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Viola van Bogaert, De rechter beoordeeld. Over aansprakelijkheid en verant-
woordelijkheid in civiel- en staatsrechtelijk perspectief (diss. Groningen),
Antwerpen-Apeldoorn: Maklu uitgevers 2005, 572 p.

Dit is een opmerkelijk proefschrift en niet alleen vanwege de omstreden the-
matiek. Het boek wil namelijk niet alleen een positiefrechtelijke analyse
geven, maar tevens een analyse van de wenselijkheid van de ontwikkelingen
rond rechterlijke aansprakelijkheid. De positiefrechtelijke analyse geschiedt
vanuit de vraag naar het bestaan en de effectiviteit van de mogelijkheden
naar Nederlands positief recht om schade als gevolg van ‘onrechtmatige
rechtspraak’ te redresseren of te compenseren. In de wenselijkheidsanalyse
staat de vraag centraal of de aansprakelijkheidsstelling van rechters dan wel
van de Staat vanuit een juridisch-dogmatisch perspectief wenselijk zo niet
noodzakelijk is. Daartoe belooft de auteur de paden van het staatsrecht en de
rechtsfilosofie te bewandelen.
De methodische verantwoording voor deze duale aanpak zoekt Van Bogaert
bij de filosoof Hans-Georg Gadamer. Gadamer, alom beschouwd als de
grondlegger van de hermeneutische traditie, conceptualiseerde in navol-
ging van Heidegger het Vorverständnis waarvan de betekenaar rekenschap
dient af te leggen zodat de verstaanshorizon duidelijk is waarin betekenis
als waar wordt aangemerkt. In plaats van dit Vorverständnis als voorver-
staan op te vatten – hier interpreteert zij Gadamer onjuist –, begrijpt de
auteur het project van Gadamer zo dat men zich bewust moet zijn van de
vooronderstellingen die aan het onderzoeksthema ten grondslag liggen,
zoals de ‘onlosmakelijke verbinding tussen de vraag naar aansprakelijkheid
en de staatsrechtelijke positie van de rechter (in het bijzonder de rechterlijke
onafhankelijkheid),’ en dat men deze onder kritiek moet durven stellen.
Vanwege het voortdurend bevragen van deze vooronderstellingen komen
ook onderwerpen ter sprake die niet altijd direct relevant lijken, maar deel
uitmaken van het ‘vlechtwerk met steeds terugkerende motieven’. Daarvoor
vraagt ze begrip – ze zijn resultaat van het voortdurende Hin- und Her-
wandeln des Blicks. Op Van Bogaerts interpretatie van Gadamer zal ik later
terugkomen.
Wat betreft het positiefrechtelijk deel, gaat het proefschrift over de aanspra-
kelijkheid van rechters of de Staat voor onrechtmatige rechtspraak.
Daaronder verstaat Van Bogaert ‘al het onjuist, schadeveroorzakend hande-
len dat verricht is in het kader van de rechterlijke bevoegdheidsuitoefening’.
Vervolgens verruimt de auteur deze definitie naar analogie van de omschrij-
ving van onrechtmatige daad ex artikel 6:162 BW. Ook (onrechtmatig) rech-
terlijk nalaten, zoals rechtsweigering en overschrijding van de redelijke ter-
mijn, valt volgens haar onder onrechtmatige rechtspraak.
Waarom deze uitbreiding kennelijk noodzakelijk is, blijkt uit de omvang van
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de hierop volgende twee hoofdstukken. Maar liefst 130 pagina’s (hoofdstuk-
ken II en III) gaan over het ontstaan en vergaan van het fenomeen rechts-
weigering, omdat zich hierop de ‘aansprakelijkheid van de rechter persoon-
lijk in Nederland concentreerde’. Deze aandacht is – als aandacht voor een
positiefrechtelijk fenomeen – zeer merkwaardig. Ten eerste omdat sinds 
1 januari 2002 de immuniteit van de rechter volledig is geworden en het
instituut van directe en persoonlijke aansprakelijkheid vanwege rechtswei-
gering definitief verleden tijd is. Ten tweede omdat in de tijd dat rechters
hiervoor persoonlijk aansprakelijk waren, er maar één geval is geweest
waarin een rechter ook werkelijk schadeplichtig werd bevonden (HR 8 april
1929, NJ 1929, 874). De wetgeving bestaat dus niet meer en het gaat om een
marginaal fenomeen.
