor ogen. Het (financiële) belang 
van verzoeker is dat hij minder belasting moet betalen. Op dit vlak is er herstel. 

We kunnen een juridisch herstel (typische werkzaamheid van de rechterlij-
ke macht) onderscheiden van het sociale herstel (inspelend op de sociale ver-
houding overheid-burger), dat bij typische bejegeningsklachten (onheuse be-
handeling) bijvoorbeeld kan bestaan uit een verontschuldiging. Maar de klacht 
over de bereikbaarheid en de interne klachtenbehandeling blijft overeind. Dit 
aspect kan niet leiden tot interventie, tenzij bijvoorbeeld door middel van ver-
ontschuldigingen. In het licht van de ombudsnormen dus is er slechts gedeelte-
lijk of zelfs helemaal geen herstel. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de admini-
stratieve overheid aantoont alles in het werk te zullen zetten om een optimale 
(wellicht geen absolute) telefonische bereikbaarheid tot stand te brengen. Als 
echter blijkt dat dit niet op korte termijn opgelost geraakt is er misschien wel 
sprake van individueel herstel, niet van structureel herstel. Virtueel kan de 
overheid alle niet-toegekende vrijstellingen of verminderingen wel post factum 
toekennen, maar toch onbehoorlijk handelen vanuit de “hard core” van de om-
budsnormen van toegankelijkheid, informatieverstrekking, klantvriendelijk-
heid, enzomeer. 

Welke vormen van herstel zijn nu aan de orde in de twee voorbeelden uit 
de inleiding? In het eerste voorbeeld meldt het antwoord van de dienst dat een 
oplossing wordt gezocht (het “call-centre”): in dit dossier kan de ombudsdienst 
het dossier wel afsluiten, maar uit de behandeling van andere klachten kan blij-
ken dat deze tijdelijke oplossing geen structurele remedie is voor de klacht. Dit 
kan dan leiden tot een algemene, structurele aanbeveling. Hier speelt nog een 
ander element: doordat de administratieve overheid had vooropgesteld dat de 
verminderingen en vrijstellingen automatisch zouden gebeuren en dit in de 
praktijk niet het geval is, is het rechtmatig vertrouwen van de burger geschon-
den. Beter de lat voor zichzelf wat lager leggen, maar het resultaat halen, dan 
te hoge verwachtingen op te roepen. In het tweede voorbeeld was de vergun-
ning terecht geweigerd om planologische redenen. Er is geen schending van de 
legaliteit aanwezig, wel van de ombudsnorm van de redelijke behandeltermijn. 
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Er is dus geen herstel op het stuk van de weigering; herstel op het vlak van de 
ombudsnorm in geval B is moeilijk te realiseren, eventueel wel het aanbrengen 
van structurele maatregelen. De herstelmogelijkheden moeten naar onze me-
ning ook de kwalificatie van klachten naar hun behoorlijkheid beïnvloeden: 
indien herstel heeft plaatsgehad beïnvloedt dit de kwalificatie zelf, bijvoor-
beeld “gegrond”, niet op zich, maar wordt het herstel wel expliciet vermeld. 
Bovendien moeten de voorgestelde herstelmaatregelen worden gemotiveerd. 
Het zou ook overheden sieren te motiveren waarom ze er niet op ingaan en in 
rapporten kan worden verwezen naar de graad van “herstelbaarheid” als waar-
demeter voor de behoorlijkheid. Het belang van de aanduiding van structurele 
tekorten dient voorts te worden verkozen boven de aanduiding van individuele 
verantwoordelijkheden, tenzij het gedrag en de handelingen van deze laatsten 
de enige verklaringsfactor van de aangeklaagde dysfunctie zou zijn. Ten slotte 
kan het oordeel “geen oordeel” ook inhouden dat onvoldoende duidelijk is hoe 
het oorzakelijk verband ligt. 

In deze twee voorbeelden zal de Vlaamse ombudsman nagaan (a) of zijn 
aanbevelingen in dat verband wel degelijk bekend zijn en zijn “opgenomen” 
door de relevante besturen, (b) of er maatregelen zijn om er “wat aan te doen”, 
(c) waaruit deze bestaan en (d) vooral bij een volgende casus, dan wel het vol-
gende rapportagemoment wat er de facto is verbeterd. Wordt in 2001 de ver-
mindering automatisch toegekend, en onmiddellijk? Wordt de termijn van 75 
dagen de facto gehaald voor de aflevering van een vergunning om te bouwen? 

5. Naar een ‘meting’ van de effecten op burger en overheid 

Het heuristisch proces van zoeken naar verklaringen voor de doorwerking van 
de activiteiten van ombudslieden is onzeker: het is net zoals de zoektocht naar 
de steen der wijzen of de door Camus onderkende zoektocht naar de waarheid. 
Effecten “meten” op burger en overheid is vooralsnog niet echt op een kwanti-
tatieve manier mogelijk. Toch vinden wij vooral in de studies van Timmer & 
Niemeijer (1994) en Hertogh (1997) een eerste aanzet daartoe die verder on-
derzoek verdient. 

Effecten op de burger 

Over de feitelijke effecten van het ombudsmanoptreden is weinig of geen on-
derzoek verricht (zie ook Timmer & Niemeijer, 1994: 37). Bovendien is ver-
bale instemming niet altijd gelijk te stellen met wijzigingen op de werkvloer 
(Ten Berge, 1991). Dit heeft te maken met het vertrouwen van de overheid in 
het optreden van de ombudsman. Voor de burger is het sleutelbegrip “vertrou-
wen”: het geschonden vertrouwen van de burger wordt hersteld, of beter: kan 
worden hersteld door de klachtbehandeling. De ombudslieden mogen dit ver-
trouwen niet beschamen: de aandacht voor de klager kan zijn dat hij zich ein-
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delijk serieus genomen voelt, vergelijkbaar met het principe “having one’s day 
in court” (Timmer & Niemeijer, 1994: 38). Het optreden van de ombudsman is 
tevens een aanvulling op de bestaande vormen van individuele en collectieve 
rechtsbescherming. De ombudsman neemt het vertrouwen van de burger op 
wanneer deze traditionele kanalen niet bestaan of het vertrouwen niet opnieuw 
geven.  

Soms is sprake van onbedoelde (neven)effecten, zo stellen Timmer & Nie-
meijer (1994), bijvoorbeeld teleurstelling en verlies aan vertrouwen als er geen 
effect (bemiddeling of oplossing) is bereikt, of exploitatie (ge- of misbruiken 
burgers de procedures niet om materieel voordeel te behalen?), of classificatie 
(gaat men zich al dan niet bureaucratisch gedragen, omdat dit wordt ver-
wacht?), defensief gedrag (afscherming, risicovermijding, verharding, gerust-
stelling vanuit de administratieve overheden naar aanleiding van klachten), 
overcommitment, afwenteling van verantwoordelijkheid. Ook zochten deze au-
teurs naar determinanten van effecten. Hoe worden ze bepaald? Ten eerste het 
proces van klachtenbehandeling zelf: het voortraject (hoe lopen de eerste en 
verdere contacten), de ombudsmanprocedure zelf en het natraject. Dat laatste is 
determinerend. Een uitspraak van de ombudsman is niet noodzakelijk de eind-
streep in de klachtprocedure: men kan zich conformeren, niets doen, opnieuw 
aanvechten, trachten af te dwingen, enzomeer. Toch hebben de meeste klagers 
een positieve indruk over de tussenkomst van de ombudsman (tot 80%), maar 
of het uiteindelijk verwachte resultaat is bereikt wordt minder gunstig geappre-
cieerd (Timmer & Niemeijer, 1994: 101). Dat is logisch: de waardering is me-
de afhankelijk van de uitkomsten, het type van bestuursorgaan (bijvoorbeeld 
de handhavende en nemende worden anders beoordeeld dan de andere), de 
voorfase, de gebeurtenissen na de klachtbehandeling en ten slotte bepaalde 
persoonskenmerken. 

Effecten op de overheid 

We willen hier stilstaan bij een aantrekkelijk verklaringsmodel, ontwikkeld in 
het proefschrift van Hertogh (1997), die – in zijn vergelijkende studie met de 
doorwerking van uitspraken van de administratieve rechter – de “controlestijl” 
als determinerende factor isoleert en beschrijft. Hertogh gaat uit van de twee 
functies van het optreden van de administratieve rechter en de (Nederlandse) 
Nationale ombudsman: de individuele rechtsbescherming en de algemene con-
trole. Object van studie is nu de “doorwerking” van beide functies op het be-
stuur. Doorwerking kent twee dimensies: het bereik van de doorwerking (ze 
kan betrekking hebben op uitspraken in zaken van de rechter of de ombuds-
man, waarbij het bestuursorgaan zelf is betrokken of op uitspraken in andere 
gevallen) en de precedentwerking van de doorwerking (er kan doorwerking 
zijn in één geval, maar ook in meerdere gevallen). Ook al is het uitgangspunt 
voor de eerste soort doorwerking dat de administratieve rechter bindende uit-
spraken kan doen, het blijkt dat de rechtskracht van het oordeel van de admini-



Het natraject van rapporten en aanbevelingen 65 

stratieve rechter en de ombudsman (vooralsnog) geen doorslaggevende verkla-
ring levert voor de mate waarin hun oordeel doorwerkt in het openbaar be-
stuur. Het tegendeel van wat men verwacht lijkt eerder bewaarheid: van uit-
spraken van de administratieve rechter gaat weinig of geen uitwerking uit, daar 
waar de rapporten en aanbevelingen van de ombudsman het beleid en het han-
delen van bestuursorganen blijkbaar wél kunnen beïnvloeden. Let op: het gaat 
vooral om hun taak als controleur en niet als individuele rechtsbeschermer. 

De centrale onderzoeksthese luidt dat de “overwegend repressieve contro-
lestijl van de administratieve rechter … op een andere wijze van invloed (is) op 
de doorwerking van zijn uitspraken … dan de in het algemeen reflexieve ma-
nier van controleren door de Nationale ombudsman” (Hertogh, 1997: 75). Wat 
is de kern van het onderscheid tussen deze twee stijlen van controle op het 
openbaar bestuur? Dit is te vatten door vijf kernwoorden; opleggen (bij repres-
sieve controle) versus overleggen van controle (bij reflexieve controle), verti-
caal versus horizontaal, eenzijdig (dictaat) versus meerzijdig (dialoog), reactief 
versus pro-actief, dwingend versus faciliterend. Het grote leerpunt uit het boek 
is dat én de administratieve rechter én de ombudsman twee dimensies combi-
neren en dit moeten blijven doen: individuele rechtsbescherming én algemene 
controle. Hun optreden is niet op het ene of het andere gericht: “meer doorwer-
king kan ook leiden tot meer rechtsbescherming” (Hertogh, 1997: 227) en zo 
zijn beide gelieerd.  

Toegepast op onze voorbeelden zou de “reflexiviteit” van de beoordeling 
door de ombudsman erin kunnen bestaan dat zowel op het vlak van de wetge-
vende macht (het niveau van de normatieve regelgeving), als van de uitvoeren-
de macht (het niveau van de uitvoeringsorganisatie) initiatieven worden ont-
wikkeld om de structurele problemen te verhelpen, bijvoorbeeld door het slui-
ten van een protocol met de overheden, die de noodzakelijke gegevens dienen 
aan te leveren voor de toepassing van de automatische vermindering (uitvoe-
ringsorganisatie) of een aanpassing van de termijnen, dan wel de vrijstelling 
van bouwvergunning voor een aantal werken en handelingen (normatief ni-
veau). Dergelijke aanbevelingen kunnen leiden tot meer structurele ingrepen: 
de modus operandi, de stijl van opereren, verschilt hier wezenlijk van de (be-
stuurs-)rechter. 
 
Wat is, volgens de studie van Timmer & Niemeijer (1994), de doorwerking 
van het ombudsmanoptreden bij de overheid? De effecten op het bestuur zijn 
duidelijk: er is een preventieve werking (het bestaan van ombudslieden werkt 
klachtvermijdend door een veranderend gedrag van overheden); er is een ver-
betering van het normbesef, alsook een verbetering van de kwaliteit van de 
uitvoering, de bevordering van responsiviteit en de bevordering van behoorlij-
ke klachtvoorzieningen (Timmer & Niemeijer, 1994: 41-42). Heel vaak hebben 
klachten en hun doorwerking op het niveau van de “street level bureaucracy” 
(het begrip is van Lipsky; Timmer & Niemeijer, 1994: 56), dit zijn de organi-
saties en overheidsdiensten, waarvan de medewerkers in contact staan met de 
burgers en beschikken over bevoegdheden om te beslissen over diensten aan of 
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sancties tegen burgers. Het is van belang dat uitspraken van ombudsmannen 
niet enkel doordringen tot het toplevel, maar ook tot op de werkvloer, waar de 
werkomstandigheden niet altijd ideaal zijn. 

Bovendien is de doorwerking differentieel naar gelang van het type van 
overheidsorganisatie: handhavend, regelend, gevend of nemend. Ten slotte is 
er de culturele factor: wil men aanbevelingen aanvaarden en tot de zijne maken 
of niet; wil men informeren of niet? Dit bepaalt zeer sterk of men iets met de 
uitspraken en/of aanbevelingen doet op de werkvloer. In de beide voorbeelden 
aan het begin van de tekst lijken de besturen, die verantwoordelijkheid dragen 
voor de klachten, receptief te zijn voor de aanbevelingen, zowel op topniveau 
als wat de uitvoeringsagenten betreft. Toch zal het wellicht een lange tijd duren 
vooraleer zij volledig doorwerken naar de concrete uitvoeringspraktijk: de 
loyaliteit van medewerkers speelt hier ook een rol. Een échte aversie ten aan-
zien van de aanbevelingen is er zeker niet: vaak is het werk van de ombudsman 
een bevestiging van wat velen al weten. 

6. Naar een verbetering van de kennisverwerving over het natraject 

Zoals gesteld blijft de beoordeling van het natraject van de rapporten en de 
aanbevelingen van de ombudsman moeilijk. Daarom lijkt het zinvol naar een 
aantal voorstellen te gaan die de organisatie van de kennisverwerving en in-
zicht in deze resultaten kunnen bevorderen. Ter inleiding enkele uitgangspun-
ten: 
1. We kunnen als eerste uitgangspunt aannemen dat de beïnvloeding van het 

natraject niet enkel in handen is, noch van de ombudsman, noch van de 
overheidsorganisatie. Er is sprake van een samenspel van verantwoordelijk-
heden (multicausaliteit). 

2. De bereidheid om met klachten om te gaan in overheidsorganisaties vergt 
een culturele voedingsbodem van klachtgevoeligheid: “de klacht als ge-
schenk uit de hemel”, wellicht eerder een streefdoel dan een realiteit (Bar-
low & Möller, 1996). 

3. Achter elke klacht schuilen er minstens vierhonderd andere. Wij gaan ervan 
uit dat op grond van beperkte aantallen algemene kwalitatieve conclusies 
kunnen worden getrokken. 

4. Ten slotte mag de preventieve en symbolische functie van de ombudsman 
niet worden onderschat: omdat een ombudsinstituut werkzaam is, zal ver-
mijdend gedrag optreden, hetgeen zowel gevolgen heeft naar de toepassing 
van het legaliteitsbeginsel, als naar de concrete handelwijze van overheden.  

 
Enkele mogelijke denksporen om “de waarheid” te leren worden hier ontwik-
keld. Een aantal methodieken zijn in handen van de rechtstreeks betrokkenen; 
voor een aantal andere is de bredere maatschappelijke werkvloer mede verant-
woordelijk. 
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Een intern opvolgingssysteem of ‘ombudsjurisprudentie’ 

Een manier om op het interne vlak de effecten op burger en op overheid (beter) 
bij te houden is door middel van de aanleg van een intern opvolgings- of juris-
prudentiesysteem. De Nederlandse Nationale ombudsman heeft dit ontwikkeld 
ter gelegenheid van de wijziging van registratiesysteem (zie de Jaarverslagen). 
Om uniformiteit in registratie en interpretatie te krijgen lijkt het zinvol in over-
leg tussen ombudsinstituten op nationaal maar ook op supranationaal vlak te 
komen tot een gezamenlijke nomenclatuur. Daarvoor zouden wij de werk-
zaamheden van de Europese ombudsman op dit vlak als toetsingskader willen 
nemen. 

Na rechtsvergelijkend onderzoek deed de Europese ombudsman, Jacob Sö-
derman, in zijn recente jaarverslagen het voorstel om een “Code van goed ad-
ministratief gedrag” op te stellen, inspelend op een internationale trend, zowel 
in de lidstaten als op het niveau van internationale organisaties (zie onder meer 
Jaarverslag, 1998: 19-21). De inhoud ervan bevat zowel materiële als procedu-
rele beginselen naast verplichtingen bij rechtstreekse contacten met de burgers. 
Hierbij moet worden aangetekend dat zij vooral zijn geschreven naar de Euro-
pese instelling zelf en de Lidstaten van de Europese Unie en dat zij een mini-
mum norm vertegenwoordigen. Als we even onze twee voorbeelden in her-
innering brengen, vallen de gehanteerde ombudsnormen, actieve dienstverle-
ning, redelijke behandeltermijn, enzomeer, zeker ook binnen het bereik van de-
ze code. Wij noemen ze hier om te pleiten voor een grotere “codificatie” van 
zorgvuldigheidsnormen, los van het bevoegdheidsniveau waarop ze worden 
toegepast. 

De ombudseffectmeting 

Tussen een intern en een extern opvolgingssysteem in ligt de organisatie van 
een ombudseffectmeting (vergelijk met milieueffectmeting en -rapportering; 
kinderrechteneffectmeting en -rapportering) (Verhellen & Spiesschaert, 1989). 
Aan de ene kant kan deze effectmeting plaats hebben aan de kant van het pu-
bliek: dan wordt het een soort klantsatisfactiemeetsysteem. Maar ook de door-
werking bij de overheid zelf kan voorwerp worden van een dergelijk meetsys-
teem. In beide gevallen kan het worden geïnstitutionaliseerd door het te zien 
als een wezenlijke fase in het “stappenplan”, waarmee elke ombudsdienst, en 
in principe ook elke overheid, in de praktijk werkt. Huyse (1997) acht verbete-
ringen mogelijk inzake de uitklaring van de ombudsfunctie op het vlak van de 
regelgeving, vooral in de publieke sector (waarborgen voor de onafhankelijk-
heid, een precisering van het actieveld en doorverwijsfunctie) van de procedu-
res (registratiesysteem, behandelingsduur, samenwerking met administratie, 
een eventueel initiatiefrecht, enz.). 

Er zou kunnen worden gedacht aan een verplichte rapportage door de over-
heden om bijvoorbeeld met het oog op een volgende rapportage, mee te delen 
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hoe aan de aanbevelingen gevolg is gegeven (bijvoorbeeld de telefonische be-
reikbaarheid van de dienst of de behandeltermijn van bouwvergunningen). Dat 
worden meetpunten om eventuele effectmeting te realiseren. 

De institutionalisering en verwetenschappelijking van het ombudsgegeven 

Daar waar rechtspraak in tijdschriften permanent het voorwerp is van com-
mentaar, zou dit tevens voor ombudsuitspraken meer moeten gebeuren in eigen 
of andere tijdschriften. In Nederland heeft enkele jaren Ombudsman: tijdschrift 
voor klacht- en tuchtrecht bestaan. Een nadeel van een eigen tijdschrift is de 
mogelijke navelstaarderij als gevolg. Anderzijds wordt het ombudsgegeven op 
die manier wel het onderwerp van wetenschappelijke studie, hetgeen naar ons 
oordeel nog te weinig gebeurt. Bepaalde landen hebben een eigen ombuds-
maninstituut, al dan niet aangehecht bij één of meerdere universiteiten. Bij de 
verwetenschappelijking van het instituut kan evenmin de rol van het Interna-
tional Ombudsman Institute over het hoofd worden gezien. Ombudsmannen en 
hun diensten kunnen er ook zelf voor zorgen dat meer van hun oordelen wor-
den gepubliceerd en voorzien van wetenschappelijke commentaren. Handboe-
ken en bijdragen over de (constitutionele en bestuurlijke) nationale rechtsorde 
zouden bovendien (nog) meer aandacht kunnen besteden aan de staatsrechte-
lijke betekenis van ombudsinstituten (zie voor een voorbeeld in positieve zin, 
Prakke & Kortmann, 1998). 

Een hiermee verband houdend aspect is de doorwerking van ombudsuit-
spraken in rechterlijke uitspraken. De vraag rijst of sprake is van een naast el-
kaar opereren in absolute zin, dan wel of er tekenen van een kentering van het 
non-penetratiebeginsel tussen rechterlijke en ombudsuitspraken waarneembaar 
zijn. Er zijn voorbeelden van vonnissen en uitspraken, waarbij het “advies” 
van de ombudsman van (beslissend) belang is geweest voor de oordeelsvor-
ming van de rechter, zeker bij de toepassing van blanco-normen enerzijds (een 
aantal algemene beginselen van behoorlijk bestuur) of wanneer de tussenkomst 
van de ombudsman een substantiële rol speelt anderzijds. Dit kan het geval zijn 
ingevolge een wettelijk aanknopingspunt: zo beschikken de ombudslieden van 
de Belgische autonome overheidsbedrijven, zoals de spoorwegen, de post en 
de telecommunicatie, over een arbitragebevoegdheid tot een bepaald bedrag 
van het geschil, dit wil zeggen bindend voor de partijen. Het is ook mogelijk 
dat een rechter een beoordeling door de ombudsman mee in rekening brengt bij 
zijn overwegingen, ook al is hij daartoe niet verplicht. Uiteraard speelt in de 
andere richting de aanwezigheid en kennis van rechtspraak, bijvoorbeeld over 
de invulling van algemene beginselen van behoorlijk bestuur, een essentiële rol 
bij de jurisprudentie-opbouw van de ombudsfunctie, ook al kunnen eigen ac-
centen en verfijning aan deze invulling worden toegevoegd vanuit de logica 
van het ombudswerk. 
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7. Tot slot: een enigmatisch natraject 

Het natraject van uitspraken en rapporten van ombudslieden blijft een enigma-
tisch gegeven. Bestaat er misschien een kloof tussen de kennis in dit verband 
en deze in verband met de doorwerking van rechterlijke uitspraken? Dat is 
slechts schijn want ook daar is vaak niet duidelijk hoe met rechterlijke uitspra-
ken wordt omgegaan. Ook in dat verband is de zoektocht naar de steen der 
wijzen, of de Camusiaanse “waarheid van het leven”, nog volop bezig.  

De kracht van de ombudsman is zijn eigen positie in de sociale rechtsstaat, 
met name de beoordeling van klachten met het oogmerk om in individuele ge-
vallen via de bemiddeling tot een eventueel herstel te komen en om op structu-
reel vlak voorstellen en aanbevelingen te formuleren die de “kwaliteit van de 
overheid” kunnen verbeteren. Dat betekent mogelijkheden, maar ook beperkin-
gen. Kennis over het natraject is echter essentieel om de doorwerking van de 
werkzaamheden, verbonden aan deze eigen positie, te kunnen beoordelen. 
Door zijn stijl van opereren merken we toch – ook zonder absolute empirische 
bewijsvoering – dat er invloed is op het herstel naar burgers en het handelen 
van de overheid. De “meting” hiervan blijft vooralsnog kwalitatief, met andere 
woorden door een beschrijving van de wijzigingen die optreden in het be-
stuursoptreden en de gevolgen die deze hebben naar de burger, eerder dan 
kwantitatief, bijvoorbeeld door enkel het aantal klachten en het aantal bemid-
delingen te tellen. Voor burger A uit de inleiding in deze bijdrage blijft de ver-
rekening van de vermindering op de onroerende voorheffing het te bereiken 
resultaat; burgers Y en Z zullen er echter enkel het belang van ervaren, zo er 
iets aan de uitvoeringsorganisatie van de inning is gewijzigd. Voor gezin B 
komt er geen bemiddeling: so be it. Als door de behandeling van zijn klacht 
echter gezin X een kortere behandeltijd kunnen ontvangen is dit mooi meege-
nomen. We citeren een laatste maal Timmer & Niemeijer (1994: 40): “Een 
mogelijk effect van het optreden van de [Nationale] ombudsman is dat burgers 
op één of andere wijze genoegdoening krijgen. Als zij zich tot de [Nationale] 
ombudsman wenden, hopen zij gelijk te krijgen. Indien dit inderdaad gebeurt, 
dan ontstaat er bij de burger een zekere morele genoegdoening. […] Ook al is 
een klager er materieel niets mee opgeschoten, toch kan men vrede hebben met 
de uitkomst, in het besef tenminste een morele kwestie aan de orde te hebben 
gesteld”. 
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Klagen over arts en advocaat 
ervaringen van klagers na afloop van de klachtenprocedure 

N. Doornbos1 

1. Inleiding 
 
In het juridisch denken over klachtenbehandeling nemen beginselen van pro-
cesorde een belangrijke plaats in. Een aantal van deze beginselen is in wetge-
ving en internationale verdragen neergelegd, bijvoorbeeld in artikel 6 EVRM. 
Wil een geschillenprocedure in Nederland als procedureel rechtvaardig worden 
beschouwd, dan zal in de ogen van juristen aan een aantal formele eisen moe-
ten worden voldaan, zoals aan het beginsel van hoor en wederhoor of aan het 
beginsel van een beslissing op redelijke termijn. Toegepast op klachtenproce-
dures wordt wel gesproken van ‘algemene beginselen van behoorlijk klacht-
recht’. Het gaat dan om zaken als bereikbaarheid, laagdrempeligheid, toegan-
kelijkheid, deskundigheid, objectiviteit en onafhankelijkheid van de klachten-
behandelaars, mogelijkheid van rechtsbijstand, openbaarheid en andere proce-
durele waarborgen (Kastelein, 1994: 29-35; Niemeijer & Ippel, 1994: 686; 
Leijten, 1991: 131-170; Boer, 1990: 33-37). Naarmate de klachtenbehandeling 
in een verder gevorderd stadium komt gelden andere, soms ‘strengere’ eisen 
van behoorlijk klachtrecht. Zo betoogt Kastelein dat in de beginfase van de 
klachtenopvang vooral laagdrempeligheid en toegankelijkheid van belang zijn. 
De eisen van onafhankelijkheid, objectiviteit en openbaarheid wegen zwaarder 
naarmate de procedure in een later stadium komt. De rechten van de aange-
klaagde komen dan immers meer in het geding (Kastelein, 1994: 31-32). 

Zowel in de gezondheidszorg als in de advocatuur zijn de afgelopen jaren 
nieuwe vormen van klachtenbehandeling ontstaan. Naast de klachtenbehande-
ling door middel van tucht-, straf- en civiel recht zijn interne en externe klach-
ten- en geschillencommissies in het leven geroepen. In 1995 is de Wet klacht-
recht cliënten zorgsector ingevoerd. Deze wet verplicht zorginstellingen, waar-
onder ziekenhuizen, om een klachtencommissie in te stellen of om aansluiting 
te zoeken bij een regionale of landelijke klachtencommissie. In 1996 is de Ge-
schillencommissie Ziekenhuizen opgericht; deze commissie behandelt geschil-
len tussen patiënten en ziekenhuizen over zaak- en personenschade van be-
perkte financiële omvang. Met de instelling van deze commissie is beoogd een 
snel, goedkoop en eenvoudig alternatief aan te bieden voor de behandeling van 
geschillen door de civiele rechter. In de advocatuur is in 1999 de Geschillen-
                                                           
1 Met dank aan F. Bruinsma en C.A. Groenendijk voor hun suggesties naar aanlei-

ding van een eerdere versie van dit hoofdstuk. 
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commissie Advocatuur in het leven geroepen. De opkomst van deze nieuwe 
vormen van interne en externe klachtenbehandeling staat niet op zichzelf. Zij 
komen voort uit een groeiend besef van het belang van patiënten- en cliënten-
bescherming. Ook is er een toenemend inzicht dat klachtenbehandeling het 
kwaliteitsbeleid ten goede moet komen. Daardoor is er meer aandacht geko-
men voor de gevolgen van klachtenbehandeling. 

In de nieuwe klachten- en geschillenregelingen is de klager een centrale rol 
toebedacht. Het bieden van genoegdoening aan klagers is vaak expliciet opge-
nomen in de doelstelling van de klachtenbehandeling (bijvoorbeeld in de doel-
stelling van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector). In het tuchtrecht is dat van 
oudsher anders. Particuliere cliënten komt in het tuchtrecht pas sinds de jaren 
tachtig een volwaardig klachtrecht toe. Tot die tijd waren klachten van cliënten 
weliswaar vaak de aanleiding om een tuchtprocedure te beginnen, maar hun rol 
was beperkt tot ‘aangever’ van de klacht of, als zij daartoe de wens te kennen 
gaven, tot getuige (Drion, 1987: 18; De Brauw, 1985). De eer van de stand en 
het vertrouwen in de beroepsgroep stond tot de jaren tachtig in de doelstelling 
centraal, en juist niet de belangen van de individuele cliënt. Ook in het tucht-
recht is echter sinds de jaren tachtig meer oog gekomen voor de positie van de 
klager. De wettelijke regelingen zijn daarop aangepast. 

Veranderingen in tucht- en klachtrecht zijn vaak gebaseerd op vooronder-
stellingen over hoe partijen de klachtenbehandeling ervaren en niet op empi-
risch onderzoek. De genoemde ‘beginselen van behoorlijke klachtenbehande-
ling’ nemen daarbij een centrale plaats in. Maar ook wordt vaak verondersteld 
dat de waardering van partijen voor de wijze waarop hun klacht is behandeld 
rechtstreeks toegeschreven kan worden aan de uitkomst van de procedure. In 
de besluitvorming en wetsontwerpen speelt minder een rol wat klagers be-
weegt om een klacht in te dienen en welke aspecten zij daadwerkelijk belang-
rijk vinden bij de klachtenbehandeling.  

Deze bijdrage gaat over de waardering van klagers voor de wijze waarop 
klachten en claims worden behandeld. Aan de orde komen de motieven en ver-
wachtingen van klagers om een klacht in te dienen, de gang van zaken ter zit-
ting, en de wijze waarop klagers de klachtenbehandeling hebben ervaren. Een 
‘klacht’ wordt daarbij opgevat als een uiting van onvrede met een behandeling 
of bejegening die door de betrokkene als onjuist wordt ervaren (vgl. Gevers, 
De Jong & Matser, 1978). Dit kan zowel een tuchtrechtklacht betreffen als een 
klacht die wordt bemiddeld of op andere wijze wordt beslecht. Als de uiting 
van onvrede is gegoten in een aanspraak op financiële vergoeding van een na-
deel dat voor de betrokkene uit de gebeurtenis, handeling of handelwijze 
voortvloeit, is sprake van een schadeclaim. 

Deze bijdrage berust op empirisch onderzoek naar de behandeling van 
klachten en claims in ziekenhuizen (Doornbos & Van Reijsen, 2000) en naar 
de klachtenbehandeling in de advocatuur (Doornbos & De Groot-van Leeu-
wen, 1997). Ook put ik uit een recent verschenen evaluatie van de Wet klacht-
recht cliënten zorgsector (Friele, De Ruiter, Van Wijmen & Legemaate, 1999: 
47) en uit ander onderzoek. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen tucht-
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rechtprocedures en klachten- en geschillenregelingen, en de waardering daar-
van door klagers. Civiel- en strafrechtelijke procedures waarbij artsen of advo-
caten worden aangeklaagd blijven buiten beschouwing. Op die terreinen is in 
Nederland nog nauwelijks empirisch onderzoek gedaan.2 Het is niet mijn be-
doeling het oordeel van klagers aan te wenden om uitspraken te doen over de 
kwaliteit van de verschillende procedures. Daarvoor zijn immers ook heel an-
dere criteria denkbaar, zoals ethische, juridische, economische etc. Het bieden 
van genoegdoening van klagers is bovendien maar één aspect van klachtenbe-
handeling. Daarnaast kunnen andere doelen worden nagestreefd, zoals herstel 
van de vertrouwensrelatie, verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening, 
publiek vertrouwen, of het ontstaan van meer gelijkwaardige verhoudingen 
binnen een bepaalde sector. Wel zal ik op basis van eigen observaties verschil-
len in de gang van zaken tussen de procedures beschrijven en nagaan of die 
verschillen samenhangen met de beoordeling door klagers. 

Mijns inziens laten de klachtenbehandeling in de advocatuur en in de ge-
zondheidszorg zich goed onderling vergelijken. De beroepsgroepen zijn beide 
professies met een eigen afgebakend kennisterrein en een monopoliepositie 
met betrekking tot het uitoefenen van bepaalde taken (zie De Groot-van Leeu-
wen, 1996: 717-723; Leenen, 1996: 13-22). Beide beroepsgroepen oefenen 
zelf controle uit over de toelating tot het beroep. Advocaten en artsen behoren, 
tezamen met notarissen, tot de klassieke vertrouwensberoepen; hun vertrou-
wensrelatie met cliënten komt mede tot uitdrukking in hun beroepsgeheim en 
hun verschoningsrecht. Het zijn beroepen die van oudsher veel aanzien genie-
ten. Ethische beginselen en praktische normen ten opzichte van collega’s, cli-
enten en derden zijn in gedragsregels neergelegd. Beide beroepsgroepen ken-
nen een wettelijk geregeld tuchtrecht. Tot slot zijn het beide ‘gesloten’ be-
roepsgroepen, die interne regulering verkiezen boven overheidsbemoeienis. 

Een belangrijk verschil evenwel is dat het contact tussen arts en patiënt 
doorgaans fysiek van aard is en dat tussen advocaat en cliënt zakelijk van aard 
(De Brauw, 1985: 79). De relatie tussen arts en patiënt laat zich daarom nog 
meer dan die tussen advocaat en cliënt typeren als een afhankelijkheidsrelatie. 
Voor beide relaties geldt echter dat tussen partijen grote verschillen bestaan in 
opleidingsniveau, in eerdere ervaring met juridische procedures, toegang tot 
professionele rechtshulp, macht, financiële middelen, ondersteuning vanuit een 
organisatie, etc.. Het zijn, in termen van Galanter (1974), one-shotters versus 
repeat-players. De aangeklaagde beroepsbeoefenaren zijn gezien hun ruime er-
varing en routine repeat-players. De klagers maken in hun leven maar één keer 
of een beperkt aantal keren gebruik van de gezondheidszorg of van het rechts-
systeem en kunnen getypeerd worden als one-shotters. De belangen die voor 
hen op het spel staan zijn veelal persoonlijk van aard: een medische ingreep, 
een echtscheiding of een ontslagzaak. 

