
 
MASTERSCRIPTIE CIVIEL RECHT 2020-2021 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

      

Livestreamen: een welkom middel 
voor het vertrouwen in de 
Rechtspraak? 

Een onderzoek naar de effecten van het livestreamen van civiele 

rechtszaken waarin sprake is van public interest litigation, op het 

(publiek) vertrouwen in de Rechtspraak 
 
O.J. Tijhuis  
 



1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naam: Olaf Jurriaan Tijhuis 

Telefoonnummer: 0629990161  

Studentennummer: 1648225 

Studierichting: Master Civiel Recht 

Datum: 9 juni 2021 

Scriptiebegeleider: Prof. mr. dr. R.C. Hartendorp  

Tweede lezer: Mr. I.S.J. Houben 

Aantal woorden: 20359 



2 

Inhoudsopgave 
1. INLEIDING .................................................................................................................................... 3 

1.1 PROBLEEMSTELLING ................................................................................................................................ 3 
1.2 METHODEN EN OPBOUW VAN ONDERZOEK .............................................................................................. 5 

2. DE ONTWIKKELING VAN LIVESTREAMEN IN DE NEDERLANDSE CIVIELE 
RECHTSPLEGING ................................................................................................................................ 7 

2.1 CAMERA’S IN DE NEDERLANDSE RECHTSZAAL – EEN RECENTE ONTWIKKELING ...................................... 7 
2.2 HET LIVESTREAMEN VAN RECHTSZAKEN IN EEN STROOMVERSNELLING .................................................. 8 
2.3 DOELEINDEN RECHTSPRAAK BIJ LIVESTREAMEN ..................................................................................... 9 

3. DE ONTWIKKELING VAN PUBLIC INTEREST LITIGATION IN DE NEDERLANDSE 
CIVIELE RECHTSPLEGING .............................................................................................................. 11 

3.1 PUBLIC INTEREST LITIGATION: DEFINITIE EN KENMERKEN ..................................................................... 11 
3.2 OPKOMST VAN PUBLIC INTEREST LITIGATION IN NEDERLAND ............................................................... 12 
3.3 OPKOMST VAN LIVESTREAMEN EN INVLOED OP PUBLIC INTEREST LITIGATION ...................................... 13 

4. THEORETISCH KADER VERTROUWEN EN TRANSPARANTIE ......................................... 15 
4.1. WAT IS VERTROUWEN EN HOE WERK HET? ............................................................................................ 15 

4.1.1. Kernelementen vertrouwen ........................................................................................................... 15 
4.1.2. Institutioneel vertrouwen .............................................................................................................. 17 

4.2 HOE KOMT INSTITUTIONEEL VERTROUWEN TOT STAND? THEORIE EN EMPIRIE ...................................... 17 
4.2.1. Theorie .......................................................................................................................................... 17 
4.2.2. Vertrouwen in de Rechtspraak uitgedrukt in cijfers ..................................................................... 20 

4.3 WAT IS TRANSPARANTIE EN HOE WERKT HET? ....................................................................................... 24 
4.3.1. Definitie en elementen .................................................................................................................. 24 
4.3.2. Transparantieniveaus Rechtspraak .............................................................................................. 24 

4.4 DE RELATIE TUSSEN HET VERGROTEN VAN TRANSPARANTIE EN VERTROUWEN ..................................... 25 
4.4.1. Relatie transparantie en vertrouwen in de overheid in het algemeen ........................................... 25 
4.4.2. Relatie transparantie en vertrouwen in de Rechtspraak ............................................................... 28 

4.5 DE GEVORMDE THEORIE (TUSSENCONCLUSIE) .................................................................................................. 29 
5. DISCOURSANALYSE VAN DE ‘AVONDKLOKZAAK’ ........................................................... 32 

5.1 CONTOUREN EMPIRISCH ONDERZOEK .................................................................................................... 32 
5.1.1. Onderzoeksdoel ............................................................................................................................ 32 
5.1.2. Onderzoeksmethode en onderzoeksbronnen ................................................................................. 32 
5.1.3. Beperkingen empirisch onderzoek ................................................................................................ 35 

5.2 RESULTATEN DISCOURSANALYSE TRADITIONELE MEDIA ....................................................................... 36 
5.3 RESULTATEN DISCOURSANALYSE SOCIAL MEDIA ................................................................................... 40 
5.4 CONCLUSIE DISCOURSANALYSE ............................................................................................................. 46 

6. DE VERWACHTE EFFECTEN OP HET VERTROUWEN IN DE RECHTSPRAAK 
(CONCLUSIE) ...................................................................................................................................... 49 
7. LITERATUURLIJST ................................................................................................................... 54 
8. JURISPRUDENTIELIJST ............................................................................................................ 66 

 

 
 



3 

1. Inleiding  

1.1 Probleemstelling  
Op het gebied van het vergroten van transparantie is de Rechtspraak met name de afgelopen jaren 

volop in ontwikkeling. Een belangrijke pijler hierbij is het live uitzenden van rechtszaken, waarmee 

de Rechtspraak sinds enkele jaren experimenteert.1 Dit proces is tijdens de coronacrisis in een 

stroomversnelling gekomen. Alleen al in het afgelopen jaar zijn enkele tientallen zittingen live online 

uitgezonden, soms voor een publiek van tienduizenden belangstellenden en wekelijks komen er 

nieuwe livestreams bij.2 Het gaat hierbij – in de praktijk en ook in dit onderzoek – om zowel 

livestreams van de Rechtspraak zelf, als de ‘klassieke’ live-uitzendingen op de televisie. Het nu 

versneld en op grotere schaal inzetten van livestreams past binnen een langer bestaande wens van de 

Rechtspraak om zichtbaarder te zijn in de maatschappij door de transparantie te vergroten.3 

Bovendien lijkt de Rechtspraak hiermee ook tegemoet te komen aan de steeds hogere transparantie-

eisen die de informatiemaatschappij de afgelopen jaren is gaan stellen. Dit is ook duidelijk terug te 

zien het afgelopen jaar in de discussies over de toeslagenaffaire en de nieuwe ‘bestuurscultuur’ in de 

politiek, waarin de begrippen ‘vertrouwen’ en ‘transparantie’ veelvuldig voorkomen.4 Het vergroten 

van transparantie moet de reputatie van de Rechtspraak versterken en het instituut in staat stellen om 

zo goed mogelijk te blijven opereren in een kritischere en veeleisendere omgeving.5 

 

De discussie over wel of niet toelaten van camera’s in de rechtszaal – die al sinds de eerste 

Persrichtlijn Rechtspraak uit 2003 speelt – is met de omschreven ontwikkelingen weer volop actueel. 

Tegelijkertijd is de afgelopen jaren in de rechtspraak ook een andere ontwikkeling zichtbaar, die in 

dit onderzoek met het livestreamen van rechtszaken in verband zal worden gebracht. Het gaat om: 

‘public interest litigation’ (hierna: PIL).6 Hierbij procederen organisaties strategisch door een 

rechtszaak te gebruiken om maatschappelijke impact te hebben en zichzelf een podium te 

verschaffen, om zo te bewerkstelligen dat overheden of bedrijven hun beleid aanpassen. In essentie 

wordt van de rechter gevraagd om regulerend op te treden, bijvoorbeeld om falend overheidsbeleid 

bij gezondheids- en milieurisico’s te corrigeren.7 De Rechtspraak hanteert als criterium voor de vraag 

of een rechtszaak in aanmerking komt om gelivestreamd te worden, dat het een rechtszaak is met 

maatschappelijke relevantie/impact. En nu juist PIL-zaken vrijwel altijd voldoen aan dit criterium, 

wordt organisaties die PIL-zaken aanbrengen (onbedoeld) als het ware een groter en/of ander soort 

 
1 Van Spanje en De Vreese 2013, p. 413.  
2 Innovatiebrief Rechtspraak 2020, bijlage bij Kamerstukken II 2020/2021, 29279, nr. 627, p. 8.  
3 Dat het thema transparantie de Rechtspraak al jaren bezighoudt, is bijvoorbeeld terug te zien aan de thema’s 
van de jaarlijks lezingen van de Raad voor de rechtspraak: Van den Brink 2008; Stuiveling 2009; Chavannes 
2011; Frissen 2012; Schnabel 2013; Thomas 2017. 
4 Bokhorst en Witteveen 2013, p. 134.   
5 Bokhorst en Witteveen 2013, p. 135.  
6 Zie o.a.: De Jong & Van der Linden, NTBR 2017/2, afl. 1, p. 4; Bauw, TO 2018/4, p. 163.  
7 Zie o.a De Jong, AA 2015, p. 876; Hartlief 2014, p. 134-138. 
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podium gegeven. Een civiele zitting verandert hierdoor mogelijk van een ‘participatory event’ naar 

een ‘spectators event’.8 Recente voorbeelden in civielrechtelijke context zijn het hoger beroep in de 

‘avondklokzaak’ en de livestream in de zaak tussen Milieudefensie c.s. en Shell.9 Deze rechtszaken 

zitten aan de rand van het civielrechtelijke paradigma. Hierdoor raken twee relevante ontwikkelingen 

binnen de rechtspraak de afgelopen jaren met elkaar verbonden.   

 

De Raad voor de rechtspraak (hierna: Rvdr) heeft recent aangegeven dat, vanwege de positieve 

ervaringen binnen en buiten de organisatie, de Rechtspraak10 ervoor heeft gekozen om structureel 

verder te gaan met het livestreamen van rechtszaken.11 Aan dit voornemen ligt het uitgangspunt ten 

grondslag dat transparantie en openbaarheid essentieel zijn voor het vertrouwen in de Rechtspraak.12 

Bovendien is het doel van het livestreamen dat het publiek ziet wat de rechtspraak doet en waarom. 

Het begrip voor het werk van de rechtspraak zal daarmee toenemen, is de verwachting.13  

 

Aan het uitgangspunt van de Rvdr lijken verschillende relaties ten grondslag te liggen. Met name de 

door de Rvdr veronderstelde positieve relatie tussen het vergroten van transparantie, in de vorm van 

livestreamen, en een toename van het (publiek) vertrouwen in de Rechtspraak, is interessant. Uit 

reeds verricht (empirisch) onderzoek volgt namelijk dat het vergroten van transparantie niet per 

definitie hoeft te leiden tot een toename van het vertrouwen in de Rechtspraak.14 Er kunnen namelijk 

mogelijk ook negatieve effecten op het vertrouwen in de Rechtspraak optreden als gevolg van het 

vergroten van transparantie.15 Daarnaast hebben PIL-zaken die gelivestreamd worden allerlei 

kenmerken en mogelijke gevolgen – zoals het feit dat het waarschijnlijk is dat bij burgers een 

predispositie over het onderwerp dat in PIL-zaken centraal staat aanwezig is – die ertoe leiden dat 

men zich kan afvragen of het uitgangspunt dat de Rvdr hanteert bij het livestreamen van rechtszaken 

nog wel klopt. Het is dus maar zeer de vraag of de ambitieuze doelen die de Rvdr voor ogen heeft, 

daadwerkelijk behaald kunnen worden. De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat luidt 

dan ook: “Welke effecten heeft het integraal uitzenden van civiele rechtszaken, waarin sprake is van 

public interest litigation, op het (publiek) vertrouwen in de Rechtspraak?”  

 

 
8 Prins, Van der Mijl & Tiermeijer 2013, p. 234.  
9 Zie o.a.: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Den-
Haag/Nieuws/Paginas/Livestream-spoedappel-avondklok.aspx (laatst geraadpleegd op: 20 mei 2021). 
10 De Rvdr spreekt in zijn brief over vertrouwen in de Rechtspraak met een hoofdletter. Het gaat dus om het 
vertrouwen in het instituut, hetgeen centraal zal staan in dit onderzoek.  
11 Innovatiebrief Rechtspraak 2020, bijlage bij Kamerstukken II 2020/2021, 29279, nr. 627, p. 8.  
12 Zie o.a.: Rapport Commissie-Van Rooy 2011, p. 13; Innovatiebrief Rechtspraak 2020, bijlage bij 
Kamerstukken II 2020/2021, 29279, nr. 627, p. 8; Smolders, NJB 2017/1393, afl. 26, p. 1802. 
13 Den Hartog, AD, 27 september 2012, p. 2.  
14 Zie o.a.: Scholtes 2012, Grimmelikhuijsen 2012; Dekker, Rechtstreeks 2018/2; O’Neill 2002; Krastev 
2013.  
15 Zie m.n. Scholtes 2012 en Grimmelikhuijsen 2012.  
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1.2 Methoden en opbouw van onderzoek  
Om tot een onderbouwd antwoord te komen op de hoofdvraag, worden verschillende deelvragen 

beantwoord. De eerste deelvraag is hoe het live uitzenden van rechtszaken zich in de Nederlandse 

civiele rechtspleging heeft ontwikkeld (hoofdstuk 2). In het bijzonder wordt in dit hoofdstuk 

aandacht besteed aan hoe de coronacrisis en de toenemende eisen van de informatiemaatschappij de 

Rechtspraak ertoe hebben gebracht om livestreams versneld en op grote schaal in te zetten en wat de 

precieze doelen van de Rechtspraak zijn.  

 

De volgende deelvraag ziet op hoe PIL zich de afgelopen jaren in de (Nederlandse) civiele 

rechtspleging heeft ontwikkeld (hoofdstuk 3). Na een algemene omschrijving van de voor dit 

onderzoek relevante kenmerken van PIL-zaken, wordt in dit hoofdstuk uiteengezet hoe de 

ontwikkeling van PIL en livestreaming met elkaar in verband kunnen worden gebracht en wat de 

wederzijdse invloed van beide ontwikkelingen is.  

 

De derde deelvraag is wat de begrippen ‘transparantie’ en ‘vertrouwen’ in relatie tot de Rechtspraak 

inhouden en hoe deze begrippen zich tot elkaar verhouden (hoofdstuk 4). In dit hoofdstuk wordt een 

theoretisch kader uitgewerkt door een aantal bestaande theorieën toe te spitsen op het vraagstuk 

‘livestreamen’. In dit kader worden allereerst de voor dit onderzoek relevante begrippen 

‘vertrouwen’ en ‘transparantie’ geconceptualiseerd. Ook wordt stilgestaan bij voor de 

theorievorming relevante informatie uit reeds verrichtte (empirische) onderzoeken naar vertrouwen 

in de Rechtspraak. Daarnaast wordt ingegaan op relevante inzichten uit de literatuur over de relatie 

tussen het vergroten van transparantie en de invloed daarvan op het vertrouwen in de Rechtspraak. 

Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een omschrijving van de belangrijkste theoretische inzichten, die 

in de empirie worden getoetst in het vervolg van dit onderzoek.  

