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‘Alle uitspraken 
 publiceren’ als tussenstap

Bert Marseille & Marc Wever1

Voor individuele burgers is het belangrijk dat de Rechtspraak al haar uitspraken publiceert. Voor onderzoekers 

moeten in elk geval alle uitspraken gemakkelijk beschikbaar zijn. Omdat dat niet het geval is gebleken, is het 

mooi dat de Rechtspraak van plan is een openbaarmakingsslag te maken. Wat nog belangrijker is, is zicht op 

het verloop en uitkomst van alle procedures, ook als de procedure niet eindigt met een uitspraak. Ook voor die 

procedures zou de Rechtspraak de meest belangrijke kenmerken moeten registreren en openbaar maken.

Openbaarheid is een wezenskenmerk van recht-
spraak. Dat geldt niet alleen voor de zitting van 
de rechter, maar ook voor diens uitspraak. Als wij 

niets zouden weten over de rechtspraak in Nederland en 
ons oog zou bij toeval op artikel 8:78 Awb vallen (‘De uit-
spraak geschiedt in het openbaar’), zouden wij denken dat 
– anno 2021 – alle uitspraken van rechters in Nederland 
op rechtspraak.nl zijn te vinden.2 Wij zouden teleurgesteld 
zijn als we ontdekten dat dat niet het geval is en verbaasd 
zijn dat het plan van de Rechtspraak om daar verandering 
in te brengen niet inhoudt dat alle uitspraken openbaar 
worden gemaakt, maar slechts 75% van het totaal.3 

Uitspraken als bron voor onderzoek
Als onderzoekers kijken wij een slag anders naar openbaar-
making van uitspraken. Ons onderzoek betreft zowel de 
rechtsvormende activiteit van de rechter als het functione-
ren van de rechtspraak. Dat beschikbaarheid van uitspra-
ken voor die eerste vorm van onderzoek van belang is, 
hoeft geen betoog. Wat betreft die tweede vorm van onder-
zoek: uitspraken bevatten uiterst waardevolle informatie 
over hoe rechters zaken behandelen en welke factoren van 
invloed zijn op hun beslissing.4 Ter illustratie een lijstje met 
vragen (toegespitst op het bestuursrecht en uiteraard 

onvolledig) die beantwoord kunnen worden door het analy-
seren van uitspraken: Over wat voor besluiten en tegen wel-
ke overheidsorganen wordt veel en weinig geprocedeerd? 
Wat bepaalt het tijdsbeslag van een procedure? Welke facto-
ren zijn van invloed op de kans op winst of verlies? Hoe 
vaak stranden beroepen op formele toegangseisen, zoals: is 
op tijd beroep ingesteld, is het object van geschil een 
besluit, is de appellant belanghebbende? Hoe vaak kan de 
rechter het materiële geschil tussen partijen beslechten? 
Gebruikt de rechter zijn discretionaire bevoegdheden (zoals 
zelf de feiten aanvullen en partijen de gelegenheid geven 
voor nadere bewijslevering) vaker ten bate van het verwe-
rende bestuursorgaan dan ten bate van de appellerende 
burger? Hoe vaak lukt het de rechter het geschil tussen par-
tijen definitief te beslechten? En: presteert de rechter nu 
beter dan vijf, tien of vijftien jaar geleden?

Alles publiceren in theorie niet nodig…
Noch voor kennis over de rechtsvormende activiteit van 
de rechter, noch voor kennis over het functioneren van de 
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rechtspraak is het – althans: in theorie – noodzakelijk dat 
elke uitspraak van iedere rechter in Nederland wordt 
gepubliceerd. Voor het eerste doel volstaat een weloverwo-
gen selectie, voor het tweede een representatieve en/of 
specifieke selectie. 