                                                           
2 Voor onderzoek in de Verenigde Staten zie onder meer Weiler et al. (1993) en Lind 

et al. (1990). 
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2. De ervaringen met het tuchtrecht 

Het indienen van een klacht tegen een arts of een advocaat is een emotionele 
aangelegenheid, waar patiënten of cliënten niet snel toe overgaan. Verreweg de 
meeste patiënten die ontevreden zijn over hun medische behandeling dienen 
geen klacht of schadeclaim in. Zij zijn in het algemeen meer geïnteresseerd in 
hoe zij alsnog goede medische zorg kunnen krijgen, dan hoe zij slechte medi-
sche zorg hebben gekregen (Verkruisen, 1993: 151-219). Door beroepsbeoefe-
naren worden klagers met argwaan bekeken. In een oude jaargang van het Ad-
vocatenblad uit 1962 trof ik de volgende opmerking aan van een Almelose 
advocaat: ‘Het is merkwaardig te zien hoe juist de onfatsoenlijke man de weg 
naar de deken3 weet te vinden. Natuurlijk mag ik niet generaliseren en zal ook 
de ernstig ontrechte de weg naar de deken zoeken. Hij bewandelt deze echter 
minder snel, juist omdat hij een rechtvaardig man is.’ Deze advocaat is van 
mening dat alleen advocaten over elkaar mogen klagen. Als hij dit namens een 
cliënt doet, dan behoort die cliënt daar verder buiten te staan. Zijns inziens 
dient een uitspraak ook niet in handen van een buitenstaander te komen. ‘Deze 
behoort te vertrouwen dat de advocaat, die zijn belangen behartigd heeft, zulks 
op de juiste wijze heeft gedaan’ (Kranenburg, 1962: 345-348). 

Op het besloten karakter van het advocatentuchtrecht is veel kritiek geuit, 
met name in de jaren zeventig en begin jaren tachtig, toen het natuurlijk ontzag 
van cliënten voor advocaten of artsen afnam. Het tuchtrecht voor advocaten 
werd als ‘kluchtrecht’ afgedaan (Lucassen, 1981: 10). Omdat uitsluitend advo-
caten met tuchtrechtspraak waren belast, werd de objectiviteit van de tuchtcol-
leges in twijfel getrokken. Het hoge percentage klachten dat als ongegrond 
werd afgewezen, versterkte dit idee. Volgens Van der Mijn (1986: 3) heeft het 
medisch tuchtrecht vanaf de totstandkoming in 1928 aan kritiek bloot gestaan. 
De kritiek richt zich met name op de eenzijdige samenstelling van de tuchtcol-
leges, de lange behandelingsduur, de positie van de particuliere klager en het 
gegeven dat een klacht niet tot genoegdoening leidt (zie ook Bersee & Pluima-
kers, 1996: 47-76 en Verkruisen, 1993: 7-15). Leenen (1991: 254-258) noemt 
naast deze aspecten nog het bezwaar dat betrekkelijk weinig klachten tot een 
maatregel leiden. In het medisch tuchtrecht leidt tussen de 16 en 19% van de 
zaken tot een maatregel voor de beroepsbeoefenaar,4 in het advocatentucht-
recht is dat percentage hoger, namelijk 29% (Doornbos & De Groot-van 
Leeuwen, 1997: 59). De tuchtcolleges kunnen een waarschuwing of een beris-
ping geven, de beroepsbeoefenaar voor een bepaalde tijd schorsen of in het 
uiterste geval de beroepsbeoefenaar de bevoegdheid ontzeggen het beroep uit 
te oefenen. Ook kunnen zij de klacht gegrond verklaren zonder de beroepsbe-

                                                           
3 In het advocatentuchtrecht worden klachten ingediend bij één van de dekens (voor-

zitters) van de negentien Raden van Toezicht. De dekens zijn de poortwachters van 
de tuchtcolleges. 

4 Jaarrapportage van de Inspectie voor de Gezondheidszorg 1998, p. 69. 
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oefenaar een maatregel op te leggen. De medische tuchtcolleges kunnen ook 
een geldboete opleggen. 

In de oude Medische Tuchtwet viel aanvankelijk ‘grove’ onkunde onder de 
tuchtnorm; alleen als sprake was van ‘ernstige’ schade kon nalatigheid een arts 
tuchtrechtelijk verweten worden. Sinds 1997 is het tuchtrecht geregeld in de 
Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.5 Het zorgvuldig han-
delen ten opzichte van de patiënt en diens naasten staat nu centraal (Bersee & 
Pluimakers, 1996: 53-57). Het advocatentuchtrecht is in 1986 gemoderniseerd, 
waarbij de positie van de klager in juridisch opzicht is versterkt.6 Zo kan de 
klager voortaan hoger beroep instellen indien de klacht geheel of ten dele on-
gegrond is verklaard. Dit recht van appèl komt de klager evenwel niet toe in-
dien de klacht gegrond is verklaard, maar de advocaat geen maatregel is opge-
legd. Aan enkele andere punten van kritiek is tegemoet gekomen. De zittingen 
en uitspraken van de tuchtcolleges zijn openbaar geworden en de Raden van 
Discipline, de tuchtcolleges voor advocaten in eerste aanleg hebben een rechter 
als onafhankelijk voorzitter gekregen (het tuchtcollege in hoger beroep, het 
Hof van Discipline, bestond al in meerderheid uit rechters). De wetgever 
overwoog bij deze wijzigingen van de Advocatenwet dat ‘een aan de cliënten 
meer genoegdoening verschaffende tuchtrechtspleging tevens het publieke 
vertrouwen in de wijze waarop de betrokken beroepsgroep zijn maatschappe-
lijke functie vervult, kan versterken’, een belangrijke nevenoverweging is.7 

In de periode van 1993 tot 1996 verrichtte ik onderzoek naar de klachten-
behandeling in de advocatuur, onder dekens in twaalf arrondissementen, de 
Raad van Discipline te Amsterdam en onder 164 klagers die een klacht bij een 
tuchtcollege hadden ingediend. De klagers is onder meer gevraagd om in eigen 
bewoordingen te omschrijven wat hun motieven waren om een klacht bij de 
tuchtrechter in te dienen. De meesten hebben verschillende doelen voor ogen. 
Circa een kwart van de klagers zegt het ‘onjuist’ optreden van de advocaat aan 
de kaak te willen stellen en dient een klacht in om naar hun mening structurele 
problemen in de rechtshulpverlening onder de aandacht van de beroepsgroep te 
brengen. Deze klagers zijn, naar eigen zeggen, niet uit op eigen genoegdoe-
ning. Veeleer willen zij andere cliënten behoeden voor onzorgvuldige rechts-
hulpverlening. Een bijna even grote groep vindt dat de advocaat op zijn vin-
gers getikt moet worden, het straffen staat bij hen voorop. Circa 23% van de 
klagers wenst dat het klachtwaardig optreden wordt stopgezet en dat hun zaak 
alsnog wordt behandeld. Deze klagers is het, in lijn met bevindingen van Ver-
kruisen (1993: 151-219), met name te doen om het alsnog verkrijgen van goe-

                                                           
5 Wet van 11 november 1993, Stb. 655, van kracht geworden op 1 december 1997. 

De groep beroepsbeoefenaren die onder het tuchtrecht valt, is bij deze wet uitge-
breid. Naast artsen, tandartsen, verloskundigen en apothekers zijn nu ook de fysio-
therapeuten, verpleegkundigen, psychotherapeuten en gezondheidszorgpsychologen 
aan het wettelijk tuchtrecht onderworpen. 

6 Wet van 12 september 1984, Stb. 417, in werking getreden op 1 februari 1986. 
7 Memorie van Antwoord II bij de wijziging van de Advocatenwet, 1994, Schuurman 

& Jordens, nr. 39, 1993, zesde druk, p.XXIX. 
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de hulp. Schadeloosstelling wil 18% van de klagers bereiken, een doelstelling 
die het tuchtrecht niet kan vervullen, omdat de tuchtcolleges geen uitspraak 
kunnen doen over mogelijke schadevergoedingsacties. Een deel van deze kla-
gers wil de klacht aan de tuchtrechter voorleggen om vervolgens, als de klacht 
gegrond is bevonden, sterker te staan in een civiele procedure. Andere klagers 
weten eenvoudig niet dat de Raden van Discipline geen schadevergoeding 
kunnen toekennen.  

Informatie over de tuchtrechtprocedure kunnen klagers inwinnen bij de 
plaatselijke dekens. Bij hen moeten klachten ook worden ingediend. De plaat-
selijke deken onderzoekt de klacht en kan tussen partijen bemiddelen. Als de 
deken er niet in slaagt een schikking tot stand te brengen, dient de klacht door-
gezonden te worden naar de raad van discipline. De ene deken staat echter 
meer open voor klagers dan de andere. In grote arrondissementen worden de-
kens bijgestaan door een adjunct-secretaris die als klachtenfunctionaris op-
treedt. Die vervult een belangrijke rol bij het op schrift stellen van de klacht en 
bij de voorlichting aan klagers. Er zijn echter ook dekens die klagers al snel 
zien als lastpakken of querulanten. Een klager die bij de deken navraag deed 
over het verloop van de procedure werd het bos ingestuurd met de opmerking: 
‘Dat moet u maar aan ons overlaten, dat is allemaal keurig geregeld bij ons.’ 

Dekens zeggen bij de instructie van de klacht veel waarde te hechten aan 
de beginselen van hoor en wederhoor. In een aantal arrondissementen wordt 
echter getracht de klacht reeds na de reactie van de advocaat af te doen. De 
deken stuurt de klacht voor een reactie door naar de advocaat en deze reactie 
wordt naar de klager gezonden met een begeleidend schrijven. Een deken ge-
bruikt daarbij naar eigen zeggen formuleringen als: ‘Hier is het antwoord van 
de advocaat. Naar mijn mening is dat voldoende duidelijk en beschouw ik de 
kwestie als afgedaan.’ Of: ‘Ik neem aan dat u voldoende bent geïnformeerd en 
ga ervan uit dat de zaak niet wordt doorgezet.’ Sinds de inwerkingtreding van 
de gewijzigde Advocatenwet in 1986 hebben dekens niet meer de bevoegdheid 
klachten als ongegrond af te wijzen, toch doen sommige dekens dat wel. Bij 
klachten die naar de mening van dekens gegrond zijn, onthoudt een aantal zich 
van commentaar, omdat zij niet op de stoel van de tuchtrechter willen plaats-
nemen. Bij klachten die naar de mening van dekens ongegrond, niet ontvanke-
lijk of van onvoldoende gewicht zijn, hebben de meesten veel minder moeite 
om op die stoel te gaan zitten. Sommige dekens houden daarbij geen rekening 
met het feit dat de meeste klagers leken en one-shotters zijn op het gebied van 
de rechtspraktijk. In tenminste vier van de twaalf onderzochte arrondissemen-
ten komt het voor dat dekens zo stellig hun standpunt formuleren dat daarmee 
bij de klager de indruk wordt gewekt dat hij daar niets tegen kan beginnen. Een 
klager die uiteindelijk wel bij de Raad van Discipline terecht is gekomen zegt: 
 

‘Het heeft meer dan een jaar geduurd voordat de deken bereid was (na 
veel bellen, schrijven en bezoeken) deze klacht op papier te zetten, pas 
nadat ik zei het kantoor niet te zullen verlaten eer hij de klacht zou in-
dienen.’ 



Klagen over arts en advocaat 79 

In sommige arrondissementen wordt door dekens geprobeerd de toegang tot de 
tuchtrechter te beperken, naar eigen zeggen niet om een collega te beschermen, 
maar om de werklast van de tuchtrechter niet onnodig te verzwaren. Begin ja-
ren tachtig was dit al een belangrijk kritiekpunt. De dekens werd verweten dat 
zij hun taak als poortwachter van het tuchtrecht te serieus namen (zie bijvoor-
beeld Been, Oppers & Prins, 1983). Opmerkelijk is dat in de arrondissementen 
waar de dekens drempels opwerpen door snel afwijzend te reageren of klach-
ten langdurig in behandeling te houden, het aantal klachten per advocaat dat 
aan de Raad van Discipline wordt voorgelegd niet lager is dan in arrondisse-
menten waar geen drempels worden opgeworpen. Ook het percentage onge-
grond bevonden klachten is in deze arrondissementen niet lager. Het opwerpen 
van drempels lijkt eerder een averechts effect te hebben: klagers worden juist 
vasthoudender. 

De Raad van Discipline hoort in de regel de partijen ter zitting. Alleen 
klachten die niet ontvankelijk, kennelijk ongegrond of van onvoldoende ge-
wicht zijn kunnen door de voorzitter worden afgedaan, zonder dat de partijen 
opgeroepen worden. Ter zitting verschijnen de klager en de aangeklaagde ad-
vocaat voor een college van vijf juristen: vier advocaten en een rechter. In 52 
bijgewoonde zaken bij de Raad van Discipline in Amsterdam lieten zes klagers 
zich bijstaan door een rechtshulpverlener. De meeste klagers beschouwen de 
procedure vooraf als eenvoudig en hebben (door hun negatieve ervaringen met 
advocaten) het idee dat zij het beste zelf hun zaak kunnen behartigen. Het op-
leidingsniveau van klagers is relatief hoog.8 Eenmaal ter zitting blijken klagers 
echter veel moeite te hebben het woord te voeren. Sommige voorzitters geven 
klagers niet de gelegenheid de klacht eerst toe te lichten. Zij vatten zelf de 
klacht samen, soms in één of twee zinnen, waarna de advocaat wordt gevraagd 
te reageren. De klager komt dan soms pas aan het eind van de zitting aan het 
woord en staat voor hij het weet al weer buiten de deur. ‘Als leek sta je tegen-
over al die advocaten en die rechter met je mond vol tanden en daar wordt 
geen rekening mee gehouden’, aldus een klager. Voor het klagen over een ad-
vocaat zijn – in de ogen van deze klager – specifieke vaardigheden vereist, 
zoals inzicht in de procedure, spreek- en schrijfvaardigheden, maar ook moed 
en doorzettingsvermogen. 

Aan de vraagstelling van de voorzitter en de advocaat-leden van de Raad 
van Discipline is ook voor een buitenstaander al snel te merken of de Raad zal 
overgaan tot gegrondverklaring van de klacht en tot het opleggen van een 
maatregel. Tijdens de zitting krijgt soms de klager het te verduren, soms de 
advocaat. Een advocaat kreeg bijvoorbeeld een keer te horen: ‘Heeft u eigen-
lijk nog iets ter verdediging aan te voeren, want dit is een hoogst vreemde 
zaak.’ Concluderende opmerkingen worden ook ten aanzien van klagers ge-

                                                           
8 Van de klagers bij de Raden en het Hof van Discipline heeft in 1994 een kwart een 

universitaire opleiding en 28% een HBO-opleiding. Van de Nederlandse bevolking 
tussen 15 en 64 had destijds 5% een universitaire opleiding en 13% een HBO-op-
leiding. 
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maakt. Zij komen om hun klacht toe te lichten en zijn niet voorbereid op een 
‘kruisverhoor’, zoals een klager het omschreef. Tegen een klager werd bij-
voorbeeld schouderophalend gezegd: ‘Nou, ik snap niet dat u niet gewoon een 
andere advocaat in de arm heeft genomen.’ Een andere klager kreeg te horen: 
‘Het is voor een advocaat helemaal niet leuk om hier te verschijnen, hoor.’ 
Sommige klagers kregen ongevraagd advies, bijvoorbeeld dat zij ‘zich maar 
moeten verbijten’ of zich beter tot een psychiater kunnen wenden. In één zaak 
werd een klager zelfs in de uitspraak van de Raad van Discipline getypeerd als 
‘zeer oncoöperatief en autoritair’. Ook staat in deze uitspraak te lezen dat ‘een 
normale gedachtewisseling met hem niet mogelijk is.’ 

In een schriftelijke enquête is klagers gevraagd hun waardering te geven 
over de wijze waarop hun klacht is behandeld door respectievelijk de deken, de 
Raad van Discipline en het Hof van Discipline. Het resultaat is weergeven in 
tabel 1. 
 
Tabel 1. Waardering van klagers voor de klachtenbehandeling door de 
deken, de Raden van Discipline en het Hof van Discipline (1996) 

Waardering van klagers Deken 
(N=160) 

% 

Raad van Dis-
cipline 

(N=157) 
% 

Hof van Discipli-
ne 

(N=37) 
% 

zeer tevreden 18 15 3 
enigszins tevreden 18 13 8 
geen mening 6 4 8 
enigszins ontevreden 15 14 8 
zeer ontevreden 44 54 73 

 
Naarmate de procedure vordert, zijn naar verhouding meer klagers ontevreden 
over de klachtbehandeling. Over de klachtbehandeling door de deken is 36% 
van de klagers tevreden. Bij de Raad van Discipline is dat nog 28% en bij het 
Hof van Discipline 11%. Bij de Raden en het Hof is meer dan de helft van de 
klagers zeer ontevreden over de wijze waarop de klacht is behandeld. De Ra-
den van Discipline wijzen doorgaans 60% van de klachten als ongegrond of 
niet ontvankelijk af; bij de klagers die de vragenlijst hebben ingevuld was dat 
niet anders. De waardering van klagers hangt samen met de uitkomst van de 
tuchtprocedure. Van 95 klagers wier klacht ongegrond of niet ontvankelijk was 
verklaard zeiden 86 (91%) ‘enigszins’ of ‘zeer ontevreden’ te zijn over de Ra-
den van Discipline. De ontevredenheid van klagers was niet alleen te wijten 
aan de uitkomst. Ook over de procedure en het verloop van de zitting blijkt 
veel onvrede te bestaan. Opvallend is dat een derde van de klagers met ge-
grond bevonden klachten niet tevreden is over de klachtbehandeling door de 
Raden van Discipline. 

Behalve de problemen die hierboven al aan de orde kwamen (het drempels 
opwerpen en de wijze waarop klagers en aangeklaagden ter zitting van de Raad 
van Discipline te woord worden gestaan) is een punt van groot ongenoegen het 
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feit dat de klachtbehandeling grotendeels in handen is van de advocatuur. Moet 
eerst de klacht ingediend worden bij de deken (een advocaat), vervolgens komt 
de klacht bij de Raad van Discipline, waar alleen de voorzitter onafhankelijk is 
(een rechter). De vier leden zijn afkomstig uit de advocatuur. Het Hof van Dis-
cipline bestaat wel in meerderheid uit onafhankelijke leden, namelijk uit drie 
rechters en twee advocaten. Veertig procent van de klagers is overigens niet op 
de hoogte van de samenstelling van de tuchtcolleges. Hun beoordeling berust 
dan ook soms op een onvolledig of verkeerd beeld van de samenstelling. ‘Ze 
richten over zichzelf en uiteindelijk deugt dat niet’, zegt een respondent. 
Meestal blijft het bij een algemeen oordeel; maar weinig respondenten kunnen 
concrete aanwijzingen noemen voor een partijdige opstelling. Een klager bij-
voorbeeld concludeert erg snel: 
 

‘Toen ik een klacht indiende, stuurde de deken mij een brief dat de 
klacht ongegrond was. Ik schreef naar de Raad van Discipline en de 
advocaat werd gestraft. De deken kijkt eerder naar zijn collega als naar 
de klacht.’ 

 
In de praktijk speelt de eer van de beroepsgroep nog steeds een grote rol in het 
tuchtrecht. Advocaten die het aanzien van de advocatuur bij herhaling schaden, 
worden door de tuchtrechter fors aangepakt. Jaarlijks worden vier à vijf advo-
caten van het tableau geschrapt; zij mogen hun beroep niet meer uitoefenen. 
Het tuchtrecht heeft in dergelijke ernstige gevallen duidelijk een regulerende 
functie. Daarentegen heeft een incidentele uitspraak noch voor de advocaat 
noch voor de klager wezenlijke gevolgen. 

3. Ervaringen met nieuwe vormen van klachtenbehandeling 

In vergelijking met de advocatuur heeft de klachtenbehandeling in de gezond-
heidszorg in de jaren negentig een relatief snel professionaliseringsproces 
doorgemaakt. De meeste ziekenhuizen hebben tegenwoordig een klachtenfunc-
tionaris in dienst, die zich uitsluitend met klachtenbehandeling bezig houdt. 
Met cursussen ‘Klachtenbehandeling’, ‘Gesprekstechnieken’, ‘Omgaan met 
verdriet’ etc. worden klachtenfunctionarissen bijgeschoold. Klachtenprocedu-
res worden op schrift gesteld en daar wordt inmiddels in toenemende mate via 
foldermateriaal ruimere bekendheid aan gegeven. Sinds de invoering van de 
Wet klachtrecht cliënten zorgsector in 1995 zijn ziekenhuizen verplicht een 
klachtencommissie te hebben en jaarlijks verslag te doen over de klachtenbe-
handeling. Deze aspecten markeren een omslag in het denken ten aanzien van 
klachten. Binnen de gezondheidszorg is veel aandacht voor inhoudelijke pati-
entenrechten, zoals het informed consent. Ook speelt een rol dat de beroeps-
aansprakelijkheidsverzekeraar van ziekenhuizen een actieve bijdrage levert aan 
de preventie van klachten. Eind 1999 was circa de helft van de algemene zie-
kenhuizen aangesloten bij een onderlinge waarborgmaatschappij, die risicofac-
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toren van verschillende afdelingen van ziekenhuizen in kaart brengt. Daardoor 
kunnen preventieve maatregelen getroffen worden. Deze verzekeraar bena-
drukt het belang van een goede klachtenopvang, onder meer door trainingen 
van klachtenfunctionarissen en leden van klachtencommissies te financieren. 
In de advocatuur is een zelfde proces in gang gezet, maar dit proces verloopt 
veel langzamer dan in de gezondheidszorg en het is beperkt tot een klein deel 
van de balie. De overheid neemt ten aanzien van de advocatuur een af-
wachtender houding in dan ten aanzien van ziekenhuizen. 

Welke ervaringen hebben klagers met de nieuwe vormen van klachtenbe-
handeling? Hieronder zal ik eerst kort ingaan op de interne klachtenbehande-
ling in ziekenhuizen en vervolgens wat uitgebreider op de Geschillencommis-
sie Ziekenhuizen. Ook de Geschillencommissie Advocatuur komt kort aan bod. 
De ervaringen met deze laatste commissie zijn echter beperkt, omdat de com-
missie nog maar kort geleden, in 1999, is ingesteld. 

Klachtenbehandeling in ziekenhuizen 

In de wijze waarop ziekenhuizen in de praktijk omgaan met klachten kunnen 
drie typen ziekenhuizen onderscheiden worden: één type waar een professio-
nele klachtenfunctionaris is aangesteld en waar het accent ligt op de bemidde-
ling van klachten, één type waar klachten uitsluitend of in hoofdzaak op een 
formele wijze worden behandeld door een klachtencommissie, en een tussen-
vorm waar, naast een klachtencommissie, medisch specialisten of verpleegkun-
digen als bemiddelaar, en soms ook als beoordelaar optreden. Voor alle zieken-
huizen tezamen geldt dat meer klachten door bemiddeling worden opgelost dan 
door behandeling door een klachtencommissie op basis van de Wet Klacht-
recht cliënten zorgsector. 

De Wet klachtrecht cliënten zorgsector heeft twee ambitieuze doelstellin-
gen. Het primaire doel is een laagdrempelige klachtmogelijkheid te bieden 
voor cliënten in de zorgsector. De klachtbehandeling moet leiden tot genoeg-
doening bij klagers, het wegnemen van onvrede bij klagers en bijdragen aan 
het relatieherstel tussen klager en aangeklaagde. Overigens hadden veel zie-
kenhuizen al een klachtencommissie voordat dit een wettelijke verplichting 
werd. Een tweede doelstelling is het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit 
van de zorgverlening; de signalen die cliënten met hun klacht afgeven moeten 
worden benut om de kwaliteit van de zorg te verbeteren (Friele e.a., 1999: 9-
10). In deze wet zijn dus expliciet bepalingen opgenomen over de gevolgen die 
de klachtenbehandeling dient te hebben. Zo is geregeld dat de klachtencom-
missie de zorginstelling kan aanbevelen maatregelen te treffen om in de toe-
komst onzorgvuldig handelen te voorkomen. De zorginstelling dient de com-



Klagen over arts en advocaat 83 

missie en de partijen te laten weten of de aanbeveling opgevolgd zal worden. 
Circa 60% van de aanbevelingen wordt geheel of gedeeltelijk overgenomen.9 

Het is fascinerend om te zien hoe een dergelijke bepaling, die bij uitstek 
klantvriendelijk is bedoeld, ook bepaald klantonvriendelijk kan uitpakken. Eén 
klager bijvoorbeeld – bij wie aanvankelijk een verkeerde diagnose was gesteld 
en die na te zijn onderzocht in een ander ziekenhuis kanker bleek te hebben 
met snelgroeiende metastasen in longen en hersenen – werd door de klachten-
commissie van het ziekenhuis gedeeltelijk in het gelijk gesteld. De klager had 
bij het ziekenhuis expliciet aangedrongen op preventieve maatregelen. Enige 
weken na ontvangst van de uitspraak van de klachtencommissie kreeg de kla-
ger echter tot zijn ongenoegen een brief van de ziekenhuisdirectie met de droge 
mededeling dat de klacht geen aanleiding gaf tot nadere organisatorische of 
medische maatregelen (Wagenaar, 1997: 532-534). 

Friele e.a. (1999: 98-115) hebben klagers schriftelijk gevraagd naar hun er-
varingen met klachtencommissies en hun waardering over deze wijze van 
klachtenbehandeling in de zorgsector.10 Het resultaat is weergegeven in tabel 
2. Overigens spreken Friele e.a. over ‘de’ klachtencommissie, maar de samen-
stelling en reglementen van deze commissies verschillen per ziekenhuis. Uit 
het onderzoek van Friele e.a. blijkt dat 45% van de 107 ondervraagde klagers 
enigszins tot zeer ontevreden is over de klachtenbehandeling. Een opmerkelij-
ke uitkomst te meer omdat het merendeel van de klagers in het gelijk werden 
gesteld. Er is dus een minder duidelijk verband tussen de uitkomst van de pro-
cedure en het oordeel van klagers daarover dan bij het advocatentuchtrecht Een 
vijfde van de klagers wier klacht door de klachtencommissie van het zieken-
huis gegrond werd bevonden, blijkt niet tevreden te zijn over het verloop van 
de klachtenprocedure (19%) of het niet eens te zijn met de uitspraak van de 
klachtencommissie (22%). Het omgekeerde komt minder vaak voor. Een klein 
deel van de klagers (variërend van 7 tot 14%) blijkt ondanks een ongegrond-
verklaring van de klacht enigszins tot zeer tevreden te zijn over de klachten-
procedure (Friele e.a., 1999: 122-123).  

Behalve redenen voor ontevredenheid die samenhangen met de uitspraak 
van de klachtencommissie, hebben Friele e.a. gekeken naar redenen in verband 
met de toegankelijkheid van de klachtenprocedures en naar redenen in verband 
met de kwaliteit van de klachtenbehandeling. Ten aanzien van de toegankelijk-
heid bevestigt het onderzoek wederom hoezeer het indienen van klachten als 
emotioneel belastend wordt ervaren. De helft van de klagers geeft aan bang te 

                                                           
9 De cijfers op dit punt, van Friele (1999: 81), zijn overigens niet duidelijk en zijn ge-

baseerd op eigen opgave van klachtencommissies. 
10 De zorgsector omvat meer dan alleen ziekenhuizen. De Wet klachtrecht cliënten 

zorgsector richt zich ook tot onder meer bejaardenoorden, instellingen voor de 
thuiszorg, instellingen voor kinderopvang en ook tot zelfstandig werkzame beroeps-
beoefenaren, zoals onder anderen huisartsen en fysiotherapeuten. Het onderzoek 
van Friele e.a. naar de meningen over het functioneren van klachtencommissies 
heeft betrekking op algemene ziekenhuizen en algemene psychiatrische ziekenhui-
zen. 
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zijn voor negatieve consequenties van het indienen van de klacht voor toekom-
stige contacten met de aangeklaagde hulpverlener (p. 120). Hieruit blijkt een 
verschil met klagers voor het tuchtrecht: die hebben doorgaans hun relatie met 
de hulpverlener al verbroken. Uit het onderzoek van Friele blijkt ook dat één 
op de zes klagers informatie heeft gemist over de mogelijkheid van bijstand, 
terwijl men anders graag iemand zou hebben meegenomen naar de hoorzitting 
(p. 120). 
 
Tabel 2. Waardering van klagers over de klachtenbehandeling door in-
terne klachtencommissies in ziekenhuizen 

Waardering van klagers 
(N = 107) 

 
% 

enigszins of zeer tevreden 
niet tevreden, niet ontevreden 
enigszins of zeer ontevreden 

37 
18 
45 

bron: Friele e.a., 1999: 114 (bew. N.D). 
 
Ten aanzien van de kwaliteit van de klachtenbehandeling komen drie knelpun-
ten naar voren. Het principe van hoor en wederhoor wordt niet in alle zieken-
huizen consequent toegepast. Soms worden klagers in het geheel niet in de ge-
legenheid gesteld om gehoord te worden (ook niet schriftelijk), soms hebben 
zij het verweerschrift van de aangeklaagde niet kunnen lezen en soms worden 
partijen afzonderlijk van elkaar gehoord. Dit laatste vinden vooral aangeklaag-
den een probleem. Zij vinden dat zij daardoor onvoldoende gelegenheid krij-
gen zich te verweren. Vervolgens is er zowel van de kant van klagers als van 
de kant van aangeklaagden kritiek op de wijze waarop de klachtencommissie 
hen bejegende. Tot slot werd, vooral door klagers, aan de onafhankelijkheid 
van de commissie getwijfeld. Een derde van de klagers is van oordeel dat de 
klachtencommissie niet onafhankelijk is. Overigens heeft een kwart van de 
klagers geen idee van de samenstelling. Deze kritiek vertoont duidelijke over-
eenkomsten met de kritiek die in de vorige sectie door klagers op het advoca-
tentuchtrecht wordt geuit. 

Geschillencommissies 

De Geschillencommissies Ziekenhuizen en Advocatuur ressorteren onder de 
Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken, een samenwerkings-
verband van de Consumentenbond, de ANWB en een groot aantal brancheor-
ganisaties of ondernemingen. In 1999 waren onder deze stichting 28 geschil-
lencommissies werkzaam, waaronder de Geschillencommissies Reizen, Recre-
atie, Wonen, Parket, Openbare nutsbedrijven, Bankzaken en Openbaar ver-
voer. De Geschillencommissie Ziekenhuizen was de eerste commissie waar 
geschillen tussen cliënten en beroepsbeoefenaren van een van de klassieke 
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vertrouwensberoepen worden behandeld. In deze zaken is de directie van het 
ziekenhuis formeel aansprakelijk. 

Met de Geschillencommissie Ziekenhuizen is eerst op beperkte schaal ge-
experimenteerd voor drie jaar (een zelfde experimentele periode geldt voor de 
Geschillencommissie Advocatuur). Minister Borst van Volksgezondheid, Wel-
zijn en Sport heeft in februari 2000 te kennen gegeven de Geschillencommissie 
Ziekenhuizen te willen voortzetten voor alle ziekenhuizen. Tijdens de experi-
mentele fase waren alleen ziekenhuizen die zijn verzekerd bij de onderlinge 
waarborgmaatschappij MediRisk aangesloten.11 Andere verzekeringsmaat-
schappijen durfden de stap naar een externe geschillencommissie niet aan, uit 
angst voor een vloedgolf van schadeclaims. Die vrees is in elk geval niet be-
waarheid . In de drie jaar dat het experiment duurde zijn in totaal 135 claims 
bij de Geschillencommissie Ziekenhuizen ingediend. De helft van de zaken 
heeft de commissie niet in behandeling kunnen nemen omdat de klager niet 
voldeed aan de voorwaarden voor indiening of omdat de commissie niet be-
voegd was kennis te nemen van het geschil. De commissie heeft een beperkte 
bevoegdheid: zij behandelt geschillen over zaak- en persoonsschade tot een 
maximum van 7500 gulden. In een aantal zaken heeft de klager zijn vordering 
gematigd tot het maximumbedrag om toch een beroep te kunnen doen op de 
Geschillencommissie Ziekenhuizen. In 67 zaken heeft de geschillencommissie 
uitspraak gedaan. Dit betrof een bonte verzameling zaken, van een val uit een 
tillift en het wegraken van een gehoorapparaat, tot het ontstaan van darmlekka-
ge of een dystrofie. 

Bij de Geschillencommissie Advocatuur, die de ruimere bevoegdheids-
grens van 20.000 gulden kent, loopt het ook niet storm. In september 2000, een 
jaar na de instelling, zijn vijf klachten ingediend. Bij de commissie zijn 70 
advocatenkantoren, met circa 600 advocaten aangesloten. Kantoren die niet 
aangesloten zijn kunnen geschillen met betrekking tot declaraties ad hoc aan de 
geschillencommissie voorleggen. De Geschillencommissie Advocatuur heeft 
nog een geringe bekendheid, mede hierom is het aantal ingediende klachten 
laag. Ook speelt daarbij een rol dat klachten die betrekking hebben op gedra-
gingen voor 1999 niet aan de commissie kunnen worden voorgelegd. Boven-
dien is het aannemelijk dat vooral kantoren die belang hechten aan een goede 
klachtenbehandeling en meer open staan voor signalen van onvrede bij een 
cliënt zich bij de geschillencommissie hebben aangesloten. Geschillen over 
deze kantoren worden eerst intern behandeld, hetgeen ook een voorwaarde is 
voor deelname aan het experiment. 

De geschillencommissies ressorterend onder de Stichting Geschillencom-
missies voor Consumentenzaken moeten voldoen aan een aantal procedure-
eisen om een goede rechtsgang en onpartijdige uitspraken te waarborgen. Zo 

                                                           
11 In het begin van het experiment, eind 1996, was circa een derde van alle zieken-

huizen bij MediRisk aangesloten, in 1999 de helft. Aan het experiment met de Ge-
schillencommissie Ziekenhuizen namen 38 algemene ziekenhuizen met 59 vestigin-
gen deel verspreid over heel Nederland. 
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dient het reglement van de geschillencommissie te waarborgen dat partijen op 
basis van gelijkwaardigheid in staat zijn een geschil zelf tot een oplossing te 
brengen, wordt het geschil in de regel in één zitting, met hoor en wederhoor, 
behandeld en is de procedure voor het voorleggen van zaken eenvoudig. Zoals 
gezegd is ook een voorwaarde dat de schadeclaim moet zijn voorgelegd aan de 
aangeklaagde, alvorens het door de geschillencommissie wordt behandeld. 

Met dat ‘voortraject’ van de behandeling van schadeclaims hebben klagers 
verschillende ervaringen. In ziekenhuizen zijn de trajecten van klacht- en 
claimbehandeling doorgaans strikt gescheiden. Er zijn verschillende personen 
en instanties mee belast. In het ‘klachttraject’ wordt vaker een gesprek aange-
gaan met de klager en wordt meer voorlichting gegeven over verschillende 
klacht- en claimprocedures dan in het ‘claimtraject’. De benadering in het 
‘claimtraject’ is een overwegend juridische. In drie van de zeventien onder-
zochte ziekenhuizen wordt bij schadeclaims door het ziekenhuis zelf een be-
middelingspoging ondernomen. In alle overige gevallen legt het ziekenhuis de 
claim ter behandeling aan de verzekeraar voor.12 Het ziekenhuis vervult dan in 
wezen niet meer dan een postbusfunctie. In deze zaken vindt meestal geen ge-
sprek plaats tussen een vertegenwoordiger van het ziekenhuis en de klager. De 
verzekeraar beoordeelt de schadeclaim, eventueel met behulp van tussenkomst 
van een deskundige, en neemt op basis van door het ziekenhuis en de klager ter 
beschikking gestelde stukken een standpunt in over de aansprakelijkheid van 
het ziekenhuis. Alvorens de verzekeraar dit standpunt inneemt, vindt als regel 
een uitgebreide correspondentie tussen alle betrokkenen plaats. Klagers die een 
beroep hebben gedaan op de Geschillencommissie Ziekenhuizen wijzen op het 
belang om door het ziekenhuis gehoord te worden in de klacht. Verschillende 
klagers zijn ontevreden over het feit dat het ziekenhuis de klacht rechtstreeks 
naar de verzekeraar heeft doorgezonden en niet in contact is getreden met de 
klager. 