 

Naast een analyse van relevante literatuur en jurisprudentie in de eerste drie inhoudelijke 

hoofdstukken, zal in hoofdstuk 5 een empirisch onderzoek worden uitgevoerd. De deelvraag die in 

dit hoofdstuk centraal staat is hoe en in hoeverre de aanwezige predispositie bij burgers de wijze 

waarop zij naar een gelivestreamde PIL-zaak kijken beïnvloedt. Ook wordt hierbij gekeken naar de 

vraag of burgers het proces als ‘eerlijk’ ervaren en wat het uiteindelijke effect hiervan op hun 

vertrouwen in de Rechtspraak is. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de kwalitatieve 

onderzoeksmethode van de discoursanalyse. In een inductieve en deductieve fase worden gesprekken 

over de ‘avondklokzaak’ in de traditionele media en op Twitter geanalyseerd. De nadruk ligt hierbij 

op het onderzoeken of en in hoeverre de belangrijkste theoretische inzichten worden ondersteund 

door de onderzochte data uit de praktijk.  
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Na beantwoording van deze deelvragen, worden in de conclusie de belangrijkste theoretische en 

empirische inzichten weergegeven en wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag. Afgesloten wordt 

met een aantal aanbevelingen voor de Rechtspraak over hoe zou kunnen worden ‘omgegaan’  met 

livestreams in de toekomst.  
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2. De ontwikkeling van livestreamen in de Nederlandse civiele 

rechtspleging  
In dit hoofdstuk wordt een korte beschouwing gegeven van de ontwikkeling van livestreamen in de 

Nederlandse civiele rechtspleging. Ten eerste wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van het live 

uitzenden van rechtszaken in de Nederlandse civiele rechtspleging (§2.1). Verder wordt omschreven 

hoe de ontwikkeling van het livestreamen in een stroomversnelling is gekomen (§2.2). Ten slotte 

wordt ingezoomd op de doeleinden die de Rechtspraak heeft met het livestreamen (§2.3).  

 

2.1 Camera’s in de Nederlandse rechtszaal – een recente ontwikkeling  
Het livestreamen16 van een (civiele) rechtszaak is in de Nederlandse rechtspleging een recente 

ontwikkeling.17 Om deze ontwikkeling goed te kunnen beschrijven en duiden, is het van belang om 

(kort) stil te staan bij een bredere ontwikkeling waarvan livestreamen het nieuwste hoofdstuk is: het 

in toenemende mate toelaten van camera’s in de Nederlandse rechtszalen. Rond de eeuwwisseling 

kwam in Nederland de discussie op gang over het al dan niet toestaan van camera’s in de rechtszaal 

nadat in 1995 miljoenen mensen wereldwijd live op televisie het proces tegen O.J. Simson in de 

Verenigde Staten hadden gevolgd.18 In eerste instantie sprak minister Sorgdrager zich uit tegen 

toelating van camera’s in de rechtszaal, maar de live tv-uitzending van het proces tegen Volkert van 

der G. in 2003 was aanleiding om dit onderwerp opnieuw aan te snijden.19 In datzelfde jaar werd de 

allereerste Persrichtlijn geïntroduceerd.20 Deze Persrichtlijn had tot doel om de gerechten en media 

duidelijkheid te verschaffen over wat zij van elkaar mogen verwachten en daarmee voorwaarden te 

scheppen voor openbaarheid van rechtspraak via de traditionele media.21  

 

In 2008 werd de Persrichtlijn voor het eerst herzien.22 Met de invoering van deze nieuwe richtlijn 

werd de media meer ruimte geboden om opnames te maken in de rechtszaal.23 In 2010 is de discussie 

over camera’s in de rechtszaal opnieuw opgelaaid naar aanleiding van het eerste Wilders-proces dat 

integraal werd uitgezonden op televisie. Het beeld dat hieruit rees was vanuit het oogpunt van de 

Rechtspraak niet erg gunstig, omdat er kritiek kwam op het handelen van de rechters in die zaak.24 

Rondom dit proces werd dan ook in de literatuur volop gedebatteerd over het wel of niet toelaten van 

 
16 Livestreaming is een soort van streaming waarin audio of video live wordt uitgezonden via het internet. Het 
medium wordt verzonden terwijl het wordt opgenomen, zodat kijkers het kunnen bekijken of beluisteren in 
‘real time’, zie: https://techlib.nl/definition/live_streaming.html (laatst geraadpleegd op 20 mei 2021).  
17 Hammerstein, JBPR 2020/4, p. 3.  
18 Van Breda & Zijderveld, AA 1997/0489, afl. 46, p. 489; Feigenson & Spiesel, JV2 2011/7, afl. 11, p. 56.    
19 Van Spanje & De Vreese 2013, p. 434.  
20 Persrichtlijn Rechtspraak 2003.  
21 Ruigrok 2011, p. 9.  
22 Van Spanje & De Vreese 2013, p. 434; Persrichtlijn Rechtspraak 2008, p. 2. 
23 Ruigrok 2011, p. 15; Persrichtlijn Rechtspraak 2008, p. 4.  
24 Smolders, NJB 2017/1393, afl. 26, p. 1806.  
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camera’s in de rechtszaal.25 Aan de ene kant benadrukken meerdere auteurs de kracht van camera’s 

in de rechtszaal, omdat openbaarheid van rechtspraak een groot goed is, het kan zorgen voor een 

beter begrip van het werk van de rechtspraak bij het brede publiek en het de kwaliteit van de 

rechtspraak zou kunnen verbeteren.26 Aan de andere kant wijzen meerdere auteurs op de mogelijk 

negatieve effecten van camera’s in de rechtszaal, waarbij zij benadrukken dat op onderzoek 

gebaseerde wetenschappelijke bezwaren tegen camera’s niet of nauwelijks aankomen bij 

voorstanders; zij blijven ervan overtuigd dat een grotere zichtbaarheid van de rechtspraak zal leiden 

tot een toename van het vertrouwen in het instituut.27  

 

Na het Wilders-proces werd de Commissie-Van Rooy in het leven geroepen, die de vraag behandelde 

hoe de Rechtspraak diende om te gaan met audiovisuele registratie van rechtszaken.28 De commissie 

adviseerde om camera’s in beginsel altijd toe te laten (‘ja, mits.’). De commissie sprak de 

verwachting uit dat het vertrouwen in de Rechtspraak met deze ruimere openheid zou worden 

vergroot.29 De aanbevelingen in het rapport van de Commissie-Van Rooy lijken – ondanks de zojuist 

beschreven kritiek uit de literatuur – de aanleiding te zijn geweest voor de invoering van de nieuwe 

Persrichtlijn in 2013.30 Het nieuwe uitgangspunt in de Persrichtlijn 2013 is namelijk dat camera’s in 

beginsel zijn toegestaan in de rechtszaal, tenzij gegronde belangen daartegen pleiten.31 Dit was een 

historische beleidswijziging van de Rechtspraak, omdat na jarenlang behoedzaam manoeuvreren een 

ruimhartiger beleid van toepassing werd.32 Het afgelopen jaar is met de flinke toename van 

livestreams van (civiele) rechtszaken een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de hierboven omschreven 

ontwikkeling.  

 

2.2 Het livestreamen van rechtszaken in een stroomversnelling 
In de omschreven trend is duidelijk te zien dat het integraal uitzenden van rechtszaken een steeds 

belangrijker wordend thema is voor de Rechtspraak.33 Zo besloot de Rvdr eind 2010 tot een pilot van 

de televisieserie ‘De Rechtbank’, waarin gedurende drie maanden verschillende rechtszaken werden 

uitgezonden op nationale televisie.34 Verder startte de Rvdr in 2013 met een proef waarbij grote 

 
25 Prins, Van der Mijl & Tiermeijer 2013, p. 231.  
26 Zie o.a.: Prins, Van der Mijl & Tiermeijer 2013, p. 231; Van Hoven, NJB 2012/341, afl. 6, p. 387; Van der 
Kraats, Trema 2010, nr. 9, p. 395; Van Breda & Zijderveld, AA 1997/0489, afl. 46, p. 489.  
27 Zie o.a.: Prins, NJB 2011/2048, p. 2711; Corstens, Trema 2011/10, p. 367; Arlman, NJB 2011/1817, afl. 36, 
p. 2435; Griffiths, NJB 2011/1816, afl. 36, p. 2430; Kor, JV2 2011/7, afl. 11, p. 100; ‘Camera’s in de rechtszaal 
geven slechts problemen’, NRC 26 oktober 2011.  
28 Rapport Commissie-Van Rooy 2011, p. 2.  
29 Rapport Commissie-Van Rooy 2011, p. 14-15.  
30 Prins, NJB 2011/2048, p. 2711; Smolders, NJB 2017/1393, afl. 26, p. 1806.  
31 Persrichtlijn Rechtspraak 2013, p. 8-10.  
32 Smolders, NJB 2017/1393, afl. 26, p. 1802.  
33 Bokhorst & Witteveen 2013, p. 141.  
34 Klijn & Croes, Trema 2012, nr. 9, p. 316; Van der Kraats, Trema 2010, nr. 9, p. 394.  
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rechtszaken via de website van de Rvdr live te volgen waren.35 De toenmalig voorzitter van de Rvdr, 

Erik van den Emster, gaf bij de start van deze proef het volgende aan: “Rechtszaken moeten in de 

toekomst live via televisie of internet te volgen zijn.”36 Naast deze initiatieven van de Rechtspraak 

zelf, zijn de rechtszaken die met toestemming van de Rechtspraak integraal werden uitgezonden op 

televisie door de traditionele media – bekende voorbeelden zijn het proces tegen Volkert van der G. 

(2003), Geert Wilders (2010 en 2014) en het MH17-proces (2019-heden) – ook relevant voor de 

omschreven trend.37 

 

Na de proef van de Rvdr in 2013 was het een aantal jaar relatief stil op het gebied van livestreams en 

de Rechtspraak. Dit alles veranderde in maart 2020 toen gerechtsgebouwen vanwege de 

coronabeperkingen nog slechts mondjesmaat publiek mochten toelaten bij openbare zittingen.38 Het 

fundamentele beginsel van openbaarheid van rechtspraak kwam onder druk te staan en de 

Rechtspraak zag zich genoodzaakt om het middel van livestreaming – wat tot dan toe slechts op 

experimentele wijze was ingezet – in steeds meer rechtszaken in te zetten om de openbaarheid van 

rechtspraak te kunnen blijven waarborgen. Inmiddels zijn in de afgelopen maanden enkele tientallen 

zittingen live online uitgezonden, met regelmatig duizenden belangstellenden. 39   

 

Het idee voor het op grotere schaal inzetten van livestreams bestond dus al langer, maar door de 

coronacrisis is de uitvoering versneld. De ervaringen binnen en buiten de organisatie zijn volgens de 

Rvdr dusdanig positief dat hij in oktober 2020 ervoor heeft gekozen om structureel verder te gaan 

met het livestreamen van (civiele) rechtszaken met een grote maatschappelijke impact of relevantie.40 

Maar welke doeleinden heeft de Rvdr bij dit voornemen en welke effecten beoogt hij te bereiken?  

 

2.3 Doeleinden Rechtspraak bij livestreamen 
Het versneld inzetten van livestreams in (civiele) rechtszaken met grote maatschappelijke relevantie 

past binnen een langer bestaande wens van de Rechtspraak om in de pas te blijven met een 

informatiemaatschappij die steeds hogere transparantie-eisen stelt op het gebied van 

beschikbaarheid, tijdigheid en toegankelijkheid van informatie.41 Het streven is dat de gerechten 

meebewegen met de snel veranderende samenleving waarin het beeld en niet meer het geschreven 

woord, dominant is.42  

 
35 Van Spanje & De Vreese 2013, p. 437.  
36 Coevert, NRC 27 september 2012.  
37 Smolders, NJB 2017/1393, afl. 26, p. 1802.  
38 Brief van de minister voor Rechtsbescherming van 17 november 2020, 3053639, p. 1.  
39 Innovatiebrief Rechtspraak 2020, bijlage bij Kamerstukken II 2020/2021, 29279, nr. 627, p. 8.  
40 Innovatiebrief Rechtspraak 2020, bijlage bij Kamerstukken II 2020/2021, 29279, nr. 627, p. 8.  
41 Rvdr 2012, p. 19.   
42 Zie over de overgang van een samenleving die beheerst wordt door het geschreven woord naar een 
samenleving waarin het beeld dominant wordt: Postman 1985.  
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In 2013 omschreef Erik van den Emster het doel van de eerdere proef met het live uitzenden van 

rechtszaken als volgt: “Het doel is dat het publiek ziet wat de rechtspraak doet en waarom. Het 

begrip voor het werk van de rechtspraak zal daarmee toenemen.”43 Toen de Rvdr eind 2020 bekend 

maakte structureel door te willen gaan met het livestreamen van rechtszaken, werd aangegeven dat 

transparantie en openbaarheid essentieel zijn voor het vertrouwen in de Rechtspraak.44  

 

Aan het uitgangspunt van de Rvdr lijken verschillende relaties en beoogde effecten ten grondslag te 

liggen. Zo veronderstelt de Rvdr dat een positieve relatie bestaat tussen een toename van 

transparantie, in de vorm van livestreamen, en het (publiek) vertrouwen in de Rechtspraak.45 

Daarnaast lijkt een breder legitimiteitsmotief aan het uitgangspunt van de Rvdr ten grondslag te 

liggen. Het gaat niet alleen om legitimiteit als vertrouwen, maar ook om legitimiteit als acceptatie.46 

De Rvdr lijkt ervan uit te gaan dat een toename van transparantie in (civiele) rechtszaken ertoe zal 

leiden dat de kloof tussen de rechtspraak en de samenleving verkleind wordt en dat daarmee de 

acceptatie en aanvaardbaarheid van rechterlijke beslissingen – door Erik van de Emster omschreven 

als ‘begrip’ – vergroot zal worden. Wegens de beperkte omvang van dit onderzoek, zal het 

legitimiteitsmotief niet nader onderzocht worden.47 

 

Het is de vraag of de door de Rvdr beoogde (positieve) effecten met betrekking tot transparantie en 

vertrouwen ook daadwerkelijk zullen optreden. Meerdere auteurs stellen dat uit (empirisch) 

onderzoek blijkt dat een toename van transparantie niet per se hoeft te leiden tot een toename van 

publiek vertrouwen in een overheidsorganisatie, in het bijzonder de Rechtspraak.48 Er zouden zelfs 

negatieve effecten kunnen optreden als gevolg van het vergroten van transparantie.49 Daar komt bij 

dat de afgelopen jaren in de rechtspraak ook nog een andere belangrijke ontwikkeling zichtbaar is: 

PIL. PIL gaat steeds vaker gepaard met livestreamen en heeft, wegens de bijzondere kenmerken van 

PIL-zaken, mogelijk ook invloed op de effecten die de Rvdr beoogt te bereiken met livestreaming.  