De criteria van de Rechtspraak voor plaatsing van 
uitspraken op rechtspraak.nl zijn gericht op publicatie 
van alle uitspraken die bijdragen aan de rechtsvorming 
door de rechter.5 Op ten minste één punt is wat ons 
betreft geen sprake van een weloverwogen selectie: niet 
elke rechtbankuitspraak waar hoger beroep tegen wordt 
ingesteld, wordt gepubliceerd, terwijl dat van grote meer-
waarde is voor de bestudering van het oordeel van de 
hogerberoepsrechter.6 Publicatie van alle uitspraken lost 
dat probleem uiteraard op, maar is niet noodzakelijk: 
publicatie van alle rechtbankuitspraken waar hoger 
beroep tegen is ingesteld, volstaat.

… maar in de praktijk wel
Juist vanwege de criteria die de Rechtspraak hanteert bij 
het selecteren van uitspraken voor plaatsing op recht-
spraak.nl is het niet goed denkbaar dat die verzameling 
een representatieve dwarsdoorsnede vormt van alle uit-
spraken die rechters in Nederland doen, en dus geschikt is 
voor het analyseren van het functioneren van de recht-
spraak.7 Maar ook voor dat doel is het niet per se nodig 
dat elke uitspraak wordt gepubliceerd. Een representatie-
ve en/of specifieke selectie volstaat. Vanwege het feit dat 
uitspraken openbaar zijn, zou een gericht verzoek aan de 
instantie die al die uitspraken beheert om bepaalde uit-
spraken ter beschikking te stellen, moeten volstaan voor 
openbaarmaking.

In de praktijk is dat niet het geval, zo is onze erva-
ring. Het kost behoorlijk veel tijd en moeite om de 
beschikking te krijgen over niet-gepubliceerde uitspra-
ken. Wij hebben de afgelopen jaren twee keer zo’n proce-
dure doorlopen.8 De Raad voor de rechtspraak deed er 
maanden over om tot een beslissing te komen en wilde 
alleen aan ons verzoek voldoen als we hem ervan kon 
overtuigen dat we een hele goede reden hadden voor 
onze vraag om openbaarmaking. Toegang tot uitspraken 
wordt door de Raad gezien als een gunst, niet als een 
recht. Dat is welbeschouwd absurd. Vanwege het feit dat 
uitspraken openbaar zijn, zou de enkele vraag om open-
baarmaking, mits specifiek genoeg, voldoende moeten 
zijn om aan dat verzoek te voldoen. Net zo min als 
bestuursorganen bij hun beslissing op een verzoek om 
openbaarmaking van documenten over bestuurlijke aan-
gelegenheden het belang van de verzoeker bij die infor-
matie mogen betrekken, zou het de Rechtspraak niet 

moeten uitmaken wat het belang bij een verzoek om 
openbaarmaking is. 

Gezien onze ervaringen in het verleden met de Raad 
voor de rechtspraak kijken we er niet echt naar uit daar 
nog eens zo’n procedure te moeten doorlopen, dus: ja, het 
zou heel mooi zijn als alle uitspraken openbaar worden 
gemaakt. En mocht 100% (nog) niet haalbaar zijn, dan zou 
wel duidelijk moeten zijn of die 75% representatief is voor 
het geheel en zo niet, in welk opzicht dan niet.

Informatie over procedures
Zijn wij als onderzoekers tevredengesteld als de Recht-
spraak al haar uitspraken publiceert? Nee, nog niet. De 
reden is dat uitspraken een middel vormen om iets te 
weten te komen over procedures die bij de rechter worden 
gevoerd. Niet elke procedure resulteert echter in een uit-
spraak. Het belang van informatie over procedures bij de 
rechter die niet in een uitspraak resulteren, komt treffend 
naar voren in het reflectierapport van de rechtbanken 
naar aanleiding van de toeslagenaffaire, Recht vinden bij 
de rechtbank. Lessen uit de toeslagenaffaire van de ‘Werk-
groep reflectie toeslagenaffaire rechtbanken’.9 Om zicht te 
krijgen op het verloop van de bij de rechtbank ingediende 
beroepen in zaken over kinderopvangtoeslagen volstond 
het voor de werkgroep niet om te kijken naar de uitspra-
ken van de rechtbanken, maar was ook informatie nodig 
over procedures die waren geëindigd door intrekking van 
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het beroep. Hoe vaak waren zaken voorafgaand, op of na 
de zitting geschikt, met intrekking van het beroep als con-
sequentie? De werkgroep kon het niet zeggen, omdat de 
reden van intrekking niet wordt geregistreerd door recht-
banken.10