Eenmaal bij de Geschillencommissie Ziekenhuizen aanbeland, blijken zo-
wel klagers als aangeklaagden, naast de inhoudelijke beoordeling van hun 
zaak, vooral belang te hechten aan de mondelinge behandeling van het geschil 
en aan een correcte bejegening door de geschillencommissie. Werden deze 
aspecten in de vorige secties over het tuchtrecht en het interne klachtrecht ne-
gatief beoordeeld, de Geschillencommissie Ziekenhuizen voldoet juist op deze 
aspecten meer aan de verwachtingen van klagers. Ook uit eigen observaties 
blijkt dat de Geschillencommissie Ziekenhuizen relatief veel tijd en aandacht 
besteedt aan de mondelinge behandeling en de zitting niet alleen aanwendt om 
zelf vragen beantwoord te krijgen, maar ook om een dialoog tot stand te bren-
gen tussen de klager en het ziekenhuis. De commissie probeert ook ter zitting 
betekenis te geven aan de doelstelling om geschillen op laagdrempelige wijze 
te beslechten. Zo vermijdt de Commissie het gebruik van jargon en wordt bij 

                                                           
12 Claims met betrekking tot zaakschades onder het eigen risico worden doorgaans 

door het ziekenhuis zelfstandig en meestal zonder diepgaand onderzoek naar de 
aansprakelijkheid behandeld. 
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de klager steeds nagegaan of hij begrijpt wat gezegd wordt, bijvoorbeeld als 
een aanwezige arts uitweidt over medische aspecten. 

In elf van de 67 zaken (16%) werd de klager ter zitting van de Geschillen-
commissie Ziekenhuizen bijgestaan of vertegenwoordigd door een rechtsbij-
standsverlener. Dat percentage is iets hoger dan bij andere geschillencommis-
sies.13 Morele en psychische bijstand krijgen klagers van familieleden en 
vrienden. Circa 72% van de klagers neemt zijn of haar echtgenoot, een familie-
lid of een vriend of vriendin mee naar de zitting. Opvallend is dat vijftien kla-
gers (van de veertig klagers die deze vraag hebben beantwoord) aangeven geen 
juridische bijstand te hebben gehad, terwijl zij dat achteraf gezien wel noodza-
kelijk vonden. Van de vijftien klagers die wel hulp hebben gehad, zeggen 
twaalf dat de hulp ook echt noodzakelijk was. Hierbij speelt een rol dat het 
opleidingsniveau van klagers bij de Geschillencommissie Ziekenhuizen relatief 
laag is14 en een scherp contrast vormt met het opleidingsniveau van klagers bij 
de tuchtcolleges voor advocaten of bij de Nationale ombudsman.15  

O’Barr & Conley (1990: 98) hebben in hun onderzoek naar Small Claims 
Courts in de Verenigde Staten erop gewezen dat lang niet alle klagers in staat 
zijn hun verhaal op een juridisch adequate manier te vertellen. Uit hun onder-
zoek komt naar voren dat klagers het op prijs stellen dat zij bij deze rechtbank 
hun verhaal in gewone, alledaagse woorden kunnen doen. Zij hebben vaak een 
narratieve stijl en vertellen hun verhaal in chronologische volgorde, vanuit een 
persoonlijk perspectief. Klagers kunnen even ‘stoom afblazen’, wat een neutra-
liserend effect heeft op het conflict (zie ook Abel 1982: 284). Daar staat tegen-
over dat klagers doorgaans niet de deductieve structuur in hun relaas aanbren-
gen, waarmee rechters doorgaans vertrouwd zijn (zie ook Allsop, 1994: 157). 
O’Barr & Conley (1990: 121) constateren dat ‘... the effect of the magistrate’s 
participation is often to provide the legal structure and explicit assessment of 
blame that is lacking in many unquestioned lay accounts’. Ook bij de Geschil-
lencommissie Ziekenhuizen wordt soms een extra beroep gedaan op het (im-
provisatie)vermogen van de voorzitter om de behandeling van de klacht in 
goede banen te leiden. De Commissie stelt zich daarbij niet lijdelijk op. In een 
zaak was de klager emotioneel niet goed in staat het woord te voeren. Deze 
klager had al vooraf aan de commissie laten weten erg tegen de mondelinge 
behandeling op te zien. Ter zitting nam de voorzitter duidelijk het voortouw. 

                                                           
13 Bij andere geschillencommissies schommelt het gemiddelde tussen 10 en 14% blij-

kens jaarverslagen van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken 
over de jaren 1997, 1996 en 1995. 

14 In de schriftelijke enquête hebben 36 klagers hun opleidingsniveau aangegeven. 
Ruim de helft van de klagers, 21 van de 36, heeft lager of middelbaar onderwijs. 
Veertien klagers hebben MBO, HAVO of VWO, vijf klagers hebben een HBO-op-
leiding en één klager heeft een academische graad. Het gemiddelde opleidingsni-
veau van de Nederlandse bevolking tussen 15 en 64 jaar is hoger. 

15 Bij de Nationale ombudsman heeft 24% een HBO-opleiding en 14% is universitair 
geschoold (Timmer & Niemeijer 1994: 99). Zie voor het advocatentuchtrecht noot 
8. 
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De voorzitter gaf eerst een samenvatting van de klachten, constateerde vervol-
gens ‘dat mevrouw er erg tegenop zag te komen’ en zei ‘blij’ te zijn dat zij 
toch is gekomen. Tijdens de zitting viel de voorzitter de aanwezige arts en de 
medisch directeur bij tijd en wijle in de rede met opmerkingen als: ‘Hierop 
zegt mevrouw natuurlijk...’, waarna de voorzitter een tegenargument naar vo-
ren bracht. Toen het verhaal van de arts erg technisch werd, ging de voorzitter 
steeds bij de klager na: ‘Kunt u het volgen?’ en ‘Wist u dat?’ En een van de 
medische leden van de Geschillencommissie stelde de volgende vraag aan de 
arts: ‘Mevrouw klaagt erover dat het lang heeft geduurd voordat er iets wezen-
lijks is gebeurd. Wij kunnen ons daar wel iets bij voorstellen, maar willen ook 
graag uw kant van de zaak horen’. 

De waardering van klagers voor de Geschillencommissie Ziekenhuizen is 
weergegeven in tabel 3. Hierbij is onderscheid gemaakt naar de waardering 
voor de gang van zaken en voor de uitspraak. Nu blijkt ook uit de cijfers dat 
klagers de procedure en de uitkomst verschillend waarderen. Over de gang van 
zaken bij de geschillencommissie is men beter te spreken dan over de uit-
spraak. Alle respondenten wier vordering is afgewezen, tonen zich ontevreden 
over de uitspraak. Bovendien zijn zeven van de 24 klagers, wier vordering 
geheel of gedeeltelijk is toegewezen ontevreden over de uitspraak, met name 
over de hoogte van de schadevergoeding. Een klager schrijft bijvoorbeeld: ‘Ik 
ben zeer correct behandeld. Ze luisterden goed naar mij, ik werd serieus geno-
men.’ Zij had echter wel meer dan de toegekende 500 gulden schadevergoe-
ding verwacht, omdat zij naar eigen zeggen ‘door toedoen van de arts’ een jaar 
langer met rugpijn heeft rondgelopen. Desondanks zou zij een volgende keer 
weer een beroep doen op de Geschillencommissie. Een andere klager die gro-
tendeels tevreden is met de gang van zaken bij de Geschillencommissie, maar 
grotendeels ontevreden is met de uitspraak, zegt dat de Commissie niet aan zijn 
verwachtingen heeft voldaan, omdat naar zijn mening te weinig commissiele-
den over medische kennis beschikken. In een ander opzicht heeft de Commis-
sie wel aan zijn verwachtingen voldaan, omdat deze ‘een luisterend oor heeft 
geboden’. 
 
Tabel 3. Waardering van klagers voor de gang van zaken en voor de uit-
spraken van de Geschillencommissie Ziekenhuizen 

Waardering van klagers Gang van zaken 
(N = 43) 

% 

Uitspraak 
(N = 44) 

% 
zeer tevreden 40 23 
grotendeels tevreden 21 23 
grotendeels ontevreden 9 14 
zeer ontevreden 30 41 

 
Twaalf respondenten geven onder andere als reden voor een negatief oordeel 
over de gang van zaken dat zij hun standpunt onvoldoende hebben kunnen toe-
lichten. Andere redenen die respondenten noemen zijn een partijdige opstelling 
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door de leden van de Geschillencommissie of het zich in de beklaagdenbank 
gezet voelen. De duur van de procedure wordt door een aantal klagers als 
‘lang’ ervaren.16 Daarnaast is de omvang van de commissie van invloed op de 
beleving van klagers. Om recht te doen aan alle betrokken brancheorganisaties 
en tegelijkertijd te voldoen aan de eisen van een paritaire samenstelling, be-
staat de commissie niet uit de gebruikelijke drie leden, maar uit vijf leden: een 
rechter als voorzitter, een lid dat is voorgedragen door de Koninklijke Neder-
landsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, een lid dat is voorge-
dragen door de Vereniging van Ziekenhuizen en twee leden die zijn voorge-
dragen door de Consumentenbond. Aan de Commissie is bovendien een secre-
taris bijgevoegd, die het aantal personen dat partijen voor zich zien op zes 
brengt. Een ‘ambitieus aantal’, aldus één van de voorzitters, die erop wijst dat 
dergelijke claims normaal gesproken voor de alleen sprekende kantonrechter 
komen. Net als bij het advocatentuchtrecht en bij de interne klachtencommis-
sies van ziekenhuizen zijn veel klagers niet op de hoogte van de samenstelling 
van de commissie. 

4. Tot slot 

Empirisch onderzoek naar verschillende vormen van klachtenbehandeling laat 
zien dat de waardering van partijen voor de wijze waarop hun klacht is behan-
deld niet rechtstreeks kan worden toegeschreven aan de uitkomst van de proce-
dure. Vrijwel elk klachtenonderzoek laat een percentage klagers zien dat tevre-
den is over de procedure, ondanks het feit dat de klacht is afgewezen en – om-
gekeerd – een percentage klagers dat ontevreden is over de procedure, hoewel 
de klacht is toegewezen. De waardering van klagers hangt wel sterk samen met 
de uitkomst van de procedure, maar kan daar doorgaans niet volledig uit ver-
klaard worden (zie ook Schuyt, Jettinghof, Lambregs & Zwart, 1978; Timmer 
& Niemeijer, 1994: 84). Lind e.a. (1990: 981) gaan nog een stap verder en ko-
men tot de conclusie dat percepties van rechtvaardigheid in letselschadezaken 
vrijwel geheel subjectief zijn en maar weinig te maken hebben met objectieve 
kenmerken van procedures, zoals de uitkomst en de duur van de procedure. 
Waar de uitkomst een rol speelde, was het omdat klagers een minder gunstige 
uitkomst hadden gekregen dan waarop zij hadden gerekend; het ging hierbij 
dus om een subjectieve beleving van de uitkomst (relatieve deprivatie). 

Het onderzoek dat in dit hoofdstuk is besproken bevestigen deze bevindin-
gen van Lind e.a. niet. Weliswaar wordt de beoordeling van klagers gekleurd 
door hun persoonlijke verwachtingen van de klachtenbehandeling, maar in de 
praktijk stellen zij eisen aan de klachtenbehandeling die door vrijwel alle kla-

                                                           
16 De gemiddelde behandelingsduur vanaf het in behandeling nemen van de klacht 

door de commissie tot de uitspraak bedroeg in de periode 1996-1999 vijf en een 
halve maand. De zaken die in 1998 en 1999 aanhangig zijn gemaakt, hadden een 
kortere behandelingsduur, namelijk van gemiddeld 4,7 en 3,9 maanden. 
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gers gedragen worden. Lind e.a. hebben in zoverre gelijk dat die eisen moeilijk 
objectief vast te stellen zijn. Zij kunnen worden afgeleid uit de kritiek die op 
de bestaande wijze van klachtenbehandeling wordt geuit. In hun beoordeling 
betrekken klagers het gehele traject van de klachtenbehandeling: van indiening 
bij een klachtenfunctionaris tot de uitspraak door een klachtencommissie. De 
meeste klagers, of zij nu uiteindelijk bij de tuchtrechter, bij een interne klach-
teninstantie of bij een geschillencommissie terechtkomen, willen openheid 
over verschillende klachtmogelijkheden. Klagers niet op de hoogte stellen van 
klachtmogelijkheden of soms zelfs ontmoedigen de klacht door te zetten heeft, 
zo is bij het tuchtrecht voor advocaten gebleken, niet het effect dat minder 
klachten aan de externe klachteninstantie (in dit geval de Raden van Discipli-
ne) hoeven te worden voorgelegd. Met name over klachten over de communi-
catie en de bejegening van de beroepsbeoefenaar wordt geringschattend ge-
sproken. Klagers laten zich echter niet zo snel ontmoedigen.  

Uit de besproken onderzoeken blijkt ook het belang van het vroegtijdig be-
spreken van de klacht met de klager. Ziekenhuizen die een schadeclaim meteen 
naar de verzekeraar doorsturen en niet eerst bespreken met klagers, geven kla-
gers niet het idee gehoord te zijn in hun klacht. ‘Snel, goedkoop en laagdrem-
pelig’ (het motto van de Geschillencommissie Ziekenhuizen) zijn geen criteria 
waarmee klagers het werk van een geschillencommissie in eerste instantie be-
oordelen. Belangrijker is dat er een mondelinge behandeling van de klacht is 
en dat beide partijen in de gelegenheid worden gesteld daar hun verhaal te 
doen door een commissie die objectief en onafhankelijk is. De bejegening door 
de commissie ter zitting speelt een grote rol in de waardering van de klachten-
behandeling door klagers. De commissie moet de klager niet alleen de indruk 
geven zijn klacht serieus te nemen, maar ook rekening houden met een lager 
opleidingsniveau en minder goede uitdrukkingsvaardigheden van de klager. 

Deze eisen – openheid, vroegtijdig bespreken van de klacht, ‘gehoord’ 
worden van de klacht in een mondelinge behandeling, een objectieve en onaf-
hankelijke commissie, rekening houden met een mogelijke achterstandspositie 
van de klager – vormen samen een minimumniveau waar de klachtenbehande-
ling vanuit het perspectief van de klager aan moet voldoen. Deze eisen houden 
verband met de ‘algemene beginselen van behoorlijke klachtbehandeling’ die 
in de inleiding van dit hoofdstuk aan bod kwamen, maar leggen de accenten 
iets anders. Als klagers op een arrogante toon te woord worden gestaan op de 
zitting, zal hun oordeel negatief uitvallen, ook al is sprake van ‘hoor en weder-
hoor’, doet de commissie uitspraak binnen een redelijke termijn en wordt ook 
aan andere beginselen van behoorlijke klachtbehandeling voldaan. Hetzelfde 
geldt voor een situatie waarin de mondelinge behandeling zo technisch wordt, 
dat klagers het gesprek niet meer kunnen volgen, of als een mondelinge behan-
deling achterwege blijft omdat de klacht niet ontvankelijk of kennelijk onge-
grond is. 

Het besproken onderzoek legt ook een paradox bloot. Het opwerpen van 
drempels maakt klagers die eenmaal een klacht hebben ingediend vastberaden 
die klacht door te zetten. In elk geval geldt dat voor het hoog opgeleide deel 



Klagen over arts en advocaat 91 

van de bevolking die een klacht over een advocaat indient bij de deken. Om-
gekeerd is het niet zo dat als in de interne klachtenbehandeling openheid wordt 
betracht en bemiddelingspogingen worden ondernomen, dit tot minder klach-
ten bij de externe klachteninstantie leidt. Bij de Geschillencommissie Zie-
kenhuizen werden relatief veel ziekenhuizen aangeklaagd waar de voorlichting 
aan klagers goed was en waar al een bemiddelingspoging was gedaan. Er lijkt 
sprake te zijn van een ‘paradox van de klachtenbehandeling’: hoe beter de in-
terne klachtenbehandeling is georganiseerd, hoe meer klachten worden geregi-
streerd, hoe beter klagers worden ingelicht over externe klachtmogelijkheden, 
hoe meer klachten uit het ziekenhuis bij een externe klachteninstantie zoals de 
Geschillencommissie Ziekenhuizen belanden. 

Zoals gezegd, heeft onder anderen Kastelein (1994: 29-35) erop gewezen 
dat naarmate de klachtenprocedure verder vordert, de beginselen van behoor-
lijk klachtrecht meer in acht moeten worden genomen. Friele e.a. (1999: 47) 
onderscheiden in de klachtenbehandeling vier stadia: 1) bespreken van de 
klacht met betrokkenen, 2) informatie en oplossing, 3) klachtenbemiddeling en 
4) klachtenbehandeling. Op basis van het in dit hoofdstuk besproken onder-
zoek kan worden geconcludeerd dat de eerste drie stadia bij uitstek intern in de 
organisatie kunnen plaatsvinden, maar dat de vierde – de formele klachtenbe-
handeling – beter uitbesteed kan worden aan een externe commissie. In de 
gezondheidszorg is voor een andere opzet gekozen. Met de invoering van de 
Wet klachtrecht cliënten zorgsector heeft de wetgever ervoor gekozen juist het 
beginstadium – de behandeling van de klacht in het ziekenhuis – te formalise-
ren. De instelling van formele klachtencommissies in ziekenhuizen leidt echter 
vooralsnog niet tot een voor klagers bevredigende klachtenbehandeling. Bij 
een interne commissie zullen klagers vraagtekens blijven zetten bij de onaf-
hankelijkheid van de commissie. Te verwachten is bovendien dat het vertrou-
wen van partijen in de procedure afneemt, naarmate de organisatie kleiner is. 
Klachtencommissies binnen advocatenkantoren – een vereiste alvorens een 
beroep te kunnen doen op de Geschillencommissie Advocatuur – zullen door 
klagers dan ook met de nodige scepsis bekeken worden. Wat klantvriendelijk 
bedoeld is, kan dan eerder als een drempel werken. 
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Procesbeleving in kort geding 

F. Bruinsma 
C. Schillemans1 

1. Inleiding 
 
Rechters en rechtzoekenden zijn het met elkaar eens dat de essentie van recht-
spraak wordt gesymboliseerd door Vrouwe Justitia met haar attributen: de 
blinddoek, de weegschaal en het zwaard. Rechtspraak is dus onpartijdige en 
zorgvuldige afweging van belangen en rechtsposities met een niet vrijblijvende 
uitkomst. Al procederend ontdekken procespartijen echter dat rechters ook 
maar mensen in overheidsdienst zijn. Er zijn namelijk onmiskenbaar 
verschillen in aanpak tussen de ene en de andere rechter. Zou een eventueel 
verschil in uitkomst tussen de eerste en de tweede instantie dan niet verklaard 
kunnen worden uit een verschil in de persoon van de rechter? Terwijl Vrouwe 
Justitia bovendien alle tijd van de wereld heeft en geschillen beslecht in 
opperste rechtvaardigheid, maken mondelinge behandelingen van korte 
gedingen de indruk van – lang niet altijd even goed voorbereide – eenakters 
van maximaal anderhalf uur, met een vaste rolverdeling en de nodige 
spelregels. Zijn in dit soort omstandigheden acteertalent, debattechniek en 
juridische foefjes eigenlijk niet belangrijker dan rechtsregels en noties van 
rechtvaardigheid? Dat is wel de indruk van een ‘repeat player’ uit ons bestand: 
‘Rechtspraak is één grote poppenkast. De advocaat die het leukste stukje 
opvoert, gaat er met de winst vandoor.’ Dit is majesteitsschennis van Vrouwe 
Justitia, uitgelokt door rechters en advocaten. 

2. Eerder Nemesis dan Vrouwe Justitia  

De titel van deze bundel: ‘Na de uitspraak: gevolgen van geschillenbe-
slechting’ suggereert voor civiele zaken een bepaalde vraagstelling, namelijk: 
wat komt er in de praktijk terecht van rechterlijke toewijzingen? De eerste as-
sociatie van de lezer zal het onderzoek van Van Koppen en Malsch zijn. Een 

                                                           
1  De auteurs hebben tien korte gedingen in hoger beroep gevolgd door de mondelinge 

behandeling bij te wonen en twee maanden later telefonisch contact op te nemen 
met de advocaten en de procespartijen. De belangstelling ging vooral uit naar de 
procesbeleving van mensen die in relatief korte tijd vrij intensief met de wereld van 
het recht kennis maken. 
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postenquête onder advocaten leerde dat slechts in 43% van door de rechter toe-
gewezen geldvorderingen drie jaar later het volledige bedrag binnen was en dat 
in maar liefst 35% nog niets was betaald; in de resterende 22% was gedeel-
telijk betaald, gemiddeld een kleine helft van het totaalbedrag (1992:1102). De 
teneur van het artikel is dat de strategische voordelen van een ‘repeat-player’ 
(rechtspersonen in de publieke en private sfeer) in de executiefase afstuiten op 
ongrijpbare particuliere ‘one-shotters’. In het licht van dit verpletterende on-
derzoeksresultaat – immers een fundamenteel tekort van de rechtsstaat – ver-
bleekt de waarschuwing waarmee de schrijvers beginnen. Een gedeeltelijke 
toewijzing van de vordering door de rechter wordt namelijk geboekt als ‘eiser 
wint’, maar in het geval de gedaagde in de voorprocessuele fase al bereid was 
tot het betalen van het deel van de vordering waartoe de rechter veroordeelt, 
dan heeft eigenlijk de gedaagde gewonnen (Vidmar, 1984). Niet de rechterlijke 
uitspraak, maar de inleidende dagvaarding dient dus het uitgangspunt te zijn. 
Dat kan met behulp van een ander begrip(penpaar) van Galanter. ‘There are 
not two distinct processes, negotiation and litigation: there is a single process 
in the vicinity of official tribunals that we might call litigotiation, that is the 
strategic pursuit of a settlement through mobilizing the court process’ 
(Galanter, 1984:268).  

Het tastbare begin2 van een kort geding is de inleidende dagvaarding. On-
geveer één op de drie korte gedingen wordt wel aangevraagd maar nog voor de 
behandelingsdatum weer ingetrokken (Bruinsma, 1995:20). Onder dreiging 
van een kort geding zijn partijen er in onderling overleg uitgekomen, heet dat. 
Partijen? Nou, beter gezegd, advocaat van eiser heeft zijn cliënt aangeraden 
om met de reactie van de wederpartij akkoord te gaan. Hier ligt nog een 
interessant onderzoeksveld braak: was men het daarmee echt eens of heeft men 
zich laten overbluffen?  

Zowel korte gedingen die worden ingetrokken, als korte gedingen die door-
gang vinden, kennen een voorprocessuele fase, waarin mensen voor het eerst 
kennis maken met de wereld van het recht. ‘Bargaining in the shadow of the 
law’, zo typeerden Mnookin en Kornhauser (1979) dit voortraject. Er wordt 
met procedures gedreigd: ‘I’ll sue you’. Een inleidende dagvaarding moet niet 
worden begrepen als de aankondiging van een machtsvrije discussie onder lei-
ding van de rechter, maar als een ultimatum. De eerste kennismaking met recht 
en rechtspraak, zowel aan eisers als aan gedaagdes kant, is dus niet met 
Vrouwe Justitia, maar met Nemesis, de godin van de wrekende gerechtigheid.3 
Institutionele schuldeisers bijvoorbeeld hebben, door ervaring wijs geworden, 
een sterke voorkeur voor buitengerechtelijke incassomaatregelen (Freudenthal, 
1996:92) en op hun lijst van mogelijke pressiemiddelen ontbreekt de bodem-
procedure: ‘Vooral het incasso-kort geding, het conservatoir beslag en het fail-
                                                           
2  Procesbeleving begint eerder, en wel met de trits ‘naming, blaming, and claiming’ 

(Felstiner e.a., 1980), gevolgd door een bezoek aan een advocaat. 
3  Na de verkrachting door Zeus heeft Nemesis een eerlijke procedure – het handels-

merk van Vrouwe Justitia – niet meer nodig om de ‘bad guys’ te identificeren.  
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lissement ter incasso zijn zeer effectief als pressiemiddel’ (p. 88). ‘Perhaps the 
most successful RPs are those whose antagonists opt for resignation’, aldus 
Galanter al in 1974 (a.w., nt. 5) en dat is ook de ervaring in de incassopraktijk. 
Nemesis, die wel weet hoe de vork in de steel zit, is aanmerkelijk effectiever 
en sneller dan Vrouwe Justitia met haar eerlijke en tevens trage procedures. 
Voor al die gedaagden die zich bij verstek laten veroordelen (meer dan de 
helft4), is deze eerste kennismaking met recht en rechtspraak tevens de enige: 
Nemesis gesymboliseerd in de persoon van de deurwaarder.  

3. Over kadi’s en sfinxen en de gevolgen van hun tussenkomst  

Procespartijen die zich met hun advocaat voor de mondelinge behandeling van 
hun kort geding bij de rechtbank aandienen, zijn in deze derde fase (zie nt. 2) 
weliswaar geen onbeschreven blad meer, maar hun vertrouwen in de rechter is 
nog ongeschonden. Twee verschillende versies van wat er in het recente verle-
den is gebeurd, zijn door de advocaten van een juridisch etiket voorzien en 
worden nu in een formele context (alle juristen in toga, portret van de 
koningin, juridische conversatie tussen rechter en advocaten) aan de rechter 
gepresenteerd. Na een eerste ronde pleitnota’s van advocaten manifesteren zich 
de verschillen tussen kort geding rechters. Die zijn elders uitvoerig beschreven 
(Bruinsma, 1995:hfdst. 3), dus we volstaan hier met een weergave van de sterk 
uiteenlopende indruk die een kadi dan wel een sfinx op partijen maakt. Een 
kadi is toekomstgericht en zal proberen om in direct overleg met partijen een 
werkbare oplossing te vinden. Dat is geen geschilbeslechting maar conflictre-
gulering (‘judicial litigotiation’). De meeste partijen zijn aangenaam verrast 
door deze directe aanpak die niet van rechters wordt verwacht. Wel vragen ze 
zich af of de kadi nog wat met de weegschaal van Vrouwe Justitia doet: gaan 
de juridische standpunten nog getoetst worden? De sfinx beantwoordt veel 
meer aan de verwachtingen die men van een rechter heeft. Hier is de vraag 
veeleer of de blinddoek er niet toe dient om een toestand van slaap of verveling 
te verbergen. Een dialoog tijdens de mondelinge behandeling in een van de 
door ons bijgewoonde zaken: ‘Ik heb gisteren voor de spiegel nog geoefend’, 
zei de advocaat, ‘maar wat nu komt, is echt heel saai, hoor.’ ‘Ik hoop uit te 
stralen dat ik geïnteresseerd ben’, antwoordde de voorzitter. Een negatieve 
uitspraak zal gemakkelijk kunnen worden toegeschreven aan desinteresse en 
onzorgvuldigheid van de rechter. 
 
Van Koppen en Malsch constateerden dat in verstekzaken het slechtst betaald 
werd (p. 1104) en wanneer een overheidsorgaan tot betaling was veroordeeld 

                                                           
4  In 1996 gaven de rechtbanken in totaal 10.741 contradictoire eindvonnissen en 

13.415 verstekvonnissen af (Kwartaalbericht Rechtsbescherming en veiligheid 
(CBS) 97/2, tabel 4.4). 
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nog het best (a.w., tabel 2). De verklaring ligt voor de hand: betalingsonmacht 
en -onwil bij de bij verstek veroordeelde aan de ene kant en een overheidsor-
gaan met ruime betalingsmogelijkheden aan de andere kant. De overheid kan 
het bovendien ook niet maken om zich niet aan rechterlijke uitspraken te 
houden.5 Dat staat op zichzelf nog los van het onderwerp van deze bundel: de 
effecten van zwaardmacht. Leidt een verschillend gebruik van zwaardmacht tot 
een verschil in effectiviteit? Regeling- en vonnisgerichte rechters hanteren het 
zwaard van Vrouwe Justitia op een verschillende manier: een regelinggerichte 
kadi vertrouwt erop dat partijen, die zelf voor een regeling getekend hebben, 
deze ook zullen nakomen, terwijl een vonnisgerichte sfinx partijen met een 
vonnis een steuntje in de rug en een stok achter de deur wil geven.  

Een citaat:  
 

‘Mevrouw De Koning probeert regelmatig aan een straatverbod te ont-
komen met een beroep op inschikkelijkheid van beide kanten: “Je kunt 
het maar beter van een belofte hebben dan van een vonnis. U denkt toch 
niet dat de politie bij het hek gaat staan?” (U31) Zo niet mevrouw Ol-
land. Uit mijn interview met haar: “Ik wijs eerlijk gezegd straatverbo-
den toe zodra ik de mogelijkheid zie. Als iemand daar niets te maken 
heeft, is het goed dat men even uit elkaars buurt blijft. Enige afkoeling 
is nooit weg.” Ik: “In twee zaken had het misschien niet tot een vonnis 
hoeven komen omdat de gedaagde toezeggingen deed overeenkomstig 
de toewijzing” (Z43 en Z48). “Als partijen wel tot elkaar komen, maar 
geen vertrouwen in elkaar hebben, kun je beter vonnis wijzen. Ik denk 
dat een vonnis sommige mensen houvast geeft en het is een dreigement 
voor de onwillige. Nu er vonnis is gewezen, kunnen ze ook de schuld op 
mij schuiven, zo van: dat heeft dat gekke mens verzonnen.”’ (Bruinsma, 
1995:52)  

 
Is er op grond van empirisch onderzoek een keuze te maken voor deze of gene 
werkhypothese? Volgens McEwen en Maiman (1984) heeft mevrouw De Ko-
ning het bij het rechte eind. Zij gingen na in hoeverre aan (316) geldvorderin-
gen voldaan was die hetzij via de rechter, hetzij via ‘court annexed mediation’ 
waren toegekend, in de veronderstelling dat het wezenlijke verschil tussen 
rechtspraak en bemiddeling is dat bij rechtspraak verplichtingen worden opge-
legd terwijl men bij bemiddeling zelf verplichtingen aangaat.6 Wat bleek? In 

                                                           

 

5  In een grijs verleden was het daarom ongepast om een dwangsom aan een vordering 
tegen de overheid te verbinden; verleden tijd, zo blijkt uit de 5 miljoen die de kort 
geding rechter in Den Haag verbond aan zijn beslissing tegen de staat in het najaar 
van 1997. 

6  De methodologische tegenwerping dat gedaagden die instemmen met bemiddeling 
inschikkelijker zijn dan gedaagden die het op rechtspraak laten aankomen, wordt 
overtuigend gepareerd. Op de dagen dat de bemiddelaars aanwezig en beschikbaar 
zijn is afzien van bemiddeling geen reëel alternatief. De dienstdoende rechter tot de 
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drie kwart van de 143 gemedieerde zaken had de debiteur volledig aan zijn 
verplichtingen voldaan en in minder dan 10% in het geheel niet; in minder dan 
de helft van de door de rechter toegewezen vorderingen (137, excl. 36 vonnis-
sen na mislukte bemiddeling) was volledig betaald en in maar liefst een kwart 
in het geheel niet. De ware reden van naleving is dus niet de executiedreiging, 
maar zelfbinding. 

Gaat er van overheidsrechtspraak dan geen enkele legitimerende werking 
uit? Toch wel. De ‘bottom-line’ bestaat uit een simpele sociale logica die 
iedereen begrijpt en aanvaardt. ‘Whenever two persons come into a conflict 
that they cannot themselves solve, one solution appealing to common sense is 
to call upon a third for assistance in achieving a resolution. So universal across 
both time and space is this simple social invention of triads that we can 
discover almost no society that fails to employ it.’ (Shapiro, 1981a:1). Derden 
zijn er in soorten en maten, maar als die derde een rechter is, ligt 
geschilbeslechting door autoritaire rechtstoepassing in de lijn der 
verwachtingen. ‘Litigants (…) discover at trial that their earlier behavior was 
governed by a detailed pre-existing rule, even the existence of which was 
unknown to them at the time and which they consent to only in the generalized, 
abstract sense that all citizens agree to live under the laws of the state’ (p. 6). 
Wie door een rechter in het ongelijk is gesteld, moet niet zeuren. Met klagen 
dat de rechter een onrechtvaardig en onbegrijpelijk oordeel heeft geveld, laadt 
men de verdenking op zich niet tegen zijn verlies te kunnen. Hoger beroep is 
nog een uitweg om aan de legitimatiedruk7 te ontsnappen. 

Kortom: bij gebrek aan betrokkenheid – na zelfgekozen isolement – acht de 
bij verstek veroordeelde zich van alle medewerking aan executie ontslagen. 
Omgekeerd vergt het zelfrespect dat zelf gemaakte afspraken, bijvoorbeeld in 
het kader van een bemiddeling, worden nagekomen. Contradictoire rechtspraak 
is een tussencategorie: door te verschijnen en een standpunt in te nemen accep-
teert gedaagde het risico van verlies. Dit correspondeert met de resultaten van 
experimenteel onderzoek, waarin werd aangetoond dat accusatoire procedures 
overtuigender zijn dan inquisitoire (Thibaut & Walker, 1975). Rechtspraak is 
een combinatie van informatievergaring en informatiewaardering tegelijk. In 
het geval van een accusatoire procedure hebben partijen maximale controle op 
de informatie op basis waarvan de rechter beslist. Het onderscheidend kenmerk 
van rechtspraak tegenover onderhandeling is dat het de rechter is – en niet de 
partijen zelf – die de informatie waardeert en weegt. Een verstekveroordeling 
is een goed voorbeeld van een inquisitoire procedure waarbij in-

                                                           
verzamelde partijen: ‘If the case seems to need a hearing, I will refer you to a medi-
ator.’ (p.24) Op de dagen dat de bemiddelaars afwezig zijn of juist druk bezig, han-
delt de rechter de zaken zelf af, zonder over bemiddeling te reppen. 

7  Procederen is een moreel geladen activiteit die men tegenover de naaste omgeving 
moet kunnen rechtvaardigen. 
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formatievergaring en informatiewaardering in handen van de eiser zijn, met 
slechts een marginale controle door de rechter.8 

4. Tien korte gedingen in hoger beroep  

Na deze lange aanloop kunnen we ons eigen onderzoek presenteren. In iets 
meer dan 10% van alle korte gedingen in eerste instantie doet het hof in appèl 
uitspraak (Bruinsma, 1995:130-1). Voor een onderzoek naar procesbeleving is 
deze 10% interessanter – want saillanter9 – dan de overige 90%. Partijen heb-
ben, onder invloed van hun ervaringen in de eerste instantie, hun 
verwachtingen over rechtspraak bijgesteld en ze krijgen door de tweede 
instantie de mogelijkheid van vergelijking. Er is een gerede kans dat, ook 
wanneer de uitkomst dezelfde is, de feiten op onderdelen anders zijn 
gewaardeerd.10 Men heeft zich bovendien een oordeel kunnen vormen over de 
eigen advocaat. In bijna de helft van de bijgewoonde zaken (1, 3, 4 en 10) 
heeft er na verlies in eerste instantie een advocatenwissel plaats gehad, hetgeen 
weinig bevorderlijk is voor het vertrouwen in de onpersoonlijke kracht van 
Vrouwe Justitia.  