 

 
43 Den Hartog, Algemeen Dagblad, 27 september 2012, p. 2.  
44 Innovatiebrief Rechtspraak 2020, bijlage bij Kamerstukken II 2020/2021, 29279, nr. 627, p. 8.  
45 Smolders, NJB 2017/1393, afl. 26, p. 1802; Van Spanje & De Vreese 2013, p. 436; Rapport Commissie-Van 
Rooy 2011, p. 13.  
46 Weyers & Hertogh 2007, p. 87.  
47 Zie over het legitimiteitsmotief: Raad voor het openbaar bestuur 2012, p. 12.   
48 Zie o.a.: Scholtes 2012; Grimmelikhuijsen 2012; Dekker, Rechtstreeks 2018/2; Ruigrok e.a. 2008; Kester & 
Ruigrok, De Helling 3.  
49 Zie m.n. Scholtes 2012 en Grimmelikhuijsen 2012.  
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3. De ontwikkeling van public interest litigation in de Nederlandse 

civiele rechtspleging  
In dit hoofdstuk wordt een globaal overzicht gegeven van de ontwikkeling van PIL in de Nederlandse 

civiele rechtspleging. Allereerst wordt een definitie gegeven van PIL en komen de belangrijkste 

kenmerken van PIL-zaken aan bod (§3.1). Vervolgens wordt omschreven op welke wijze PIL zich 

in de Nederlandse civiele rechtspleging heeft ontwikkeld (§3.2). Ten slotte worden de 

ontwikkelingen van PIL en livestreaming met elkaar in verband gebracht (§3.3).  

 
3.1 Public interest litigation: definitie en kenmerken  
Om de ontwikkeling van PIL goed te kunnen duiden en beschrijven, is het allereerst van belang om 

een definitie van PIL te geven en de belangrijkste kenmerken te benoemen. Uit de literatuur kan 

worden afgeleid dat PIL kan worden omschreven als het inzetten van juridische procedures door 

private actoren tegen de overheid of bedrijven met als doel om maatschappelijke aandacht te generen 

voor hun zaak/belangen en een onwenselijk geachte maatschappelijke status quo te veranderen en/of 

kwetsbare groepen te beschermen.50  

 

Een eerste kenmerk van PIL-zaken is dat het vaak gaat om een gebods- of verbodsactie ex art. 3:396 

Burgerlijk Wetboek (hierna: BW), in combinatie met een verklaring voor recht ex art. 3:302 BW, 

waarbij de civiele rechter in essentie wordt gevraagd om regulerend op te treden.51 Daarnaast is vaak 

sprake van een zaaks-overstijgend effect, omdat de eisende partijen opkomen voor belangen die 

henzelf overstijgen en zij met een rechtszaak voor zichzelf een podium creëren om maatschappelijke 

en/of politieke aandacht te generen.52 De effecten zien ook op het feit dat als de eis wordt toegewezen, 

dit vaak sterke effecten heeft op het beleid van de gedaagde partij en daarmee op belangen van 

derden.53 Men kan dus ook wel spreken van ‘impact litigation’.54 In nauw verband met dit kenmerk 

staat het kenmerk dat PIL-zaken regelmatig een ‘knock-on effect’ hebben; een rechtszaak zou 

mogelijk meerdere, soortgelijke zaken aan kunnen zwengelen.55 Verder gaat het vaak om ‘moeilijke 

dossiers’ voor overheden en/of bedrijven waarin eisers de civiele rechter zien als ‘ultimum 

remedium’: ‘alleen het recht kan ons nog redden’.56 Ten slotte wordt in PIL-zaken veelvuldig gebruik 

gemaakt van het collectief actierecht zoals neergelegd in art. 3:305a BW.57 

 
50 Zie o.a.: Micklitz & Reich 1996, p. 18; De Jong & Van der Linden, NTBR 2017/2, afl. 1, p. 8; Enneking & 
De Jong, NJB 2014/1136, afl. 23, p. 1544; Rijnhout e.a., NTBR 2013/20, afl. 5, p. 173; Bauw 2017, p. 23.   
51 De Jong & Van der Linden, NTBR 2017/2, afl. 1, p. 8; Bauw, TO 2018/4, p. 161.  
52 Chayes, Harvard Law Review 1976, vol. 89, p. 1283; Cummings & Rhode, Fordham Urban Law Journal, 
2009/36, p. 608 & p. 634.  
53 Bauw, TO 2018/4, p. 162; Van der Heijden, TvOB 2013/3, p. 83.  
54 De Jong & Van der Linden, NTBR 2017/2, afl. 1, p. 8.  
55 Micklitz & Reich 1996, p. 27; Van der Heijden, TvOB 2013/3, p. 83. 
56 Hartlief 2014, p. 138.  
57 Giesen 2009, p. 313; Bauw, TO 2018/4, p. 161.  
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3.2 Opkomst van public interest litigation in Nederland  
De opkomst van PIL in Nederland kent een aantal oorzaken die in belangrijke mate worden bepaald 

door politieke en maatschappelijke ontwikkelingen.58 Allereerst kan de huidige nadruk op de rol van 

actieve burgers in de zogenoemde ‘participatiesamenleving’ leiden tot een context waarin dit soort 

zaken goed gedijen omdat deze nadruk zich vertaalt in directere manieren van beïnvloeden van het 

beleid van bedrijven of overheden door burgers.59 Verder kan gedacht worden aan de steeds luider 

wordende roep om actie ten aanzien van mondiale problemen door niet-gouvernementele 

organisaties, de wetenschap en de media.60 Daarnaast staan de politieke ontwikkelingen in Nederland 

al enige decennia in het teken van een terugtred van de wetgever.61  

 

Voorgaande ontwikkelingen brengen een relevante ontwikkeling op juridisch vlak met zich mee. Er 

is sprake van een zekere verschuiving van publiekrecht naar privaatrecht.62 De politiek lijkt ervan uit 

te gaan dat de toepassing van het aansprakelijkheidsrecht zou kunnen bijdragen aan de veiligheid in 

de maatschappij.63 Waar de politiek mogelijk niet onmiddellijk rekening mee zal hebben gehouden, 

is dat burgers zich ook zouden kunnen richten tegen hun eigen autoriteiten om de overheid – en 

tegenwoordig ook bedrijven – in de gewenste richting te krijgen.64 In de loop van de tijd pleitten dan 

ook meerdere auteurs, waaronder Spier,65 Drion66 en Haazen,67 voor een toename van geprivatiseerde 

handhaving in Nederland. In deze trend past dat in de jurisprudentie de afgelopen jaren een aantal 

arresten68 te onderscheiden zijn die illustreren dat met rechterlijke beslissingen in het 

aansprakelijkheidsrecht ook niet-juridische effecten voor derden kunnen intreden.69  

 

Op deze aldus door de rechter en politiek gecreëerde basis heeft zich in de loop der jaren een steeds 

constantere stroom van rechtszaken aangediend.70 Voorbeelden uit de jurisprudentie uit een verder 

verleden zijn de Nieuwe Meer-zaak71 en de Kruisraketten-zaak.72 Het afgelopen decennium volgen 

de PIL-zaken elkaar in rap tempo op en worden de grenzen van de civiele rechter verder verkend.73 

 
58 Hartlief 2014, p. 135.  
59 Enneking & De Jong, NJB 2014/1136, afl. 23, p. 1545.  
60 Van der Heijden, TvOB 2013/3, p. 83. 
61 Enneking & De Jong, NJB 2014/1136, afl. 23, p. 1545.  
62 Hartlief 2014, p. 135.  
63 Brief van de minister van Justitie van 17 juni 1999 (Kamerstukken II 1998-1999, 26630, nr. 1).  
64 Bauw, TO 2018/4, p. 160; Hartlief 2014, p. 137.  
65 Spier, NJB 2007/2334, afl. 45/46, p. 2872.  
66 Drion, NJB 2007/2331, afl. 45, p. 2857.  
67 Haazen, NJB 2006, nr. 21, p. 1158.  
68 HR 8 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM6095, NJ 2011/465 (Hangmat I); HR 29 januari 2016, 
ECLI:NL:HR:2016:162 (Managepaard Imagine).  
69 Zie o.a.: Spier, AV&S 2014/6, afl 2., p. 6; Hartlief 2016, p. 228; Spier 2013, p. 42.  
70 Bauw, TO 2018/4, p. 161.  
71 HR 27 juni 1986, ECLI:NL:HR:1986:AD3741, NJ 1987/743 (Nieuwe Meer).  
72 HR 10 november 1989, ECLI:NL:HR:1989:AC1679, NJ 1991/248 (Kruisraketten).  
73 Bauw, TO 2018/4, p. 161.  
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Een belangrijke zaak uit 2010 betreft de SGP-zaak.74 In 2015 deed de rechtbank Den Haag een 

baanbrekende uitspraak in de Urgenda-zaak.75 Het Urgenda-vonnis76 is een kantelpunt in de 

ontwikkeling omdat het laat zien dat de Nederlandse civiele rechter, ondanks de geuite kritiek in de 

literatuur77, een rechtsplicht heeft vastgesteld. Als gevolg hiervan is de overheid of een bedrijf78 

genoodzaakt zijn beleid aan te passen. Dit soort zaken lijken met name voor te komen als de politiek 

of het bedrijfsleven het langdurig laat afweten en de oplossing van bepaalde problemen steeds 

urgenter wordt.79 Dit is ook terug te zien in de jurisprudentie na het Urgenda-vonnis, omdat een 

dergelijke inzet van de civiele rechtspraak ook te zien is geweest ten aanzien van de invloed van de 

tabakslobby op het volksgezondheidsbeleid80, de Nederlandse luchtkwaliteit81, rookruimtes in de 

horeca82 en de zaak waarin Shell aansprakelijk werd gesteld door Milieudefensie en Nigeriaanse 

boeren voor milieuvervuiling in de Nigerdelta.83 Het in deze zaken gevraagde ingrijpen door de 

rechter vooraf, is iets nieuws onder de aansprakelijkheidsrechtelijke zon.84 

 

3.3 Opkomst van livestreamen en invloed op public interest litigation 
In het vorige hoofdstuk is reeds omschreven dat er sinds maart 2020 een flinke toename is van 

rechtszaken die gelivestreamd worden. Het criterium dat de Rechtspraak hanteert om te bepalen of 

een rechtszaak gelivestreamd wordt, is dat het dient te gaan om een zaak met maatschappelijke 

relevantie en/of maatschappelijke impact.85 En juist PIL-zaken voldoen aan dit criterium, waardoor 

deze twee relevante ontwikkelingen in de rechtspraak met elkaar verbonden raken. Recente 

voorbeelden van rechtszaken met een livestream, in civielrechtelijke context, zijn het kort geding 

 
74 HR 9 april 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK4549, NJ 2010/388 (SGP).  
75 Rb. Den Haag 24 juni 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:7145 (Urgenda).  
76 Inmiddels bekrachtigd door het hof Den Haag en de Hoge Raad, zie: Hof Den Haag 9 oktober 2018, 
ECLI:NL:GHDHA:2018:2591 (Urgenda); HR 20 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:2006, NJ 2020/41 
(Urgenda). 
77 Zie o.a.: Backes, AB 2015/36, p. 2114; Fikkers, NJB 2015/1677, afl. 33, p. 2292; Boogaard, AA 2016/0026, 
p. 29; Gras, BB 2018/39, p. 146; Schutgens, NJB 2015/1675, afl. 33, p. 2275; De Boer, S&D 2016, nr. 1, p. 44; 
Bergkamp, NJB 2015/1676, afl. 33, p. 2284.  
78 Een recent voorbeeld van een zaak waarin een bedrijf in een PIL-zaak door de rechter is verplicht om zijn 
beleid aan te passen, is het vonnis van de rechtbank Den Haag in de ‘klimaatzaak’ tegen Shell, zie: Rb. Den 
Haag 26 mei 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:5337.  
79 Zie o.a.: Hartlief 2014, p. 138; Van Gestel & Loth, NJB 2015/1849, afl. 37, p. 2605; Lefranc, NJB 2019/474, 
afl. 9, p. 601; Giesen, NTBR 2019/19, afl. 6, p. 121; Loth, AV&S 2015/25, afl. 5, p. 153; Ortlep, TvT 2016/1.3, 
afl. 7, p. 32.  
80 Rb. Den Haag 9 november 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:12746.  
81 Rb. Den Haag 12 oktober 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:14947; Rb. Den Haag 7 september 2017, 
ECLI:NL:RBDHA:2017:10171; Rb. Den Haag 27 december 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:15380.  
82 Hof Den Haag 13 februari 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:172.  
83 Hof Den Haag 29 januari 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:132.  
84 Bauw, TO 2018/4, p. 161; Enneking & De Jong, NJB 2014/1136, afl. 23, p. 1542.  
85 Innovatiebrief Rechtspraak 2020, bijlage bij Kamerstukken II 2020/2021, 29279, nr. 627, p. 8.  
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van Viruswaarheid tegen de Staat over de avondklok86, hetgeen veel landelijke aandacht kreeg87, en 

de ‘klimaatzaak’ tussen Milieudefensie c.s. en Shell.88  

 

De ontwikkeling van livestreams in PIL-zaken is dus dankzij de invloed van de coronacrisis in een 

stroomversnelling gekomen; enerzijds leiden de coronamaatregelen ertoe dat steeds meer 

rechtszaken gelivestreamd worden, anderzijds hebben de coronamaatregelen tot gevolg dat allerlei 

belangenorganisaties en actiegroepen het coronabeleid van de overheid via de rechter proberen te 

beïnvloeden: de PIL-zaken. De Rechtspraak beoogt, zoals in hoofdstuk 2 uiteengezet, met het 

vergroten van de transparantie door livestreamen het (publiek) vertrouwen in de Rechtspraak te 

vergroten. In de civiele rechtspraktijk heeft het voornemen van de Rechtspraak het afgelopen jaar 

(onbedoeld) ertoe geleid dat vrijwel alle zittingen in PIL-zaken gelivestreamd zijn.89 Het gevolg 

hiervan is dat de partijen die dit soort zaken aanbrengen hiermee (onbedoeld) een groter en/of ander 

soort podium wordt gegeven. Een civiele zitting verandert hiermee mogelijk van een ‘participatory 

event’ naar een ‘spectators event’.90 De partijen die PIL-zaken aanbrengen zijn hier juist bij gebaat, 

omdat zij de zitting (mede) gebruiken als ‘podium’ om publiciteit te genereren voor bepaalde 