Toen we dat lazen, dachten we direct aan de gemeen-
ten als Rotterdam en Tilburg, waar voor elke bezwaarzaak 
alle gegevens worden geregistreerd die kunnen helpen 
beter zicht te krijgen op het verloop en de uitkomst van 
de bezwaarprocedure, zodat waar nodig verbeteringen 
kunnen worden aangebracht. De Rechtspraak is nog niet 
zo ver, met als consequentie dat tal van relevante vragen 
over het verloop en de uitkomst van de toeslagenprocedu-
res bij de rechtbanken – zoals de vraag hoe vaak in toesla-
genzaken een minnelijke oplossing tussen partijen werd 
bereikt – niet kunnen worden beantwoord. Op dit punt 
lopen de belangen van ons als onderzoekers en die van de 
Rechtspraak als organisatie die informatie over haar func-
tioneren nodig heeft om haar werk zo goed mogelijk te 
kunnen doen, parallel. 

Wij kijken daarom uit naar het moment dat de 
Rechtspraak de tien (of vijftien, of twintig) meest essentië-
le gegevens van elke procedure, of die nu in een uitspraak 
uitmondt of niet, gaat registreren en publiceren, zodat de 
databank van rechtspraak.nl informatie bevat over elke 
procedure die daar is gevoerd. Dat zou een goudmijn zijn, 
zowel voor onderzoekers als voor de rechters en managers 
van de Rechtspraak.

Informatie over zittingen
We fantaseren nog even verder en noemen een tweede 
punt waar onze belangen als onderzoekers parallel lopen 
met die van de Rechtspraak. Dat betreft de zitting. De zit-
ting bij de rechter is als regel openbaar. Het is van belang 
dat alles wat daar wordt gezegd, wordt opgetekend, al was 
het maar ten behoeve van een eventuele hogerberoeps-
procedure. Het zou mooi zijn als van elke zitting stan-
daard een geluidsopname wordt gemaakt die, tenzij priva-

cyregels daaraan in de weg staan, beschikbaar wordt 
gesteld op rechtspraak.nl. Processen verbaal maken is dan 
verleden tijd, evenals discussies over wat er wel en niet op 
een zitting is gezegd. Dat is winst voor de rechtspraak. 
Tegelijkertijd vormen al die opnames een rijke bron van 
kennis over hoe de rechter zaken ter zitting behandelt. 
Dat is winst voor iedere onderzoeker die geïnteresseerd is 
in het functioneren van de rechtspraak. 

Conclusie
In onze hoedanigheid van individuele burger vinden wij 
het belangrijk dat de Rechtspraak al haar uitspraken 
publiceert. Als onderzoekers niet per se – als uitspraken 
maar gemakkelijk beschikbaar zijn. Onze ervaring is dat 
dit niet het geval is, dus is het mooi dat de Rechtspraak 
van plan is een openbaarmakingsslag te maken. Er is 
 echter iets wat wij nog belangrijker vinden: zicht op het 
verloop en uitkomst van alle procedures, ook als de proce-
dure niet eindigt met een uitspraak. Ook voor die proce-
dures zou de Rechtspraak de meest belangrijke kenmer-
ken moeten registreren en openbaar maken. En als men 
dan toch bezig is: van zittingen zou zo veel als mogelijk 
een geluidsopname beschikbaar moeten zijn. Wij hopen 
dat dat gaat gebeuren. Vanwege ons eigen belang als 
onderzoekers, maar zeker ook omdat het het functioneren 
van de rechtspraak kan verbeteren.  
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