De mondelinge behandeling van korte gedingen in hoger beroep bij het hof 
Amsterdam is op woensdagen en vrijdagen. De samenstelling van de kort ge-
ding appèlkamer (‘vierde meervoudige burgerlijke kamer’) was in het kalen-
derjaar 2000 als volgt: mr. W.A.M. van Schendel (voorzitter), mw. mr. M. 
Coeterier, mw. mr. H. Sorgdrager en mr. R.P.J.L. Tjittes, aangevuld met enkele 
raadsheer-plaatsvervangers. In een wisselende samenstelling van drie raadshe-
ren worden de appèllen behandeld. Voorafgaand aan de zitting hadden we tele-
fonisch contact opgenomen met de advocaten van beide partijen om ze van het 
onderzoek op de hoogte te stellen. In het gerechtsgebouw maakten we kennis 
met hen en hun cliënten. Ieder van ons ‘adopteerde’ een van beide partijen – 
appellante of geïntimeerde – en gezeten achter onze eigen partij, woonden we 
de zitting bij. Na afloop praatten we vaak nog wat na met de advocaat en de 
cliënt. Van de griffie kregen we de hofarresten en de betreffende vonnissen 
van de president. In de tweede fase van het onderzoek namen we telefonisch 
contact op met de advocaten en de partijen om enkele gerichte vragen te 
stellen. 

                                                           
8  Art. 76 lid 1 BRv: ‘Indien de gedaagde niet verschijnt, en de voorgeschreven ter-

mijnen en formaliteiten in acht genomen zijn, zal er tegen hem verstek verleend 
worden, en de conclusien van den eischer zullen toegewezen worden, ten ware zij 
den regter onregtmatig of ongegrond voorkomen.’ 

9  In interpretatieve rechtssociologie zijn saillante data belangwekkender dan repre-
sentatieve data (Bruinsma 2000: 93). 

10  Het voornaamste argument te onzent tegen ‘separate opinions’ is dat ze afbreuk 
doen aan het gezag van de uitspraak. Dat effect zit dus in hoger beroep ingebakken. 
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In de volgende tabel worden de tien bijgewoonde appèllen getypeerd naar 
onderwerp van geschil, naar procesverloop (A staat voor het gelijk van eiser in 
eerste aanleg; A-B wil dus zeggen dat eiser bij de rechtbank gelijk heeft gekre-
gen en bij het hof ongelijk) en naar telefonische respons (eerste kolom betreft 
de respons van advocaat van appellant, de tweede kolom de appellant zelf, de 
derde kolom betreft de respons van de advocaat van geïntimeerde, de vierde 
kolom de geïntimeerde zelf; 1 staat voor respons, 0 voor geen respons (onbe-
reikbaar of zelf geen contact meer opgenomen11) en X voor afwezigheid bij de 
mondelinge behandeling en dus ook niet benaderd): 

 
Tabel  1. Tien korte gedingen in hoger beroep 

zaak aard geschil procesverloop respons 
1 
2 
 
3 
 
4 
5 
6 
 
7 
8 
 
9 
10 

koopovereenkomst bedrijfsruimte 
ontruiming bedrijfsruimte 
 
vergoeding projectmanagement 
 
opheffing beslag 
vervanging uitzendkracht 
smartengeld letselschade 
 
ontruiming kraakpand 
non-actiefstelling extern manager 
 
einde distributie-overeenkomst 
domeinnaam beursplein5 

A-A 
A-aanhouden voor 
royement 
B-aanhouden voor 
royement 
B-A/B 
A-A 
B-B, maar zie 
hoofdtekst 
B-A 
A-geen uitspraak 
(mediation) 
A-B 
B-A 

1 
 
1 
 
1
1 
0 
 
1 
1 
 
1
1 
1 

1 
 
1 
 
1 
1
1 
 
1 
1 
 
0
1 
1 

1 
 
1 
 
1 
1 
1 
 
1 
1 
 
0
1 
1 

1 
 
1 
 
0 
1 
1 
 
X
0 
 
1 
1 
1 

 
Er is van afgezien om de procespartijen te typeren in de tweedeling van Galan-
ter om een reden die hij zelf al aangeeft: ‘we ought to think of OS-RP as a con-
tinuum rather than as a dichotomous pair’ (1974:167-8). Volgens de operatio-
nalisatie van rechtspersoon/natuurlijk persoon zijn bijna alle procespartijen 
RP’s. Op het punt van de procesbeleving roept dat echter de verkeerde associa-
tie op. Men heeft misschien wel eens eerder geprocedeerd, maar dat gebeurt 
bepaald niet regelmatig en men beleeft het proces als een OS, omdat er vaak 
voor het bedrijf veel van afhangt. De enige uitzondering is zaak 5 waar een ad-
vocatenkantoor weigerde de rekening te betalen (Dfl. 7.130,80) voor een uit-
zendkracht die binnen de afgesproken periode opzegde zonder dat het uitzend-
bureau voor vervanging zorgde. Waarom heeft men het niet alleen op een ge-
rechtelijke incasso-vordering laten aankomen, maar is men zelfs in hoger be-
roep gegaan, waardoor de kosten opliepen tot bijna 17.000 gulden? Appellant, 
zelf partner van een gespecialiseerd advocatenkantoor12: ‘Een kwestie van 
principe: dit soort uitzendbureaus loopt altijd harder voor de grote kantoren. 

                                                           
11  In zaak 5 is geen contact opgenomen met de advocaat van appellant omdat appel-

lant de patroon is van de advocaat-stagiaire. 
12  En advocaat van geïntimeerde in zaak 10. 
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Dat kan ik niet bewijzen, maar dat denk ik wel. Een echte klant had ik nooit 
geadviseerd om in hoger beroep te gaan, maar nu was het een aardige leererva-
ring voor mijn stagiaire.’  

5. Attributies en attributen  

Procesbeleving en vertrouwen in justitie zijn geen objectief waarneembare ver-
schijnselen. Het is een intersubjectief proces van wegen en waarderen van ge-
gevens, op zoek naar een met de naaste omgeving gedeelde definitie van de si-
tuatie. Mensen maken feiten, zoals de uitkomsten van een proces, voor zichzelf 
en de naaste omgeving begrijpelijk door naar oorzaken te zoeken. Uit de psy-
chologie is bekend dat men de neiging heeft om uitkomsten toe te schrijven 
aan oorzaken die het ego intact laten: successen schrijft men aan zichzelf toe 
en verliezen aan anderen of aan situationele factoren (egotistische attributie, 
zie Van Koppen e.a., 1997: hfdst. 2 en 26, en Hewstone e.a., 1997, ch.713). 
Een sprekend voorbeeld is de gedaagde in zaak 9 die in eerste instantie verloor, 
in hoger beroep ging en bij het hof won. ‘Bij de rechtbank ging het er een stuk 
gehaaster aan toe. Bij het hof zijn we ruim aan het woord gelaten en hebben we 
ons hele verhaal kunnen vertellen. Het vonnis van de rechtbank werkte 
gewoon niet en gelukkig zag het hof dat in.’ Opvallend is dat het verlies bij de 
rechtbank geweten wordt aan de haast van de rechter en de winst bij het hof te 
danken is aan de juistheid van het eigen standpunt. Pas in een zorgvuldige 
procedure dringt zich kennelijk aan de rechter de enig juiste oplossing van het 
geschil op, die – psychologisch niet toevallig – samenvalt met de eigen 
stellingname. De procespartij voegt er nog iets interessants aan toe: ‘Zelfs als 
we de zaak hadden verloren, had ik wel een bevredigd rechtsgevoel gehad 
omdat er ruim de tijd voor genomen is. Net zoiets als wanneer ik met m’n 
amateurclubje tegen Ajax zou spelen en met 8-0 zou verliezen, maar zonder 
onterechte strafschoppen of rare beslissingen van de scheidsrechter. Ik heb een 
goed gevoel over de rechtspraak aan mijn zaak overgehouden.’ Zou het waar 
zijn dat het goede gevoel onafhankelijk van de uitkomst is of laat hij het hof en 
de rechtspraak in het algemeen delen in zijn overwinningsroes? Want wat te 
denken van de uitlatingen van eiser, tevens appellant in zaak 1, die zowel in 
eerste als in tweede instantie heeft verloren en nog steeds overtuigd is van het 
eigen gelijk: ‘We hebben ons zegje kunnen doen en we zijn bij het hof ook 
netter behandeld dan bij de rechtbank. Maar ik ken die gesprekstechniek: doen 
alsof je luistert. Ik heb eerder een zaak gehad. Daar nam een andere rechter het 
van de eerste over en toen was het plotseling 180 graden gedraaid. Rechters 
interpreteren de regels niet, ze buigen ze om.’ 

                                                           
13 Een mooi voorbeeld zijn politici in hun nabeschouwing over verkiezingsresultaten 

(in Hewstone, p. 182-3). 
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Mensen zonder proceservaring hebben een groot, maar naïef vertrouwen in 
justitie.14 In die zin werkt alle proceservaring ontnuchterend. Onze onder-
zoekshypothese is dat sommige attributies het vertrouwen verder dan onver-
mijdelijk ondermijnen. Dat komt omdat ze onverenigbaar zijn met de attributen 
van Vrouwe Justitia. Voorbeelden daarvan zijn bovenstaande attributies aan 
gehaaste rechters – strijdig met het symbool van de weegschaal – of 
willekeurige rechtspraak – strijdig met het symbool van de blinddoek. Van 
attributie aan de attributen van Vrouwe Justitia is sprake als de uitkomst wordt 
toegeschreven aan de legitimerende kracht van een zorgvuldige procedure, 
gesymboliseerd door de weegschaal en de blinddoek. Behalve de eerder 
aangehaalde winnaar in appèl in zaak 9 volgt hiervan een tweede voorbeeld, de 
wederpartij van het advocatenkantoor (zaak 5): ‘Ik ben door dit kort geding 
niet anders over rechtspraak gaan denken. Een andere uitkomst had 
gewoonweg niet gekund. Elk uitzendbureau zou onmiddellijk failliet gaan. Met 
de krapte op de arbeidsmarkt kon ik niemand anders vinden, hoe graag ik ook 
had gewild. De president van het hof ging veel dieper op de zaak in en liet ook 
duidelijk blijken welke richting het op ging. De rechtbank-president was ook 
prima, maar die bleef wat oppervlakkiger. Daar zat je je af te vragen wat de 
uitkomst zou worden.’ Vanwege de neiging tot egotistisch attribueren betekent 
overtuigend rechtspreken vooral het overtuigen van de verliezer van zijn 
ongelijk. De enige manier om deze moeilijke, misschien wel onmogelijke 
opdracht te vervullen is ‘trial without error’ met de attributen van Vrouwe 
Justitia. 
 
De rest van dit artikel is een inventarisatie van attributies, aangegeven door 
cursivering en een (*) en geïllustreerd met letterlijke citaten. Twee attributies 
zijn al ter sprake gekomen, namelijk de zorgvuldigheid van Vrouwe Justitia* 
en de tegenhanger daarvan: slordige, gemakzuchtige en overbelaste rechters*. 
Hopelijk ten overvloede: een buitenstaander, zoals de lezer maar ook de rech-
ter, zal geneigd zijn attributies op hun waarde te schatten (juist of onjuist) en 
soms hebben wij als schrijvers de verleiding niet kunnen weerstaan, maar daar 
gaat het niet om. Wezenlijk is dat attributies het vertrouwen in recht en recht-
spraak vérgaand bepalen.  

Een interessante complicatie is dat advocaten in hun besprekingen met 
cliënten ook egotistisch attribueren. Aldus leveren zij een eigen bijdrage aan de 
opbouw of de afbraak van het vertrouwen in recht en rechtspraak van hun 
cliënten. Dat correspondeert met de definitie van recht van Shapiro: ‘Law is 
not what judges say in the reports but what lawyers say – to one another and to 
clients in their offices’ (1981b:1201). Deze gesprekken tussen advocaat en 
cliënt hebben we niet bijgewoond, maar het ziet er naar uit dat de advocaat van 
appellant in zaak 1 zijn cliënt heeft bevestigd in diens negatief oordeel (zie 

                                                           
14  Blijkens de Eurobarometer schommelt het algemeen vertrouwen in justitie in 

Noord-West Europa (m.u.v. België) tussen de 60 en 80%. 
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hierboven) over rechtspraak. In het telefonisch nagesprek zei hij namelijk: ‘Ik 
heb destijds nog tegen mijn kantoorgenoot, die de zaak deed, gezegd: “Zorg 
ervoor dat het geregeld wordt, want procederen, zeker in kort geding, is een 
tombola.” Dat we ook in hoger beroep hebben verloren komt volgens mij om-
dat het hof de neiging heeft om de eerste instantie te bevestigen, zeker als het 
niet spoedeisend is.15 Ik zeg altijd maar: procederen is een kostbaar principe. 
Ik heb geen hoge pet op van de rechtspraak, ik denk dat de werkdruk tot kwali-
teitsverlies heeft geleid.’ In antwoord op de vraag waarom het hof hetzelfde 
oordeelde als de president, zegt appellant zelf met minder omhaal van woorden 
in wezen hetzelfde: ‘Gemakzucht.’  

Dit moet ook de teneur geweest zijn van de gesprekken in zaak 4, aan de 
kant van eiser/appellant. Appellant: ‘Ik heb geen klachten over mijn advocaat, 
maar wel over de rechters. Ze spreken recht op grond van te weinig informatie. 
Geen gerechtigheid, maar een en al slordigheid.’ En zijn advocaat: ‘Het kort 
geding is een loterij. Bij de rechtbank, met name bij twee presidenten, verlies 
ik altijd en in hoger beroep win ik dan met exact hetzelfde pleidooi.’  

Egotistisch attribueren in commissie, dat wil zeggen de verliezer en zijn 
advocaat zijn het erover eens dat de reden van het verlies niet bij henzelf, maar 
elders gezocht moet worden, zou wel eens van grote betekenis kunnen zijn 
voor een omslag van vertrouwen in wantrouwen. Een derde en laatste 
voorbeeld is de brief die de advocaat in zaak 6 zijn cliënte, die in eerste en 
tweede instantie had verloren, stuurde: ‘Rechters zijn geen vechters. Cassatie 
heeft weinig zin. Het hof heeft koudwatervrees en is niet 
slachtoffervriendelijk.16 Het hof heeft echter de vrijheid om om de brei heen te 
lopen en te stellen dat e.e.a. te gecompliceerd ligt voor een kort geding.’ De 
geadresseerde heeft inmiddels, Dfl. 16.000 lichter, een andere advocaat. ‘Kort 
geding? Het woord zegt het al: kort naar kijken. Als ik dit allemaal van tevoren 
geweten had... Rechters zijn misschien wel aardige mensen, maar ze kijken je 
aan alsof je liegt.’ 

Even cynisch attribueert appellant in zaak 2: ‘Ik moet zeggen dat ik over 
het hof wel positief ben. Daar had ik voor het eerst het idee dat ze wisten 
waarover het ging. Maar ik ben sinds ’94 ook bij een andere zaak betrokken en 
daarover kan ik alleen maar zeggen dat het een grote poppenkast is. Het lijkt 
wel of geen enkele rechter naar de feiten kijkt. Misschien hebben ze daar ook 
allemaal geen tijd voor, maar het is wel hun taak. En de presidenten die ik heb 
meegemaakt…, vaak net “slapstick”.’ 

In de vier gevallen van advocatenwissel ligt het voor de hand het verlies in 
de eerste instantie toe te schrijven aan de advocaat (de mr. Stoethaspel-attribu-
tie*). Eiser, tevens appellant in zaak 3: ‘Een kantoorgenoot heeft de zaak bij de 
president verknald. Ik heb toen gedreigd naar een van de grote kantoren over te 

                                                           
15  Deze mening is ook de advocaat van geïntimeerde in zaak 2 toegedaan. 
16  Met meer reden zal de advocaat van de wederpartij juist het tegendeel beweren (zie 

hoofdtekst onder Robin Hood-attributie). 
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stappen als ik niet iemand anders kreeg.’ De gedachte dat toegevoegde advo-
caten een mindere kwaliteit leveren is wijdverbreid (Bruinsma e.a., 1999:143) 
en eiser, tevens appellant in zaak 6 (die pas na de hofuitspraak op zoek ging 
naar een andere advocaat), kan daarover meespreken. ‘Voor de 
rechtbankzitting kreeg ik een half uur voor de zitting te zien wat hij zou gaan 
zeggen. Voor het hof heeft hij niets gedaan. Hij heeft gewoon mijn antwoorden 
op de memorie van antwoord integraal in zijn pleitnota opgenomen. Tijdens de 
zitting dacht ik regelmatig: man, ga zitten, ik doe het zelf wel.’ 

6. Verbintenissen in kort geding 

Er is een nog ongenoemde reden waarom het kort geding in hoger beroep een 
ideaal veld voor onderzoek naar procesbeleving is. Dit vergt een kleine uitwei-
ding. Na observatie van ruim honderd strafzaken in Glasgow raakte McBarnet 
– van huis uit socioloog – geïntrigeerd door de paradox van de rechtsstaat: hoe 
ziet het strafrechtsbedrijf kans om zonder scrupules aan de lopende band ver-
oordelingen uit te delen, terwijl het straf(proces)recht wordt beheerst door de 
idee dat het beter is wanneer tien schuldigen vrijuit gaan dan wanneer één on-
schuldige wordt gestraft? Haar antwoord is dat het recht elastisch genoeg is om 
zowel de hoogdravende principes als de dagelijkse ontkenning daarvan te legi-
timeren. ‘Law in this form is rather like a Russian doll. You begin with the rhe-
toric and a single, apparently definite, condition which on closer inspection 
turns out to contain another less clear condition which in turn opens up to re-
veal even more ifs and buts and vaguenesses, reducing so often to the unpre-
dictability of “it all depends on the circumstances” – what criteria we use in 
your case depends on your case’ (p. 161). We kunnen dit het Droste-verpleeg-
ster-effect17 noemen. In de motivering legt de rechter verantwoording af over 
zijn waardering van de feiten van de zaak in termen van het recht. Alleen ju-
risten weten welke ‘mitsen’ en ‘maren’ aanvaardbaar zijn, met andere woorden 
welke Droste-verkleiningsgraad nog toelaatbaar is. Procespartijen zoeken ech-
ter vertwijfeld en tevergeefs naar een algemene regel. Deze inruil van een alge-
mene regel voor consensus onder juristen kan niet anders dan het vertrouwen 
aantasten. Eiser, tevens appellant in zaak 7: ‘Rechtspraak is theater. De me-
vrouw die eerst in mijn zaak oordeelde was het spoor volledig bijster.18 Ik kan 
haar beslissing niet in het wetboek terugvinden. Voeg daaraan toe dat er vol-
gens de Officier van Justitie sprake is van huisvredebreuk, maar dat ze daar 

                                                           
17  Op de cacao-busjes van Droste staat een verpleegster met een dienblad waarop een 

cacao-busje staat, waarop een verpleegster met een dienblad en een cacao-busje 
staat afgebeeld, etc. 

18  Volgens de president in kort geding zouden op ‘zaterdag 24 november, zondag 25 
november, zondag 16 december en zaterdag 22 december 1999 werkzaamheden 
zijn verricht’, maar 24 november was een woensdag, 16 december een donderdag 
en 22 december een woensdag; m.a.w. attributie aan slordige rechter terecht. 
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verder op grond van de opportunisme-regel geen werk van willen maken. Ik 
mag op eigen kosten mijn eigen pand gaan ontruimen. Ik heb ook eens eerder 
een zaak gehad. Een zogenaamd zieke werknemer van mij werkte ’s avonds in 
een bar, maar dat deed volgens de rechters niet ter zake, want dat was in z’n 
vrije tijd.’ Drie keer Droste-attributie*: een beslissing die niet tot een 
algemene regel in het wetboek is te herleiden, een Officier van Justitie die een 
strafbaar feit laat liggen en rechters die de ongerijmdheid van zogenaamd zieke 
werknemers niet wensen te onderkennen. Voor een gewoon mens is 
juristenlogica onnavolgbaar. 

De tien bijgewoonde geschillen zijn alle verbintenisrechtelijk van aard. 
Terwijl in het goederenrecht het vereiste van rechtszekerheid Droste-verklei-
ning tegengaat, ontbreekt deze rem in het verbintenissenrecht. De zinsnede dat 
de uitkomst afhangt van ‘de omstandigheden van het geval’ ligt de Hoge Raad 
op dit rechtsgebied in de mond bestorven. De vrije ruimte van Vrouwe Justitia 
is hier maximaal, nauwelijks ingeperkt door algemene normen van redelijkheid 
en billijkheid enerzijds en de omstandigheden van het geval anderzijds. Het 
kort geding draagt daar het zijne toe bij: het kort geding is een weinig geregu-
leerde procesvorm, uitmondend in voorlopige oordelen die mede gebaseerd 
kunnen zijn op belangenafweging en opportuniteit.  

De zaken 9 en 10 zijn in dit verband illustratief. In zaak 9 was het hof het 
met de president eens dat de distributie-overeenkomst was afgelopen, maar er 
is een verschil van mening over de vorderingen die partijen op elkaar hebben. 
Zo schrijft de president: ‘Voor de beoordeling van het geschil met betrekking 
tot de onderhavige transactie is nader onderzoek naar de feiten nodig, 
waarvoor dit kort geding zich niet leent. Gedaagde heeft haar desbetreffende 
vordering niet zodanig aannemelijk kunnen maken dat er van uitgegaan kan 
worden dat zij gerechtigd is haar (erkende) schuld aan eiser met die vordering 
te verrekenen.’ Gedaagde werd veroordeeld tot het betalen van 66.832 Britse 
ponden, maar heeft daar geen gehoor aan gegeven. Volgens het hof terecht 
niet: ‘Partijen hebben over en weer betwist dat door de wederpartij geponeerde 
feitelijke stellingen op dit punt juist zijn en hun eigen tegengestelde 
interpretatie van bepaalde feiten en omstandigheden gegeven. In dit kort 
geding laat zich dan ook zonder nadere bewijslevering, waarvoor deze 
procedure zich niet leent, niet vaststellen aan wier zijde het gelijk ligt.’ Een 
verschil van twee ton kan dus worden geattribueerd aan de eigenaardigheden 
van het kort geding* die deze bandbreedte in beoordeling toelaat. De tevreden 
winnaar attribueert echter anders: ‘Ik had deze uitkomst wel verwacht. Het 
vonnis van de rechtbank werkte gewoon niet en gelukkig zag het hof dat in. En 
dat knullige optreden van de advocaat van de tegenpartij heeft ook wel 
meegeholpen.’ De zitting bij het hof kon namelijk pas een half uur later dan 
gepland beginnen, omdat de advocaat van de wederpartij haar koffertje niet 
open kon krijgen. Zij schrijft het verlies in hoger beroep toe aan de 
afwezigheid van haar cliënt, die op de president een sympathieke indruk had 
gemaakt, en klampt zich vast aan een laatste strohalm: ‘Ik heb de voor mijn 
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cliënt belangrijkste doelstelling gerealiseerd en dat is dat de distributie-over-
eenkomst beëindigd is.’ 

In zaak 10 nam de president een gedurfde beslissing die door het hof is te-
ruggedraaid. De president: ‘Niet valt uit te sluiten dat het publiek de 
aanduiding Beursplein 5 en Beursplein5.nl slechts associeert met het adres van 
AEX c.s. en niet ter onderscheiding van hun producten. Daarbij komt dat 
aanvaarding van Beursplein 5 en Beursplein5.nl als merk derden – er zijn op 
dit moment 35 bedrijven op dat adres gevestigd – zou verhinderen dezelfde of 
soortgelijke waren aan te duiden met deze woordcombinatie.’ Gratis reclame 
voor de advocaat van de winnaar, die echter niet gerust was op de uitkomst in 
hoger beroep. De advocaat van de wederpartij werd ingeruild voor de 
huisadvocaat die met een aanmerkelijk beter verhaal kwam. Het hof kwam tot 
een diametraal ander oordeel: ‘Tegen de geschetste achtergrond moet 
voorshands worden aangenomen dat tenminste een niet onbelangrijk deel van 
het in aanmerking komende publiek van in beleggingen geïnteresseerde 
personen het begrip “Beursplein 5” niet opvat als uitsluitend een weergave van 
het adres van Amsterdam Exchanges.’ De uiteindelijke verliezer: ‘Het was wel 
duidelijk dat we niet mochten winnen. Want dan zou de bodem zijn 
weggeslagen onder zo’n 45.000 websites die inhangen tussen een merk en een 
adres. Ik kon ook niet alert antwoorden op de suggestieve vragen van de 
voorzitter omdat ik hartstikke ziek was. Nee, het is niet helemaal fris. Het hof 
heeft ook verrassend snel uitspraak gedaan, een maand eerder dan ze hadden 
aangekondigd.’ 

Het Droste-effect in het verbintenissenrecht in combinatie met de eigenaar-
digheden van het kort geding verschaffen met andere woorden de rechter een 
grote mate van beoordelingsvrijheid en de advocaten en partijen een navenante 
attributievrijheid. 
 
Dit is de plaats om zaak 8 in- en ook weer uit te leiden. Eiser had met 
gedaagde een overeenkomst gesloten voor de exclusieve verkoop in Nederland 
van ‘pacemakers’ en andere door gedaagde gemaakte medische apparatuur. In 
dit kader werd een tweede overeenkomst gesloten waarbij een 
verkoopmanager aan het hoofd van het verkoopteam van gedaagde werd 
geplaatst. Artikel 3 hiervan luidt als volgt: ‘The agreement shall become 
effective starting October 1st, 1998, and shall remain in full force for the 
period ending December 31st, 2001. In case the parties do not agree about the 
budget and strategy for each following year, each party has the right to cancel 
the contract with a 3 months notice period to the end of the current year.’ Met 
als argument tegenvallende verkoopresultaten, stelde de gedaagde de 
verkoopmanager eind juni 1999 op non-actief en zegde de overeenkomst met 
eiser tijdig op. Deze beslissing kreeg gedaagde min of meer gedicteerd vanuit 
het hoofdkantoor in Italië waar besloten was om de Benelux-activiteiten te 
concentreren in Brussel. Eiser startte een bodemprocedure en een kort geding 
met als inzet nakoming van de overeenkomsten. In december 1999 wees de 
president in Utrecht de vordering toe: ‘Kern van het geschil van partijen betreft 
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de vraag of het voor gedaagde thans reeds mogelijk is de overeenkomst door 
opzegging te beëindigen op grond van artikel 3 daarvan. Nu de inhoud van dit 
artikel voor meerdere uitleg vatbaar is, komt het volgens vaste jurisprudentie 
bij de beantwoording van deze kernvraag aan op de zin die de betrokken 
partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijze aan 
bedoeld artikel mochten toekennen en hetgeen zij te dien aanzien 
redelijkerwijze van elkaar mochten verwachten mede in het licht van de 
verdere inhoud van de overeenkomst.’ Juristen onder ons herkennen hierin de 
Haviltex-formule (HR 13-3-1981, NJ 1981, 635) met – zo kunnen we nu toe-
voegen – de grootst denkbare graad van Droste-verkleining. Vooral de stellig-
heid waarmee de einddatum was gemarkeerd (‘full force’) en de vanuit het 
hoofdkantoor opgelegde reorganisatie, die los stond van de verkoopresultaten 
in Nederland, leidden tot een toewijzing. De toewijzing schudde het hoofdkan-
toor in Italië wakker.  

Een jaar na de op non-actiefstelling troffen partijen elkaar weer in hoger 
beroep. Van Schendel tegen de advocaat van appellante: ‘Dit kort geding kan u 
alleen maar psychologisch voordeel opleveren, want de inhoudelijke beslissing 
zal in de bodemprocedure in Utrecht genomen moeten worden. Ik voorspel u 
dat de contractperiode voorbij is voordat er een eindbeslissing ligt.’ Een week 
later was in Utrecht de comparitie van partijen in het kader van de bodempro-
cedure. Het Haviltex-arrest gaat aldus verder: ‘Daarbij kan mede van belang 
zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke 
rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht.’ Misschien moest de 
rechter daar wel aan denken bij de volgende dialoog: ‘Is er een jurist betrokken 
geweest bij de totstandkoming van de contracten?’ ‘Nee.’ ‘Dan moesten we dat 
ook maar niet doen bij de uitleg ervan. Ik kan u “mediation” aanraden, een 
experiment waar de rechtbank Utrecht aan mee doet. Dat betekent dat iemand 
met gezond verstand zich over uw probleem gaat buigen. Het verplicht u tot 
niets en het is nog gratis ook. Rechtspraak is wel een leerzame, maar meestal 
geen aangename ervaring.’  

Als de rechter zelf zegt dat van hem weinig goeds verwacht mag worden, 
waarom zou je als procespartij daar dan aan twijfelen? Een zelfde boemerang-
attributie* lokken speciaal kadi-rechters in kort geding uit als ze de bodempro-
cedure in afschrikwekkende bewoordingen ontraden. Wat is dat voor een rare 
bedrijfstak waar de leverancier afgeeft op de eigen dienstverlening? 

7. Rechters zijn ook maar mensen 

Wezenlijk aan Vrouwe Justitia is de veronderstelling dat ‘the human-ness of 
judges has virtually no effect on how courts decide cases’ (Frank, 1973:146). 
Van attributie aan de persoon van de rechter is sprake wanneer de uitkomst uit 
persoonskenmerken wordt verklaard. Hoewel tweede instantie, is speciaal de 
voorzitter van de kort geding kamer opvallend regelinggericht. Dat is niet al-
leen onze indruk, maar die wordt bevestigd door advocaten en drie procespar-
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tijen in ons bestand: ‘Deze president spreekt je tenminste rechtstreeks aan en 
stelt je vragen. Dat heb ik rechters nog nooit zien doen. Heel wat anders dan de 
president bij de rechtbank’, aldus de appellant in zaak 2. En appellant in zaak 
9, zelf jurist: ‘Van Schendel is net een strijkijzer: hij haalt alle kreukels uit het 
geschil en gaat echt tot de kern’. Een derde procespartij onderschrijft deze 
kadi-attributie*, maar dan in kritische zin: ‘Pas toen ik zei: “Met wie moet ik 
dan praten? De kraakbeweging heeft geen gezicht”, antwoordde hij iets in de 
trant van: “Ja, daar heeft u eigenlijk wel gelijk in”, en hield hij op met z’n po-
gingen om de krakers er met zachte hand en in overleg uit te krijgen’ (zaak 7). 
Een andere attributie aan de persoon van de rechter is destijds verwoord door 
Van Schellen (1983), thans vice-president van het hof Den Haag: de Hoge 
Raad zou de neiging hebben om in gevallen van ongelijkwaardige partijen de 
zwakkere partij te beschermen (Robin Hood-attributie*). Volgens de advocaat 
van de verzekeringsmaatschappij zit raadsheer Tjittes achter de volgende pas-
sage in zaak 6, die een opening biedt aan het slachtoffer van letselschade: ‘Wel 
staat vast dat het vóór het verstrijken van de verjaringstermijn toezenden van 
de concept-dagvaarding een handeling is die de lopende verjaring heeft gestuit. 
Het lijdt immers geen twijfel dat die handeling heeft te gelden als een schrifte-
lijke aanmaning in de zin van artikel 3:317 BW. Dat betekent dat de verjaring, 
ondanks het beroep daarop door de verzekeringsmaatschappij in dit kort 
geding gedane beroep, niet is ingetreden.’19  

Advocaten en procespartijen zijn over het algemeen meer te spreken over 
het hof dan over de president. Zo zegt eiser, tevens appellant in zaak 3: ‘Mijn 
vertrouwen in de rechter had een behoorlijke deuk opgelopen bij de rechtbank. 
De president liet alleen de advocaten praten en die van mij bakte er niet veel 
van. Bij het hof was de sfeer veel ontspannener en kon je ook zelf aan het 
woord komen. Ik was het ook wel met de voorzitter eens dat we met een uit-
spraak niet veel verder zouden komen.’ En de advocaat die twee keer in ons 
bestand van slechts 10 zaken voorkomt (appellant in zaak 5 en advocaat van 
geïntimeerde in zaak 10) is zozeer over het hof te spreken dat hij de indruk 
maakt geen kans voorbij te laten gaan om het hof met een bezoek te vereren.  

Een laatste te signaleren attributie is het tijdsverloop* tussen de eerste en 
de tweede instantie. In zaak 2 had de president op 9 december 1999 gedaagde 
bevolen om het bedrijfspand per 1 mei 2000 te ontruimen. Zijn advocaat was 
stomweg vergeten om op tijd een verlengingsverzoek op grond van artikel 28-e 
Huurwet in te dienen. Een mr. Stoethaspel-attributie zou dus volkomen terecht 
zijn, maar gedaagde zit iets anders veel meer dwars: ‘Ik vind advocaten maar 
slecht volk. Voor een telefoongesprek van vijf minuten krijg je al een nota! Als 
ik u volgende week een rekening stuur omdat u me nu telefonisch wat vragen 
stelt, staat u toch ook raar te kijken? Wanneer ik als zakenman zoiets zou doen, 
hou ik geen klant meer over.’ Maar dit terzijde. Het hoger beroep van 

                                                           
19  Beide partijen hebben cassatie-advies gevraagd, maar de twee cassatie-advocaten 

hebben een cassatieprocedure ontraden. 
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gedaagde diende op 5 april, terwijl het nieuwe bedrijfspand uiterlijk 1 septem-
ber klaar zou zijn. Een onderlinge regeling lag dus voor de hand.20 Zaak 4 is 
een tweede voorbeeld: de erkenning in tweede instantie van verschillende 
schulden maakte het mogelijk om het beslag gedeeltelijk op te heffen. De 
advocaat van de beslaglegger: ‘Als de feitelijke situatie verandert, moet de 
juridische beoordeling ook veranderen.’ De schijn van het procesverloop in de 
tabel, die suggereert dat de beoordelende rechter de belangrijkste verklaring is 
voor uitkomsten, kan dus bedriegen. Wie in hoger beroep gaat zal ook altijd 
proberen de zaak beter te presenteren dan in eerste aanleg. Eiser in zaak 4 heeft 
overigens alle vertrouwen verloren nadat een onbetaalde rekening, die bij de 
mondelinge behandeling van het hof boven tafel kwam, tot een tweede beslag 
heeft geleid dat pas aan de vooravond van de behandeling in hoger beroep in 
een onderlinge regeling geeindigd is. ‘Het verschil in inzicht stoort me enorm. 
Rechters informeren zich onvoldoende, een en al slordigheid.’ Deze attributie 
kenden we al, daar zijn we mee begonnen. 