(maatschappelijke) doelen die zij nastreven die verder gaan dan de private belangen van de bij het 

geding betrokken partijen.91 Tegen de achtergrond van de in hoofdstuk 2 genoemde literatuur, waarin 

twijfels worden geuit over de positieve effecten op het (publiek) vertrouwen in de Rechtspraak bij 

een grotere transparantie, komen allerlei vragen van principiële aard op bij deze ontwikkelingen. Met 

name de vraag komt op of het uitgangspunt van de Rvdr bij het livestreamen nog wel ‘klopt’, indien 

sprake is van livestream in een PIL-zaak. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
86 Hof Den Haag 26 februari 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:285.  
87 Zie o.a.: Baneke, Trouw 26 februari 2021; Van Lieshout, Volkskrant 26 februari 2012.   
88 Zie over deze livestreams: www.rechtspraak.nl. Zie over de ‘klimaatzaak’ tegen Shell en PIL: Fleurke & 
Smeehuijzen, NJB 2018/1580, afl. 30, p. 2238.  
89 Innovatiebrief Rechtspraak 2020, bijlage bij Kamerstukken II 2020/2021, 29279, nr. 627, p. 8.  
90 Prins, Van der Mijl & Tiermeijer 2013, p. 234.  
91 Cummings & Rhode, Fordham Urban Law Journal, 2009/36, p. 641; Rijnhout e.a., NTBR 2013/20, afl. 5, 
p. 173; Enneking & De Jong, NJB 2014/1136, afl. 23, p. 1544.    
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4. Theoretisch kader vertrouwen en transparantie 
Om de vraag te kunnen beantwoorden of het vergroten van transparantie door middel van 

livestreaming, in het bijzonder van PIL-zaken, bijdraagt aan het vertrouwen in de Rechtspraak 

worden in dit hoofdstuk twee begrippen geconceptualiseerd: vertrouwen en transparantie. Allereerst 

wordt beoogd om op basis van sociaalwetenschappelijke literatuur inzicht te geven in hoe vertrouwen 

werkt. Deze pararaaf dient als theoretisch fundament voor de volgende paragrafen (§4.1). Vervolgens 

wordt onderzocht hoe institutioneel vertrouwen op grond van de theorie en empirie tot stand komt 

(§4.2). Tevens wordt onderzocht wat in de wetenschappelijke theorievorming wordt verstaan onder 

transparantie (§4.3). Daarnaast wordt de relatie belicht tussen het vergroten van transparantie en de 

effecten daarvan op het (publiek) vertrouwen in een overheidsinstantie, de Rechtspraak in het 

bijzonder (§4.4). Tot slot de tussenconclusie, waarin de eigen gevormde hypothese wordt 

omschreven, hetgeen de basis vormt van het empirisch onderzoek in het volgende hoofdstuk (§4.5).  

 

4.1. Wat is vertrouwen en hoe werk het?  

4.1.1. Kernelementen vertrouwen  

Hoewel in de sociaalwetenschappelijke literatuur al decennia lang onderzoek wordt gedaan naar 

vertrouwen, blijkt uit diezelfde literatuur dat amper consensus bestaat over de definitie en het concept 

van ‘vertrouwen’.92 De notie van vertrouwen is er in zoveel soorten en smaken dat het lijkt te zijn 

opgeslokt in een conceptueel moeras.93 Desalniettemin is het voor de vorming van het theoretisch 

kader van belang dat een globaal overzicht wordt gegeven van een aantal visies van gezaghebbende 

auteurs uit de sociologische en psychologische literatuur over het begrip ‘vertrouwen’. Op basis 

hiervan kan een aantal gemeenschappelijke kenmerken – ook wel consensus over de essentie – van 

het begrip vertrouwen onderscheiden worden zodat begrepen kan worden hoe vertrouwen werkt.94  

 
Allereerst gaan de meeste visies ervan uit dat vertrouwen relationeel van aard is. Er is sprake van 

een ‘vertrouwende’ (subject) en een ‘vertrouwde’ (object) en die zijn op een bepaalde wijze 

onderling van elkaar afhankelijk.95 Hoewel in de literatuur algemene consensus bestaat dat sprake 

moet zijn van een bepaalde vorm van een relatie tussen de ‘vertrouwende’ en ‘vertrouwde’, zijn er 

verschillende perspectieven ten aanzien van de soort relatie en afhankelijkheid.96  

 

 
92 Zie o.a.: Rousseau e.a., Academy of Management Review 1998/23, p. 394; McEvily 2011, Organization 
Science 2011/22, p. 1266; Bijlsma-Frankema & Costa, International Sociology 2005/20, p. 261; Frederiksen, 
Current Sociology 2012/60, p. 734. 
93 Zie o.a.: Dietz & Den Hartog, Personal Review 2006/35, p. 558; Metlay 1999, p. 100.  
94 Castelfranchi & Falcone 2010; Earle e.a. 2007.  
95 Zie o.a.: Hardin 2002, p.3; Luhmann 1988, p. 96; Castelfranchi & Falcone 2010, p. 32; Rousseau e.a., 
Academy of Management Review 1998/23, p. 398; Khodyakov, Sociology 2007/41, p. 121.  
96 Zie o.a. Pytlikzillig & Kimbrough 2016, p. 26; Hardin 2002, p. 4; Shelling 1960, p. 134-135. 
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Daarnaast gaan vrijwel alle conceptuele benaderingen van vertrouwen in de literatuur ervan uit dat 

vertrouwen plaatsvindt in een context van risico, onzekerheid en kwetsbaarheid.97 Het risico omvat 

zowel de potentiële negatieve uitkomst van het vertrouwen van een bepaald object als een bepaalde 

mate van onzekerheid die inherent is aan het feit dat de waarschijnlijkheid dat de uitkomst zich voor 

doet per definitie onzeker is.98 Daarbij geldt: hoe groter het risico, hoe moeilijker het is om iets of 

iemand te vertrouwen.99  

 

Bovendien gaan een aantal auteurs, zoals Coleman, uit van vertrouwen als rationele keuze.100 Echter, 

deze rational choice theory wordt door een deel van de auteurs juist verworpen.101 Zo gaat 

bijvoorbeeld Seligman ervan uit dat vertrouwen iets irrationeels is vanwege het gebrek aan 

voorspelbaarheid.102  

 

Verder wijst Hardin er nog op dat vertrouwen een reductieve term is; vertrouwen is herleidbaar tot 

andere zaken – denk bijvoorbeeld aan de vraag of iemand er betrouwbaar uitziet of een rechter 

onpartijdig oogt – die een rol spelen bij het bepalen van de mate van vertrouwen. Het vertrouwen 

zelf kan niet als zodanig worden gemeten.103 

 

Al met al wordt het begrip ‘vertrouwen’ in de literatuur hoofdzakelijk op drie verschillende wijzen 

benaderd/gedefinieerd, waarin bovenstaande elementen terugkomen: (i) vertrouwen als geloof, (ii) 

als intentie en (iii) als gedrag.104 Bij vertrouwen als geloof gaat het om de mate waarin een persoon 

gelooft in de betrouwbaarheid van een ander in een bepaalde situatie.105 Daarnaast gaat het bij 

vertrouwen als intentie om de mate waarin een persoon geneigd is afhankelijk te zijn van een ander, 

met een bepaalde mate van vertrouwen, ondanks de mogelijk negatieve gevolgen.106 De auteurs die 

vertrouwen benaderen als geloof of intentie gaan ervan uit dat vertrouwen cognitief van aard is, 

waarbij er dus een bepaalde wil/bereidheid is om afhankelijk te zijn.107 Ten slotte wordt vertrouwen 

door bepaalde auteurs gezien als gedrag waarbij het gaat om een handeling, niet een intentie, gericht 

op het vertrouwen van een ander.108  

 
97 Zie o.a.: Rousseau e.a., Academy of Management Review 1998/23, p. 401; Hardin 2002, p. 11.  
98 Aven, Risk Analysis 2011/31, p. 517.  
99 Peeters e.a. 2020, p. 21.  
100 Dekker, Maas-de Waal & Van der Meer 2004, p. 17; Coleman 1990, p. 99. Vgl.: Gambetta 2002, p. 220. 
101 Newton, International Political Science Review 2001/22, p. 202. 
102 Seligman 1997, p. 16-30.  
103 Hardin 2002, p. 57.  
104 McKnight & Chervany 1996.  
105 Castelfranchi & Falcone 2010; Hardin 2002, p. 7.  
106 McKnight & Chervany 1996. 
107 Rousseau e.a., Academy of Management Review 1998/23.  
108 Zie o.a.: Dunn 1984, p. 73; Baier, Ethics 1996, p. 244; Arrow 1974, p. 26.  
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4.1.2. Institutioneel vertrouwen  

De meest gebezigde vertrouwensbegrippen in de sociaalwetenschappelijke literatuur zijn ‘sociaal 

vertrouwen’ en ‘institutioneel vertrouwen’.109 Bij sociaal vertrouwen gaat het om intermenselijk 

vertrouwen.110 Institutioneel vertrouwen betreft in zijn brede vorm het vertrouwen van burgers in de 

sociale, culturele, economische en politieke instituties van een maatschappij.111 In deze scriptie staat 

het vertrouwen in het instituut de Rechtspraak centraal, waardoor de focus in de rest van dit 

onderzoek ligt op institutioneel vertrouwen.  

 

In de literatuur is omstreden of men instituties, als object, op dezelfde wijze kan vertrouwen zoals 

men mensen kan vertrouwen.112 Zo beargumenteert Hardin dat dit niet het geval is, omdat burgers 

de personen die het voor het zeggen hebben niet voldoende kennen om een redelijke afweging te 

maken om al dan niet een ander te vertrouwen. Toegespitst op het vertrouwen in het instituut de 

Rechtspraak gaat het dus enerzijds om toekomstige handelingen van de Rechtspraak, en anderzijds 

om handelingen waar betrokkenen of publiek zelf niet bij aanwezig zijn, maar waarin zij wél 

vertrouwen moeten hebben. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat een rechter kennis neemt van het 

dossier en geen relatie heeft met één van de partijen.113 In aanvulling op Hardin stellen andere auteurs 

dat het bij vertrouwen in instituties vooral gaat om ‘confidence’ (betrouwbaarheid) en niet om ‘trust’ 

(vertrouwen).114 Voldoende ‘confidence’ is noodzakelijk om tot interactie over te gaan wanneer de 

gevolgen van het sociaal handelen – ook wel het eerdergenoemde risico – niet of onvoldoende in te 

schatten zijn en personen dus moeten afgaan op de betrouwbaarheid van een instituut.115 Bepaalde 

auteurs stellen dan ook dat het relationele aspect bij institutioneel vertrouwen beperkter is en het in 

belangrijke mate gaat om factoren die de betrouwbaarheid van een instituut beïnvloeden.116 In de 

volgende paragraaf wordt onder meer aandacht besteed aan deze factoren.  

 

4.2 Hoe komt institutioneel vertrouwen tot stand? Theorie en empirie 

4.2.1. Theorie  
Om antwoord te kunnen geven op de vraag die centraal staat in dit onderzoek, is onder meer vereist 

dat begrepen wordt welke factoren aan het vertrouwen van de bevolking in rechters ten grondslag 

liggen. Ook is van belang te weten te komen welke factoren de Rechtspraak kan beïnvloeden. In de 

literatuur wordt dan ook de vraag gesteld welke factoren het vertrouwen in een instituut kunnen 

 
109 Dekker, Maas-de Waal & Van der Meer 2004, p. 18.  
110 Smeets 2017, p. 15.  
111 Kloosterman & Smeets, Bevolkingstrends 2010/85, nr. 2, p. 44; Peeters e.a. 2020, p. 21. 
112 Sztompka, European Journal of Social Theory 1998/1, p. 22; Rothstein 2000, p. 17-18.    
113 Hardin 2002, p. 151.  
114 Dietz & Den Hartog, Personal Review 2006/35, p. 565; Luhmann 2000, p. 99.  
115 Luhmann 1980, p. 102.    
116 Pytlikzillig & Kimbrough 2016, p. 29.  
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verklaren en welke rol de kenmerken van een bepaald instituut daarin spelen.117 In deze literatuur 

worden hoofdzakelijk drie soorten benaderingen gehanteerd.118  

 

Allereerst de subject-gedreven benadering.119 Uit de literatuur kan worden afgeleid dat een relatie 

bestaat tussen verschillende achtergrondkenmerken van burgers en het vertrouwen dat zij hebben in 

bepaalde instituties.120 Dit is begrijpelijk als we rekening houden met het feit dat groepen met 

verschillende sociaal-demografische kenmerken andersoortige contacten met instituties hebben, 

maar ook andere wensen ten aanzien van instituties.121  

 

Daarnaast wordt in de literatuur gewezen op het feit dat vertrouwen niet alleen vanuit het subject 

benaderd moet worden, maar ook vanuit het object: de object-gedreven benadering. Deze benadering 

stelt de gedachte centraal dat een correlatie bestaat tussen vertrouwen/betrouwbaarheid aan de ene 

kant en tevredenheid over en ervaren legitimiteit aan de andere kant.122 Binnen deze benadering 

wordt vertrouwen gezien als een evaluatie van het object, de institutie, door het subject, de persoon: 

‘trust-as-evaluation-approach’.123 Het gaat hierbij niet om een objectieve evaluatie van de prestaties, 

maar om de perceptie ervan door burgers.124 Deze benadering voorspelt dat instituties aan vertrouwen 

winnen als het idee heerst dat ze goed presteren. Daarentegen verliezen ze juist aan vertrouwen bij 

gebrek aan goede prestaties.125 Binnen deze benadering kijken auteurs op verschillende wijzen naar 

de manier waarop de prestaties van een instituut beoordeeld worden door burgers (het 

betrouwbaarheidsoordeel).126 Zo onderscheidt Van der Meer onder andere de volgende kenmerken; 

(i) capaciteit/competentie127: in hoeverre beschikt degene die vertrouwd wordt over de middelen om 

daadkrachtig op te treden; (ii) zorg: in hoeverre is het instituut betrokken bij het belang van degene 

die vertrouwt?128 Daarnaast onderscheiden Peeters e.a. drie lenzen om te kijken naar deze prestatie-

gedreven benadering: (i) representativiteit: de mate waarin burgers het gevoel hebben dat instituties 

hen vertegenwoordigen; (ii) procedurele rechtvaardigheid: de mate waarin burgers het gevoel 

hebben dat de te vertrouwen institutie hen op een rechtvaardige en gelijkwaardige manier behandelt 

en (iii) effectiviteit: burgers baseren hun vertrouwen in een institutie op haar prestaties.129 In feite 

zien deze objectieve factoren op de vraag of burgers een rechtszaak, en in het bijzonder het proces, 

 
117 Dekker, Maas-de Waal & Van der Meer 2004, p. 28. 
118 Peeters e.a. 2020, p. 23.   
119 Peeters e.a. 2020, p. 26.  
120 Dekker, Maas-de Waal & van der Meer 2004, p. 61.  
121 Peeters e.a. 2020, p. 26.  
122 Dalton 2004, h.4.  
123 Dekker, Maas-de Waal & Van der Meer 2004, p. 30.  
124 Norris 1999, h.11.  
125 Peeters e.a. 2020, p. 23; Van den Bos & Brenninkmeijer, NJB 2012/1216, afl. 21, p. 1452.  
126 Van der Meer & Hakhverdian, Political Studies 2017/65, nr. 1, p. 83.  
127 Zie ook: Hardin 2002, p. 7.  
128 Van der Meer, International Review of Administrative Sciences 2010/76, nr. 3, p. 519-520.  
129 Peeters e.a. 2020, p. 23-25.  
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als eerlijk en rechtvaardig beschouwen. De kernwaarden en systeemwaarborgen die de rechtspraak 

zou moeten uitdragen – die ook in een bepaalde mate tot uitdrukking worden gebracht in een recht 

op een eerlijk proces zoals bedoeld in art. 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 

(hierna: EVRM) – zijn in principe de (juridische) verwoording van het intuïtieve gevoel/perceptie 

van een eerlijk proces door burgers.130  Ten slotte is het binnen deze benadering belangrijk om een 

onderscheid te maken in het type kennis waarop het vertrouwen gebaseerd is.131 De directe kennis 

over de prestaties van een instituut is gebaseerd op eigen ervaringen. Berichten in de media of 

ervaringen van bekenden worden gekwalificeerd als indirecte kennis.132 Op deze indirecte kennis zal 

verderop in dit hoofdstuk nog nader worden ingegaan. 