De alternatieven die hier volgens de auteur voor in de plaats zijn gekomen,
kunnen echter interessant zijn: de externe klachtenregeling (ex art. 26 RO jo.
art. XIII Wet organisatie en bestuur gerechten) en staatsaansprakelijkheid
(ex art. 6 EVRM, met verwijzing naar de Capuano-zaak). Deze worden verge-
leken met de afgeschafte rechtsweigeringsprocedure (artt. 844-852 (oud) Rv).
De klachtenregeling dient dan om de rechtsweigerende rechter in persoon
aan te pakken – hetgeen weinig tot geen kans van slagen heeft. Anders dan
in de oude procedure gebeurt dit op indirecte wijze: ofwel de klacht wordt
intern opgepakt door de rechtbankpresident ofwel extern door de procureur
generaal bij de Hoge Raad. Staatsaansprakelijkheid ex artikel 6 EVRM dient
om de gevolgen van rechtsweigering te compenseren – waarvoor de justiti-
abele over een lange adem moet beschikken. Omdat de oude rechtsweige-
ringsprocedure voorzag in beide doelen (de persoon aanpakken en de gevol-
gen compenseren) concludeert de auteur dat deze dus efficiënter was dan de
huidige alternatieven.
Door de bespreking vanuit het perspectief van de ter ziele gegane rechtswei-
geringsprocedure komen de eigenstandige merites van deze regimes echter
minder goed uit de verf. Zo hebben deze alternatieven een veel wijder bereik
dan alleen rechtsweigering, voor zover zij daarop al betrekking hebben.
Hierna wordt het thema ‘onrechtmatige rechtspraak’ zelfstandig besproken
(hoofdstuk IV). Het huidige positieve recht sluit persoonlijke aansprakelijk-
heid van rechters hiervoor uit en kent zeer beperkte mogelijkheden om de
Staat aansprakelijk te stellen voor onrechtmatige rechtspraak. Ik volsta met
een beknopte samenvatting.
Wat betreft de persoonlijke aansprakelijkheid van rechters: zij is met de
invoering van artikel 42 Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (Wrra) in
1997 en met de afschaffing van de rechtsweigeringsprocedure per 1 januari
2002 volledig verdwenen. Conform artikel 42 Wrra is de Staat kwalitatief
aansprakelijk voor rechterlijke fouten in de ‘bedrijfssfeer’. Voor rechterlijke
handelingen die kunnen worden bestempeld als rechterlijke uitspraken
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geldt dat persoonlijke aansprakelijkheid is uitgesloten. Het is niet altijd dui-
delijk of de burger de schade op de Staat kan verhalen voor fouten in deze
sfeer, omdat de grens tussen de ‘bedrijfssfeer’ en de ‘sfeer van rechterlijke
uitspraak’ in de praktijk onhelder kan zijn.
Wat betreft staatsaansprakelijkheid voor onrechtmatige rechtspraak ‘in de
sfeer van rechterlijke uitspraak’ geldt HR 3 december 1971 (NJ 1972, 137) nog
steeds als het standaardarrest. Hierin heeft de Hoge Raad bepaald dat
‘indien bij de voorbereiding van een rechterlijke beslissing zo fundamentele
rechtsbeginselen zijn veronachtzaamd dat van een eerlijke en onpartijdige
behandeling van de zaak niet meer kan worden gesproken, en tegen die
beslissing geen rechtsmiddel meer openstaat en heeft opengestaan’ een uit-
zondering op de niet-aansprakelijkheid van de Staat kan worden gemaakt.
Voor het instellen van een schadevergoedingsprocedure moet dus aan twee
eisen worden voldaan: de uitputting van rechtsmiddelen en onrechtmatige
rechtspraak. Voor het vaststellen of aan het tweede criterium is voldaan,
heeft artikel 6 EVRM als uitgangspunt te gelden.