8. Conclusie 

Dit artikel is een terreinverkenning voor een omvangrijker onderzoek, waarvan 
het doel is om na te gaan hoe zakenmensen – een groep afnemers van korte ge-
dingen die zich geen knollen voor citroenen laat verkopen – attribueren en wat 
dat betekent voor hun vertrouwen in recht en rechtspraak. Het ijkpunt is attri-
butie aan Vrouwe Justitia. Acht andere attributies zijn de revue gepasseerd en 
ze relativeren allemaal in meer of mindere mate de attributen van Vrouwe Jus-
titia. Maar zolang rechters en advocaten de indruk weten te maken dat ze 
integer (blinddoek) en professioneel (weegschaal) met de belangen van 
partijen omgaan, zullen slechts weinigen bezwijken voor de lokroep van 
Franks cynisch realisme: ‘the decision will depend on the peculiar personality 
of the particular trial judge who happens to be sitting’ (Frank, a.w.: 154). Alsof 
uit het onbetwistbare feit dat rechters ook maar mensen zijn volgt dat ze hun 
subjectieve voorkeuren volgen! De voornaamste risicofactor is de advocaat 
van de verliezer die geneigd zal zijn het slechte nieuws te verpakken in cynisch 
realisme. ‘There really are no rules here, just people’, aldus kon Sarat noteren 
uit de mond van een advocaat (Sarat & Felstiner, 1995: 96). De procespartij 
die deze interpretatie van de advocaat overneemt, verliest alle geloof in recht 
en rechtspraak.  

                                                           
20  De advocaat van appellant, die rekende op een kostenveroordeling van geïntimeer-

de, dreigde nog roet in het eten te gooien, maar werd terecht gewezen door de voor-
zitter: ‘We gaan niet open breken wat bereikt is.’ 
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Het gemengde succes van de Rechtseenheidskamer 
Over behoorlijke rechtspleging en rechtseenheid  

in de vreemdelingenrechtspraak 

M.P. Verberk 

1. Inleiding 

Het vreemdelingenrecht is een terrein waar juridisch en humanitair gecompli-
ceerde vraagstukken spelen. In Nederland zijn ongeveer tachtig vreemdelin-
genrechters,1 die zich jaarlijks uitspreken over ongeveer 35.000 vreemdelin-
genzaken.2 De vreemdelingenrechtspraak is op een aantal punten fundamen-
teel anders georganiseerd dan de reguliere bestuursrechtspraak. De afwijkingen 
zijn terug te voeren op het gegeven dat na invoering van de Vreemdelingenwet 
in 1994 de mogelijkheid van hoger beroep in de vreemdelingenrechtspraak is 
afgeschaft. Het ontbreken van een hoger beroepsmogelijkheid noodzaakte tot 
het instellen van waarborgen om de eenheid in uitspraken van de vreemdelin-
genrechters te bewaken. Een van deze waarborgen, de Rechtseenheidskamer, 
zal in deze bijdrage centraal staan. Binnen de vreemdelingenrechtspraak heeft 
zich – door nood gedwongen – een onorthodoxe werkwijze ontwikkeld: een 
werkwijze van rechterlijk overleg en wetenschappelijke studie rondom een 
aantal geselecteerde casus, die vervolgens door de Rechtseenheidskamer wordt 
behandeld. Tegen deze manier van werken kunnen stevige bezwaren worden 
geuit. Maar uit het oogpunt van rechtseenheid is de werkwijze een groot succes 
gebleken: zowel vreemdelingenrechters als overige betrokkenen bij de vreem-
delingenrechtspleging geven aan dat van uitspraken van de Rechtseenheidska-
mer een belangrijke uniformerende werking uitgaat. Ook uit de jurisprudentie 
blijkt dat uitspraken van de Rechtseenheidskamer een belangrijke rol spelen.  

Met de invoering van de nieuwe Vreemdelingenwet 2000 zal hoger beroep 
in de vreemdelingenrechtspraak worden ge(her)introduceerd.3 Dat tast het be-
staansrecht van de Rechtseenheidskamer aan: deze is immers ontstaan om in de 
lacune te voorzien die was ontstaan doordat in de vreemdelingenrechtspraak 
geen hoger beroep mogelijk was. Deze bijdrage wordt afgesloten met een re-
flectie op een mogelijke toekomstige rol van de Rechtseenheidskamer, waarbij 

                                                           
1  In 1999 waren er 76 vreemdelingenrechters.  
2  In 1995 werden 28.026 zaken behandeld, in 1996 33.101, in 1997 37.847 en in 

1998 35.338. 
3  Ten tijde van het schrijven van deze bijdrage lag de nieuwe Vreemdelingenwet bij 

de Eerste Kamer. 
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we voorstellen doen waarmee de positieve effecten van de Rechtseenheidska-
mer kunnen worden behouden.  

In deze bijdrage staan niet zozeer de gevolgen van uitspraken van de rech-
ter voor de betrokken partijen centraal, maar de impact van uitspraken op de 
vreemdelingenrechtspraak: in hoeverre laten vreemdelingenrechters zich wat 
gelegen liggen aan eerdere uitspraken van hun collega-rechters? In hoeverre is 
er sprake van eenheid in uitspraken van vreemdelingenrechters en hoe wordt 
rechtseenheid bereikt? Deze bijdrage is gebaseerd op een grootschalig onder-
zoek naar opvattingen over rechtseenheid in de vreemdelingenrechtspraak en 
naar de mechanismen die de eenheid in uitspraken trachten te bewaken, uitge-
voerd door B&A Groep in samenwerking met de universiteit van Utrecht 
(Thieme e.a., 1999). Het onderzoek heeft bestaan uit een schriftelijke enquête 
onder betrokkenen bij de vreemdelingenrechtspleging (vreemdelingenrechters, 
rechtshulpverleners, e.a.; N=2094), 21 diepte-interviews en een verkenning 
van de jurisprudentie. 

                                                          

2. De Rechtseenheidskamer: enkele achtergronden 

Het Vreemdelingenrecht is een relatief jong rechtsterrein waarbinnen in korte 
tijd vele ontwikkelingen hebben plaatsgevonden.5 Ten tijde van het onderzoek 
(medio 1999) was de nieuwe Vreemdelingenwet 2000 in ontwikkeling en was 
de ‘oude’ Vreemdelingenwet van 1994 geldend recht. Met de invoering van de 
vreemdelingenwet 1994 is de procesgang in het vreemdelingenrecht in grote 
lijnen conform de Algemene wet bestuursrecht gebracht,6 met twee belangrij-
ke uitzonderingen. Ten eerste is in de vreemdelingenrechtspraak geen hoger 
beroep mogelijk: de vreemdelingenrechter spreekt recht in eerste en laatste in-
stantie.7 Ten tweede is voor Vreemdelingenzaken de (sector bestuursrecht van 
de) arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage de enige bevoegde rechter. Het 
voorstel voor de Vreemdelingenwet 2000 voorziet in (her-)invoering van een 
hoger beroepsmogelijkheid. 

Jaarlijks worden grote aantallen vreemdelingenzaken aan de rechter voor-
gelegd. Gezien het grote aantal procedures, zijn vier rechtbanken aangewezen 

 
4  38 rechters, 159 rechtshulpverleners, 6 vertegenwoordigers van belangenorganisa-

ties, 6 vertegenwoordigers van de “Staat” (UPV, landsadvocaat) hebben de vragen-
lijst ingevuld teruggestuurd. 

5  Zie voor een historisch overzicht: Groenendijk, 1996. 
6  Voor 1994 werden de zaken die thans door de vreemdelingenrechter worden afge-

daan, deels behandeld door de kort gedingrechter en deels door de bestuursrechter 
via een AROB-procedure. Bij de eerste categorie ging het veelal om uitzettingsza-
ken waarbij men in laatste instantie cassatie kon instellen bij de Hoge Raad. Bij de 
tweede categorie (toelatingszaken) was de Afdeling rechtspraak van de Raad van 
State het hoogste orgaan.  

7  Zie voor een reflectie op de discussie over de afschaffing van hoger beroep in 
vreemdelingenzaken: Fernhout, 1995  
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die fungeren als “nevenzittingsplaats” van de Haagse rechtbank: het zou onmo-
gelijk zijn om al deze procedures binnen een rechtbank af te handelen. Ten 
tijde van het onderzoek waren er naast de Haagse rechtbank vier nevenzittings-
plaatsen: Amsterdam, Den Bosch, Haarlem en Zwolle.8 

Rechtseenheid in vreemdelingenzaken 

Rechtseenheid wordt gezien als een belangrijke bepalende factor voor de kwa-
liteit van rechtspraak. Het belang dat in de literatuur wordt toegekend aan 
rechtseenheid, staat in een schril contrast met de aandacht die wordt besteed 
aan begripsafbakening: het is vrij onduidelijk wat precies onder rechtseenheid 
kan worden verstaan. Er worden directe verbanden gelegd tussen het begrip 
rechtseenheid en rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. Ook factoren als consis-
tentie en voorspelbaarheid spelen een rol bij de beoordeling van rechtseenheid. 
Hier hanteren we de volgende definitie: van rechtseenheid in de vreemdelin-
genrechtspraak kan worden gesproken als sprake is van: 
a. uniformiteit in uitspraken van de vreemdelingenkamer – dit betekent een 

eenduidige interpretatie van juridische begrippen – en 
b. een adequate belangenafweging – enerzijds betekent dit dat dezelfde belan-

gen worden gewogen, anderzijds dat een consistente weging van die belan-
gen plaatsvindt. 

 
Een aantal structuurkenmerken van de vreemdelingenrechtspraak vormt een 
bedreiging voor de rechtseenheid. In de eerste plaats het ontbreken van hoger 
beroep: uitspraken van een hoger beroepsrechter bieden een houvast voor rech-
ters die zaken in eerste aanleg behandelen, dit houvast ontbreekt in de vreem-
delingenrechtspraak. In de tweede plaats vormt de grote hoeveelheid zaken, die 
gespreid over vijf zittingsplaatsen worden behandeld, een bedreiging voor de 
rechtseenheid. Voor een individuele rechter is het lastig het overzicht te hou-
den. Een derde bedreigende factor is het gegeven dat de rechtspleging in 
vreemdelingenzaken meestal unusrechtspraak betreft. 

                                                           
8  Recentelijk is het artikel in de Vreemdelingenwet dat toeziet op het aantal neven-

zittingsplaatsen aangepast: in principe mogen alle negentien rechtbanken nu be-
schikken over een sector vreemdelingenzaken. Ten tijde van het schrijven en ver-
schijnen van deze bijdrage beschikten ook de rechtbanken Assen en Arnhem over 
een Vreemdelingenkamer. Dordrecht, Utrecht en Groningen zullen waarschijnlijk 
volgen.  
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Waarborgen voor rechtseenheid 

Om de eenheid in uitspraken van de vreemdelingenrechters zo goed mogelijk 
te waarborgen, heeft de Haagse rechtbank een aantal – onderling samenhan-
gende – initiatieven ontplooid.9 

De coördinatoren van de verschillende zittingsplaatsen van de vreemdelin-
genkamer vergaderen maandelijks onder leiding van de landelijke coördinator 
van de Vreemdelingenkamer in het Vreemdelingenberaad.10 Het Vreemdelin-
genberaad formuleert adviezen/aanbevelingen die strikt genomen niet bindend 
zijn voor een individuele rechter, maar die wel een zekere (zelf)binding van 
rechters binnen de verschillende zittingsplaatsen beogen. De advie-
zen/aanbevelingen worden gepubliceerd in het Vreemdelingenbulletin, dat al-
leen voor vreemdelingenrechters toegankelijk is.  

Het Vreemdelingenbulletin wordt uitgegeven door het Stafbureau. Het 
Stafbureau is ingesteld door de Haagse rechtbank en heeft als taak het verza-
melen en verspreiden van feitelijke en juridische informatie, en het opstellen 
van juridische adviezen over complexe rechtsvragen. Naast de advie-
zen/aanbevelingen van het Vreemdelingenberaad, bevat het Vreemdelingen-
bulletin ook de juridische adviezen van het stafbureau. Als bijlage bij het 
Vreemdelingenbulletin verzorgt het Stafbureau een Jurisprudentiebijlage. Het 
Stafbureau werkt in principe uitsluitend ter ondersteuning van de vreemdelin-
genrechters.11 

Naast de algemene lijnen die worden uitgezet in de adviezen van het 
Vreemdelingenberaad en van het stafbureau, worden specifieke (voorbeeld-
)casus behandeld door de Rechtseenheidskamer. Formeel is de Rechtseenheids-
kamer (hierna: REK) een gewone meervoudige kamer. Informeel is echter 
sprake van een aangepaste procedure, waardoor vele vreemdelingenrechters in 
meer of mindere mate feitelijk zijn betrokken bij de totstandkoming van de 
                                                           
9  Naast de initiatieven van de Haagse rechtbank, zijn er binnen de verschillende zit-

tingsplaatsen vormen van collegiaal overleg en collegiale toetsing ontwikkeld, die 
eveneens uniformiteit in uitspraken beogen te realiseren. De diverse zittingsplaatsen 
hebben op onderdelen een eigen ‘beleid’ opgesteld, waarbij als uitgangspunt geldt 
dat men slechts van dit beleid afwijkt na consultatie van collega’s.  

10  Er is een onderscheid in het ‘Vreemdelingenberaad I’ en het ‘Vreemdelingenberaad 
II’. Aan het ‘Vreemdelingenberaad I’ nemen deel de coördinatoren van de ver-
schillende zittingsplaatsen van de vreemdelingenkamer, de landelijke coördinator, 
en twee medewerkers van het stafbureau. In dit Vreemdelingenberaad komen naast 
kwesties van personele en logistieke aard, ook vragen van juridische aard aan de 
orde, waarbij wordt geprobeerd een gemeenschappelijk standpunt te bereiken. Er 
wordt onderscheid gemaakt in een Vreemdelingenberaad Ia (organisatorisch/logis-
tiek) en een Vreemdelingenberaad Ib (inhoudelijke kwesties). Het ‘Vreemdelingen-
beraad II’ gaat over organisatorische/logistieke kwesties. Aan dit beraad nemen 
deel de manager van het stafbureau en de managementondersteuners van de ver-
schillende zittingsplaatsen.  

11  Alleen de Jurisprudentiebijlage bij het Vreemdelingenbulletin wordt breder ver-
spreid. 
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uitspraak. Met de REK wordt een zekere vorm van unificerende rechtspraak 
geïntroduceerd bij afwezigheid van een hoger beroepsrechter. REK-uitspraken 
beogen richting te geven aan volgende uitspraken die over dezelfde rechts-
vraag handelen. 

De REK-procedure 

De procedure rondom de verwijzing naar en behandeling door de REK is niet 
wettelijk vastgelegd, maar is gebaseerd op afspraken die zijn gemaakt in het 
kader van het Vreemdelingenberaad. De REK is formeel een gewone meervou-
dige kamer, waarin de landelijke coördinator en twee rechters uit (steeds) ver-
schillende zittingsplaatsen zitting hebben. Bij de zitting zijn echter ook rechters 
uit de overige zittingsplaatsen vertegenwoordigd in de zaal. Zij zijn op precies 
dezelfde wijze betrokken bij de voorbereiding en bij het raadkameren als de 
rechters die achter de tafel plaatshebben. Zij hebben de beschikking over de 
volledige procesdossiers en hebben de mogelijkheid om aan te geven dat zij 
bepaalde vragen tijdens de zitting gesteld willen zien. Na afloop van de zitting 
nemen alle zes rechters deel aan het raadkamer-overleg en aan de definitieve 
vaststelling van de uitspraak.  

Een zaak kan aan de REK worden voorgelegd als is geconstateerd dat de 
jurisprudentie ten aanzien van een bepaalde rechtsvraag (sterk) uiteenloopt. 
Daarnaast kunnen ook (potentieel) precedentscheppende zaken aan de REK 
worden voorgelegd; het gaat dan om zaken die naar het oordeel van de rechter-
lijke macht om spoedige duidelijkheid vragen. Een zaak kan op verschillende 
manieren worden doorverwezen naar de REK. In de eerste plaats kan een indi-
viduele rechter op eigen initiatief een zaak doorverwijzen, na overleg met de 
plaatselijke coördinator en eventueel ook het stafbureau.12 In de tweede plaats 
kan het Vreemdelingenberaad besluiten dat een bepaalde rechtsvraag dient te 
worden voorgelegd aan de REK. Vervolgens worden de verschillende zittings-
plaatsen benaderd met het verzoek specifieke zaken te selecteren waarin de be-
treffende rechtsvraag aan de orde is. Deze zaken worden naar de secretaris van 
de REK gestuurd, die vervolgens samen met de voorzitter een zaak selecteert. 
In de derde plaats kunnen partijen verzoeken om doorverwijzing naar de REK. 
De rechter bepaalt of een dergelijk verzoek wordt gehonoreerd; er is geen spra-
ke van een recht voor partijen om een zaak door de REK te laten behandelen. 
Als duidelijk is welke zaak naar de REK zal worden doorverwezen, dan be-
paalt het Vreemdelingenberaad welke procedurele gevolgen de verwijzing 
heeft voor lopende en nieuwe zaken waarin een soortgelijke problematiek 
speelt.  

                                                           
12  Een doorverwijzing door een individuele rechter heeft het karakter van een uit-

spraak, waarin de in het geding zijnde problematiek in het algemeen wordt bespro-
ken en waarin – optioneel – alvast een voorlopig oordeel wordt gegeven.  
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Binnen en buiten de rechterlijke macht wordt veel aandacht besteed aan de 
REK-zittingen. Voorafgaand aan de zitting worden de REK-casus veelal be-
sproken binnen de zittingsplaatsen in het kader van het jurisprudentie-overleg. 
De secretaris van de REK bericht aan diverse partijen (De Nederlandse Orde 
van Advocaten, FORUM, Vluchtelingenwerk Nederland, Amnesty Internation-
al en de Stichtingen Rechtsbijstand Asiel) wanneer de REK-zitting zal plaats-
vinden en welke zaken zullen worden behandeld. In vaktijdschriften worden 
overzichten gegeven van op handen zijnde REK-zittingen, en worden REK-
uitspraken uitgebreid behandeld.  

De REK behandelt jaarlijks slechts enkele tientallen zaken, minder dan 
0,1% van het totaal aantal vreemdelingenzaken.13 

3. Bezwaren tegen de Rechtseenheidskamer 

Tegen de hierboven geschetste werkwijze van de REK worden diverse bezwa-
ren geuit. Zowel geïnterviewden in het onderzoek als commentatoren uit de 
wetenschap constateren een spanning tussen de werkwijze van de REK en wet-
telijke bepalingen ten aanzien van de procesgang. Daarnaast wordt inhoudelij-
ke kritiek geleverd op de uitspraken van de Rechtseenheidskamer, en kunnen 
praktische kanttekeningen worden geplaatst bij de werkwijze.  

Rechtseenheidskamer: een onbehoorlijke procesgang? 

De meeste bezwaren tegen de werkwijze van de REK gaan over de proces-
gang: op een aantal punten is de werkwijze van de REK strijdig met normen 
ten aanzien van een goede procesorde. Belangrijke procesrechtelijke normen 
zijn openbaarheid, helderheid over de besluitvorming en navolgbaarheid. Voor 
de procespartijen moet volstrekt helder zijn welke rechters op basis van welke 
argumenten tot hun oordeel zijn gekomen. Enkele elementen uit de werkwijze 
van de REK staan hiermee op gespannen voet.  

Bij de ontwikkeling van een REK-uitspraak zijn meer rechters betrokken 
dan de drie rechters die uiteindelijk het vonnis ondertekenen. Aan de raadka-
mer-besprekingen rondom een REK-zaak nemen zes rechters deel: de landelij-
ke coördinator van de Vreemdelingenkamer en een rechter uit elke zittings-
plaats. De drie ‘extra’-rechters die tijdens de zitting in de zaal plaatsnemen zijn 
in de raadkamer gelijkwaardig aan de landelijke coördinator en de twee rech-
ters ‘achter de tafel’, en oefenen feitelijk invloed uit op de procesgang hoewel 
zij formeel voor de procespartijen ‘onzichtbaar’ blijven. Dit is in strijd met 

                                                           
13  In 1994, het jaar dat de REK is ingesteld, kreeg zij 28 zaken te verwerken, waarvan 

er dertien in datzelfde jaar werden afgehandeld. In 1995 zijn elf zaken doorgestuurd 
naar de REK, in 1996 waren het er 40, in 1997 41 en in 1998 33. 
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artikel 55c van de Wet op de rechterlijke organisatie dat een behandeling met 
ten hoogste drie rechters voorschrijft. Bovendien is sprake van strijd met arti-
kel 8:77 lid 1 onder d. Awb dat bepaalt dat de uitspraak de namen behoort te 
vermelden van de rechters die de zaak hebben behandeld (Thieme e.a., 1999: 
93-94).  

Daar komt bij dat naast deze zes rechters die direct zijn betrokken bij de 
beraadslagingen in de raadkamer, een groot aantal vreemdelingenrechters indi-
rect invloed kan uitoefenen op de procesgang. De ‘raadkamerende’ rechters 
voeren veelal overleg binnen de eigen rechtbank – in het kader van jurispru-
dentie-overleggen – over de voorliggende casus, zodat goedbeschouwd alle 
vreemdelingenrechters in Nederland hebben kunnen meedenken. Dit lijkt 
moeilijk te verenigen met het gestelde in de artikelen 26 en 28 van de Wet op 
de rechterlijke organisatie, waarin de beslotenheid van de Raadkamer wordt 
geregeld. D’Oliveira (1999) is van mening dat dit “onzichtbaar mee-
raadkameren en dokteren aan concept-uitspraken” in strijd is met de beginselen 
van behoorlijke rechtspleging.14 
 
Ook ten aanzien van aan de REK gelieerde instituties als het Vreemdelingen-
beraad en het Stafbureau wordt gesteld dat deze de procesgang kunnen vertroe-
belen. De adviezen van het Vreemdelingenberaad en de adviezen en notities 
die het stafbureau publiceert in het Vreemdelingenbulletin zijn niet openbaar. 
Uit ons onderzoek blijkt, dat rechters veel waarde hechten aan deze adviezen: 
een overgrote meerderheid van de vreemdelingenrechters is van mening dat het 
belang van de adviezen van het Vreemdelingenberaad en het Stafbureau (zeer) 
groot is voor de rechtseenheid.15 Het merendeel van de rechters geeft aan de 
adviezen (zeer) vaak of regelmatig ter harte te nemen in overwegingen bij een 
(individuele) vreemdelingenzaak, en heeft de indruk dat de impact van aanbe-
velingen en adviezen van het vreemdelingenberaad (zeer) groot is. Overige be-
trokkenen bij de vreemdelingenrechtspleging (advocaten, be-
langenorganisaties, staat) hebben weinig zicht op de impact van deze adviezen 
(deze zijn immers niet openbaar), maar vermoeden dat deze eerder belangrijk 
dan onbelangrijk zijn voor het bewaken van de rechtseenheid.  

Al helemaal gezien het belang dat rechters hechten aan de adviezen van het 
vreemdelingenberaad en het stafbureau, is het de vraag of de beslotenheid er-
van niet op gespannen voet staat met beginselen van een goede procesorde. Als 
de adviezen van invloed zijn op de oordeelsvorming van een rechter in een 
individuele zaak, is het de vraag of de adviezen niet ook ter beschikking dienen 
te worden gesteld aan de procederende partijen. Het merendeel van de geën-
quêteerde rechtshulpverleners (58%) vindt het principieel onjuist dat de aanbe-
                                                           
14  Zie voor een overzicht van kritiek op de procesgang rondom de REK en een reactie 

op deze kritiek: Van Bennekom, 1998. 
15  79% van de rechters acht het belang van de adviezen in het vreemdelingenbulletin 

van het stafbureau en de adviezen in het Vreemdelingenberaad (zeer) groot voor de 
rechtseenheid.  
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velingen en adviezen van het Vreemdelingenberaad buiten de invloedssfeer 
van procespartijen aan vreemdelingenrechters worden verstrekt (tabel 1). De 
rechters zijn het daar niet mee eens: slechts 14% van de rechters is dezelfde 
mening toegedaan. Zij vinden dat het de rechtseenheid en de rechtsontwikke-
ling ten goede komt als rechters onderling in beslotenheid kunnen discussiëren 
over rechtsvragen.  
 
Tabel 1. Stelling 

Stelling:  % (zeer) 
mee eens 

% neu-
traal 

% (zeer) 
mee 

oneens 
Rechters 13,5 2,7 78,4 “Het is principieel onjuist dat 

de aanbevelingen en adviezen 
(van het Vreemdelingenberaad) 
buiten de invloedssfeer van 
procespartijen aan collega-
rechters worden verstrekt” 

Rechtshulp- 
verleners 

 
57,5 

 
19,7 

 
17,3 

 
Zoals hiervoor beschreven, bepalen vreemdelingenrechters alleen of in onder-
ling overleg – in het kader van het Vreemdelingenberaad – welke zaak aan de 
REK zal worden voorgelegd. Partijen kunnen verzoeken om een zaak door te 
verwijzen naar de REK, maar de rechters bepalen of dat ook gebeurt. In de 
praktijk komt het zelden voor dat een van de procederende partijen verzoekt 
om doorverwijzing naar de REK. Op deze doorverwijzingssystematiek wordt 
kritiek geleverd. Volgens Fernhout (1995) verdient “…een rechtseenheids-
voorziening die afhankelijk is van verwijzing door de vreemdelingenrechter 
zelf [...] die naam niet. Partijen hebben op deze wijze op de rechtseenheid geen 
greep.”  

Inhoudelijke bezwaren tegen REK-uitspraken 

Naast de bezwaren ten aanzien van de procesgang, wordt ook inhoudelijk com-
mentaar geleverd op uitspraken van de REK. Hoewel zowel rechters als niet-
rechters in het algemeen positief oordelen over de kwaliteit van de REK-uit-
spraken en over de impact ervan op de vreemdelingenrechtspraak, zijn er ook 
punten van kritiek. Twee elementen staan in de kritiek centraal: REK-uitspra-
ken hebben te zeer een ‘compromiskarakter’, hetgeen de helderheid van de uit-
spraken niet ten goede komt, en de REK heeft de neiging om ‘op de stoel van 
het bestuur’ te gaan zitten.  

Het merendeel van de respondenten in onze enquête – zowel rechters als 
niet-rechters – vindt dat de REK eenduidige, duidelijke antwoorden geeft op de 
voorgelegde rechtsvragen. Een minderheid van ongeveer 20% is het daar ech-
ter niet mee eens en vindt juist dat de REK regelmatig dubbelzinnige/ondui-
delijke antwoorden geeft. Zij wijten onduidelijkheden aan het feit dat de uit-
spraken een ‘compromiskarakter’ krijgen door de interactieve wijze waarop de 
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REK-uitspraken tot stand zijn gekomen (zie hierna). Meerdere rechters met 
soms uiteenlopende visies dienen tezamen tot overeenstemming te komen.  

In de praktijk speelt de REK een stimulerende rol bij het (verduidelijken 
van) beleid. Door uitspraken van de REK worden beleidsmatige kaders en be-
grippen nader gespecificeerd. Sommigen beoordelen dat positief, anderen vin-
den dat de rechter teveel op de stoel van het bestuur gaat zitten. Een enkele res-
pondent geeft aan dat de REK soms te ver gaat in haar uitspraken: met name 
door ‘overwegingen ten overvloede’ – waarin feitelijk beoordelingen over het 
beleid worden uitgesproken – heeft de REK soms de neiging om ‘op de stoel 
van het bestuur’ te gaan zitten.16 In dit verband is de door een van onze ge-
sprekspartners naar voren gebrachte uitspraak, dat de REK meer bepalend is 
voor de beleidsbepaling dan politieke besluitvorming, illustratief. 

Praktische bezwaren: doorlooptijden en werkbelasting 

Ruim een derde van de vreemdelingenrechters en ruim 40% van de geënquê-
teerde rechtshulpverleners vinden dat afdoening van zaken door de REK zorgt 
voor onnodige vertraging. Die vertraging geldt niet alleen de concrete zaak die 
aan de REK wordt voorgelegd, maar veelal ook andere zaken die betrekking 
hebben op dezelfde rechtsvraag. De behandeling van lopende en nieuwe zaken 
die handelen over dezelfde problematiek als de REK-casus, wordt vaak opge-
schort tot na de REK-zitting. Het Vreemdelingenberaad kan besluiten tot op-
schorting van vergelijkbare zaken. Ook bij de IND komt het voor dat zaken 
“op de plank” liggen in afwachting van een REK-uitspraak. 

Een ander praktisch bezwaar ten aanzien van de REK-procedure is de 
werklast die met een dergelijke procedure gepaard gaat. Vrijwel alle rechters 
en niet-rechters die wel eens betrokken zijn geweest bij een REK-zaak, geven 
aan dat behandeling ervan veel meer tijd in beslag neemt dan een reguliere – 
meervoudige – zaak. Overigens geven enkele rechtshulpverleners aan dat daar 
tegenover staat dat de behandeling van een REK-zaak een zekere status geeft.  

4. Het succes van de Rechtseenheidskamer 

Ondanks de hiervoor beschreven bezwaren kan op basis van het onderzoek 
worden geconstateerd dat de REK als rechtseenheidsinstrument een groot suc-
ces is gebleken. Uit het onderzoek komt prominent naar voren dat zowel rech-
ters als niet-rechters veel waarde hechten aan uitspraken van de REK. Deze 
paragraaf behandelt het succes van de REK en gaat in op verklaringen voor dit 
succes.  

                                                           
16  Zie ook: Verberk, 2000. 
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De REK als rechtseenheidsinstrument ‘nummer 1’ 

In het onderzoek is respondenten gevraagd naar het belang dat zij toekennen 
aan diverse ‘rechtseenheidsinstrumenten’: de REK, uitspraken van het ge-
rechtshof inzake bewaringszaken, publicatie en bespreking van jurisprudentie, 
literatuur (inclusief annotaties bij jurisprudentie), het vreemdelingenbulletin, 
het Vreemdelingenberaad, rechterlijk overleg, cassatie in belang der wet en 
richtlijnen van de Haagse rechtbank. Alle respondentgroepen (rechters, rechts-
hulpverleners, belangenorganisaties en staat) vinden de REK het belangrijkste 
rechtseenheidsinstrument (tabel 2). De rechters zijn het meest uitgesproken in 
hun opvatting. Slechts een enkele rechtshulpverlener vindt REK-uitspraken 
niet belangrijk voor rechtseenheid. Rechters vinden na REK-uitspraken rech-
terlijk overleg en het vreemdelingenberaad vooral bepalend als waarborg voor 
uniformiteit in uitspraken; rechtshulpverleners verlaten zich naast REK-
uitspraken vooral op overige jurisprudentie en literatuur.  
 
Tabel 2. Hoe belangrijk zijn de diverse rechtseenheidsinstrumenten voor 
het verkrijgen van rechtseenheid? (antwoorden uitgedrukt in een rapport-
cijfer) 

Rechtseenheidsinstrument Rechters Rechtshulpverleners 
Rechtseenheidskamer 9,3 8,8 
Uitspraken gerechtshof 6,5 6,0 
Jurisprudentie 7,4 7,5 
Literatuur 7,1 6,6 
Vreemdelingenbulletin 7,2 5,517

Vreemdelingenberaad 7,4 5,518

Rechterlijk overleg 7,9 5,9 
Cassatie 3,1 3,6 
Richtlijnen Den Haag 5,8 6,0 

 
In het onderzoek is gebleken dat het enthousiasme over de REK groot is: direct 
betrokkenen bij de vreemdelingenrechtspleging vinden de REK ‘een trou-
vaille’, een ‘aardige vondst’, de ‘beste oplossing gezien de omstandigheden’. 
Hoewel rechters in de regel iets positiever zijn over het instituut dan niet-rech-
ters, kennen ook rechtshulpverleners en belangenorganisaties de REK een be-
langrijke status toe. Tabel 3 bevat reacties van rechters en rechtshulpverleners 
op enkele stellingen over de impact van REK-uitspraken.  

 

                                                           
17  In principe kunnen rechtshulpverleners niet beschikken over het Vreemdelingen-

bulletin. Waarschijnlijk hebben rechtshulpverleners bij het aangeven van het belang 
van het Vreemdelingenbulletin voor rechtseenheid, gedacht aan de Jurisprudentie-
bijlage bij het vreemdelingenbulletin, die wel breder wordt verspreid.  

18  Rechtshulpverleners hebben geen inzicht in het Vreemdelingenberaad. Waarschijn-
lijk hebben zij hun vermoeden ten aanzien van de impact van het vreemdelingenbe-
raad aangegeven.  
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Tabel 3. Stellingen over de impact van REK-uitspraken 
Stelling:  % (zeer) 

mee 
eens 

% neu-
traal 

% (zeer) 
mee 

oneens 
Rechters 89,1 2,6 5,3 “De REK brengt eenheid tot 

stand na gebleken divergentie” Rechtshulp- 
verleners 

72,4 17,6 8,2 

Rechters 55,2 15,8 28,9 “De REK voorkomt divergentie 
in de rechtspraak” Rechtshulp- 

verleners 
36,0 28,5 33,5 

Rechters 0 5,3 94,7 “De uitspraken van de REK zijn 
nauwelijks van belang voor de 
rechtsontwikkeling” 

Rechtshulp- 
verleners 

8,3 10,8 79,7 

Rechters 18,4 13,2 65,8 “Vreemdelingenkamers wijken 
nooit af van de REK-
uitspraken” 

Rechtshulp- 
verleners 

15,6 20,8 57,8 

Rechters 86,8 7,9 5,3 “Aan REK-uitspraken hecht ik 
meer waarde dan aan gewone 
uitspraken van de Vreemdelin-
genkamers” Rechtshulp- 

verleners 
79,1 10,8 8,8 

 
In grote lijnen zijn er twee redenen om een rechtsvraag voor te leggen aan de 
REK: na gebleken divergentie, en als meer helderheid wordt verlangd ten aan-
zien van een relatief nieuwe rechtsvraag (precedentscheppende casus). Uit het 
onderzoek blijkt, dat de REK met name goed functioneert als correctieme-
chanisme: zowel uit de jurisprudentie-analyse als de enquête blijkt dat de REK 
na gebleken divergentie rechtseenheid tot stand weet te brengen. Over de vraag 
of de REK in staat is rechtsdivergentie te voorkomen, is men meer verdeeld. 
Slechts een krappe meerderheid van de rechters, en een derde van de rechts-
hulpverleners is het eens met de stelling. De REK wordt een beduidend be-
langrijker functie toegekend bij het herstel dan bij het voorkomen van diver-
gentie. Vrijwel alle rechters en een belangrijke meerderheid van rechtshulpver-
leners zijn van mening dat de REK belangrijk is voor de rechtsontwikkeling op 
het vreemdelingenterrein. De REK-procedure stroomlijnt het rechterlijk over-
leg: rechters wisselen aan de hand van een concrete casus hun gedachten uit 
over een rechtsvraag. Door dit interactieve proces – waaraan veel rechters in 
meer of mindere mate deelnemen – vindt rechtsontwikkeling plaats.  