 

Overigens is hierbij van belang dat de Rechtspraak het vertrouwen niet zomaar kan vergroten door 

haar prestaties te verbeteren. Het gaat niet zonder meer om feitelijke prestaties, maar vooral om de 

perceptie van burgers over de prestaties van de Rechtspraak.133 De factoren die van invloed zijn op 

de perceptie van de bevolking zijn dan weer met name de hierboven genoemde subjectieve 

kenmerken. Bijvoorbeeld iemand die politiek cynisch is, heeft minder vertrouwen in rechters, dan 

iemand die dat niet is.134 Daarnaast verwerkt een burger die een hoog algemeen vertrouwen heeft 

informatie over prestaties op een andere wijze dan een burger die dat niet heeft, ook wel de 

‘cognitieve dissonantietheorie’.135 Toegepast op de rechtspraak stelt deze theorie dat mening-

bevestigende informatie vaak gemakkelijk geaccepteerd wordt en dat mensen de neiging hebben om 

voorbij te gaan aan tegenstrijdige informatie, door bijvoorbeeld nieuws over rechtszaken of de 

Rechtspraak, of livestreams, op een selectieve manier tot zich te nemen.136 Deze theorie is zowel van 

toepassing op burgers die een hoog ‘basis-vertrouwen’ hebben in de Rechtspraak, als burgers met 

een laag ‘basis-vertrouwen’.137 

 

Ten slotte dient institutioneel vertrouwen volgens Peeters e.a. benaderd te worden vanuit de 

wisselwerking tussen de hierboven omschreven benaderingen: zowel kijken naar het subject als het 

object.138 Zij gaan daarbij uit van de zogeheten proces-gedreven benadering. In deze benadering, 

waarop hierna in deze scriptie nader zal worden ingegaan, staat een aantal mechanismen centraal die 

 
130 Van Emmerik, Loof & Schuurmans 2014, p. 27.  
131 Peeters e.a. 2020, p. 25.  
132 Hudson, Kyklos 2006/59, nr. 1, p. 50.  
133 Dekker & Van der Meer 2007, p. 25.  
134 Van der Meer, Rechtstreeks 2004/1, p. 36. 
135 Grimmelikhuijsen & Meijer, Journal of Public Administration Theory and Research 2014/24, nr. 1, p. 
141.  
136 Bakker e.a., De Psycholoog 2013/48, nr. 12, p. 71-72.  
137 Festinger, Riecken & Schachter 1956, p. 25-26.  
138 Peeters e.a. 2020, p. 26. 
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een belangrijke rol spelen bij het beïnvloeden van burgers waarbij een zekere mate van wantrouwen 

jegens instituties, zoals de Rechtspraak, aanwezig is.139  

 

Op basis van bovenstaande uiteenzetting kan een analytisch onderscheid gemaakt worden ten aanzien 

van de factoren die van invloed zijn op het vertrouwen in het instituut de Rechtspraak:  

a. kenmerken van burgers die meer of minder vertrouwen (subject-gedreven in enge zin);  

b. kenmerken van de cultuur of de omgeving/maatschappij waarin het meer of minder 

gebruikelijk is om vertrouwen te hebben (subject-gedreven in brede zin);  

c. kenmerken van de Rechtspraak zelf die meer of minder aanleiding geven om te vertrouwen: 

capaciteit, representativiteit, zorg, eerlijkheid etc. (object-gedreven); 

d. activiteiten van de Rechtspraak en relationele aspecten die vertrouwen generen (object-

gedreven).140 

 

Dit model zal verderop in deze scriptie worden gebruikt om een helder onderscheid te maken ten 

aanzien van de specifieke factoren die het institutioneel vertrouwen beïnvloeden. Een deel van deze 

factoren zal in het empirisch onderzoek onderzocht worden, waarbij de factoren, net als in de proces-

gedreven benadering, in hun onderlinge samenhang zullen worden bezien. 

 

4.2.2. Vertrouwen in de Rechtspraak uitgedrukt in cijfers  

In deze paragraaf zal bekeken worden hoe en in hoeverre de in de vorige paragraaf genoemde 

theoretische factoren het vertrouwen in de Rechtspraak in de praktijk (empirie) ook daadwerkelijk 

beïnvloeden. Uit onderzoek blijkt dat het vertrouwen in de Rechtspraak in het algemeen hoog is in 

vergelijking met andere grote instituties in Nederland. Het vertrouwen in de Rechtspraak in 2020 is 

 
139 Peeters e.a. 2020, p. 71.  
140 Dekker & Van der Meer 2007, p. 25-26; Dekker, Maas-de Waal & Van der Meer 2004, p. 29.  
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ten opzichte van 2008 toegenomen. Zoals de volgende tabel toont, is er geen sprake van een lineaire 

toename, maar een onregelmatige toe- en afname van het vertrouwen.  

Tabel 3.1. Vertrouwen in zeven instituties, bevolking van 18+, 2008-2020 (bron: Dekker e.a. 2020, p. 40). 
 

Allereerst blijkt uit de verrichte onderzoeken dat het verband tussen een hoog algemeen institutioneel 

vertrouwen en het vertrouwen in de Rechtspraak in Nederland sterk is.141 Daarnaast kan, net als in 

de theorie, bij de verrichte onderzoeken een tweedeling worden gemaakt tussen factoren/kenmerken 

die zich richten op het object (de Rechtspraak) en het subject (de burger). Allereerst de subjectieve 

kenmerken.142 Zo volgt uit verschillende onderzoeken dat opleidingsniveau een duidelijke rol speelt 

bij institutioneel vertrouwen.143 De meest recente cijfers van 2020 tonen aan dat 30% van de lager 

opgeleiden tegenover 13% van de hoger opgeleiden, geen vertrouwen heeft in de Rechtspraak.144 

Naast opleidingsniveau blijkt dat leeftijd145, politieke partijvoorkeur146 en religie147 een rol spelen in 

de mate van institutioneel vertrouwen. Bovendien kunnen eigenschappen/waarden van een individu 

– zoals cynisme, individualisme en zelfvertrouwen – van invloed zijn op het vertrouwen dat hij/zij 

heeft in de Rechtspraak.148 Tot slot kan nog worden gewezen op de rol van brede maatschappelijke 

ontwikkelingen in relatie tot het vertrouwen in specifieke instituties.149 Zo heeft bijvoorbeeld de 

coronacrisis als maatschappelijk probleem in de ‘eerste golf’ geleid tot een aanzienlijke stijging van 

het vertrouwen in de belangrijkste instituties in Nederland (zie figuur 3.1).150 Daarentegen blijkt uit 

 
141 Van der Meer, Rechtstreeks 2004/1, p. 24.  
142 Van der Meer, Rechtstreeks 2004/1, p. 27.  
143 Schmeets 2017, p. 21.  
144 Dekker e.a. 2020, p. 60-61.  
145 Peeters e.a. 2020, p. 28.  
146 Den Ridder, Andriessen & Dekker 2017, p. 35.  
147 Van der Meer, Rechtstreeks 2004/1, p. 28.  
148 Van der Meer, Rechtstreeks 2004/1, p. 36.  
149 Dekker, Maas-de Waal & Van der Meer 2004, p. 29. 
150 Dekker e.a. 2020, p. 29.  
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recenter onderzoek dat de toename in vertrouwen die zich tijdens de eerste golf liet zien, tijdens en 

na de ‘tweede golf’ weer is verdwenen en het vertrouwen weer op het ‘oude niveau’ is.151 Bij delen 

van de Nederlandse bevolking is juist het wantrouwen in instituties toegenomen, hetgeen zich met 

name uit in (publiekelijk) verzet tegen overheidsinstanties.152 Deze ‘wantrouwende’ burgers spelen 

ook een belangrijke rol in de eerder genoemde proces-gedreven benadering en zijn van belang voor 

de rechtszaak die in het empirisch onderzoek onderzocht zal worden.  

 

Daarnaast is het van belang om te kijken naar de objectieve kenmerken. Zoals gezegd is het 

vertrouwen in de Rechtspraak in het algemeen hoog (zie figuur 3.1). Echter, indien we kijken naar 

de specifieke data is een diffuus beeld te zien, omdat de resultaten uit de reeds verrichtte empirische 

onderzoeken laten zien dat een hoog niveau van vertrouwen niet per definitie ook betekent dat 

burgers tevreden zijn met alle prestaties van de Rechtspraak.153 Zo blijkt uit onderzoek dat 90% van 

de respondenten rechtbanken als belangrijk hulpmiddel zien om hun (juridische) problemen op te 

lossen.154 Terwijl uit ander onderzoek blijkt dat 86% van de respondenten vindt dat ‘gerechtelijke 

procedures te lang duren’, 67% van mening is dat ‘gerechtelijke procedures te kostbaar zijn’ en 65% 

de mening toegedaan is dat ‘in het Nederlandse rechtssysteem te veel fouten worden gemaakt’.155 

Specifiek gekeken naar civiele gerechtelijke instanties blijkt uit onderzoek dat 45% van de 

respondenten deze gerechten ‘goed’ vinden omdat ze verschillende kernprestaties van de gerechten 

op een positieve wijze evalueren.156   

 

Verder wordt, zoals gezegd, het oordeel van burgers over de prestaties van de Rechtspraak beïnvloed 

door kennis van burgers over die prestaties.157 De Geschilbeslechtingsdelta van het Wetenschappelijk 

Onderzoek- en Documentatiecentrum leert dat meer dan 90% van de mensen geen eigen ervaringen 

met rechtspraak hebben.158 Dit heeft tot gevolg dat veel mensen voor hun beeld van de rechtspraak 

afhankelijk zijn van wat anderen hierover communiceren, de eerdergenoemde indirecte kennis.159 In 

dit verband is ook interessant hetgeen Peeters e.a. hierover naar voren brengen in de door hen 

omschreven proces-gedreven benadering. In deze benadering wordt verklaringskracht toebedeeld 

aan bepaalde mechanismen die zich doen gelden als de eerste aanzet tot wantrouwen is gegeven. Met 

andere woorden, indien een burger aanleg heeft om overheidsinstituties te wantrouwen, leiden een 

aantal mechanismen – die zowel zien op de aanbodkant als de vraagkant van wantrouwen – ertoe dat 

 
151 De Klerk e.a. 2021, p. 134. 
152 De Klerk e.a. 2021, p. 135.  
153 Hertogh 2018, p. 36.  
154 Van Velthoven & Ter Voert 2004, p. 173.  
155 Koomen 2006, p. 6.  
156 Flash Eurobarmeter 2013, p. 36.  
157 Hudson, Kyklos 2006/59, nr. 1, p. 50.  
158 Ter Voert & Hoekstra 2019, p. 212.  
159 Jonkers, Recht der Werkelijkheid 2013/34, nr. 2, p. 35-36; Van den Bos & Brenninkmeijer, NJB 
2012/1216, afl. 21, p. 1453.  
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het wantrouwen van deze burger snel kan toenemen.160 Mechanismen aan de aanbodkant zien op 

welke wijze wantrouwende burgers informatie vergaren. Uit het onderzoek van Peeters e.a. blijkt dat 

wantrouwen wordt gevoed door onder meer het enorme aanbod van wantrouwen bevestigende 

informatie die doorgaans voorhanden is op platformen als Youtube, Facebook en Twitter, mede ook 

door de sturende werking die uitgaat van de algoritmes van deze social media.161 Met andere 

woorden, een gebrek aan informatie dat een ander geluid laat horen – een gebrek aan corrigerend 

vermogen – staat aan de basis van wantrouwen.162  

 

Met het vergroten van transparantie door middel van livestreams, oftewel burgers in staat stellen 

meer directe en indirecte kennis te vergaren, kan de Rechtspraak in theorie dus het vertrouwen in het 

instituut vergroten indien burgers de prestaties van de Rechtspraak als positief evalueren. 

Daarentegen kan de Rechtspraak ook het wantrouwen van bepaalde groepen burgers 

bevestigen/vergroten. Dit laatste ziet vooral op de zojuist genoemde wantrouwende mechanismen 

aan de aanbodkant, omdat deze mechanismen tot gevolg kunnen hebben dat het wantrouwen van 

burgers, waarbij een aanleg om te wantrouwen reeds aanwezig is, wordt vergroot tijdens, en mede 

als gevolg van, een livestream.163 Bij deze relatie wordt uitgebreid stilgestaan in §4.4 van dit 

onderzoek en deze relatie zal ook (mede) onderzocht worden in het empirisch onderzoek.  