Met het EG-recht heeft zich een grote verandering voorgedaan met betrek-
king tot staatsaansprakelijkheid voor rechterlijke fouten. In de zaak Köbler
(C-224/01) heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ
EG) drie criteria ontwikkeld voor staatsaansprakelijkheid voor rechterlijke
schendingen: (1) de geschonden rechtsregel strekt ertoe aan particulieren
rechten toe te kennen; (2) er is sprake van een voldoende gekwalificeerde
schending; (3) er is een direct causaal verband tussen de schending van de op
de Staat rustende verplichting en de door de justitiabele geleden schade. In
de praktijk gaat het met name om het verzuim van de nationale rechter van
zijn plicht om prejudiciële vragen voor te leggen aan het HvJ EG (ex art. 234
EG-Verdrag).
De auteur vraagt zich vervolgens af of een ruimer aansprakelijkheidsregime
wenselijk is. In hoofdstuk V, het meest originele hoofdstuk van dit boek,
bestrijdt de auteur de argumenten vóór het huidige, beperkte, systeem. De
titel van het hoofdstuk zet de toon: ‘Over het gesloten stelsel van rechts-
middelen, het gezag van gewijsde en andere sofismen’.
Hoe worden deze argumenten bestreden? Wat betreft het argument van ‘het
gesloten stelsel van rechtsmiddelen’ stelt de auteur dat afwijzing van over-
heidsaansprakelijkheid op deze grond slechts te verantwoorden is wanneer
de aanwending van een rechtsmiddel er daadwerkelijk toe kan leiden dat de
door een rechterlijke fout veroorzaakte schade ook effectief kan worden her-
steld. Het ‘gezag van gewijsde’ is niet op alle rechterlijke beslissingen van
toepassing en indien het van toepassing is, dan hoeft het gezag van gewijs-
de niet te worden aangetast, omdat een schadevergoedingsactie op de Staat
of de rechter op andere rechtsgronden berust. Andere ‘sofismen’ worden
eveneens bestreden, zoals het lites finiri oportet-beginsel (rechtszekerheid
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en rechtsvrede zijn op zich geen voldoende argument om aansprakelijkheid
voor onrechtmatige rechtspraak volledig van de hand te wijzen), het proces-
risico voor de burger (is geen vrijbrief voor rechterlijke fouten), een a contra-
rio-redenering met betrekking tot de oude rechtsweigeringsprocedure (ten
onrechte niet beschouwd als specialis), een a contrario-redenering met
betrekking tot de artikelen 89-93 Sv (ten onrechte beschouwd als specialis
van art. 6:162 BW), de soevereiniteitsgedachte (verouderd en onjuist) en het
argument van constitutionele onafhankelijkheid (discussiedoder).
Het weerleggen van geïsoleerde argumenten doet echter mogelijk geen
recht aan de huidige rechtsorde als het geheel waarin deze argumenten ver-
weven zijn. Om haar argumenten te contextualiseren wijdt de auteur daar-
om het volgende hoofdstuk (VI) aan de rechtsstatelijke en staatsrechtelijke
positie van de rechter.
Allereerst geeft zij een uitgebreide schets van de ontstaansgeschiedenis en
de aard van het rechtsstaatbegrip. Vervolgens contrasteert zij dit begrip met
de huidige staatsrechtelijke positie van de rechter in het Nederlandse staats-
model. De argumenten tegen de soevereiniteitsgedachte of het argument
van de constitutionele afhankelijkheid worden aldus in perspectief gezet.
De conclusie van de auteur is dat de huidige onafhankelijkheid van de rech-
ter in een systeem van checks and balances een heel andere is dan de consti-
tutionele onafhankelijkheid in het klassieke rechtsstaatbegrip. Zo moet bij-
voorbeeld ‘onafhankelijkheid’ uit artikel 6 EVRM ook niet ‘constitutioneel’
worden opgevat, maar ‘slechts instrumenteel’. Beter is het te spreken van
voldoende rechterlijke vrijheid dan van rechterlijke onafhankelijkheid.