Zowel rechters als rechtshulpverleners zijn het in meerderheid niet eens 
met de stelling dat Vreemdelingenkamers nooit afwijken van de REK-
uitspraken. Uit de juridische verkenning is echter bij geen van de bestudeerde 
casus gebleken dat de zittingsplaatsen afwijken van een uitspraak van de REK. 
Waarschijnlijk moeten de reacties van de rechters en rechtshulpverleners op de 
stelling daarom worden beschouwd als normatieve reacties: de respondenten 
vinden dat het niet zo zou mogen zijn dat rechters nooit afwijken van de lijn 
die door de REK is uitgezet, dat staat immers op gespannen voet met de rech-
terlijke onafhankelijkheid. Tijdens gesprekken geven rechters aan dat een zaak 
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eerder wordt “terug”verwezen naar de REK dan dat een rechter een uitspraak 
doet die onverenigbaar is met de REK-uitspraak.  

Gezien de procedure die rondom de REK wordt gevolgd, is het niet vreemd 
dat rechters de REK-uitspraken omarmen. De REK is immers een ‘uitvinding’ 
van de rechterlijke macht. De rechterlijke macht bepaalt – in onderling overleg 
– welke rechtsvragen en welke concrete zaken worden behandeld, en alle rech-
ters hebben in meer of mindere mate de gelegenheid gehad om mee te denken 
over het uiteindelijke vonnis. Voor de rechtshulpverleners ligt dat anders: zij 
hebben geen invloed op het procedureverloop, maar worden simpelweg gecon-
fronteerd met het gegeven dat bepaalde rechtsvragen en casus aan de REK 
worden voorgelegd. Het is daarom des te opvallender dat ook zij overwegend 
positief oordelen over de impact van REK-uitspraken.  

‘Doorwerking’ van REK-uitspraken  

Voor de ‘doorwerking’ van REK-uitspraken in reguliere uitspraken in vreem-
delingenzaken, is het van belang dat partijen op de hoogte zijn van de REK-
uitspraken, en deze uitspraken gebruiken als referentiekader in volgende za-
ken. Tevens is het gezag van de REK bepalend voor de doorwerking.19 

Zowel rechters als rechtshulpverleners geven aan (zeer) goed op de hoogte 
te zijn van uitspraken van de Rechtseenheidskamer. Rechters zijn iets beter be-
kend met de REK-uitspraken dan rechtshulpverleners, maar dat is ook niet ver-
wonderlijk: in de eerste plaats zijn rechters meer of minder intensief betrokken 
bij de totstandkoming van de uitspraken. In de tweede plaats zijn vreemdelin-
genrechters alleen met vreemdelingenzaken bezig, terwijl advocaten naast 
vreemdelingenzaken vaak ook op andere terreinen actief zijn.  

Uit de jurisprudentieverkenning kan worden afgeleid dat rechters en rechts-
hulpverleners niet alleen zeggen dat ze goed op de hoogte zijn van REK-uit-
spraken, maar dat ze dat ook daadwerkelijk zijn: in de jurisprudentie volgend 
op een REK-uitspraak wordt veelvuldig verwezen naar de opvattingen van de 
REK. Het is ook vrij eenvoudig om kennis te nemen van REK-uitspraken: in 
vakbladen worden REK-zittingen ruim van tevoren aangekondigd en worden 
REK-uitspraken uitgebreid besproken.  

Rechters en rechtshulpverleners constateren dat regelmatig tot (zeer) vaak 
wordt verwezen naar REK-uitspraken in processtukken (tabel 4). De meeste 
rechters verwijzen regelmatig naar een REK-uitspraak, rechtshulpverleners ge-
ven vaker aan (zeer) vaak of juist weinig/bijna nooit te refereren aan REK-
uitspraken. Ook uit een verkenning van de jurisprudentie blijkt dat REK-uit-
spraken in de praktijk een belangrijk referentiekader vormen.  

 

                                                           
19  Vgl. Hertogh, 1997. 



Het gemengde succes van de Rechtseenheidskamer 125 

Tabel 4. ‘Gebruik’ van REK-uitspraken 
  % (zeer) 

goed/ 
vaak 

% rede-
lijk/re-

gel-
matig 

% (zeer) 
slecht/ 
weinig 

Rechters 81,6 18,4 - Hoe goed bent u op de hoogte 
van uitspraken van de Rechts-
eenheidskamer? 

Rechtshulp- 
verleners 

70,5 24,5 5,0 

Rechters 15,8 63,2 15,8 Hoe vaak verwijst u naar REK-
jurisprudentie ter motivering 
van uw stellin-
gen/overwegingen in een indi-
viduele zaak? 

Rechtshulp- 
verleners 

35,2 33,3 30,8 

Rechters 50,0 42,1 7,9 Hoe vaak verwijzen partijen 
naar uw inschatting in proces-
stukken naar REK-uitspraken? 

Rechtshulp- 
verleners 

52,9 35,8 10,7 

 
In het algemeen kan worden geconstateerd dat de REK zich – zonder enige 
formele status – informeel een zekere status heeft weten te verwerven. Niet al-
leen onder direct betrokkenen hij de rechtspleging, maar ook breder wordt de 
REK meer gezag toegekend dan een reguliere meervoudige kamer.20 Hiervoor 
kwam reeds aan de orde dat rechters en rechtshulpverleners aangeven meer 
waarde te hechten aan REK-uitspraken dan aan uitspraken van reguliere meer-
voudige kamers.  

 
Tabel 5. De kwaliteit van REK-uitspraken  

Stelling:  % (zeer) 
mee eens 

% neu-
traal 

% (zeer) 
mee on-

eens 
Rechters 21,1 15,8 63,2 “De REK geeft vaak dubbel-

zinnige/onduidelijke ant-
woorden op de voorgelegde 
rechtsvragen” 

Rechtshulp- 
verleners 

20,5 34,6 41,0 

 
Rechters 

 
71,1 

 
28,9 

 
- 

 
“De uitspraken van de REK 
zijn goed gemotiveerd” Rechtshulp- 

verleners 
63,4 25,0 10,2 

 
Rechters 

 
34,2 

 
31,6 

 
34,2 

 
“REK-uitspraken zijn nogal 
eens achterhaald op het mo-
ment dat zij worden afge-
daan” 

Rechtshulp- 
verleners 

30,6 39,5 26,1 

 
Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat het gezag samenhangt met de 
kwaliteit van de REK-uitspraken. Rechters en rechtshulpverleners vinden in 
meerderheid dat REK-uitspraken goed zijn gemotiveerd. Een (krappe) meer-
                                                           
20  Zie bijvoorbeeld de NRC van 15 mei 2000, waarin de REK wordt aangeduid als 

een “hoge gerechtelijke instantie”.  
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derheid vindt dat de REK ondubbelzinnige/duidelijke antwoorden op de voor-
gelegde rechtsvragen biedt. Op de stelling “REK-uitspraken zijn nogal eens 
achterhaald op het moment dat zij worden afgedaan” is de reactie verdeeld 
(tabel 5). Hieruit kan worden geconcludeerd dat de kwaliteit weliswaar niet 
slecht wordt gevonden, maar dat rechters en rechtshulpverleners niet onver-
deeld enthousiast zijn. Dat doet vermoeden dat er nog andere verklaringen 
moeten zijn voor het “succes” van de REK dan de kwaliteit van de uitspraken. 

Overige verklaringen voor het succes van de REK 

Hiervoor kwamen drie factoren aan bod die de ‘doorwerking’ van REK-uit-
spraken verklaren: (1) REK-uitspraken zijn goed bekend bij de diverse betrok-
kenen bij de vreemdelingenrechtspleging; (2) REK-jurisprudentie wordt als re-
ferentiekader gehanteerd; en (3) de REK geniet een zeker gezag vanwege de 
vermeende kwaliteit van de uitspraken. Naast deze factoren kunnen nog enkele 
andere verklaringen worden gegeven voor het succes van de REK.  

Belangrijke voorwaarden voor het succes van de REK lijken te zijn de ster-
ke behoefte aan enig houvast op het roerige terrein van het vreemdelingen-
recht, en – daarmee samenhangend – een collectief bewustzijn dat rechtseen-
heid het nastreven waard is. De behoefte aan houvast zou in de vreemdelingen-
rechtspraak wel eens pregnanter kunnen zijn dan op andere rechtsterreinen. 
Het vreemdelingenrecht is een sterk veranderlijk terrein, met frequent wisse-
lende regelgeving. Bovendien is geen hoger beroep mogelijk; op andere rechts-
terreinen geven uitspraken van een hoger beroepsrechter veelal enige houvast. 
De onmogelijkheid om in hoger beroep te gaan, zorgt ook op een andere ma-
nier voor onrust: uitspraken van vreemdelingenrechters kunnen niet in hoger 
beroep worden gecorrigeerd, waardoor een zware verantwoordelijkheid op de 
schouders van de vreemdelingenrechters rust. De taak om in eerste en laatste 
instantie te oordelen over zaken die diep ingrijpen in het leven van de vreem-
deling, vergroot de behoefte aan een referentiekader. Vooral rechters, maar 
ook rechtshulpverleners hebben behoefte aan uitspraken van een ‘hogere orde’ 
waaraan zij kunnen refereren bij de behandeling van concrete casus. Het is 
goed voorstelbaar dat de REK-uitspraken voor rechtshulpverleners enige rich-
ting geven in de enorme hoeveelheid uitspraken die jaarlijks worden gedaan.  
Opvallend in dit kader is de reactie van rechters en rechtshulpverleners op de 
stelling in tabel 6. Het is opmerkelijk dat meer dan de helft van de rechters de 
individuele onafhankelijkheid van de rechter geen groter goed vindt dan onder-
linge beleidsafstemming. Hieruit blijkt mijns inziens een groot ‘rechtseen-
heidsbewustzijn’. Het zou interessant zijn om na te gaan of rechters op andere 
terreinen dezelfde afweging maken tussen enerzijds het belang van rechterlijke 
onafhankelijkheid en anderzijds het belang van onderlinge beleidsafstemming. 
Het zou me niet verbazen als rechters buiten de vreemdelingensector de nadruk 
sterker leggen op rechterlijke onafhankelijkheid.  
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Tabel 6. Stelling 
Stelling:  % (zeer) 

mee 
eens 

% neutraal % (zeer) 
mee 

oneens 
Rechters 29,0 10,5 57,9 “De individuele onafhanke-

lijkheid van de rechter vind ik 
een groter goed dan onderlin-
ge beleidsafstemming (…)” 

Rechtshulp- 
verleners 

34,9 22,2 39,7 

 
Een andere verklaring voor het succes van de REK zou kunnen zijn het lan-
delijke Stafbureau Vreemdelingenzaken, dat in de praktijk een belangrijke rol 
speelt in de REK-procedure. De wetenschappelijke analyses van het Staf-
bureau zijn van invloed op de selectie van rechtsvragen die aan de REK wor-
den voorgelegd. Het Stafbureau constateert of sprake is van divergerende ju-
risprudentie. Daarnaast speelt het Stafbureau een rol bij de communicatie over 
de REK-procedures. Als secretaris van de REK licht het Stafbureau diverse 
partijen in over op handen zijnde REK-zittingen. Uitspraken van de REK wor-
den in de (breed verspreide) Jurisprudentiebijlage bij het Vreemdelingenbulle-
tin becommentarieerd. Het is goed voorstelbaar dat de feitelijke impact van het 
Stafbureau op het reilen en zeilen van de REK veel verder gaat dan de formele 
rol van ondersteuner: het Stafbureau lijkt een belangrijke aanjaagfunctie te ver-
vullen.  

Een laatste mogelijke verklaring voor het ‘succes’ van de REK onder rech-
ters kan worden gezocht in de wijze waarop de REK-uitspraken tot stand ko-
men. De REK-procedure waarborgt de betrokkenheid van een groot aantal 
rechters bij de totstandkoming van de uitspraken. Veel rechters hebben – in 
meer of mindere mate – een inbreng gehad gedurende het procesverloop: zij 
hebben kunnen meedenken, vragen kunnen stellen, en hebben de afwegingen 
die ten grondslag liggen aan het uiteindelijke vonnis goed kunnen volgen. Het 
is goed voorstelbaar dat deze ‘interactieve’ procesgang leidt tot een zeker com-
mitment van de rechters aan de uitspraak, waardoor zij eerder geneigd zullen 
zijn de gekozen lijn in volgende zaken aan te houden.  

5. Balans: een onbehoorlijk succes? 

Nadat in de voorgaande paragrafen de bezwaren tegen en het succes van de 
REK zijn geschetst, is het tijd om de balans op te maken: is de REK een mon-
strum dat op gespannen voet staat met beginselen ten aanzien van een behoor-
lijke procesgang? Is de REK een – door nood gedwongen – ‘trouvaille’ die uit-
eindelijk zeer goed heeft uitgewerkt? 

Als men de literatuur erop na slaat, dan dringt de eerste conclusie zich op: 
de REK-procedure druist in tegen allerlei wettelijke voorschriften. Als men 
echter het oor te luisteren legt bij (met name) rechters en rechtshulpverleners, 
dan is de neiging groot om voor de tweede conclusie te kiezen. Het en-
thousiasme is enorm. Van rechters is dat te verwachten – de REK is immers 
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een verzinsel van de vreemdelingenrechters zelf – maar ook rechtshulpverle-
ners zijn zeer te spreken over de REK. Het enthousiasme gaat zelfs zo ver, dat 
een belangrijk deel van de respondenten vindt dat ook na invoering van hoger 
beroep een rol is weggelegd voor de REK (tabel 7). Dat geldt met name als 
wordt gekozen voor een hoger beroepsconstructie voor bepaalde categorieën 
van zaken, maar ook als volledig hoger beroep wordt ingevoerd, vindt nog een 
redelijk deel (overigens met name rechtshulpverleners) dat dit geen einde hoeft 
te betekenen van de REK. Dat is vreemd: de REK was immers een ‘noodcon-
structie’ bij afwezigheid van hoger beroep. Uit interviews blijkt, dat rechters 
en rechtshulpverleners ook niet direct een passende rol weten voor de REK als 
het hoger beroep wordt ingevoerd, maar bij velen heerst het gevoel dat het 
jammer is om weg te gooien wat zo zorgvuldig is opgebouwd.  
 
Tabel 7. De REK en hoger beroep 

Stelling:  % (zeer) 
mee eens 

% neu-
traal 

% (zeer) 
mee 

oneens 
Rechters 28,9 5,3 65,7 “Bij invoering van volledig hoger 

beroep zal nog steeds een rol zijn 
weggelegd voor de REK” 

Rechtshulp- 
verleners 

44,9 14,6 31,6 

 
Rechters 

 
86,9 

 
5,3 

 
7,9 

 
“Bij invoering van hoger beroep 
voor bepaalde categorieën zal 
nog steeds een rol zijn weggelegd 
voor de REK” 

Rechtshulp- 
verleners 

63,0 17,2 10,8 

 
Het onderzoek dat aan deze bijdrage ten grondslag ligt laat enkele andere be-
trokkenen bij de vreemdelingenrechtspleging buiten beschouwing: de vreem-
delingen zelf en de voorbereiders van de beslissingen, de IND-ambtenaren. 

Hoe zou een vreemdeling aankijken tegen de REK-procedure? Hoewel niet 
gebaseerd op enig onderzoek, lijkt de REK-procedure vanuit het perspectief 
van de vreemdeling voornamelijk nadelen te bevatten. Zo duurt het allemaal 
langer, niet alleen voor de vreemdeling wiens zaak wordt voorgelegd aan de 
REK, maar ook voor vreemdelingen met vergelijkbare zaken. Die worden na-
melijk vaak aangehouden tot na de REK-behandeling. Maar veel belangrijker: 
de REK heeft de individuele vreemdeling niets te bieden. Een vreemdeling kan 
zich niet wenden tot de REK als hij of zij het niet eens is met een uitspraak, de 
REK kan niet corrigeren. Hoe zouden IND-ambtenaren oordelen over de 
REK? Waarschijnlijk is de REK vanuit hun perspectief zowel een last als een 
belangrijke leidraad. Een last, omdat ook bij de IND de zaken “op de plank” 
blijven liggen in afwachting van een REK-uitspraak. Een belangrijke leidraad, 
omdat REK-uitspraken houvast bieden bij de behandeling van volgende verge-
lijkbare zaken.  

Bij de beoordeling van de REK is het mijns inziens belangrijk om verschil-
lende perspectieven uit elkaar te houden. Er is sprake van een gemengd succes. 
Vanuit het perspectief van een behoorlijke procesgang kunnen de nodige kant-
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tekeningen worden geplaatst bij de REK-procedure. Vanuit het perspectief van 
rechtseenheid is de REK echter een groot succes: van de REK-uitspraken zelf 
en van de wijze waarop REK-uitspraken tot stand komen, gaat een belangrijke 
uniformerende werking uit.  

6. Blik naar de toekomst: lessen van de REK  

Wat betekenen de onderzoeksresultaten voor de toekomst? Is er een ‘leven’ 
voor de REK na de komst van hoger beroep?  

Met de komst van een hoger beroepsmogelijkheid, is te verwachten dat het 
fundament onder het informele gezag van de REK zal wegvallen, waardoor het 
instituut REK in zijn huidige vorm geen bestaansrecht meer heeft. Als de nieu-
we Vreemdelingenwet 2000 wordt ingevoerd, zal sprake zijn van een hoger 
beroepsmogelijkheid voor het overgrote deel van de vreemdelingenzaken. In 
die situatie lijkt het moeilijk om de REK te laten functioneren in dezelfde opzet 
als nu het geval is. Immers, de kracht van de REK is in belangrijke mate afhan-
kelijk van haar informele status en gezag, en een deel van de vreemdelingen-
rechters en rechtshulpverleners trekt het bestaansrecht van de REK na invoe-
ring van hoger beroep in twijfel. Zoals hiervoor al aan de orde kwam, zien 
sommigen nog wel een rol weggelegd voor de REK na invoering van een (vol-
ledig) hoger beroep, maar een belangrijk deel van de rechters en rechtshulpver-
leners zien dan geen functie meer voor de REK. De informele status van de 
REK is dan allesbehalve vanzelfsprekend meer. Uitspraken van een hoger be-
roepsrechter zullen altijd zwaarder wegen: uitspraken in eerste aanleg kunnen 
in hoger beroep immers worden gecorrigeerd, en dat geldt ook voor REK-
uitspraken. De kans op erosie van het gezag van de REK zal toenemen als zou 
blijken dat opeenvolgende uitspraken van de REK in hoger beroep worden 
gecorrigeerd. Dit laat overigens onverlet dat de REK haar huidige functie kan 
blijven vervullen in een overgangsperiode. 

Gezien het succes van de REK vanuit het oogpunt van rechtseenheid, lijkt 
het echter verstandig om elementen uit de REK-procedure te behouden voor de 
toekomst. Uit de gang van zaken rondom de REK kunnen tenminste twee les-
sen worden getrokken voor de vreemdelingenrechtspraak. Deze lessen hebben 
wellicht ook een bredere strekking, voor de rechtspraak in het algemeen. Ook 
op andere rechtsterreinen wordt gediscussieerd over mogelijkheden om rechts-
eenheid in eerste aanleg te bevorderen.21 

Een eerste les is het werken met een landelijk stafbureau. Voor de ‘door-
werking’ van rechterlijke uitspraken is het van belang dat jurisprudentie goed 
                                                           
21  In het kader van het Project Versterking Rechterlijke Organisatie (PVRO) wordt 

bijvoorbeeld gewerkt aan een project ter uniformering van de straftoemeting, en 
wordt gewerkt aan een elektronisch loket voor de rechterlijke macht (ELRO) met 
als doel het toegankelijker maken van jurisprudentie (mede) ter bevordering van de 
uniformiteit in uitspraken.  
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toegankelijk is. Dat vereist een goede fysieke toegankelijkheid, hetgeen kan 
worden vergroot door ICT-toepassingen (zoals elektronisch beschikbare juris-
prudentie-overzichten). Vooral op rechtsterreinen waar sprake is van grote 
aantallen zaken – zoals het vreemdelingenrecht – kan de toegankelijkheid van 
de jurisprudentie daarnaast worden vergroot door (wetenschappelijke) analyse 
en interpretatie. Het Stafbureau vreemdelingenzaken verzorgt met zijn analyses 
als het ware een ‘leeswijzer’ in vreemdelingenrechterlijke uitspraken hetgeen 
de toegankelijkheid ten goede komt. Het vreemdelingenrecht is het enige ter-
rein waar sprake is van een landelijk opererend wetenschappelijk stafbureau 
voor de rechterlijke macht. Vergelijkbare bureaus zouden ook voor andere 
rechtsterreinen kunnen worden opgericht. Overigens is het de vraag of het – uit 
het oogpunt van een behoorlijke rechtsgang – niet beter zou zijn om de analy-
ses van het stafbureau te verspreiden onder alle betrokkenen bij de vreemdelin-
genrechtspleging, en niet alleen onder de vreemdelingenrechters.  

Een tweede les is gelegen in de ‘interactieve’ wijze waarop de REK-uit-
spraken tot stand komen. Doordat vele rechters in meer of mindere mate zijn 
betrokken bij de totstandkoming van een REK-uitspraak, lijkt sprake te zijn 
van een zeker commitment aan de gekozen lijn, hetgeen de eenheid in uitspra-
ken ten goede komt. Hiervoor is aan de orde gekomen, dat er vanuit het per-
spectief van een behoorlijke rechtsgang bezwaren kleven aan het feit dat vele 
rechters – in meer of mindere mate – zijn betrokken bij de behandeling van een 
zaak. Bovendien is in de toekomst een dergelijke omslachtige werkwijze om 
een gezaghebbende uitspraak te verkrijgen niet meer nodig, omdat er dan een 
hoger beroepsrechter zal zijn. Toch verdient het aanbeveling om te bekijken of 
elementen uit dit – unieke – proces van ‘zelfbinding’ niet in enigerlei vorm 
behouden kunnen blijven, als (extra) waarborg voor de rechtseenheid van uit-
spraken in eerste aanleg. 
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Het interne en externe natraject van rechterlijke uitspraken 
Van Leemhuis tot Luhmann 

 

N.J.H. Huls 

1. Inleiding 
 
In deze bijdrage1 behandel ik de vraag of er in de ophanden zijnde reorganisa-
tie van de rechterlijke macht aandacht wordt besteed aan het natraject van 
rechterlijke uitspraken. Zo nee, hoe en waarom zou er toch meer aandacht voor 
kunnen worden gecreëerd en wat zou de invoering van deze voorstellen bete-
kenen voor partijen, rechters en anderen? 

Mijn aanpak is als volgt: in paragraaf 1 behandel ik verschillende plannen 
die aangekondigd worden voor het natraject. De aandacht hiervoor is overigens 
beperkt. Aansluitend behandel ik de vraag hoe die relatieve verwaarlozing te 
verklaren is. Ik signaleer een kentering in het denken en ik geef aan waarom 
kennis van de effecten in het natraject onontbeerlijk is. Daarna bespreek ik 
suggesties voor verbetering en ik besluit met enige rechtspolitieke en theoreti-
sche observaties. 

2. De accenten van Leemhuis 

De adviescommissie toerusting en organisatie zittende magistratuur (Commis-
sie Leemhuis) brengt in januari 1998 haar rapport Rechtspraak bij de tijd uit. 
Het rechtspolitieke doel van de commissie is het verkrijgen van meer geld voor 
de rechterlijke macht. De timing was politiek gezien perfect, namelijk vlak 
voor de tweede kamerverkiezingen van juni 1998. Tegenover de financiële 
claim stond het aanbod tot een ingrijpende reorganisatie, nl. invoering van 
integraal management en een Raad voor de rechtspraak.  

De aanbevelingen uit het Leemhuis-rapport zijn vooral gericht op het behe-
ren van het rechterlijk domein. De Commissie stelt een bestuurlijk organisato-
rische koerswijziging voor, die onder meer moet leiden tot klantgerichtheid en 
gevoeligheid voor signalen van buiten en tot het hanteren van een kwaliteits-
systeem om zich als lerende en zelfbewuste organisatie te spiegelen aan ont-
wikkelingen in de nabije omgeving (p. 15). Verder stellen Leemhuis c.s. een 
klachtvoorziening voor (p. 41) die het midden houdt tussen de huidige tucht-
                                                           
1  Ik dank Roel Pieterman voor inhoudelijk commentaar op een eerdere versie en 

Willem Konijnenbelt voor het toezenden van het materiaal over de Conseil d’Etat. 
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rechterlijke functie van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad en de Natio-
nale ombudsman. Veel heil wordt verwacht van het verbeteren van de behan-
deling van de toestroom van zaken, de input. Rechters moeten zaken gaan 
screenen, aan case management gaan doen, meer inhoudelijk samenwerken en 
de doorlooptijden van zaken terugbrengen. Zij moeten zaken sneller afdoen, 
mede omdat het EVRM dat voorschrijft. 

In december 1998 brengt het nieuwe kabinet-Kok de Contourennota uit, als 
antwoord van de politiek op de Leemhuis-claim. Rechtspraak wordt gedefini-
eerd als een vorm van publieke dienstverlening. De volgende doelstellingen 
zijn voor ons onderwerp relevant: 
- Rechtspraak op maat. De nadruk komt meer te liggen op voorprocedures en 

mediation. Het beroep op de rechter moet beperkt worden tot die gevallen 
waarin geschillen niet in het voortraject tot een oplossing kunnen worden 
gebracht; 

- De doorlooptijden worden teruggebracht en de rechter gaat actief de proce-
dure bewaken en leiden; 

- Door klantwaarderingsonderzoeken, herziene klachtprocedures e.d. zal de 
oriëntatie op de omgeving van de rechterlijke colleges sterk toenemen. 

 
De nieuwe zakelijkheid waaraan de rechterlijke macht zal worden onderwor-
pen spreekt ook sterk uit het Rapport Recht van spreken, het interdepartemen-
taal beleidsonderzoek naar de bedrijfsvoering Rechtspraak (Commissie Meije-
rink, 1999), dat een zeer gedetailleerd uitgewerkt bekostigingssysteem bevat. 
De aanbeveling om output financiering op basis van vonnissen (eindproducten) 
te introduceren bij rechtbanken heeft het meest de aandacht getrokken. 

Tenslotte wijs ik op het WODC-rapport Kwaliteitssystemen voor de recht-
sprekende macht, waarin verslag wordt gedaan van buitenlandse ervaringen 
met kwaliteitszorg (Baas & Niemeijer, 1999). De auteurs maken een onder-
scheid tussen systemen die zich richten op macro- (de rechterlijke macht als 
geheel), meso- (rechterlijke instanties) en micro-niveau (individuele rechters). 
Vooral de gerechten zijn voorwerp van kwaliteitssystemen en daarbij speelt 
ook servicegerichtheid een rol. 

In juni 2000 zijn twee wetsontwerpen ingediend bij de Tweede Kamer 
waarin de ideeën van Leemhuis en de Contourennota nader zijn uitgewerkt. 
Wetsontwerp 27 181 (de Wet organisatie en bestuur gerechten) bevat voorstel-
len voor de interne organisatie. Bij elk gerecht komt een bestuur dat de alge-
mene leiding over het gerecht krijgt. Het bestuur is zowel verantwoordelijk 
voor het rechtsprekend als het ondersteunend personeel. Hierdoor wordt het 
zgn. integrale management mogelijk gemaakt. Art. 2.2.4 bevat de basis voor 
een klachtenregeling door burgers en procespartijen over de bejegening door 
een rechter of het gerecht. Voor bezwaren tegen de eindbeslissingen (uitspra-
ken) blijven de traditionele rechtsmiddelen, zoals hoger beroep, de aangewe-
zen manier om bezwaar aan te tekenen. 

Wetsontwerp 27 182 regelt de uitwerking van de Raad voor de Recht-
spraak, de centrale spin in het web van de nieuwe structuur. Dit orgaan vormt 
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het adequate antwoord op de behoefte aan één gezicht van de rechterlijke 
macht (Memorie van Toelichting, p. 3). De Raad krijgt vergaande bevoegdhe-
den en uit de toelichtende stukken blijkt dat met name de (vorige) President 
van de Hoge Raad en de Procureur-Generaal nogal wat bedenkingen hebben 
vanuit constitutioneel en EVRM-perspectief. De pagina’s 8-15 van de Memo-
rie van Toelichting bevatten uitvoerige beschouwingen over de scheiding der 
machten en de ministeriële verantwoordelijkheid. Ook wordt door de bewinds-
lieden omslachtig betoogd dat het onderscheid tussen bedrijfsvoering en recht-
spraak wel degelijk gehandhaafd moet worden. De Hoge Raad en de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State worden – vanwege hun bijzondere 
positie in het staatsbestel – vrijgesteld van het nieuwe beleid. De discussie is 
inmiddels door de huidige President Haak voortgezet (Haak & Ten Kate, 
2000).  

 
Uit het voorgaande blijkt dat het natraject wel af en toe in beeld komt als on-
derdeel van het kwaliteitsbeleid of de nieuwe oriëntatie op de omgeving, maar 
dat er weinig concrete maatregelen worden voorgesteld die op het natraject zijn 
gericht. Het beleid richt zich duidelijk op het verbeteren van de toegang tot de 
rechter (Access to justice) en minder op de effectiviteit van het rechterlijk oor-
deel nadat het is gewezen. Het hora est van de Commissies Leemhuis en Meij-
ering klinkt als het vonnis naar partijen is verzonden. De beleidsmakers vinden 
het voortraject belangrijker dan het natraject. Bovendien blijkt de zakelijke, op 
externe verantwoording gerichte benadering niet onomstreden te zijn bij krin-
gen rond de Hoge Raad. 

3. Waarom zo weinig aandacht voor het natraject? 

Het is begrijpelijk dat de nadruk ligt op toegang tot de rechter. In het klassiek 
juridisch denken geldt immers vanouds Iudex locutus, causa finita. Als het ge-
zag gesproken heeft, is de zaak afgesloten. Nieuw is dat het rechterlijk oordeel 
zich hier te lande in de afgelopen decennia heeft ontwikkeld tot het absolute 
hoogtepunt van het juridisch denken. Terwijl de wetgever van alle kanten kri-
tiek te verduren kreeg, ontwikkelde de rechterlijke macht zich tot een formida-
bele gezagsbron.  

Terwijl in de zestiger jaren nog het verwijt van klasse- (thans klassen)justi-
tie werd vernomen, heeft de rechterlijke macht de bakens tijdig verzet. Het ver-
trouwen van het brede publiek in de rechterlijke macht is sedertdien sterk toe-
genomen. In de civielrechtelijke wereld, van oudsher de intellectuele bakermat 
van het juridisch denken, genoot tot voor kort de jurisprudentie van de (civiele 
kamer van de) Hoge Raad de status van vrijwel onfeilbaar gezag (zie Hoge 
Raad 1988) bij wetenschap en politiek. De toegenomen betekenis die in de 
rechtspraak aan het EVRM werd toegekend, versterkte deze trend. De grenzen 
van het rechterlijk domein werden voortdurend verlegd en uitgebreid. De uit-
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straling van universele mensenrechten voegde morele waarde toe aan de ju-
risprudentie van het hoogste rechtscollege. 
Het beroep op de rechter is sterk toegenomen, wat duidt op een groot vertrou-
wen van burgers in de rechterlijke macht. Het ziet er naar uit dat er thans een 
verzadigingspunt is bereikt, want er klinkt steeds meer kritiek op de ongewens-
te effecten van de gang naar de rechter. De critici wijzen op verstikkende juri-
disering, politisering van de rechtspraak, lange wachttijden etc. Maar voordat 
ik op die kritiek inga, zoek ik eerst een verklaring voor de relatieve ver-
waarlozing van het natraject. Ik meen dat de sleutel gelegen is in het rechtsvin-
dingsdebat. 

Rechtsvinding 

Het klassieke rechtsvindingsverhaal gaat als volgt. Als partijen er zelf niet uit 
komen omdat zij van mening verschillen over een conflict dat zij met elkaar 
hebben, wenden zij zich soms tot de rechter. Deze beluistert met een scherp 
oor de standpunten van beide partijen en geeft, nadat hij zowel de feiten als het 
recht heeft geïnterpreteerd, een bindend oordeel. Voor de fundering van het 
oordeel moeten wij het na de val van het rechtspositivisme doen met het beeld 
van Paul Scholten die spreekt van een gewetensvolle – en uiteindelijk niet na 
te volgen – “sprong”. De uitgebreide rechtsvindingsdiscussie uit de zeventiger 
en tachtiger jaren naar aanleiding van het werk van Larenz, Esser etc. heeft ons 
op dat punt eigenlijk niet veel verder gebracht dan wat we al wisten van Schol-
ten (Langemeijer, 1966). Op het relatieve belang van dit debat wijst ook 
Bruinsma (1988), volgens wie Mozes de enige rechtsvinder is, maar die kwam 
met een wetboek uit de bergen terug! 

Als funderend principe voor de aanvaardbaarheid van de uitspraak voor de 
verliezende partijen is de gewetensvolle sprong van de rechter à la Scholten 
niet erg sterk. Als toepassing van de regel of de uitleg van een contractsbepa-
ling uiteindelijk afhangt van het puur individualistische – enigszins existentia-
listisch aandoende – keuzeproces in de geest van de rechter, wat maakt deze 
persoon dan zo bijzonder, waarom zouden anderen zijn ‘sprong in het duister’ 
navolgen, en waarom zouden partijen dan niet op hun eigen intuïtie afgaan of 
op het oordeel van een willekeurige derde of van de buurvrouw? Het verschil 
is, zo luidt het juridische antwoord, dat een uitspraak van de rechter een execu-
toriale titel oplevert die uiteindelijk met behulp van de deurwaarder kan wor-
den afgedwongen. In plaats van de rauwe eigenrichting kennen we in een fat-
soenlijke rechtsstaat het met waarborgen omklede, hoge rechterlijke oordeel 
dat, indien onherroepelijk geworden, met politie te paard ten uitvoer kan wor-
den gelegd.  

Een gerechtelijk oordeel is daarom wat art. 13 EVRM een effective remedy 
noemt: een onaantastbaar oordeel waaraan ook de staat gehouden is, waartegen 
niemand zich meer kan verzetten (Barkhuysen, 1998). 
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De omslag in het denken 

In deze context werd slechts incidenteel de vraag gesteld waarop het vertrou-
wen in de rechter eigenlijk gebaseerd is. Waarom volgen mensen juridische 
oordelen op? Tijdens de afgelopen periode vol euforie over de superieure 
rechtsvinding door onze hoogste rechter was het eigenlijk not done om kritiek 
uit te oefenen op de rechter, maar die tijd is voorbij.  

Barendrecht (1992) was de eerste van een nieuwe generatie civilisten die 
onvrede had 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. In zijn proefschrift pleit hij voor een eer-
herstel van voorspelbaarheid van het rechterlijk oordeel. Binnen het bestuurs-
recht is er eveneens kritiek te beluisteren op uitspraken van de Afdeling Be-
stuursrechtspraak 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 ge-
woon blijft staan? Niet altijd is duidelijk wat er moet gebeuren als de Raad van 
State een bestuursbesluit vernietigd heeft. 