 

Ten slotte is een belangrijke vraag in welke mate de subjectieve factoren en objectieve factoren het 

vertrouwen in de Rechtspraak verklaren. Met andere woorden, hoe vertaalt de dialectiek tussen de 

object- en subject-gedreven benadering – die centraal staat in de proces-gedreven benadering – zich 

in de cijfers? Uit diverse onderzoeken blijkt dat het vertrouwen in de Rechtspraak slechts voor een 

klein deel (ongeveer 12%) te verklaren is door sociaaldemografische kenmerken van de 

respondenten.164 De object-gedreven-factoren van onbevooroordeeldheid en procedurele 

rechtvaardigheid165 – die zien op het eerdergenoemde intuïtieve gevoel van burgers van een eerlijk 

proces – zijn dus in grote mate166 bepalend voor het algemene oordeel over het vertrouwen in de 

Rechtspraak.167 Hieruit blijkt wederom dat percepties van burgers een grote rol spelen.168  

 
160 Peeters e.a. 2020, p. 71.  
161 Peeters e.a. 2020, p. 61.  
162 Peeters e.a. 2020, p. 63 
163 Van Spanje & De Vreese 2013, p. 437.  
164 Dekker & Van der Meer 2007, p. 31; Dekker, Maas-de Waal & Van der Meer 2004, p. 161; Van der 
Meer, Rechtstreeks 2004/1, p. 41.  
165 Zie specifiek hierover: Van den Bos 2011, p. 23.  
166 Hoewel uit reeds verrichtte onderzoeken blijkt dat deze factoren een grote invloed hebben op het 
vertrouwen van burgers in de Rechtspraak, kan hieruit niet een specifiek percentage worden afgeleid. 
167 Tyler en Huo 2002, p. 177.  
168 Dekker & Van der Meer 2007, p. 32.  
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4.3 Wat is transparantie en hoe werkt het?  
In dit onderzoek staat, zoals gezegd, de relatie tussen het vergroten van transparantie en het effect 

hiervan op het vertrouwen in de Rechtspraak centraal. Nu het begrip ‘vertrouwen’ is 

geconceptualiseerd en uitgewerkt, wordt dit hierna gedaan voor het begrip/concept ‘transparantie’.  
 

4.3.1. Definitie en elementen  

In zijn proefschrift over de verhouding tussen transparantie en vertrouwen in de overheid definieert 

Grimmelikhuijsen transparantie als volgt: “Transparency is the availibility of information about an 

organisation or actor allowing external actors to monitor the internal workings or performance of 

that organisation.”169 In de Nederlandse literatuur wordt transparantie in relatie tot de Rechtspraak 

geassocieerd met onder meer: zichtbaarheid, begrijpelijkheid, rekenschap en bekritiseerbaarheid.170  

 

Op basis van de verschillende definities uit de literatuur kunnen verschillende elementen/aspecten 

van het begrip ‘transparantie’ worden onderscheiden. Allereerst wordt transparantie in de juridische 

literatuur vaak gezien als een institutionele relatie/regeling.171 De eerste ‘actor’ is het object van de 

transparantie aangezien hij gecontroleerd kan worden door andere actoren. De tweede actor is het 

subject van de transparantie en kan de eerste actor controleren.172 Dit betekent dat transparantie 

situatiespecifiek, persoonsgebonden en contactafhankelijk is.173 Een tweede aspect van transparantie 

betreft de uitwisseling van informatie. Voor de ‘toezichthoudende actor’ wordt informatie 

beschikbaar gemaakt over het werk of de prestaties van een andere actor.174 Een derde element ziet 

op de verschillende aspecten van een bepaalde actor – in dit geval een institutie – waarop de 

transparantie kan zien: acties, beslissingen, prestaties, verantwoordelijkheden etc.175 Dit element is 

in het bijzonder van belang voor dit onderzoek omdat livestreamen ziet op het vergroten van de 

transparantie van bepaalde aspecten van de Rechtspraak en daarom zal in de volgende paragraaf hier 

nader op worden ingegaan.  

 
4.3.2. Transparantieniveaus Rechtspraak   
Ten aanzien van de actor ‘de Rechtspraak’ kunnen verschillende vormen van transparantie worden 

onderscheiden.176 Allereerst transparantie op zaaksniveau. Zaakstransparantie kan betrekking hebben 

op meerdere aspecten van een zitting, maar voor dit onderzoek is vooral van belang dat het betrekking 

 
169 Grimmelikhuijsen 2012, p. 55.  
170 Prins, Van der Mijl & Tiermijer 2013, p. 212. 
171 Scholtes 2012, p. 243; Bovens, West European Politics 2010/33, nr. 5, p. 946.  
172 Meijer, Public Administration Review 2013/73, nr. 3, p. 433.  
173 Scholtes 2012, p. 245.  
174 Grimmelikhuijsen 2012, p. 56.  
175 Heald 2006, p. 26.  
176 Meijer, Public Administration Review 2013/73, nr. 3, p. 434.  
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kan hebben op camera’s in de rechtszaal en de aanwezigheid van publiek.177 Dit aspect van 

zaakstransparantie is tweeledig. Aan de ene kant leidt de aanwezigheid van camera’s/publiek ertoe 

dat aan een groter publiek dan de direct betrokkenen bij een bepaalde rechtszaak transparantie wordt 

‘verschaft’ ten aanzien van de inhoud van die zaak.178 Aan de andere kant blijkt uit onderzoek dat 

rechters transparanter handelen in geval van camera’s/publiek in de rechtszaal door de zaak 

uitgebreider uit te leggen en/of rekening te houden met de wijze waarop vragen worden gesteld.179  

 

Een tweede vorm van transparantie ziet op institutionele transparantie. Dit gaat over transparantie 

van het instituut ‘de Rechtspraak’: haar prestaties en de waarden – zoals onafhankelijkheid en 

onpartijdigheid – die de Rechtspraak als geheel uitdraagt.180 Eén van de instrumenten die ingezet kan 

worden om (meer) transparantie op dit niveau te realiseren betreft camera’s in de rechtszaal.181 Naast 

het feit dat camera’s, zoals gezegd, transparantie kunnen vergroten op zaaksniveau, kunnen zij 

tegelijkertijd ook laten zien hoe het instituut de Rechtspraak handelt en presteert in bepaalde zaken.182 

Zoals in hoofdstuk 2 en 3 omschreven, heeft de Rechtspraak het instrument van camera’s het 

afgelopen jaar veelvuldig ingezet om onder meer de institutionele transparantie te vergroten. Ook is 

reeds uiteengezet welk doel de Rechtspraak daarbij heeft, waarop in de volgende paragraaf nader 

wordt ingegaan.  

 
4.4 De relatie tussen het vergroten van transparantie en vertrouwen  
In de literatuur wordt bevestigd dat een bepaalde relatie bestaat tussen transparantie en institutioneel 

vertrouwen.183 De Rvdr gaat er van uit dat dit een positieve relatie is.184 In de literatuur is deze 

veronderstelde relatie geproblematiseerd en worden een aantal mechanismen/concepten 

onderscheiden. In deze paragraaf wordt allereerst ingegaan op de geproblematiseerde relatie tussen 

transparantie en vertrouwen in overheidsinstituties in het algemeen. Daarna wordt aandacht besteed 

aan deze relatie specifiek ten aanzien het instituut de Rechtspraak. 

 

 
177 Prins, Van der Mijl & Tiermijer 2013, p. 218; Griffioen & Prins, NJB 2013/196, afl. 4, p. 227.  
178 Smolders, NJB 2017/1393, afl. 26, p. 1808.  
179 Grimmelikhuijsen, Rechtstreeks 2018/2, p. 20.  
180 Grimmelikhuijsen, Rechtstreeks 2018/2, p. 22.  
181 Van Breda & Zijderveld, AA 1997/0489, afl. 46, p. 489.  
182 Prins, Van der Mijl & Tiermijer 2013, p. 225.  
183 Pollitt & Bouckaert 2004, p. 24; Meijer, Curtin & Hillebandt, International Review of Administrative 
Sciences 2012/78, nr. 1, p. 12.  
184 Innovatiebrief Rechtspraak 2020, bijlage bij Kamerstukken II 2020/2021, 29279, nr. 627, p. 8.  
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4.4.1. Relatie transparantie en vertrouwen in de overheid in het algemeen  
In deze paragraaf zal worden ingezoomd op drie voor dit onderzoek in de literatuur onderscheiden 

concepten. Allereerst een positieve benadering van het begrip ‘wantrouwen’. Wij zijn geneigd om 

wantrouwen negatief te duiden, maar het kan ook op een positieve manier worden benaderd.185 Dit 

kan worden uitgelegd aan de hand van een denkexperiment waarin het begrip ‘onzekerheidsgat’ een 

grote rol speelt. Dit begrip houdt in dat een bepaalde zekerheidslacune moet worden overbrugd 

voordat mensen elkaar of instituties kunnen vertrouwen.186 In deze conceptuele benadering van 

vertrouwen wordt dit onzekerheidsgat als uitgangspunt genomen en worden verschillende manieren 

onderscheiden hoe het ‘gat’ tegemoet kan worden getreden.187 Een voor dit onderzoek in het 

bijzonder interessante benadering is de methode waarbij de overheid zich als glazen huis profileert: 

een zeer transparante overheid. Het idee hierbij is dat het onzekerheidsgat zó klein wordt gemaakt 

dat de mate waarin moet worden teruggevallen op vertrouwen beperkt wordt. Dit kan ook wel worden 

aangeduid als het faciliteren van het uitoefenen van wantrouwen.188 Dit is een interessante benadering 

voor dit onderzoek omdat het uitoefenen van wantrouwen als iets positiefs kan worden beschouwd 

indien een overheidsinstituut vrijwel volledig transparant is. In deze zienswijze zou de Rechtspraak 

met het vergroten van transparantie – bijvoorbeeld door middel van livestreams – juist het uitoefenen 

van ‘gezond’ wantrouwen faciliteren, waardoor de noodzaak om te vertrouwen afneemt.189 

 

Verder kan worden gewezen op de conceptuele benadering waarin twee factoren centraal worden 

gesteld die de veronderstelde positieve relatie tussen het vergroten van transparantie en een toename 

van het institutioneel vertrouwen matigen.190 Het gaat om de factoren: i) aanleg om de overheid te 

vertrouwen en (ii) specifieke ‘voorkennis’ over een overheidsinstituut van burgers.191 Het 

zogenaamde ‘Elaboration Likelihood-Model (hierna: EL-model) speelt binnen deze benadering een 

belangrijke rol. Dit model houdt in dat mensen met veel kennis over een organisatie hun houding ten 

opzichte van die organisatie minder snel zullen aanpassen dan mensen met beperkte kennis, omdat 

laatstgenoemden de nieuwe informatie niet relateren aan hun bestaande kennis.192 Dit model is van 

belang voor dit onderzoek omdat de Rechtspraak – indien wordt uitgegaan van de juistheid van dit 

model – met het inzetten van livestreams met name het betrouwbaarheidsoordeel over de 

Rechtspraak van burgers kan beïnvloeden die een beperkte ‘voorkennis’ hebben over het instituut. 

Het model sluit ook deels aan bij de eerdergenoemde rational choice theory, omdat de hoeveelheid 

 
185 Noyon 2018, p. 109. 
186 Noyon 2018, p. 110.  
187 Noyon 2018, p. 111.  
188 Noyon 2018, p. 112. 
189 Noyon 2018, p. 113.  
190 Grimmelikhuijsen & Meijer, Journal of Public Administration Theory and Research 2014/24, nr. 1, p. 
137. 
191 Grimmelikhuijsen & Meijer, Journal of Public Administration Theory and Research 2014/24, nr. 1, p. 
152. 
192 Bohner 2001, p. 253.  
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voorkennis bij een burger de invloed die transparantie kan hebben op vertrouwen verzwakt.193 Uit 

eerder verrichte empirische onderzoeken waarin het EL-model is getoetst, kan voor dit onderzoek 

worden meegenomen dat het vertrouwen van burgers die een grote hoeveelheid ‘voorkennis’ hadden 

niet toenam indien transparantie van een overheidsorganisatie werd vergroot en dat het vertrouwen 

van burgers met een beperkte hoeveelheid ‘voorkennis’ juist wel toenam door het vergroten van 

transparantie.194 Verder waren er positieve effecten op het vertrouwen in de Rechtspraak van burgers 

met een beperkte aanleg om de overheid te vertrouwen, omdat zij ‘positief’ verrast werden over het 

handelen van een overheidsorganisatie.195 Uit deze benadering kan voor dit onderzoek met name 

worden meegenomen dat de Rechtspraak met het vergroten van transparantie de grootste (positieve) 

effecten op het vertrouwen in de Rechtspraak kan bereiken bij burgers die een beperkte kennis 

hebben over het instituut of een beperkte aanleg om een overheidsinstituut zoals de Rechtspraak te 

vertrouwen.  

 

Het laatste mechanisme dat in de literatuur omschreven wordt, waarmee de veronderstelde positieve 

relatie tussen het vergroten van transparantie en een toename van het vertrouwen in een 

overheidsinstituut wordt geproblematiseerd, is het optreden van demystificatie. Dit houdt in dat 

transparantie als het ware een ‘kijkje in de keuken’ geeft van een overheidsorganisatie en dit niet 

altijd een rooskleurig beeld laat zien: het zijn normale organisaties waar fouten worden gemaakt.196 

Dit kan een negatief effect hebben op de gepercipieerde competentie – een van de in het analytisch 

model genoemde object-gedreven factoren – en daarmee ook op het vertrouwen dat een burger heeft 

in die organisatie.197 In meerdere reeds verrichte empirische onderzoeken wordt het optreden van 

demystificatie als gevolg van het vergroten van transparantie omschreven.198 In het empirisch 

onderzoek dat in deze scriptie verricht zal worden, zal in het bijzonder worden gelet op het eventueel 

optreden van demystificatie, omdat de Rechtspraak bij uitstek met het livestreamen voor een groot 

publiek een kijkje in de keuken geeft. Indien het effect van demystificatie is waar te nemen, zal dit 

een belangrijke constatering zijn, omdat uit eerdere onderzoeken duidelijk naar voren komt dat dit 

een negatief effect heeft op het vertrouwen in een overheidsorganisatie. 

 

 
193 Grimmelikhuijsen & Meijer, Journal of Public Administration Theory and Research 2014/24, nr. 1, p. 
154.  
194 Grimmelikhuijsen & Meijer, Journal of Public Administration Theory and Research 2014/24, nr. 1, p. 
155.  
195 Grimmelikhuijsen & Meijer, Journal of Public Administration Theory and Research 2014/24, nr. 1, p. 
156.  
196 Grimmelikhuijsen 2012, p. 284. 
197 Grimmelikhuijsen 2012, p. 285.  
198 Zie o.a.: Cook, Jacobs & Kim, The Journal of Politics 2010/72, nr. 2; De Fine Licht, Scandinavian Political 
Studies 2011/34, nr. 3; Tolbert & Mossberger, Public Administration Review 2006/66, nr. 3.  
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4.4.2. Relatie transparantie en vertrouwen in de Rechtspraak  

De conceptuele benaderingen in de vorige paragraaf zagen op het problematiseren van de positieve 

relatie tussen het vergroten van transparantie en een toename van het vertrouwen van burgers in de 

overheid in het algemeen. In dit onderzoek ziet de hoofdvraag echter specifiek op het vertrouwen in 

de Rechtspraak. Nu de effecten van transparantie, zoals gezegd, contextafhankelijk zijn – afhankelijk 

van de soort overheidsorganisatie – is het van belang om ook naar een conceptuele benadering te 

kijken die specifiek ziet op het vertrouwen in de Rechtspraak.199  

 

In dit concept wordt allereerst uitgegaan van proactieve en visuele transparantie, zoals bijvoorbeeld 

livestreaming.200 Hiermee onderscheidt dit concept zich van de concepten genoemd in de vorige 

paragraaf omdat deze grotendeels gericht zijn op transparantie gebaseerd op tekstuele informatie. 