Controle op de rechter door een buiten de rechterlijke macht gelegen orgaan
is daarom nog niet strijdig met het EVRM, tenzij deze instantie de bevoegd-
heid zou bezitten bindende rechterlijke beslissingen ongedaan te maken.
Niet alleen is de staatsrechtelijke positie van de rechter veranderd ten aan-
zien van het klassieke rechtsstaatbegrip, ook de rol van de rechter in de
rechtsorde is ingrijpend veranderd (hoofdstuk VII). In een (82 pagina’s lange)
reis door de tijd wordt aan de hand van de bekende rechtsvindingstheorieën
van Land, Scholten, Wiarda en Vranken geïllustreerd hoe de rol van de rech-
ter is geëvolueerd van een bouche de la loi tot een volwaardige derde macht
in de rechtsorde. De rechter is in afnemende mate gebonden aan de wet en
dus steeds vrijer. Wie controleert tegenwoordig de rechter? Een aansprake-
lijkheidsregime is wenselijk om burgers enige rechtsbescherming te geven
tegen de machtiger geworden rechter; een ‘echte’ externe klachteninstantie,
zoals een nationale ombudsman, dient ingesteld te worden omwille van de
checks and balances-gedachte.
Maar op grond van welk criterium kunnen rechters aansprakelijk worden
gesteld of moet een klachteninstantie fungeren? Volgens de auteur is de
kern van de grotere macht van de rechter gelegen in de afgenomen binding
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aan de wet. Daarom is echter ook ‘wettigheid’ een minder goed criterium
geworden om de juistheid van rechterlijk handelen te toetsen. De auteur
draagt daarom een criterium aan van Carl Schmitt: ‘de andere rechter.’ Dit
criterium betreft geen ideaalbeeld maar een postulaat, een ‘geobjectiveerde
maatman’. De auteur geeft aan hoe deze fictie soms in jurisprudentie wordt
gebruikt om een normatief oordeel te vellen over het rechterlijk handelen:
rechters hebben zich dan niet gedragen zoals een rechter zich behoorde te
gedragen. Met dit criterium kan volgens de auteur ook de berekenbaarheid
en voorzienbaarheid worden beoordeeld van rechterlijke uitspraken.
Hoe moet deze wenselijkheidsanalyse worden gewaardeerd? Allereerst deel
ik de inzet van de auteur – ‘nu de wet is weggevallen, is er dogmatisch gezien
geen mechanisme meer om de onafhankelijke rechter in te tomen’ – niet.
Zelfs tijdens de hoogtijdagen van het legisme zijn talloze voorbeelden te vin-
den van ‘freies Ermessen.’ En hoewel rechtsvinding tegenwoordig autonomer
geschiedt en de vrije rol van de rechter onmiskenbaar is toegenomen, zijn
objectiveerbaarheidscriteria geenszins verdwenen. De wet, het belangrijker
wordende precedent, circulaires en rechterlijke afspraken zoals besliskaders
vervullen een belangrijke rol in het objectiveren van rechterlijke beslissin-
gen. In een land als Engeland, waar de binding aan de wet traditioneel een
geringere plaats inneemt, heeft men ook de behoefte niet gevoeld aan een
uitgebreid rechterlijk aansprakelijkheidsregime. Mijn kritiek op de auteur is
daarom dat, hoewel zij terecht wijst op het verschil tussen de huidige en de
klassieke rechtsorde, haar kritiek juist is ingegeven en gelegitimeerd door
het klassieke ideaal: zijn rechters onvoldoende gebonden aan de wet, dan
contesteren! Oog voor andere ‘checks and balances’ zoals kwaliteit van de
opleiding, de controlerende rol van de media, het esprit de corps of voorge-
noemde objectiveringstendensen heeft de auteur niet. In die zin doet het
proefschrift wat gedateerd aan.