Inmiddels ontstaat er ook een groeiende belangstelling voor aansprakelijk-
heid voor fouten van rechters (Jongbloed, 1999). Zoals overal waar mensen 
werken, worden er fouten gemaakt door rechters, en die plaatsen het rechtssys-
teem voor moeilijke vragen. Want het zijn uiteindelijk rechters die moeten 
oordelen over fouten van andere rechters. Verder wil ik wijzen op allerlei groe-
pen verontruste burgers die een kritische belangstelling aan de dag leggen voor 
leden van de rechterlijke macht, vooral op het punt van nevenfuncties en be-
langenverstrengeling. Recent kwam er uit de wereld van het bestuur kritiek op 
het rechterlijke activisme. De Commissie Van Kemenade (1997) wees op on-
gewenste gevolgen van het feit dat de bestuursrechter op grond van steeds rui-
mere 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 is op inhoudelijke gronden bestreden 
vanuit de wetenschap (door hen geringschattend de liggende magistratuur ge-
noemd), maar zijn Commissie is wel degelijk de vertolker van een breed gedra-
gen visie dat de rechter zijn eigen grenzen meer in acht moet nemen.  

Deze typen van kritiek maken de weg vrij voor een volwassen debat over 
het gezag van rechterlijke uitspraken anno 2000. Als we geïnteresseerd zijn in 
het natraject, dat wil zeggen, de reacties van partijen, dan moeten we een von-
nis niet zien als een onaantastbaar eindproduct van onnavolgbare gewetensvol-
le besluitvorming in de rechterlijke psyche, dat wordt gemystificeerd door het 
geheim de raadkamer. Het vonnis verschijnt bij nuchtere beschouwing als een 
menselijke constructie dat de rationele toets der intersubjectieve kritiek moet 
kunnen doorstaan.  
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Kennis over het natraject 

Er zijn enige rechtssociologische studies die wijzen op specifieke problemen in 
het natraject. Freek Bruinsma heeft in zijn, ook onder juristen zeer populaire, 
De Hoge Raad van onderen (Bruinsma, 1998) een belangrijke bijdrage gele-
verd 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 juridi-
sche 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 is het zo dat de verlie-
zer wint volgens 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 ver-
oordelend vonnis vaak een kat in de zaak. Bruinsma (1995) laat in hoofdstuk 6 
van zijn studie Korte Gedingen zien hoe een vonnis in feite leidt tot voorzet-
ting van de onderhandelingen tussen partijen. Het is een incident in een voort-
durende strijd van procederen en onderhandelen, hetgeen door Galanter tot 
litigotiation is bestempeld. 

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 spre-
ken – 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 he-
lemaal los van elkaar worden gemaakt. Verder is het ook belangrijk dat de tra-
ditionele vormen van controle op de uitspraak, nl. hoger beroep en cassatie, 
pregnanter in beeld worden gebracht door middel van empirisch onderzoek. 
Hoe werkt de interne juridische kwaliteitscontrole in de praktijk? Hoe groot is 
de appelabiliteitsangst van kantonrechters of rechtbanken en de cassatieangst 
van Hoven (Snijders, 1978)? Wat zijn de successcores in hoger beroep van de 
eerstelijnsrechters, hoe verlopen de carrièrepatronen naar boven? Wat maakt 
iemand tot een goede rechter volgens de thans geldende normen binnen de 
rechterlijke organisatie? Het is belangrijk dat de effecten van deze interne kwa-
liteitsbewaking niet uit het oog worden verloren. De analyse uit de Contouren-
nota richt zich primair op de verbetering van de relatie met de omgeving, maar 
het is noodzakelijk dat bij de vernieuwing van de rechterlijke macht een plaats 
wordt ingeruimd voor de eigen interne kwaliteitseisen. 

In mijn opvatting van het vak ligt er een taak voor de rechtssociologie om 
een brug te slaan tussen de intern juridische kwaliteitsbewaking door middel 
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van hoger beroep en cassatie en de externe eisen die het bestuurs- en bedrijfs-
kundig gemotiveerde moderne managementdenken aan rechters thans oplegt. 

4. Voorstellen voor verbetering 

Van verschillende zijden zijn voorstellen gedaan om het rechterlijk oordeel 
beter verstaanbaar te maken voor partijen, zodat het effectiever zou zijn in het 
natraject. 

Franse Raad van State 

De Franse Conseil d’Etat kent een ‘Section du rapport en des Etudes en matiè-
re d’exécution’, die volgens Konijnenbelt (1999) intern de ‘service après ven-
te’ 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 administratieve rechter. Het be-
stuursorgaan wordt vervolgens om inlichtingen 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 weige-
rende bestuursorganen kan de dwangsom worden opgelegd. In de Rapports 
Publics van 1999 en 2000 wordt uitvoerig gepubliceerd over allerlei financiële 
en juridische problemen die de overheden hebben met het opvolgen van rech-
terlijke uitspraken. Het gaat overigens om kleine en bovendien dalende aantal-
len. In 1999 ging het om 90 verzoeken om een dwangsom, 126 vragen om hulp 
bij de tenuitvoerlegging en om tien verzoeken om verheldering.  

De overleggende rechter 

Deze Franse benadering sluit aan bij wat Marc Hertogh reflexieve rechtspraak 
noemt. Hij heeft in zijn proefschrift onderzocht of informele, reflexieve con-
trole door de Nationale ombudsman qua doorwerking effectiever is dan het 
repressieve, formele oordeel van de bestuursrechter (Hertogh, 1997). Hij maakt 
aannemelijk dat er voordelen verbonden zijn aan een meer zoekende, minder 
autoritaire benadering. In een latere studie pleit hij er voor dat de rechter in een 
‘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 (Hertogh, 1998). Het ge-
vaar dreigt dan dat de rechter een bestuurder wordt, met alle bezwaren van 
dien voor zijn onafhankelijkheid vanuit EVRM-perspectief.  



140 N.J.H. Huls 

Organisatiekunde 

In zijn zowel qua vorm als inhoud zeer originele boek De Hoge Raad op de hei 
windt Maurits Barendrecht er in vriendelijke maar niet mis te verstane bewoor-
dingen geen doekjes om: de Hoge Raad houdt zich veel te veel bezig met pro-
cedurele futiliteiten en hij wijst op de vermorsing van juridisch talent door de 
huidige inrichting van de cassatieprocedure. Door middel van fictieve versla-
gen van Hoge Raadsheren van een brainstorm-sessie onder leiding van een ge-
spreksdeskundige probeert Barendrecht, voormalig cassatieadvocaat, als het 
ware door de ogen van het hoogste rechtscollege de waarde van het nieuwe 
perspectief aannemelijk te maken. Op grond van inzichten uit de organisatie-
kunde pleit hij voor een nieuwe rolopvatting van de hoogste rechters. Hij wijst 
op de invulling die tegenwoordig binnen organisaties aan leiderschap wordt 
gegeven, mentor, coach, meedenker etc. Hij vertaalt dit naar een nieuwe taak-
opvatting van de Hoge Raad. Hij houdt een overtuigend pleidooi voor nieuwe, 
effectievere vormen van rechterlijk leiderschap van de Hoge Raad. Het huidige 
binaire repertoire van verwerpen en vernietigen schiet tekort.  
 
Uit het voorgaande blijkt dat de rechter problemen heeft met het vormgeven 
van zijn relatie met de omgeving (bestuur, politiek en het brede publiek). Ik wil 
er voor pleiten dat de rechterlijke macht vanuit een zelfbewuste houding, en 
overtuigd van de eigen kwaliteiten, gaat werken aan de verbetering van die re-
laties. Een terugtrekkende beweging lijkt me niet de aangewezen weg. 

Extraverte rechters 

Eerst behandel ik de relatie tot de justitiabele, de rechtzoekende aan wie (beter) 
moet worden uitgelegd wat men doet, hoe de rechter tot zijn oordeel komt. Het 
vonnis moet aansluiten bij de leefwereld van de burger en zijn instituties. Het 
bericht moet niet alleen duidelijk geformuleerd en gemotiveerd worden, het 
moet ook gecommuniceerd worden en aansluiten bij de sociale werkelijkheid 
waar het oordeel effect moet sorteren. In een communicatieve benadering van 
rechtspraak is niet alleen de verzender maar ook de ontvanger van groot be-
lang. Er is als het ware nog een tweede sprong nodig, namelijk bij de opvol-
ging van het rechterlijke oordeel. Het vonnis moet geïnternaliseerd worden in 
de belevingswereld van de justitiabele. Als een vonnis niet aanluit bij de socia-
le werkelijkheid, wordt het al gauw een slag in de lucht. Rechters moeten hun 
vonnissen veel overtuigender, en gericht op de buitenwacht motiveren (zie 
voor het strafrecht Rozemond, 1998; Crombag, 2000). 

Ik ben voorstander van empirisch onderzoek naar de belevingswereld van 
burgers, een breed opgezet rechtssociologisch klanttevredenheidsonderzoek. 
Hoe ervaren burgers en advocaten het rechterlijk oordeel? Wat is het relatieve 
gewicht dat zij toekennen aan criteria als: empathie, snelheid, motivering, con-
sistentie? Waarom komen mensen naar de zitting, waarom laten ze verstek 
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gaan, hoe ervaren en interpreteren zij de ‘rituelen ter terechtzitting’? De achter-
liggende doelstelling daarbij is het verkrijgen van inzichten, die het mogelijk 
maken om de ‘tweede sprong’ te realiseren. Welke maatregelen om de proce-
dure te verbeteren hebben het effect dat beoogd is? Hoe kunnen we uitvinden 
welke rechterlijke attitude het beste past bij een bepaald type conflict? Wan-
neer werkt de kadi goed, wanneer de sfinx en wat zijn de voor- en nadelen van 
de activistische rechter? Hier ligt nog een heel onderzoeksterrein braak. Ik zelf 
zou graag willen weten wat de invloed is van de rechterlijke houding ter zitting 
op de uitspraak. Bruinsma heeft in zijn onderzoek naar korte gedingen overi-
gens geen duidelijke verschillen gevonden.  

In plaats van de huidige praktijk, waarbij zaken grotendeels worden toege-
wezen op basis van ‘blinde’ roulatieschema’s en alfabetische zaaktoewijzing 
pleit ik voor – met een variatie op Sander en Goldberg (1994) – Fitting the 
Judge to the Fuss. Nog te veel overheerst bij de zittende magistratuur het idee 
dat een goede rechter een doorhakker van knopen is, eigenlijk alles kan: ‘One 
size fits all’. Gedecideerd rechterlijk optreden is een belangrijk onderdeel van 
de rechterlijke habitus, maar inhoudelijke en emotionele deskundigheid even-
zeer. Als we rechters niet langer als neutrale en blinde Onfeilbare Laatste Oor-
delaars zien, die Alles Kunnen, 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 per-
soonlijkheidskenmerken. We moeten af van het idee dat de persoon(lijke ach-
tergrond) van de rechter er niet toe doet. 

Klanten zijn uiteraard niet alleen de burgers en instellingen maar ook de 
advocaten. Zij zijn niet alleen een cruciale factor in het vertalen van een maat-
schappelijk probleem naar een juridische vraagstelling, maar ook bij de verta-
ling van het rechterlijk oordeel naar de burgers. Advocaten zijn de eerste keur-
meesters van rechterlijke uitspraken, nl. als zij de cliënt adviseren over hoger 
beroep of berusting. Zij zijn de begeleiders van de ‘tweede sprong’. Naar mijn 
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. In de 
huidige discussies over de reorganisatie van de rechterlijke macht wordt de 
rechterlijke onafhankelijkheid dikwijls als een defensief mechanisme ingeroe-
pen om verandering in de organisatie af te houden.  

Nederlandse rechters zullen veel meer openheid moeten betrachten over het 
rechtspolitieke en beleidsmatige karakter van hun uitspraken zodra zij die ba-
seren op open normen, billijkheidsmaatstaven of meerduidige EVRM-beginse-
len. 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 
rechtspolitieke dimensie van rechterlijk werk veel explicieter wordt bediscus-
sieerd. 
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De Hoge Raad betrekken bij reorganisatie rechterlijke macht 

Een van de grootste gevaren voor het mislukken van de thans in gang gezette 
reorganisatie van de rechterlijke macht is gelegen in het feit dat de Hoge Raad 
(en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State) niet meedoet. 
Vooralsnog kiest het hoogste rechtscollege – vanwege Haar Bijzondere Consti-
tutionele Positie – voor een positie langs de zijlijn. In de Memorie van Toelich-
ting van de beide wetsontwerpen van juni 2000 (zie hierboven) wordt uitge-
breid ingegaan op de argumentatie uit scherp afwijzende brieven van de Presi-
dent van de Hoge Raad over onderdelen van de huidige reorganisatie. Het is 
fnuikend als de traditionele top-down kwaliteitscontrole van de Hoge Raad niet 
verbonden zou kunnen worden aan de nieuwe managementsconcepten die in 
het kader van Leemhuis worden geïntroduceerd. 

Naar mijn mening moet de Hoge Raad sterker betrokken worden bij het 
veranderingsproces als bewaker van de juridische kwaliteit (Huls, 2000). Er 
mag geen discrepantie bestaan tussen de intern hiërarchische controlelijnen via 
hoger beroep en cassatie, en het veranderingsproces van onderop dat PVRO 
(Project versterking rechterlijke organisatie) (Koers, 1999) aan het ontwikke-
len is. Daarvoor zijn inhoudelijk rechterlijk werk en management te zeer met 
elkaar verweven. Ik ondersteun de conclusie van Barendrecht dat er leider-
schap vanuit de Hoge Raad gewenst is. Ik pleit er verder voor om de President 
van de Hoge Raad voorzitter te laten zijn van de Raad voor de Rechtspraak, 
zoals de Chief Justice of the Supreme Court in Amerika inhoud geeft aan de 
onderhandelingen met het Congres over zijn budget. Dit voorstel heeft ui-
teraard consequenties voor de manier waarop de President moet worden be-
noemd. Thans is het presidentschap een kwestie van anciënniteit, maar dat is 
een nogal traditionele en formele manier om het leiderschap vorm te geven. 
Het is naar mijn mening onvermijdelijk dat er ook op het hoogste rechterlijke 
niveau naar geschiktheid voor management gaat worden geselecteerd. 

Er zal een veel opener debat gevoerd moeten worden over het aantrekken 
van rechters met leiderschapscapaciteiten (managerial judges) aan de top van 
de rechterlijke piramide zonder onmiddellijk te vervallen in een IJzeren Hein-
achtige verzetshouding dat management zich niet verdraagt met het eigenlijke 
rechterlijke werk. Iedere staatstaak moet zich tegenwoordig verantwoorden in 
termen van een efficiënte aanwending van publieke middelen en op dat punt 
kan de rechterlijke macht zich niet buiten de realiteit plaatsen. Het brengt de 
rechterlijke macht veel schade toe als zij geen volwassen relatie met de politiek 
opbouwt. Thans staat men vrij machteloos tegenover allerlei managementcon-
cepten die worden opgelegd zonder veel aandacht voor de eigen aard van de 
rechterlijke organisatie. De rechterlijke macht zou kunnen profiteren van de 
wet van de remmende voorsprong en lering trekken uit de vergissingen die 
gemaakt zijn in de Wet Universitaire Bestuurshervorming. De MUB introdu-
ceert top-down integraal management op de universiteiten, met zeer vergaande 
bevoegdheden voor de Decaan (Koolhaas, 1996). 
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Rechterlijke onafhankelijkheid is een groot goed, dat veel zelfbewuster over 
het voetlicht kan worden gebracht. Daarvoor is nodig dat ook de kracht van de 
bestaande kwaliteitscontrole op uitspraken door middel van hoger beroep en 
wetenschap deel gaan uitmaken van het veranderingsproces. Tot op heden 
blijft de Hoge Raad zich krampachtig verzetten tegen een grotere openheid 
over de benoeming van nieuwe leden. De hoogste bron van het juridische ge-
zag kan niet gemist worden bij het invoeren van de Leemhuis-plannen. Een 
zelfverzekerd hoogste rechtscollege erkent de eigen rechtspolitieke positie en 
durft van daaruit het debat aan te gaan over de plaats van de rechterlijke macht 
in de samenleving.  

5. De actualiteit van Luhmann 

In zijn klassieke studie Legitimation durch Verfahren (Luhmann, 1969) stelt de 
onlangs overleden rechtssocioloog Niklas Luhmann 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 gemoti-
veerd 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. Individu-
ele 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 laten transformeren 
tot een juridisch ongelijk, en het oordeel van de rechter als gezaghebbend te 
accepteren?  

In een snel veranderende en steeds complexer wordende samenleving is het 
voor juridische instituties als de rechterlijke macht niet eenvoudig om die func-
tie te blijven vervullen. De eisen worden strenger, de complexiteit moet op een 
steeds hoger niveau worden gereduceerd. Zeker als zich alternatieven voor ju-
ridische geschilbeslechting aandienen, zoals mediation, wordt het recht uitge-
daagd de eigen prestaties te vergroten. Kritische afnemers van rechterlijke 
dienstverlening zijn vaak in staat om te (forum)shoppen. Zij leggen de produc-
ten van rechters naast die van andere geschilbeslechters. In een maatschappij 
van goed geïnformeerde (de kwaliteit vergelijkende) burgers en een zich dras-
tisch specialiserende advocatuur is de tweede sprong er niet eenvoudiger op 
geworden. 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 
(de eerste sprong), en veel meer aandacht krijgen voor het natraject, de ont-
vangst van het vonnis door het sociale veld (de tweede sprong). De focus moet 
verlegd worden van de producent (rechter) naar de consument (rechtzoekende) 
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van recht. Hoe wordt het juridisch oordeel ontvangen door de rechtzoekende 
en hoe kan bevorderd worden dat hij de beslissing accepteert? Dit veronder-
stelt een tamelijk fundamentele ombuiging in het juridisch denken en ook een 
andere inrichting van het proces(recht). Rechtsvinding beperkt zich traditioneel 
tot het introverte juridische besluitvormingstraject. Maar zodra we ons gaan 
bekommeren om nazorg, doorwerking, effectiviteit en acceptatie van rechter-
lijk handelen, komt veel meer het extraverte maatschappelijke perspectief in 
beeld. Op dit terrein kan de rechtssociologie een zeer waardevolle bijdrage 
geven aan het veranderingsproces dat de rechterlijke macht thans ondergaat.  

Daarnaast is het van belang dat de rechterlijke organisatie haar primaire 
taak adequaat en zelfbewust kan blijven uitoefenen: de autonome kern van 
rechtspraak is het door middel van gezaghebbende bindende en legitieme uit-
spraken reduceren van steeds grotere complexiteit In een tijd van postmoder-
nisme, waardenpluriformiteit, multiculturaliteit en voortschrijdende weten-
schappelijke kennis is dat geen gemakkelijke taak. Daarom is inbreng van onze 
beste juristen bij de verbetering van de organisatie van de rechtspraak onont-
beerlijk. De wetenschappelijke en technologische veranderingen gaan snel. 
Mondige burgers laten zich niet afschepen met Romeinse adagia en uit het in-
dividuele geweten opdoemende billijkheidsoordelen. Het juridisch repertoire 
moet verfijnd en verdiept worden, en de motivering sterk verbeterd.  

Als mijn hierboven gegeven analyse van de situatie juist is, zijn de after sa-
les services van de rechterlijke macht voor verbetering vatbaar. De professio-
nalisering van het rechterlijk oordeel in al zijn fasen en facetten is hard nodig, 
wil het zijn legitimerende functie kunnen blijven vervullen. 
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Hervormer of Stoorzender? 
Effecten van rechterlijke interventie in  

het Amerikaanse gevangeniswezen 

R.A. Boin en S.L. Resodihardjo 

1. Inleiding: De federale rechter als publiek manager?1 

Aan de uitspraken van federale rechters in de Verenigde Staten wordt grote in-
vloed toegedicht. Die invloed is zo groot dat federale rechters ook wel als juri-
dische beleidsmakers worden gekarakteriseerd (Feeley & Rubin, 1998). Zo 
schaften federale rechters de rassenscheiding af (Brown v. Board of Education 
(1954)), verleenden zij vrouwen het recht op abortus (Roe v. Wade (1973)) en 
stopten zij de uitvoering van de doodstraf (om die later weer toe te staan). De 
federale rechters veroorzaakten niet alleen beleidsomwentelingen, zij interve-
nieerden ook in de organisatie en beleidsprocessen van het openbaar bestuur. 
Amerikaanse rechters hebben zich intensief bemoeid met scholen, gestichten 
en gevangenissen. De interventies in het gevangeniswezen worden door Feeley 
en Rubin (1998:13) gezien als ‘the most striking example of judicial policyma-
king in modern America’.   

Deze actieve of activistische taakinterpretatie van federale rechters is on-
derwerp van diepgaande discussie. Voorstanders verwelkomen de baanbreken-
de uitspraken die een einde maakten aan door hen gepercipieerd onrecht. Te-
genstanders vinden dat federale rechters hun juridische rol te breed interprete-
ren, waardoor het evenwicht tussen wetgevende, uitvoerende en juridische 
macht wordt verstoord. Ook de scheiding tussen federale en statelijke aangele-
genheden wordt volgens de tegenstanders overtreden. Als wij de critici mogen 
geloven, zijn het niet zozeer juridische overwegingen als wel politieke overtui-
gingen die de federale rechter in de richting van ongewenste interventies stu-
ren.2 

In normatieve beschouwingen over de grenzen van rechterlijke interventie 
worden de federale rechters buitengewone kwaliteiten toegedicht: de federale 
‘activisten’ hervormen eigenhandig complete gevangenissystemen. Het is de 
vraag of federale rechters over dergelijke kwaliteiten beschikken. Kunnen 
rechters voor elkaar krijgen wat bestuurders van een gevangenissysteem in 
                                                           
1 De auteurs bedanken Sander Dekker, Liesbet Heyse, Nick Huls, Frans Jorna, Ma-

thilde Meijers en de redacteuren voor hun constructieve commentaar op eerdere 
versies van deze bijdrage. 

2 Voor het normatieve debat, zie bijvoorbeeld Nagel (1978), Feeley & Hanson (1990) 
en Feeley & Rubin (1998). 
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voorgaande jaren niet is gelukt? Kunnen zij werkelijk de problemen oplossen 
waarmee een gevangenissysteem te kampen heeft? Het besturen van een ge-
vangenissysteem is immers geen eenvoudige zaak (Boin, 1998). De verschil-
lende doeleinden van detentie laten zich moeilijk verenigen (vooral de doel-
einden straf en resocialisatie conflicteren) en zijn moeilijk te effectueren, de 
beschikbare middelen zijn doorgaans beperkt, de ‘cliëntgroep’ geniet weinig 
sympathie, de discretionaire ruimte op het uitvoerende niveau is groot en con-
sensus over de definitie van een ‘goede’ gevangenis is moeilijk te bewerkstel-
ligen. Dit maakt het handhaven en verbeteren van kwaliteit tot een bijzonder 
moeilijke – sommigen zeggen onmogelijke – taak (Hargrove & Glidewell, 
1990). Hervormingen zijn in het gevangeniswezen per definitie moeizame on-
dernemingen. 

Sinds de jaren ’60 zijn de federale rechters zich intensief met het gevange-
niswezen gaan bemoeien. De zogenoemde hands-off doctrine werd losgelaten 
waarna individuele rechters soms hele gevangenissystemen onder hun controle 
brachten. Structurele hervormingen waren het gevolg. Zo werd bijvoorbeeld 
het plantagesysteem (waarbij gedetineerden als slaaf op een plantage werkten) 
in de zuidelijke staten afgeschaft (Taylor, 1993). Sommige deplorabele inrich-
tingen werden eenvoudigweg gesloten.  

De effecten van rechterlijke interventies worden echter niet door iedereen 
positief beoordeeld (DiIulio, 1990). Zo kan worden beargumenteerd dat de 
meeste rechterlijke uitspraken eerder een codificerende werking dan een her-
vormende uitwerking hebben gehad. Vanuit dit perspectief wordt de activisti-
sche houding van federale rechters vooral als een product van de heersende 
Zeitgeist gekenschetst. Anderen gaan een stap verder en beweren dat federale 
rechters in hun ijver en, niet gehinderd door bestuurlijke vaardigheden, lopen-
de hervormingsprocessen juist hebben vertraagd. De combinatie van juridisch 
micromanagement en utopisch perfectionisme maakte het in veel gevallen on-
mogelijk voor de ‘echte’ experts om op snelle en pragmatische wijze tot een 
verbetering van leefomstandigheden te komen. Averechtse gevolgen van rech-
terlijke interventie blijken daarom ook voor te komen: een dramatische ver-
slechtering van leefomstandigheden volgt soms op uitspraken van federale 
rechters. 

In deze bijdrage worden de mogelijke gevolgen van rechterlijke interventie 
uiteengezet. Vervolgens gaan wij op zoek naar succes- en faalfactoren die de 
uitwerking van rechterlijke interventie en implementatie van rechterlijke uit-
spraken beïnvloeden. Daarnaast vragen wij ons af of, en zo ja welke, lessen ge-
trokken kunnen worden voor de Nederlandse situatie.  
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2. Van hands-off naar interventie (en weer terug?): een overzicht van 
rechterlijke interventies in het Amerikaanse gevangeniswezen 

Gedetineerden hadden in de Verenigde Staten lange tijd weinig tot geen rech-
ten.3 In Ruffin v. Commonwealth (1871) had de U.S. Supreme Court duidelijk 
gemaakt dat een gedetineerde een ‘slave of the state’ (civiliter mortus) was. 
Door het begaan van een misdaad raakte de gedetineerde niet alleen zijn vrij-
heid, maar ook een groot deel van zijn grondrechten kwijt. In de zuidelijke 
staten werden gedetineerden ingezet als vervangers van de in vrijheid gestelde 
slaven. De gedetineerden werden te werk gesteld op de plantages, voor een 
lage vergoeding die de autarkisch ingestelde gevangenissen ten goede kwam. 
Gedetineerden mochten geen geld kosten. De leefomstandigheden in de barak-
ken moeten verschrikkelijk zijn geweest (Taylor, 1993). 

De gedetineerde kon met zijn klachten nergens terecht zolang federale 
rechters zich beriepen op de zogenoemde hands-off doctrine. Federale rechters 
weigerden uitspraak te doen over de leefomstandigheden achter de tralies. Niet 
alleen had een slave of the state weinig rechten, het was ook moeilijk voor een 
federale rechter om zich te bemoeien met de ‘binnenlandse aangelegenheden’ 
van de afzonderlijke staten (het principe van federalisme). 

Een gedetineerde kon alleen een beroep doen op de habeas corpus als iets 
fout was gegaan tijdens het strafproces. Een succesvol beroep leidde dan tot 
vrijspraak en vrijlating.4 Daar het om leefomstandigheden ging (en niet om 
rechterlijke dwalingen), lag een beroep op de Civil Rights Act meer voor de 
hand. De dominante interpretatie verhinderde echter dat gedetineerden een be-
roep konden doen op deze Act.5 Aan deze juridische schemerzone kwam een 
einde toen in Monroe v. Pape (1961) werd bepaald dat “police officers on 
duty, no matter how unauthorized or illegal their activities, were clothed with 
state authority and therefore acting under color of state law” (Feeley & Rubin, 
1998: 33). 

 
 

                                                           
3 Dit geldt overigens ook voor de Nederlandse situatie (Franke, 1990). 
4 De toegang tot de federale rechter op gronden van habeas corpus werd bemoeilijkt 

door de eis dat de gedetineerde eerst alle statelijke mogelijkheden moest hebben 
uitgeput. 

5  De Civil Rights Act beoogt burgers te beschermen tegen schending van grond-
rechten door iedereen die handelt under the color of state law. De interpretatie hield 
in dat de handeling in kwestie geautoriseerd diende te zijn door de wet. Aangezien 
dit bij mishandelingen en verwaarlozing niet het geval was, aldus de geldende inter-
pretatie, kon de dader niet worden aangeklaagd. De dader handelde immers op 
grond van zijn eigen autoriteit en niet op grond van de staat. De gedetineerde was 
geen burger, de gevangenisdirecteur blijkbaar geen erkend ambtenaar als hij zijn 
boekje te buiten ging. 



150 R.A. Boin en S.L. Resodihardjo 

Tabel 1. Belangrijke uitspraken met betrekking tot de rechten van gedeti-
neerden 
Slave of the state en bevestiging hands-off doctrine 
Ruffin v. Commonwealth (1871) 
 
Gedetineerden kunnen gebruik maken van Section 1983 van de U.S. Code om voor 
een federale rechtbank 
1. ambtenaren die handelen under the color of law aan te klagen, en 
2. de gevangenis en departement aan te klagen wanneer de omstandigheden in een 
gevangenis onder de maat zijn 
Monroe v. Pape (1961) 
Cooper v. Pate (1964) 
Monnel v. Department of Social Services of the City of New York (1978) 
 
Lijfstraffen en fysiek geweld 
Talley v. Stephens (1965) 
Jackson v. Bishop (1968) 
Attica Inmates v. Rockefeller (1971) 
Al-Jundi v. Mancusi (1991) 
Farmer v. Brennan (1994) 
 
Grondwettigheid van eenzame opsluiting 
Jordan v. Fitzharris (1966) 
Sostre v. McGinnis (1970)  
Landman v. Royster (1971) 
 
Aanklagen van een gevangenissysteem/hervormingen 
Holt v. Sarver (1970) 
Estelle v. Gamble (1976) 
Ruiz v. Estelle (1980) 
 
Grondwettigheid van gezondheidszorg 
Martinez v. Mancusi (1970) 
Estelle v. Gamble (1976) 
 
Eerste amendement (vrijheid van meningsuiting, religie, vergadering, etc.) 
Wilson v. Seiter (1991) 
 
Vierde amendement (“right of the people to be secure in their persons, houses, pa-
pers and effects against unreasonable searches and seizures”) 
Bell v. Wolfish (1979) 
Hudson v. Palmer (1984) 
 
Achtste amendement (“cruel and unusual punishment”) 
Trop v. Dulles (1958) 
Rhodes v. Chapman (1981) 
 
Veertiende amendement (“due process of law and equal protection under the law”) 
Ex parte Hull (1941) 
Coffin v. Reichard (1944)  
Johnson v. Avery (1969) 
Wolff v. McDonnell (1974) 
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De jaren ’60 brachten verandering. Het waren, om begrijpelijke redenen, voor-
al de zuidelijke gevangenissystemen die de aandacht van federale rechters 
trokken. Opvallend is dat de hervormingen werden getrokken door lagere fede-
rale rechtbanken, de U.S. District Courts (rechtbanken in eerste aanleg) en de 
U.S. Courts of Appeal (rechtbanken in tweede instantie). De U.S. Supreme 
Court vervulde vooral een ondersteunende rol door de uitspraken van lagere 
federale rechtbanken te bekrachtigen. 

In Cooper v. Pate (1964) bevestigde de U.S. Supreme Court dat gedeti-
neerden grondrechten hebben en dat zij niet alleen individuele werknemers 
kunnen aanklagen voor fysiek geweld, maar ook de inrichting of zelfs het ge-
hele systeem ter verantwoording kunnen roepen indien de leefomstandigheden 
van onmenselijke aard zijn (BJS paper, 1994: 13-14; zie ook Shuck, 1983). 
 
De hands-off doctrine werd ten grave gedragen in Talley v. Stevens (1965). In 
deze zaak maakte een rechter van een U.S. District Court gebruik van het acht-
ste amendement6 om omstandigheden binnen de gevangenis aan te kaarten.7 
Het idee dat een gedetineerde maar beperkte grondrechten had en maar beperkt 
toegang tot de federale rechter, werd in verschillende rechterlijke uitspraken 
verworpen. Langzaam maar zeker werd de constructie gebouwd waarop de 
gedetineerde zich kan beroepen als het gaat om omstandigheden binnen een 
gevangenis. Niet langer het habeas corpus is van belang, maar Section 1983 
U.S. Code8 en verschillende amendementen (met name het achtste amende-
ment) van de grondwet. 

De periode tot de eerste helft van de jaren ’80 werd gekenmerkt door een 
verdere verruiming van de rechten en verbeteringen van leefomstandigheden. 
Er viel echter ook een kentering te bespeuren. Het activisme van de federale 
rechters werd door de U.S. Supreme Court ter discussie gesteld in Bell v. Wol-
fish (1979). In Rhodes v. Chapman (1981) bepaalde de hoogste rechterlijke in-
stantie dat double-bunking (twee gedetineerden op één cel) geen schending van 
het achtste amendement inhield. De reikwijdte van specifieke grondwettelijke 
rechten voor gedetineerden werd verkleind. 

De terugtocht van de rechterlijke macht werd gesymboliseerd door Wilson 
v. Seiter (1991) waarin de hoogste rechters bepaalden dat “conditions must be 
specifically imposed as punishment, or must be the result of wanted behavior 
by correctional officials” om voor behandeling door de federale rechter in aan-
                                                           
6 Het achtste amendement van de Amerikaanse constitutie luidt: “Excessive bail shall 

not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments in-
flicted.” (Fisher, 1995: 1408) 

7 De federale rechter volgde daarmee de evolving standards of decency doctrine van 
Chief Justice Warren (U.S. Supreme Court), die voorschreef dat het achtste amen-
dement “must draw its meaning from the evolving standards of decency that mark 
the progress of a maturing society” (Trop v. Dulles, 1958). 

8 De U.S. Supreme Court in Estelle v. Gamble (1976): ”[D]eliberate indifference to a 
prisoner’s serious illness or injury states a cause of action under §1983” (Feeley, 
1998: 44). 
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merking te komen. De combinatie van politieke verschuivingen (het tijdperk 
Reagan-Bush betekende een meer conservatieve bezetting van de federale 
rechtbanken) en bereikte successen (de kwaliteit van het Amerikaanse gevan-
geniswezen was aanzienlijk verbeterd) heeft er toe geleid dat het federale acti-
visme in de detentiesector is afgenomen. 

Het activistische karakter van de federale interventies is verminderd, maar 
niet verdwenen. Op 1 januari 1998, bijvoorbeeld, hadden 193 penitentiaire 
inrichtingen te maken met een rechterlijke uitspraak met betrekking tot leefom-
standigheden; 141 inrichtingen werden beïnvloed door rechterlijke uitspraken 
over het maximaal toelaatbaar aantal gedetineerden in een inrichting. Daar-
naast vielen op dat moment 102 inrichtingen onder een door de rechter aange-
wezen monitor of special master (CJI, 1998: 65). Minder dan de helft (48%) 
van de Amerikaanse inrichtingen voldoet aan de eisen van de American Cor-
rection Association (ACA). In sommige staten voldoen geen of slechts enkele 
inrichtingen aan deze eisen.9 Daarnaast is het aantal rechtszaken dat wordt 
aangespannen tegen penitentiaire inrichtingen de laatste jaren afgenomen (zie 
figuur 1). 
 