Laatstgenoemde is moeilijker te begrijpen voor de meeste burgers.201 In deze benadering staat de 

hypothese centraal dat het vergroten van visuele transparantie wél kan leiden tot een toename van 

het vertrouwen in de Rechtspraak wegens het ‘positieve vooroordeel’ dat de Rechtspraak heeft bij 

burgers. Dit positieve vooroordeel ontstaat doordat burgers van jongs af aan leren dat de rechterlijke 

macht gebruikmaakt van niet-politieke en onpartijdige besluitvorming.202 Het idee is dat 

transparantie deze positieve associaties van burgers ‘blootlegt’ en bevestigt.203 Uit empirisch 

onderzoek, waarin dit concept is getoetst, blijkt dat visuele transparantie in de vorm van de 

eerdergenoemde televisieserie ‘De Rechtbank’ heeft geleid tot een toename van het vertrouwen in 

de Rechtspraak.204 Ook kwam uit dit onderzoek naar voren dat het effect van transparantie het 

sterkste was voor mensen met gemiddelde kennis over de Rechtspraak. Dit is in lijn met het in de 

vorige paragraaf omschreven EL-model.205  

 

Deze conceptuele benadering is van belang voor dit onderzoek omdat het laat zien dat de Rechtspraak 

mogelijk wél de gewenste effecten met het vergroten van visuele transparantie, in de vorm van 

livestreamen, kan bereiken. Ook is het concept interessant omdat het uitgaat van de aanwezigheid 

van een positief vooroordeel van burgers over de Rechtspraak. Dit is een belangrijk gegeven om te 

toetsen in het empirisch onderzoek, in het bijzonder of het ook opgaat in gelivestreamde PIL-zaken. 

Tegelijkertijd kunnen bij deze conceptuele benadering enkele kritische kanttekeningen worden 

geplaatst. Zo bleek uit nader empirisch onderzoek dat de positieve effecten op het vertrouwen van 

 
199 Grimmelikhuijsen & Klijn, Public Administration 2015/93, nr. 4, p. 995. 
200 Grimmelikhuijsen & Klijn, Public Administration 2015/93, nr. 4, p. 996. 
201 Grimmelikhuijsen & Klijn, Public Administration 2015/93, nr. 4, p. 997.  
202 Gibson, Caldeira & Baird, American Political Science Review 1998/92, nr. 2, p. 356.  
203 Gibson & Caldeira 2009, p. 9.  
204 Grimmelikhuijsen & Klijn, Public Administration 2015/93, nr. 4, p. 1008. Deze conclusie wordt 
ondersteund door onderzoek van Van den Bos 2011, p. 22-25.   
205 Grimmelikhuijsen & Klijn, Public Administration 2015/93, nr. 4, p. 1008. Deze conclusie wordt 
ondersteund door onderzoek van Van den Bos 2011, p. 22-25.   
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burgers in de Rechtspraak naar aanleiding van de televisieserie ‘De Rechtbank’ na één jaar in 

absolute zin waren verdwenen.206 Ook kan de vraag worden gesteld in hoeverre de positieve 

bevindingen met betrekking tot deze zorgvuldig geselecteerde en uitgebreid becommentarieerde 

rechters en zaken in de serie zich laten generaliseren naar het zonder commentaar live uitzenden van 

rechtszaken (livestreamen).207 

 

4.5 De gevormde theorie (tussenconclusie) 
In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste theoretische en empirische inzichten over vertrouwen en 

transparantie besproken en is ingegaan op de vraag hoe beide begrippen in relatie tot elkaar staan. 

Alvorens tot het empirisch onderzoek kan worden overgegaan, zal in deze paragraaf de theorie 

worden uiteengezet die zal worden getoetst in het vervolg van dit onderzoek. Aansluiting zal worden 

gezocht bij een aantal voor deze theorie relevante onderdelen uit het hiervoor uiteengezette 

theoretisch kader, waarbij een koppeling wordt gemaakt met de in hoofdstuk 2 en 3 omschreven 

ontwikkelingen.  

 

In dit onderzoek wordt vertrouwen niet gezien als een volledige rationele keuze, omdat iets of iemand 

vertrouwen, en de inherente onzekerheid die hiermee gepaard gaat, een bepaalde mate van 

irrationaliteit tot gevolg heeft. Aangezien instituties anders van aard zijn dan individuen, kan men 

instituties niet vertrouwen op dezelfde wijze als individuen. Het gaat er bij instituties dus vooral om 

dat voldoende ‘confidence’ aanwezig is om over te gaan tot handelen, omdat mensen moeten afgaan 

op de betrouwbaarheid van een instituut. In deze theorie wordt aansluiting gezocht bij de proces-

gedreven benadering, omdat hierin wordt uitgegaan van een wisselwerking tussen de in de literatuur 

beschreven dominante subject- en object-gedreven benaderingen. In deze theorie zal de nadruk 

liggen op de object-gedreven factoren omdat hierin het eigen functioneren van de Rechtspraak 

centraal staat. Het idee is dat de Rechtspraak op de objectieve factoren invloed kan uitoefenen, en 

als instituut vertrouwen kan winnen, indien burgers de prestaties van de Rechtspraak positief 

beoordelen.  

 

Burgers doen deze evaluatie door directe of indirecte kennis te vergaren over de Rechtspraak, waarbij 

zij onder meer kijken naar de object-gedreven factoren: competentie, procedurele rechtvaardigheid, 

zorg en betrouwbaarheid. Uit onderzoek blijkt dat deze prestatiefactoren niet zien op de uitkomst 

van de procedure, maar op de procedurele rechtvaardigheid en onbevoordeeldheid van de rechters 

die burgers wel of niet zien. Met andere woorden, in de beoordeling door burgers staat de vraag of 

sprake is van een ‘eerlijk proces’ centraal. Het recht op een eerlijk proces, waarvan elementen zijn 

terug te vinden in art. 6 EVRM, en de fundamentele beginselen die ten grondslag liggen aan de 

 
206 Klijn & Croes, Trema 2012, nr. 9, p. 318. 
207 Van Spanje & De Vreese, p. 437.  
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Nederlandse civiele rechtspleging, zijn in feite de (juridische) verwoording van het intuïtieve 

gevoel/perceptie van een eerlijk proces door burgers. Minstens zo belangrijk is dat de evaluatie niet 

objectief van aard is, maar wordt bepaald door de perceptie van burgers. Laatstgenoemde perceptie 

wordt grotendeels bepaald door allerlei kenmerken van burgers, waarbij de hoeveelheid 

‘basisvertrouwen’ of ‘basiswantrouwen’ en ‘voorkennis’ (subject-gedreven factoren) een belangrijke 

rol spelen. Burgers zijn voor hun beeld van de Rechtspraak momenteel grotendeels afhankelijk van 

wat anderen erover communiceren, omdat slechts een zeer beperkt deel van de Nederlandse 

bevolking een eigen of directe ervaring heeft met de Rechtspraak. De wijze waarop burgers 

informatie vergaren en verwerken is hierbij van groot belang. Om inzicht te krijgen hoe burgers dit 

doen, wordt aansluiting gezocht bij de cognitieve dissonantietheorie. Toegepast op de Rechtspraak 

houdt deze theorie in dat burgers uitgaan van hun predispositie – hoog vertrouwen of wantrouwen 

ten aanzien van de Rechtspraak – en vervolgens op zoek gaan naar mening-bevestigende informatie, 

die snel geaccepteerd wordt, terwijl zij de neiging hebben om tegenstrijdige informatie naast zich 

neer te leggen. Met name dankzij social media en hun algoritmes, wordt dit gedrag in toenemende 

mate gestimuleerd.  

 

Door het vergroten van transparantie kan de Rechtspraak burgers in staat stellen direct of indirect 

kennis te vergaren over het instituut. Eén van de middelen die de Rechtspraak hiervoor het afgelopen 

jaar op grote schaal heeft ingezet is livestreamen. Het gaat hierbij om een bepaalde activiteit van de 

Rechtspraak waarmee zij in theorie vertrouwen kan genereren. De veronderstelling dat transparantie 

in de vorm van het verstrekken van informatie an sich bijdraagt aan vertrouwen – de rationele keuze-

theorie die ervan uitgaat dat verstrekking van informatie (transparantie) zal leiden tot een toename 

van het vertrouwen – kan genuanceerd worden en zal ook in het vervolg van dit onderzoek 

geproblematiseerd worden. Zo kan demystificatie optreden, wat een negatief effect kan hebben op 

de gepercipieerde competentie, een object-gedreven factor die het vertrouwen in de Rechtspraak 

(negatief) kan beïnvloeden. Desalniettemin blijkt uit een andere conceptuele benadering dat visuele 

transparantie, zoals bijvoorbeeld livestreaming, wél het vertrouwen in de rechtspraak kan vergroten. 

Dit komt met name omdat deze vorm van transparantie het positieve vooroordeel dat een groot deel 

van de burgers heeft over de Rechtspraak – het is een instituut dat burgers helpt – ‘blootlegt’ en 

‘bevestigt’.  

 

Echter, bij de conclusie uit dit onderzoek, waarin dit concept werd getoetst, kan de kanttekening 

geplaatst worden dat het plaatsvond naar aanleiding van de serie ‘De Rechtbank’. Het ging in deze 

televisieserie om zorgvuldig geselecteerde ‘alledaagse’ zaken die van uitgebreid commentaar werden 

voorzien. In de literatuur wordt dan ook (terecht) de vraag opgeworpen in hoeverre de positieve 

bevindingen uit dit empirisch onderzoek zich laten generaliseren naar het zonder commentaar live 

uitzenden van rechtszaken. Deze vraag is in het bijzonder relevant indien sprake is van een livestream 
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in een PIL-zaak. Een aantal van de in hoofdstuk 3 omschreven kenmerken van PIL-zaken kunnen 

mogelijk ertoe leiden dat de conceptuele benadering waarin het positieve vooroordeel centraalk staat 

niet opgaat in het kader van het livestreamen van PIL-zaken. Allereerst staan in PIL-zaken vaak 

onderwerpen centraal – denk aan het klimaat, volksgezondheid of het coronabeleid van de overheid 

– die van dusdanige aard zijn dat burgers voorafgaand aan de rechtszaak hier al een (sterke) mening 

over gevormd hebben. Met andere woorden, bij burgers is een bepaalde predispositie aanwezig over 

het onderwerp dat aan de rechter wordt voorgelegd. Dit hangt samen met het feit dat het algemene 

belang – ook wel grote maatschappelijke thema’s – dat in PIL-zaken centraal staat, vaak 

(grotendeels) verworven is met het eigen belang van burgers en et raakt aan de eigen opvattingen 

van burgers. Dit in tegenstelling tot ‘gewone’ rechtszaken – waarbij burgers niet persoonlijk 

betrokken zijn – waarin burgers vaak een afgeleid belang hebben van het belang dat in de rechtszaak 

centraal staat. Dit afgeleid belang ziet op het te allen tijde verlangen van een eerlijk proces door 

burgers, en niet op het onderwerp dat aan de rechter wordt voorgelegd.  

 

Het in PIL-zaken centraal staande algemene belang heeft tot gevolg dat er vaak veel landelijke media-

aandacht – zowel traditionele als sociale media – is voor PIL-zaken. Dit wordt nog eens versterkt 

doordat partijen die PIL-zaken aanbrengen belang hebben bij zoveel mogelijk (maatschappelijke) 

aandacht en er veel aan doen om door middel van een rechtszaak zichzelf het gewenste podium te 

verschaffen. Een civiele zitting, gewoonlijk een ‘participatory event’, wordt hierdoor grotendeels een 

‘spectators event’. Dit roept de vraag op wat voor reacties een livestream in een PIL-zaak 

teweegbrengt, gezien de aanwezige predispositie bij burgers en de grote hoeveelheid media-

aandacht. In het bijzonder is de relatie (het spanningsveld) tussen de aanwezige predispositie over 

het onderwerp en het (positieve) vooroordeel dat burgers hebben over de Rechtspraak van belang. 

Hoe en in hoeverre beïnvloedt de aanwezige predispositie de wijze waarop burgers naar een 

gelivestreamde PIL-zaak kijken en of zij het proces als ‘eerlijk’ ervaren en wat is het uiteindelijke 

effect hiervan op het vertrouwen in de Rechtspraak?  

 

De hoofdvraag die in het empirisch onderzoek centraal staat is of de theorie (mechanisme) waarbij 

het vergoten van visuele transparantie leidt tot een toename van het (publieke) vertrouwen in de 

Rechtspraak (wegens het positieve vooroordeel dat burgers hebben over de Rechtspraak), ook opgaat 

in PIL-zaken die gelivestreamd worden.  
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5. Discoursanalyse van de ‘avondklokzaak’ 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het empirisch onderzoek weergegeven. Allereerst worden 

in aansluiting op §4.5 het onderzoeksdoel, de onderzoeksmethode en de onderzoeksbronnen van het 

empirisch onderzoek omschreven (§5.1). Hierna volgt een omschrijving van de resultaten met 

betrekking tot de reacties in de ‘traditionele’ media (§5.2). Daarna worden de resultaten ten aanzien 

van de reacties op sociale media weergegeven (§5.3). Tot slot een overkoepelende paragraaf waarin 

wordt ingegaan op het algemene beeld dat naar voren is gekomen tijdens de analyse. Hierin wordt 

ook een antwoord gegeven op de hoofdvraag van het empirisch onderzoek (§5.4). 

 

5.1 Contouren empirisch onderzoek  

5.1.1. Onderzoeksdoel  
Wegens schaarse middelen en tijd, is het empirisch onderzoek dat in deze masterscriptie verricht kan 

worden beperkt van aard. Het doel van het empirisch onderzoek is het onderzoeken in hoeverre het 

in de theorie bestaande spanningsveld, tussen de aanwezige predispositie over het onderwerp dat in 

PIL-zaken centraal staat en het (positieve) vooroordeel dat burgers hebben over de Rechtspraak, in 

de praktijk ook daadwerkelijk zichtbaar is tijdens een gelivestreamde PIL-zaak. Hiermee kunnen niet 

direct de effecten op het vertrouwen in de Rechtspraak worden gemeten. Wel kan met de resultaten 

uit het empirisch onderzoek – en de eerdere resultaten uit empirische onderzoeken over de invloed 

van (negatieve) reacties in de media op het vertrouwen in de Rechtspraak ter ondersteuning208 – de 

in §4.5 gevormde hypothese worden getoetst. De aard van het onderzoek is het doen van een eerste 

empirische verkenning om de op livestreaming toegepaste theorieën te toetsen, waarmee een aanzet 

wordt gegeven voor nader empirisch onderzoek op grotere schaal.  