Vervolgens is er het criterium van de ‘andere rechter’. Het is onduidelijk hoe
dit als zelfstandig criterium functioneel kan zijn in de aansprakelijkheids-
stelling van rechters. Waar varianten van dit criterium in de rechtspraak
gebruikt worden, daar gaat het om een feitelijke beoordeling van de zaak
zelf, waarna wordt geconcludeerd dat een rechter normaal gesproken
anders zou hebben gehandeld. Hetzelfde geldt wat betreft de voorzienbaar-
heid. Ik mis hier kritische vragen van de kant van de auteur: zou die ‘andere
rechter’ zich dan wel aan de wet gebonden weten? En wie is de andere rech-
ter – degene die het criterium hanteert? Heeft hij niet van doen met dezelfde
beslismaterie als de feitelijke rechter? De ‘andere’ rechter is niets meer en
niets minder dan een juistheidscriterium dat op zichzelf genomen nietszeg-
gende commensurabiliteit behelst. Wanneer de auteur vervolgens oppert
dat het criterium van ‘de andere rechter’ niet alleen bruikbaar is met betrek-
king tot staatsaansprakelijkheid, maar ook met betrekking tot eventuele
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persoonlijke aansprakelijkheid, dan moet ik daar eerlijk gezegd niet aan
denken.
De auteur schaart haar studie naar eigen zeggen onder ‘kritisch opiniërende
literatuur’. Die kwalificering is geheel terecht. Zelf gaat ze duidelijk in tegen de
communis opinio, welke is een positiefrechtelijk systeem waarin de aanspra-
kelijkheid voor rechterlijke fouten is geminimaliseerd. In het tweede deel van
dit proefschrift, de analyse van de wenselijkheid van een aansprakelijkheids-
regime, leest men daarom niet de vraag in hoeverre zulks wenselijk is, maar
een pleidooi vóór de wenselijkheid van een aansprakelijkheidsregime.
Nu komen we terug bij haar interpretatie van Gadamer. In plaats van het
eigen voorverstaan te articuleren, begrijpt ze onder Vorverständnis de voor-
onderstellingen die aan het onderzoek ten grondslag lagen, zoals de onlos-
makelijke verbinding tussen de vraag naar aansprakelijkheid en de staats-
rechtelijke positie van de rechter. Wanneer zij haar eigen voorverstaan had
gearticuleerd, was het ethos van dit proefschrift veel duidelijker geworden:
zich bewust van de vooronderstelling van de wenselijkheid van een aan-
sprakelijkheidsregime, welke berust op de constatering dat de autonomie
van de rechter in de rechtsorde is toegenomen, doet de auteur onderzoek
naar het huidige positieve recht en de legitimerende theorieën teneinde
deze onder kritiek te stellen. Het proefschrift zou dan duidelijker het karak-
ter hebben gekregen van een ‘thesis’ in de letterlijke en oorspronkelijke
betekenis van het woord.
Zo had ook Gadamers hermeneutische cirkel verhelderend kunnen hebben
gewerkt. Nu is het tegendeel het geval, gezien de vele omwegen en omlei-
dingen die vanuit het Hin- und Herwandeln des Blicks verdedigd worden.
Een voorstel voor een Grondwetsartikel om rechters te kunnen ontslaan, de
veel te uitgebreide historische behandeling van het rechtsstaatbegrip, de
lange bespreking van bekende rechtsvindingstheorieën, de maar liefst vijf
samenvattingen in deze handelseditie (Nederlands, Engels, Frans, Duits en
Russisch!), het is soms een beetje too much.
Gemeten naar de Aristotelische spanning tussen dapperheid en matigheid
is dit proefschrift onmiskenbaar getekend door de eerste deugd. Door het
gangbare positieve recht op een originele en doortastende manier te bevra-
gen heeft de auteur lef getoond. In het licht van de toegenomen rol van de
rechter en de vraag naar nieuwe checks and balances daagt dit proefschrift
uit tot een hernieuwde en fundamentele discussie over de garanties van
goede rechtspraak. De achilleshiel van dit proefschrift komt daarmee echter
ook bloot te liggen. Het is dermate getekend door het ethos en de zoektocht
van de onderzoeker, dat ik mij afvraag in hoeverre aan dit boek praktische
betekenis kan en zal worden gegeven.

Jonathan E. Soeharno (Utrecht)
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