Figuur 1. Gemiddeld aantal rechtszaken aangespannen tegen penitentiaire 
inrichtingen (1994-1997) (CJI, 1998: 65) 
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Rechterlijke interventies hebben door de tijd heen een duidelijke structuur ge-
kend. De verschillen tekenden zich slechts langs een beperkt aantal dimensies 
af. De rechter intervenieert door vast te stellen dat gedetineerden ergens recht 
op hebben, door bepaalde handelingen te verbieden, door verbeteringen in de 
organisatie voor te schrijven, of door het onder curatele stellen en, in het meest 
vergaande geval, het sluiten van een gevangenis. Een rechter kan zich passief 
opstellen en alleen een rechterlijke uitspraak doen. De rechter kan zich ook 

                                                           
9 Van Texaanse inrichtingen voldoet bijvoorbeeld maar 0,9% terwijl in Washington, 

Hawaii en Arizona geen enkele inrichting is goedgekeurd (CJI, 1998: 84). 
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actief gedragen en zich overgeven aan micromanagement. Het is in dit verband 
nuttig om vast te stellen wat een federale rechter niet kan doen: het aannemen 
en ontslaan van werknemers, het bouwen van nieuwe gevangenissen en het 
toewijzen van geld behoren niet tot de instrumentatie van de federale rechter. 

De federale rechter kan ter assistentie een special master aanstellen (art. 53 
Federal Rules of Civil Procedure). De special master kan verschillende func-
ties vervullen: adviserend, intermediair of repressief. Het optreden kan beperkt 
blijven tot het verzamelen van feiten en het monitoren van gemaakte vorderin-
gen, maar de special master kan ook op de stoel van de bestuurder gaan zitten 
en het implementatieproces naar zich toe trekken. Het optreden van de special 
master verloopt niet altijd soepel en de aanwezigheid van een special master 
wil ook niet zeggen dat de court orders goed worden geïmplementeerd (zie 
Byers, 1990; Kirp & Babcock, 1981; en Note, 1979). 

3. Effecten van rechterlijke interventie: wondermiddel of gifpil? 

Federale rechtbanken worden wel gezien als de “principal agents of change in 
the nation’s prisons and jails” (Feeley & Hanson, 1990: 12). Deze positieve 
evaluatie van het rechterlijke optreden wordt ogenschijnlijk bevestigd door de 
geconstateerde correlatie tussen toenemend rechterlijk activisme en een lande-
lijke verbetering van de detentiekwaliteit. De recentelijke terugtred is, gezien 
de toegenomen kwaliteit van het Amerikaanse gevangeniswezen, dan ook ver-
klaarbaar. 

De bewering dat niet politici of gevangenisdirecteuren maar federale recht-
banken de motor achter de broodnodige hervormingen zijn geweest, beant-
woordt aan onze intuïtie. Deze positieve beoordeling van rechterlijke interven-
tie komt overeen met een breed gedeeld vooruitgangsgeloof: de diepe crisis in 
het openbaar bestuur leidt uiteindelijk tot verbetering. Bestuurskundigen heb-
ben de gedachte van inherente progressie vervat in de functionalistische relatie 
die impliciet doch veelvuldig wordt gelegd tussen crisis en hervormingen. De 
these dat structurele hervormingen pas mogelijk zijn in het kielzog van een 
flinke crisis behoort tot de geloofsartikelen van de moderne bestuurskunde. 
Waar centralisatie en ‘top-down’ management in het hedendaagse openbaar 
bestuur als archaïsch en ongewenst van de hand worden verwezen, doet het 
adagium “regering regeer!” nog steeds opgeld ten tijde van dreiging en onze-
kerheid (Rosenthal, 1984). Als de leefomstandigheden op een dieptepunt zijn 
beland, is de federale engel nabij. 

Zoals wel vaker het geval is met geloofsartikelen, is de onderbouwing van 
deze these ook hier meer van ideologische dan empirische aard (zie ook Ro-
senberg, 1991). Het geloof in de heilzame werking van de federale rechter is 
gebaseerd op slechts enkele spraakmakende casus (Feeley & Hanson, 1990; 
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Gripe, 1990).10 Het is bijzonder moeilijk om een goed overzicht te krijgen van 
alle effecten van rechterlijke uitspraken op het Amerikaanse gevangeniswezen.  

‘Een rechter op de stoel van politici en ambtenaren, daar komen ongeluk-
ken van’, beargumenteren de aanhangers van een beperkte juridische rolopvat-
ting. Voor deze critici, die het rechterlijke optreden opvatten als een vorm van 
federale interventielust en ongecontroleerde beleidsproductie, levert het be-
perkt aantal casus voldoende munitie op. De tegenstanders van rechterlijke 
interventie kunnen zich bedienen van de bekende trits argumenten zoals die 
door Hirschman (1991) aan conservatieve aanhangers van de status quo wor-
den toegedicht: het futiliteits-, het chaos- en het perversiteitsargument. Deze 
argumenten worden middels een voorbeeld toegelicht. 

Het futiliteitsargument nuanceert de rol van federale rechters in de bewerk-
stelliging van een hervormingsproces. Zo beargumenteert Gripe (1990) dat 
hervormingen vooral het werk zijn van de publieke managers in het gevange-
niswezen. In tegenstelling tot de negatieve beeldvorming zoals die in populaire 
films en literatuur naar voren komt (Johnson, 1996), zijn de meeste werkne-
mers in het gevangeniswezen altijd op zoek naar manieren om de kwaliteit van 
detentie te verbeteren (zie ook DiIulio, 1987). In zijn analyse van het gevange-
nissysteem in de staat Rhode Island, beschrijft Carroll (1999) hoe de zwakke 
institutionele structuur leidt tot ongezonde en onveilige taferelen in de inrich-
tingen. De rechter gaat zich uiteindelijk met de zaak bemoeien en legt een ge-
detailleerd plan aan de gevangenisbestuurders op. Er verandert bitter weinig, 
totdat de gouverneur van deze kleine staat besluit de directeur van het gevan-
genisstelsel (een man met weinig verstand van penitentiaire zaken) te vervan-
gen door een professional met een indrukwekkende staat van dienst. Wanneer 
de nieuwe directeur na enkele jaren een vernieuwd stelsel tot stand weet te 
brengen, wordt dit op de conduitestaat van de federale rechter bijgeschreven.  

Het tweede argument (jeopardy) presenteert rechterlijke interventie als een 
potentiële ondermijning van reeds bestaande voorzieningen. Vooruitgang op 
het ene gebied gaat ten koste van de kwaliteit op een ander gebied. Dit argu-
ment vormde de basis voor het succesvolle verweer van de Federal Bureau of 
Prisons in de rechtszaak die werd aangespannen door gedetineerden van de 
supermax in Marion (de opvolger van Alcatraz). De gedetineerden vochten de 
zeer strenge veiligheidsmaatregelen aan (een zogenoemde lock down) waar-
door zij ernstig in hun bewegingsvrijheid werden beknot. De rechtbank oor-
deelde dat onder de gegeven omstandigheden – een moeilijk beheersbare popu-
latie gedetineerden en een klimaat van geweld – een dergelijke beperking te 
rechtvaardigen was. Zonder een maximum security prison, waar onruststokers 
heen gestuurd kunnen worden, is het voor de overige federale inrichtingen veel 
moeilijker om de orde te bewaken. 

                                                           
10 Gripe (1990: 271) merkt op dat “one should not assume that the cases in print re-

flect accurately the whole body of litigation in this field”. 
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Het derde argument heeft betrekking op de perverse gevolgen die rechterlijke 
interventies soms lijken te hebben. In plaats van een verbetering van de 
leefomstandigheden, veroorzaakt de rechter een verdere verslechtering.11 Cri-
tici stellen dat de rechterlijke bemoeienis het gezag ondermijnt van degenen 
die de door iedereen gewenste hervormingen moeten doorvoeren (Glazer, 
1975). Deze perversiteitsthese wordt bijvoorbeeld door John DiIulio (1987; 
1990b), een spraakmakende criticus van rechterlijke interventie, opgevoerd in 
zijn analyse van de bestuurlijke historie van het Texaanse gevangenissysteem. 
De gevangenissen in Texas werden lange tijd gekenmerkt door orde, regelmaat 
en discipline. De kwaliteit van detentie was hoog (DiIulio, 1987). Texas ge-
noot dan ook landelijk aanzien in de VS als een van de betere gevangenisstel-
sels. In 1980 oordeelde Judge William Justice dat de Texaanse gevangenissen 
niet voldeden en dwong de bestuurders hervormingen in te voeren. Het drama-
tische gevolg van deze amateuristische interventie, aldus DiIulio (1990b), was 
een orgie van geweld (52 moorden in de periode 1984-85). 

                                                          

De kritische analyse van DiIulio wordt door kenners van het Texaanse ge-
vangeniswezen fel bestreden (Crouch & Marquart, 1989; Ekland-Olson & 
Martin, 1990). Zij wijzen op het felle verzet van Texaanse gevangenisbestuur-
ders en bewaarders tegen de federale interventie. Juist door hun weigering om 
de Texaanse wijze van gevangenismanagement te moderniseren, creëerden de 
bestuurders een anarchistische situatie waarin het recht van de sterkste gold.12 
Dit debat weerspiegelt de felheid van de discussie over de effectiviteit en daar-
mee de noodzakelijkheid van rechterlijk ingrijpen. 

Maar zelfs de felste tegenstanders lijken het over twee zaken met de aan-
hangers van juridische interventie eens te zijn. De critici moeten erkennen dat 
rechterlijk ingrijpen, op de keper beschouwd, tot een verbeterde situatie in het 
Amerikaanse gevangeniswezen heeft geleid: “everybody agrees that the net of 
judicial intervention has been positive” (DiIulio, 1990c: 290). Vooral de ge-
vangenissen (en gedetineerden) in de zuidelijke staten hebben van het rechter-
lijke ingrijpen geprofiteerd. De aanhangers van activistische rechtspraak geven 
echter aan de critici toe dat het rechterlijke optreden niet altijd positief uit-
pakt.13  

 

 

11 In de woorden van Rosenberg (1991: 342): “One result of litigation is to strengthen 
the opponents of change.” 

12 De Texanen maakten gebruik van het zogenoemde Building Tender systeem, waar-
in invloedrijke gedetineerden een gebouw of afdeling onder hun hoede namen en 
daar de orde voor de bewaarders handhaafden. Dit was indertijd een niet ongebrui-
kelijke regeling in zuidelijke gevangenissen, waar gedetineerden (de trustees) soms 
met geweren werden uitgerust. Zelfs DiIulio (1987) moet toegeven dat een derge-
lijke vorm van coöptatie (zie Sykes, 1958) tot machtsmisbruik en exploitatie van 
zwakke gedetineerden leidt. 

13 De stelling van Rosenberg (1991: 338) dat “US Courts can almost never be effec-
tive producers of significant social reform” (italics in het origineel) is dan ook wel 
heel scherp geformuleerd. Zover het hervormingen in de gevangenissector betreft, 
lijken rechters wel degelijk een rol van betekenis te hebben gespeeld. Wij zijn het 
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De vraag rijst welke bestuurlijke capaciteiten nodig zijn voor effectief ingrij-
pen. De pessimisten veronderstellen dat rechters per definitie niet over de be-
stuurlijke kwaliteiten beschikken om een gevangenissysteem (of welk ander 
bestuurlijk systeem dan ook) te hervormen. Rechters kunnen vaststellen of de 
detentiesituatie met bepaalde wettelijke normen en voorschriften conflicteert, 
maar zij moeten het aanbrengen van verbeteringen over laten aan de bestuurlij-
ke professionals. De optimisten stellen juist dat rechters in hun positie over 
unieke capaciteiten beschikken om vastgeroeste systemen tot progressie te 
dwingen. Wij kunnen beide uitgangspunten pas op waarde schatten na een em-
pirische verkenning van de mogelijkheden en onmogelijkheden van rechterlij-
ke interventie. De uitkomsten worden in de navolgende paragrafen gepresen-
teerd. 

4. Mislukte interventies: holistische planningsperspectieven en bestuurlijk 
onvermogen 

Rechters zijn geen bestuurders. Zij houden zich niet of nauwelijks bezig met 
bestuursaangelegenheden binnen hun eigen organisatie. Rechters ontberen 
doorgaans de benodigde combinatie van opleiding, ervaring en interesse om 
een organisatie aan te sturen.14 Deze constatering vormt geen belemmering 
voor een toetsing van organisatiepraktijken; het leidt wel tot het plaatsen van 
vraagtekens bij juridische interventies die gepaard gaan met bestuurlijke be-
moeienis. 

Wanneer wij enkele bekende casus langslopen, lijken de grootste proble-
men te ontstaan wanneer rechters zich de rol van bestuurder aanmeten. De ver-
leiding kan groot zijn, zeker wanneer gevangenisbestuurders op duidelijke en 
consistente wijze blijk geven van bestuurlijke incompetentie. Met het juridi-
sche en morele gelijk aan de zijde, kan het rechterlijke proces uitmonden in 
een bestuurlijke kruistocht.15 De eerste stap bestaat dan uit het voorschrijven 
van een gedetailleerd plan waarin staat voorgeschreven hoe het gevangenissys-
teem er in de nabije toekomst uit moet zien.16 De tweede stap volgt wanneer 

                                                           

 

met Rosenberg (1991) en DiIulio (1991) eens dat die rol niet overdreven moet wor-
den. 

14 In de woorden van Judge Frank M. Johnson: “Judges are trained in the law. They 
are not penologists, psychiatrists, public administrators or educators” (geciteerd in 
Rosenberg, 1991: 20). 

15 Feeley & Rubin (1998) beschrijven hoe een federale rechter in Colorado zelf het 
initiatief tot een rechtzaak nam – hij nodigde de ACLU uit een rechtzaak te begin-
nen – omdat hij uit de lokale krant had vernomen dat de omstandigheden in een ou-
de inrichting (Old Max) ondermaats waren. Penitentiaire beleidsmakers en werk-
nemers in de Old Max waren zich ter dege van de problemen bewust, maar beschik-
ten simpelweg over onvoldoende middelen om tot snelle verbeteringen te komen. 

16 Deze plannen zijn doorgaans gebaseerd op de normen en standaarden van het fede-
rale gevangeniswezen (de Federal Bureau of Prisons) en de American Correctional 
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de rechter zich intensief met de implementatie van het geformuleerde plan gaat 
bezig houden. 

Bestuurskundigen kunnen met redelijke precisie voorspellen wat er zal ge-
beuren wanneer een politicus of ambtenaar hervormingen wil bewerkstelligen 
middels een in de ivoren toren geconcipieerde blauwdruk die aan het veld 
wordt opgelegd (Van Gunsteren, 1976; Hood, 1976). Daar waar bestuurders 
zich meer en meer van de grenzen aan hun bestuurlijke capaciteiten bewust 
zijn geworden, zijn rechters veel minder bekend met de ongewenste gevolgen 
van een dergelijke bestuurlijke naïviteit. Het zijn bekende tekortkomingen die 
de effectiviteit van rechterlijke interventies ondermijnen. Zeker wanneer rech-
ters zich van een holistisch planningsperspectief bedienen, is de kans groot dat 
het hervormingsproces wordt gemarkeerd door deze bekende faalfactoren. 

Rechters introduceren onnodige complicaties door niet alleen het doel (ver-
betering van de detentiekwaliteit) voor te schrijven, maar ook de wijze waarop 
het doel bereikt dient te worden. Zo verbood Judge Justice de Texaanse gevan-
genissen gebruik te maken van de Building Tender (BT) methode (zie noot 
12). De rechter stelde vast dat het BT mechanisme tot machtsmisbruik en on-
derlinge intimidatie leidde. De rechter schreef echter ook op gedetailleerde 
wijze voor hoe de Texaanse bewaarders na het afschaffen van het BT systeem 
de orde moesten handhaven. Zonder ooit een stap in een gevangenis te hebben 
gezet, las hij de trotse Texanen – hun gevangenissysteem genoot een zekere 
reputatie – de les op het gebied van gevangenismanagement. 

Judge Justice stuitte op twee problemen. Het eerste probleem is bekend on-
der de noemer ‘begrensde rationaliteit’ (bounded rationality). De dynamiek en 
complexiteit van bestuurlijke systemen laten zich moeilijk vangen in eenvou-
dige doel-middelen schema’s. Een gevangenis is een organisatie die verschil-
lende doelen dient te verenigen: gedetineerden moeten worden opgesloten in 
een veilige en humane omgeving, waarin hen de mogelijkheid wordt geboden 
zichzelf te ‘verbeteren’. Beleidsmakers die de ervaring op de werkvloer ontbe-
ren, kiezen er doorgaans voor deze taak naar het veld te delegeren. Het blijkt 
echter zelfs voor goedwillende en ervaren gevangenisdirecties iedere keer weer 
een bijzondere uitdaging om een werkbare filosofie te formuleren. Uiteindelijk 
bepalen bewaarders in de uitoefening van hun discretionaire bevoegdheden 
hoe de doelstellingen in de praktijk worden vorm gegeven. De rechter die 
meent deze keten van jarenlange expertise en ervaring te kunnen vervangen 
door eigen inzichten, begint in zekere zin aan een “impossible job” (Doig & 
Hargrove, 1990). 

Zelfs al zou een rechter over de intellectuele capaciteiten beschikken om 
een nieuwe en uitvoerbare blauwdruk van het systeem te ontwerpen, dan is het 
nog onwaarschijnlijk dat de ‘normale’ implementatieproblemen kunnen wor-
den vermeden. Het is bijvoorbeeld een grote opgave om tijdig correcte infor-

                                                           
Association (ACA). De plannen worden gekenmerkt door een combinatie van reha-
bilitatie en bureaucratisering (Feeley & Rubin, 1998).  
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matie te genereren over de vorderingen (en vooral tegenslagen) in het bewerk-
stelligen van de hervorming (Kaufman, 1973). Een bijkomende uitdaging is de 
spreekwoordelijke kloof die beleidsmakers van uitvoerders scheidt. Wat aan de 
beleidsvormende kant normaal en wenselijk wordt gevonden, wordt al snel als 
bemoeizucht en gebrek aan respect gedefinieerd aan de andere kant van de 
kloof. Het is op voorhand niet duidelijk hoe een rechter, met of zonder hulp 
van een special master, dergelijke barrières zou kunnen overwinnen. 

Niet gehinderd door enige kennis over het bestuur van een gevangenis 
schreef Judge Justice en detail voor hoe de Texaanse gevangenissen hervormd 
dienden te worden. Toen de voortgang achterbleef bij de prognoses, schroefde 
de rechter het tempo op door harde deadlines in te voeren. Al snel ontstond een 
vicieuze cirkel gevoed door rechterlijke dictaten en bureaucratische recalci-
trantie. De oorlog tussen de federale rechter en de Texaanse gevangenisbureau-
cratie werd pas beëindigd nadat de politiek ingreep. 

De politiek kan echter ook een onoverkomelijke hindernis vormen voor 
rechterlijke hervormers. Wanneer politici weigeren geld beschikbaar te stellen, 
worden sommige hervormingen eenvoudigweg onmogelijk. Verbeteringen in 
een gevangenis kosten meestal geld: meer menskracht, nieuwe gevangenissen 
en hogere salarissen staan hoog op de lijst van voorgestelde verbeteringen. In 
1984 plaatste een federale rechter het gevangenisstelsel van de staat West-Vir-
ginia onder toezicht van een door hem benoemde special master. Het parle-
ment van deze arme staat weigerde echter geld beschikbaar te stellen om het 
plan, dat de rechter met de directeur gevangeniswezen was overeengekomen, 
uit te voeren (Useem, 1990). Hetzelfde lot trof Judge Kane, die een met de 
gouverneur van Colorado overeengekomen hervormingsplan zag sneuvelen op 
de weigering van het parlement het plan te onderschrijven (Feeley & Rubin, 
1998).  

De rechter die middels directe interventie een gevangenissysteem wil her-
vormen moet haalbare doeleinden formuleren, een werkbare methode aandra-
gen, het implementatieproces begeleiden en de politiek achter zich weten te 
krijgen. De rechter moet slagen waar bestuurders met behulp van hun onder-
steunend apparaat niet in zijn geslaagd. De vraag rijst dan ook of rechters der-
gelijke interventies zouden moeten ondernemen. In de volgende paragraaf be-
kijken we enkele succesvolle interventies en trachten we de succesfactoren te 
identificeren. 
 

5. Effectieve interventies: Muddling through onder rechterlijke begeleiding  

Soms leidt rechterlijke interventie tot een aanzienlijke verbetering van leefom-
standigheden, zonder ongewenste effecten en tot ieders tevredenheid. In 1972 
sleepten 50 gedetineerden de Georgia State Prison voor het federale gerecht. 
De daaropvolgende juridische interventie resulteerde uiteindelijk in een gloed-
nieuwe gevangenis, een verhoogd budget en de toekenning van het keurmerk 
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van de American Correctional Association (Chilton & Talarico, 1990). Toen 
een van de beruchtste gevangenissen in de stad New York – The Tombs – in 
1974 werd verordonneerd verbeteringen aan te brengen of anders de gevange-
nis te sluiten, zuchtte het stadsbestuur onder een fiscale crisis. Gevangenissen 
stonden laag op de prioriteitenlijst van burgemeester Beame en hij maakte geen 
geld vrij voor de gevangenis. Uiteindelijk bewerkstelligde de federale rechter 
verbeteringen in alle gevangenissen in New York. De inrichting The Tombs – 
eerder nog gesloten op last van de rechter – staat nu bekend als een van de be-
tere inrichtingen in de Verenigde Staten (Storey, 1990).  

Wanneer wij de succesvolle gevallen nader bestuderen, valt een patroon 
op. De effectiviteit van een juridische interventie wordt bevorderd door een 
rechter die een deliberatief hervormingsproces weet te initiëren en in stand 
weet te houden. De succesvolle rechter faciliteert een proces waarbij het her-
ontwerp van institutionele structuren het gezamenlijk doel wordt van betrok-
ken bestuurders, bewaarders, politici, gedetineerden en andere stakeholders. 
De rechter creëert de omstandigheden waaronder samenwerking tussen voor-
heen antagonistische partijen mogelijk wordt. Laten wij de specifieke kenmer-
ken van een dergelijk deliberatief hervormingsproces eens nader bekijken. 

Het eerste kenmerk is de unieke rol die de rechter inneemt. De succesvolle 
rechter verlaat middels een interventie de juridisch-legalistische bench alwaar 
interpretatie en toetsing de functiebeschrijving bepalen, maar gaat niet op de 
stoel van de bestuurder zitten. In de rol van facilitator identificeert de rechter 
de tekortkomingen en dwingt de betrokken partijen om gezamenlijk naar een 
juridisch aanvaardbare oplossing te werken. De rechter kan gebruik maken van 
een special master, maar ook deze persoon is idealiter vooral begeleider en 
monitor (de ogen en oren van de rechter).17 Alle actoren behouden hun speci-
fieke verantwoordelijkheden, maar de rechter neemt het op zich om de neuzen 
dezelfde (en juiste) kant op te krijgen. Het doel van de rechter is consensus te 
genereren over de noodzaak van verbetering, de wijze waarop die verbeterin-
gen dienen te worden bereikt, en de specifieke rol die betrokken actoren in het 
proces zullen spelen. 

Het tweede kenmerk is het deliberatieve karakter van het hervormingspro-
ces. De betrokkenheid van de rechter betekent dat de institutionele structuren 
van het gevangenissysteem aan legitimiteit hebben ingeboet. Gedetineerden en 
de rechterlijke macht hebben hun goedkeuring reeds ingetrokken, de politiek 
volgt doorgaans. Een verbetering van leefomstandigheden kan in theorie nog 
worden bewerkstelligd door middel van budgetverhogingen of nieuwe bestuur-

                                                           
17 Soms creëert de introductie van een special master een nieuwe en negatieve dyna-

miek in het hervormingsproces. In het lange hervormingsproces van het gevange-
nissysteem in Arkansas (Holt v. Sarver), speelde Judge Henley op knappe wijze de 
rol van facilitator. Het subtiele proces van toenadering tussen aanklagers, bestuur-
ders, politici en bewaarders werd ernstig verstoord toen Henley een special master 
aanstelde. Henley erkende zijn fout en stuurde de special master de laan uit (Feeley 
& Rubin, 1998). 
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ders. In de praktijk betekent de legitimiteitscrisis dat meer diepgaande, institu-
tionele hervormingen noodzakelijk zijn geworden (Suchman, 1995; Boin & ’t 
Hart, 2000). De perceptie van crisis gaat vaak gepaard met een gevoel van ur-
gentie: het is nu of nooit voor de institutionele hervormingen. De rechter die 
hieruit afleidt dat een gedetailleerd hervormingsplan uit de federaal-juridische 
koker dient te komen, blijkt vaak minder effectief.  

De rechter die alle betrokken partijen een plaats gunt in de initiatie en uit-
voering van het hervormingsproces, heeft meer kansen om als succesvol de 
geschiedenis in te gaan. Een deliberatief proces is geen eufemisme voor einde-
loos durende ronde-tafel conferenties en uitzichtloze inspraakprocedures waar-
in iedereen pro forma wordt gehoord. Integendeel, een deliberatief proces is 
een onderhandelingsproces waarin betrokken partijen op constructieve wijze 
elkaars standpunten wegen ten einde een voor iedereen aanvaardbare oplossing 
te bewerkstelligen. Een dergelijk proces creëert ruimte voor zowel praktijker-
varing die op de werkvloer is opgedaan (learned experience) als de wensen en 
eisen die in de politieke, maatschappelijke en juridische omgeving leven om-
trent het functioneren van het gevangenisstelsel in kwestie. De succesvolle 
rechter weet een deliberatief proces op gang te brengen (en te houden). 

Het derde kenmerk – een pragmatische benadering van de rechter – volgt 
uit het bovenstaande. In de rol van facilitator is het voor de rechter noodzake-
lijk af en toe dwingend op te treden: bestuurders en politici moeten de ernst 
van de situatie onder ogen zien, verschillende partijen moeten bij elkaar wor-
den gebracht, bepaalde praktijken moeten onmiddellijk worden gestopt, en 
verbeteringen moeten binnen een bepaalde termijn worden bereikt. Pragmatis-
me vereist intuïtie om te laveren tussen principes en procesvoortgang. Een 
principiële benadering kan averechtse gevolgen hebben: soms moet nu een-
maal een deadline worden opgeschoven of een bepaalde praktijk door de vin-
gers worden gezien. Een laissez faire houding, daarentegen, creëert ruimte 
voor symbolische veranderingen en schuivende tijdshorizons. De succesvolle 
rechter hanteert een pragmatische benadering waarin principes worden gemiti-
geerd door begrip voor de complexiteit van een hervormingsproces. 

Deze combinatie van rechtlijnigheid en flexibiliteit karakteriseert de rol 
van de federale rechter Morris Lasker, die het hervormingsproces in New York 
City begeleidde (Storey, 1990). Lasker dwong de burgemeester van New York 
de beruchte inrichting The Tombs te sluiten toen deze weigerde binnen de ge-
stelde termijn van 30 dagen de dramatische leefomstandigheden te verbeteren. 
Na het stellen van deze daad, drukte de rechter niet verder door. Lasker be-
greep heel goed dat het politieke klimaat en de bestuurlijke capaciteiten van 
het Department of Corrections snelle en toch beklijvende hervormingen onmo-
gelijk maakten. Door het creëren van een mediërend orgaan (the Office of 
Compliance Consultants) wist Lasker uiteindelijk het deliberatieve proces op 
gang te krijgen.  

Het vierde kenmerk is de lange duur van een effectief hervormingsproces. 
De initiatie en implementatie van nieuwe of aangepaste institutionele structu-
ren vergen vele jaren. Hervormingen in het gevangeniswezen wijken in deze 
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zin niet af van beleidsprocessen in andere sectoren van het openbaar bestuur. 
De traagheid en weerbarstigheid van dergelijke processen doen bestuurskundi-
gen spreken van “muddling through” (Lindblom & Woodhouse, 1993). De 
gekozen beeldspraak suggereert een bepaalde mate van suboptimaliteit; het 
duidt op een gevoel van ontevredenheid met betrekking tot de lange duur van 
beleids(hervormings)processen. Een analyse van rechterlijke interventies geeft 
aanleiding tot een positievere benadering waarin juist aandacht wordt gevraagd 
voor het succes van de procesmanager die er toch maar in is geslaagd betrok-
ken partijen zo lang met elkaar samen te laten werken. 

Federale rechters blijken in tenminste enkele gevallen een structurele ver-
betering van de leefomstandigheden in Amerikaanse gevangenissen te hebben 
bewerkstelligd. De analyse van dergelijke ‘success stories’ suggereert dat ef-
fectieve rechters een faciliterende rol spelen die zich over een periode van ja-
ren kan uitstrekken. 

De constatering dat hervormingen middels het juridische breekijzer buiten-
gewoon moeilijk blijken te zijn, en eigenlijk afhangen van de inzichten en het 
doorzettingsvermogen van een individu, brengt ons terug bij de vraag of rech-
ters deze rol wel moeten vervullen. Het debat in de Verenigde Staten woedt 
verder tussen voorstanders en tegenstanders van rechterlijke interventies. 
Voorstanders beargumenteren dat rechters meer mogelijkheden moeten ont-
wikkelen om gevangenisstelsels te hervormen. Maar de kosten en moeite die 
met rechterlijke hervormingen gepaard gaan, hebben ook tot bezinning geleid. 
De groeiende groep tegenstanders stuurt de federale rechter terug naar de 
bench en maakt het hervormingsproces tot een verantwoordelijkheid van peni-
tentiaire beleidsmakers, gevangenisbestuurders en betrokken politici (zie bij-
voorbeeld Gripe, 1990). In de volgende paragraaf bezien wij bovenstaande 
bevindingen in het licht van de Nederlandse situatie. 

6. Conclusie 

Rechterlijke interventie is niet per definitie effectief. In de Verenigde Staten 
hebben rechterlijke interventies zowel tot hervormingen als verstoringen van 
het precaire detentie-ecosysteem geleid. In de succesvolle casus zien wij de fe-
derale rechter als actieve (en soms activistische) beschermer van humane de-
tentieprincipes. Het beschaafde recht zegeviert over de primitieve wetten van 
de penitentiaire onderwereld. Dit beeld beantwoordt aan populaire concepties 
van de Amerikaanse gevangenis, waarin gedetineerden systematisch worden 
onderdrukt door sadistische bewaarders en gefrustreerde wardens.18 Het in-
grijpen van (federale) rechters pakt echter niet altijd goed uit. Zij wekken hoge 

                                                           
18 Dit beeld wordt gevoed door Hollywood ‘classics’ als Escape from Alcatraz, One 

Flew over the Cuckoo’s Nest en Shawshank Redemption. Zie bijvoorbeeld Jacobs 
(1977), DiIulio (1987) en Fleisher (1989) voor een meer evenwichtige benadering. 
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verwachtingen onder gedetineerden, die zij ondanks verwoede pogingen niet 
kunnen waarmaken. Het is een dergelijke vorm van relatieve deprivatie die 
soms tot grote explosies van ongenoegen leidt (Useem & Kimball, 1989).19 

De rechter die zich na de uitspraak persoonlijk met het bestuurlijke proces 
van verbetering en vernieuwing wil bezig houden, neemt een groot risico. Een 
succesvolle rol vereist een besef van de bestaande grenzen aan bestuurlijke 
kwaliteiten, een specifieke invulling van een faciliterende rol en een lange 
adem. Eenmaal begonnen is er geen weg meer terug (weigering om de rechter 
te gehoorzamen staat gelijk aan belediging van het hof). In het geval dat de 
rechter er niet in slaagt aan eerdergenoemde eisen te voldoen, dreigt het per-
spectief van de autoriteit die vergeefs probeert gezag af te dwingen. De vicieu-
ze cirkel van toenemende rechterlijke pressie en slinkend vertrouwen gaat ten 
koste van zowel goedwillende bestuurders en bewaarders als de gedetineerden-
populatie. 

De problemen in Amerikaanse gevangenissen plegen een stimulerende 
werking uit te oefenen op de zelfgenoegzaamheid die karakteristiek is voor de 
detentiesector in Nederland (Franke, 1990b). De buitengewoon hoge detentie-
kwaliteit in Nederland doet ‘Amerikaanse toestanden’ met sheriffs, onmense-
lijke gevangenissen en interveniërende rechters ver weg lijken. Daarnaast heb-
ben Nederlandse rechters niet de vergaande bevoegdheden waarover Ameri-
kaanse rechters beschikken. Zonder een doembeeld te willen schetsen, moeten 
echter twee ontwikkelingen worden genoteerd die de Nederlandse rechter en 
het gevangeniswezen dichter bij elkaar kunnen brengen. 

De eerste ontwikkeling is de afvlakkende kwaliteit van de Nederlandse de-
tentie. Deze trend vindt een oorsprong in dalende budgetten, een verharding 
van de gedetineerden populatie en een versobering van het detentiebeleid 
(Boin, 1999; Verhagen, 1999). In de afgelopen jaren heeft het Nederlandse ge-
vangeniswezen kennis gemaakt met sobere regimes (met een zeer beperkt pro-
gramma voor de gedetineerden die voor dit regime in aanmerking komen), cel-
deling, extra beveiligde inrichtingen en een structurele vermindering van de 
‘bedrijfstijd’ (het aantal uren per week waarbinnen een inrichting programma’s 
aanbiedt). Anders gezegd: gedetineerden zitten in Nederland langer op cel, par-
ticiperen steeds minder in ‘vormende’ programma’s en krijgen meer en meer te 
maken met veiligheidsoverwegingen. Volgens de definitie die door justitie-
ambtenaren wordt gehanteerd, staat de kwaliteit van Nederlandse gevangenis-
sen onder druk. 

De tweede ontwikkeling is de toenemende mondigheid van gedetineerden. 
Sinds in 1977 het beklagrecht voor gedetineerden is ingevoerd, stijgt het aantal 

                                                           
19 Onderzoek naar de oorzaken van gevangenisopstanden nuanceert de vaak gehoorde 

stelling (zie bijvoorbeeld ook Rosenberg, 1991) dat dergelijke crises hervormingen 
faciliteren. Hoewel sommige opstanden (Attica!) de problemen van het gevangenis-
wezen manifest maakten voor een groot publiek, worden andere opstanden juist 
toegeschreven aan de door rechters gewekte verwachtingen (Useem & Kimball, 
1989). 
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ingediende klachten jaarlijks. Gedetineerden proberen daarnaast steeds vaker 
hun gelijk bij de rechter te halen. In de afgelopen jaren hebben de gedetineer-
den in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught het zware regime van deze in-
richting al enkele malen door de rechter laten toetsen. De rechter heeft het re-
gime niet verworpen, maar heeft zich in beginsel wel bevoegd en bereid ver-
klaard het detentieklimaat aan de wetgeving te toetsen. Ook de rechterlijke uit-
spraken over de wachtlijsten in de TBS-sector suggereren dat de Nederlandse 
rechter en de detentiesector in de toekomst meer met elkaar te maken zullen 
krijgen. 

Een belangrijke Amerikaanse les voor de Nederlandse collegae is dat de 
rechter bestuurlijke interventies beter kan vermijden, tenzij op voorhand duide-
lijk is dat betrokken partijen zonder de mediërende rol van de rechter niet tot 
een verbeterde en aanvaardbare situatie kunnen komen.20 De legitimiteit van 
een bestuurlijke oriëntatie onder rechters is niet gegarandeerd. Nadat de rechter 
heeft geconstateerd dat de detentiesituatie in een Nederlandse inrichting in 
strijd is met wet- en regelgeving, doet de rechter er verstandig aan overhaaste 
prescriptie van dwingende aard te reserveren voor latere situaties waarin be-
trokken partijen dit misschien verwachten.  
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