 

5.1.2. Onderzoeksmethode en onderzoeksbronnen  
De empirisch toetsbare onderzoeksvraag zal worden bestudeerd door middel van een 

discoursanalyse.209 Dit is een kwalitatieve onderzoeksmethode die zeer breed kan worden ingezet.210 

Het gaat om onderzoek naar de manier waarop meningen en werkelijkheden discursief (taal in 

gesprekken) geconstrueerd worden.211 Een ‘gesprek’ wordt hierbij in de breedste zin van het woord 

opgevat; het gaat om alle gebruik van taal in een bepaalde situatie of context en omvat alle vormen 

van gesproken en geschreven tekst, bijvoorbeeld op social media, maar ook berichtgeving in de 

media.212 De discoursanalyse onderscheidt zich van veel andere onderzoeksmethoden doordat de 

natuurlijkheid van de data (gesprekken, berichten of posts) een belangrijk uitgangspunt is. De 

 
208 Kleinnijenhuis, Van Atteveldt & Welbers 2012, p.8 en tabel 14; Dekker & Van der Meer 2007, p. 40-47 
209 Van den Bos 2021, p. 35.  
210 Van den Berg, Kwalon 2004/9, nr. 2, p. 29.  
211 Oprea, MCDSARE 2019/3, p. 315.  
212 Klarenbeek, Stinesen & Hartog 2014, p. 16.  
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onderzochte gesprekken zouden ook gevoerd zijn als ze niet werden geanalyseerd.213 Een andere 

belangrijke reden waarom voor de discoursanalyse is gekozen, is het feit dat een discoursanalyse de 

mogelijkheid biedt om de specifieke inhoud en het effect wat de spreker bereikt met zijn woorden, 

in onder meer een online omgeving, beter te begrijpen.214 Hierdoor sluit de onderzoeksmethode goed 

aan bij het onderzoeksdoel, omdat het streven is in kaart te brengen in hoeverre het genoemde 

spanningsveld is terug te zien in gesprekken in de media.  

 

Voor de discoursanalyse is het hoger beroep bij het hof Den Haag in de ‘avondklokzaak’ gekozen 

als de te onderzoeken zaak.215 Deze zaak is om meerdere redenen geschikt voor de discoursanalyse. 

Allereerst gaat het om een zaak die voldoet aan meerdere kenmerken van PIL-zaken die in de 

literatuur worden onderscheiden; (i) een procedure tegen de overheid waarbij Viruswaarheid het 

‘coronabeleid’ van de overheid probeert te beïnvloeden, (ii) er is sprake van zaaksoverstijgende 

belangen omdat de avondklok op veel Nederlanders een grote invloed heeft gehad, (iii) het is wegens 

het maatschappelijke debat rondom de avondklok, waarin ook veel principiële discussiepunten 

terugkomen, aannemelijk dat er bij burgers een predispositie aanwezig is over het onderwerp en (iv) 

Viruswaarheid deze rechtszaak gebruikt als podium om maatschappelijke aandacht te genereren.216 

Daarnaast is de ‘avondklokzaak’ door verschillende landelijke media en de Rechtspraak 

gelivestreamd.217 Ten slotte heeft deze zaak veel aandacht gegenereerd in zowel de traditionele media 

als sociale media, waardoor er voldoende gespreksmateriaal beschikbaar is om te onderzoeken.218  

 

Vervolgens is het van belang om de belangrijkste principes en gehanteerde analyse-uitgangspunten 

van de discoursanalyse helder te omschrijven. Immers, de kwalitatieve methode heeft een subjectief 

element, maar om de analyse zo objectief en repliceerbaar mogelijk te houden, is het van belang de 

gemaakte keuzes binnen de analyse inzichtelijk te maken.219 Voor de discoursanalyse zijn 

gesprekken uit verschillende onderzoeksbronnen kwalitatief geanalyseerd. Allereerst gaat het om 

nieuwsitems over de ‘avondklokzaak’ uit vijf grote landelijke dagbladen (Telegraaf, Algemeen 

Dagblad, Volkskrant, NRC Handelsblad en Trouw). Verder gaat het om een analyse van gesprekken 

(posts) over de ‘avondklokzaak’ die zijn gevoerd op het sociale medium Twitter. Twitter is als 

medium gekozen enerzijds vanwege de grote hoeveelheid aan beschikbare data (meer dan 28.000 

tweets/gesprekken in de gekozen periode)220, anderzijds vanwege het feit dat mede wegens het 

 
213 Van den Berg, Kwalon 2004/9, nr. 2, p. 32.  
214 Edwards 1997, h.1.  
215 Hof Den Haag 26 februari 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:285.  
216 Weijts, NRC 26 juni 2020.  
217 Hoger beroep in de avondklokzaak tussen de Staat en Viruswaarheid | NOS; Livestream spoedappel 
avondklok (rechtspraak.nl) (laatst geraadpleegd op 27 mei 2021).  
218 Zie o.a.: Baneke, Trouw 26 februari 2021; Van Lieshout, Volkskrant 26 februari 2021.   
219 Klarenbeek, Stinesen & Hartog 2014, p. 35.  
220 Dit blijkt uit de initiële zoekopdracht die is uitgevoerd op Twitter.  
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gebruik van hashtags gericht kan worden gezocht naar begrippen die worden gebruikt in gesprekken 

die relevant zijn voor dit onderzoek.221 De te bestuderen tijdsperiode bij beide onderzoeksbronnen 

loopt van 16 februari 2021 – de dag van schorsingsincident bij het Hof Den Haag222 – tot en met 20 

februari 2021 – één dag na de inhoudelijke behandeling van het spoedappel.223  

 

De discoursanalyse kent in dit onderzoek een inductieve en deductieve fase.224 Allereerst worden in 

de inductieve fase een aantal ‘thematische codes/categorieën’ vastgesteld die ontleend worden aan 

de in §4.5 omschreven theorie.225 De eerste categorie gaat om (onderdelen van) gesprekken die zien 

op het onderwerp dat in de rechtszaak centraal staat: de avondklok. Hiermee kan worden onderzocht 

in hoeverre bij burgers een predispositie aanwezig is over het onderwerp dat in deze PIL-zaak 

centraal staat. De tweede categorie ziet op (onderdelen van) gesprekken die gaan over het 

proces/procedure (waaronder ook de livestream), waarbij aansluiting wordt gezocht bij de 

trefwoorden: ‘eerlijk proces’, ‘onbevoordeeldheid’ en ‘onpartijdigheid’ van de rechters’. Dit zijn 

immers de objectieve factoren, zo blijkt uit eerdergenoemd onderzoek, die een belangrijke invloed 

hebben op het vertrouwen in de Rechtspraak. Hiermee kan worden getoetst in hoeverre burgers zich 

uiten over deze begrippen, of zij een positief of negatief vooroordeel hebben over de Rechtspraak en 

in hoeverre deze uitingen hun vertrouwen in de Rechtspraak beïnvloeden. In het bijzonder wordt ook 

stilgestaan bij de vraag in hoeverre een livestream hier invloed op heeft. De derde categorie ziet op 

gesprekken/posts waarin zowel het onderwerp (predispositie) als het proces (vooroordeel) worden 

genoemd. Hierbij is in het bijzonder interessant wat de invloed is van de predispositie op het 

vooroordeel (het verband hiertussen). Afsluitend wordt gekeken in hoeverre bepaalde wantrouwende 

mechanismen (wantrouwen bevestigende informatie) uit de proces-gedreven benadering terug te zien 

zijn in gesprekken op social media, aangezien deze zowel de predispositie als het vooroordeel kunnen 

beïnvloeden.  

 

Ten slotte worden de gedefinieerde categorieën in de deductieve fase gevalideerd (de resultaten van 

deze fase worden uiteengezet in §5.2 en §5.3). Er wordt in de deductieve fase onderzocht in hoeverre 

een categorie daadwerkelijk terug te zien is in teksten/gesprekken. Daarmee kan uiteindelijk een 

antwoord worden gegeven op de hoofdvraag van het empirisch onderzoek 226 In dit onderzoek is het 

helaas niet haalbaar om verschillende codeurs de teksten te laten analyseren. De teksten worden 

daarom door mijzelf geanalyseerd. Het gevolg hiervan is dat het onderzoek geen kwantitatieve 

 
221 Roks & Van der Schoot, Tijdschrift voor Criminologie 2019/61, nr. 3, p. 230.  
222 Deze dag is gekozen omdat het schorsingsincident op die dag is gelivestreamd en er een grote hoeveelheid 
media-aandacht was die dag.  
223 Zie voor een toelichting van de begrippen ‘schorsingsincident’ en ‘spoedappel’: Asser 
Procesrecht/Boonekamp 6 2020/160.  
224 Van Gorp, Kwalon 2007/12, nr. 2, p. 14.  
225 Vgl. Evers 2015, p. 92.   
226 Evers 2015, p. 120.  
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aspecten kent. Hierdoor kan bijvoorbeeld niet onderzocht worden in welke mate bepaalde object-

gedreven factoren in de totale hoeveelheid beschikbare data voorkomen. Doordat de methode en het 

analyseproces inzichtelijk zijn gemaakt, is de analyse echter wel goed te beoordelen door anderen. 

Ten aanzien van de traditionele media zal met behulp van het online gegevensbestand LexisNexis 

worden gezocht naar relevante nieuwsitems over de avondklokzaak in de genoemde landelijke 

dagbladen.227 Voor de social media zullen berichten (tweets) van Twitter worden verzameld, door 

middel van het gebruik van hashtags en de zoekmachine, die gaan over de avondklokzaak.228 De unit 

of analysis is het nieuwsitem (bijv. het krantenartikel als geheel) of een tweet.229 In de media-

inhoudanalyse wordt onderzocht in hoeverre de in de inductieve fase vastgestelde categorieën terug 

te zien zijn in de units of analysis. Wegens de grote hoeveelheid beschikbare data van Twitter zal dit 

geschieden aan de hand van ‘steekproeven’.230 De units of analysis die representatief/illustratief zijn 

voor een grotere hoeveelheid data zullen vervolgens worden weergegeven, om de lezer mee te nemen 

in de uitgevoerde analyse.231  

 

5.1.3. Beperkingen empirisch onderzoek 

De hiervoor genoemde onderzoeksbronnen bieden mogelijkheden voor de discoursanalyse, maar het 

gebruik van deze data dwingt ook tot een (korte) reflectie op de beperkingen ervan. Allereerst kent 

de discoursanalyse als nadeel dat de nadrukkelijke aanwezigheid van de onderzoeker en zijn 

‘selectieve oog’ invloed kunnen hebben op de resultaten van de studie.232 Een andere beperking van 

online kwalitatief onderzoek is de mogelijk beperkte representativiteit. Immers, de uitingen die op 

social media of in de traditionele media worden gedaan, hoeven niet per se representatief te zijn voor 

de opvattingen van de gehele (Nederlandse) bevolking. Dit hangt onder meer samen met het feit dat 

de reacties op sociale media overwegend negatief zijn.233 Ten slotte roept het gebruik van data van 

social media de vraag op hoe de informatie gebruikt kan worden. Het gaat hierbij om ethische 

afwegingen rondom herkenning en herleidbaarheid.234 In dit onderzoek wordt er daarom voor 

gekozen om de gebruikte tweets anoniem te maken. Met deze beperkingen zal rekening worden 

gehouden bij het interpreteren van de resultaten van het empirisch onderzoek. 

 

 
227 Vgl, Van Spanje & De Vreese 2013, p. 421. 
228 Roks & Van der Schoot, Tijdschrift voor Criminologie 2019/61, nr. 3, p. 230.  
229 Van Spanje & De Vreese 2013, p. 415.  
230 Van Spanje & De Vreese 2013, p. 416.  
231 Klarenbeek, Stinesen & Hartog 2014, p. 35. 
232 Roks, JV2 2016/42, nr. 1, p. 58.  
233 Van Erp, Stol & Van Wilsem, Tijdschrift voor Criminologie 2013/55, nr. 4, p. 333.  
234 Van de Bunt, Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit 2015/5, nr. 1, p. 61.  
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5.2 Resultaten discoursanalyse traditionele media  
Allereerst is tijdens de analyse van de traditionele duidelijk naar voren gekomen dat er grote 

landelijke media-aandacht is geweest voor de avondklokzaak. In vijf dagen schreven de 

eerdergenoemde dagbladen in totaal 93 artikelen over de rechtszaak.235 Op basis hiervan kan worden 

geconcludeerd dat een PIL-zaak die gelivestreamd wordt – rekening houdend met het feit dat de 

avondklokzaak in de categorie van PIL-zaken, met name wegens de inhoud van de zaak, als een 

‘uitzonderlijke’ zaak kan worden gezien – in ieder geval de potentie heeft om een grote hoeveelheid 

aan landelijke media-aandacht te generen. In het bijzonder is deze conclusie gerechtvaardigd indien 

rekening wordt gehouden met het feit dat slechts een beperkt deel van de landelijke media is 

onderzocht in een beperkte periode. 

 

Verder is de op grond van de theorie verwachte predispositie over het onderwerp dat in de rechtszaak 

centraal staat – de ‘eerste’ categorie – in een groot deel van de onderzochte artikelen nadrukkelijk 

terug te zien. Met name in opiniërende artikelen en ingezonden brieven wordt fel gedebatteerd over 

de avondklokzaak, waarbij duidelijk is terug te zien of de auteur een voor- of tegenstander is van de 

avondklok. Ter illustratie van deze bevinding is hieronder ten eerste een citaat opgenomen uit een 

rapportage van een verslaggever van het NRC:  

 
“Gek wordt hij van al die ,,rechtse spierballentaal" van het kabinet. ,,Ik heb niet het idee dat 

de avondklok helpt", zegt Lex. ,,Mijn buren hebben zes, zeven kinderen: ik begrijp niet hoe ze het 

redden in deze tijd."236 

 

Een tweede citaat dat illustratief is voor bovenstaande bevinding komt uit een opiniërend artikel in 

de Telegraaf:  

 
“Er gaan stemmen op dat we de term viruswappies niet meer mogen gebruiken, nadat de 

voorzieningenrechter Willem Engel en zijn volgelingen in het gelijk stelde en de avondklok per direct 

naar het rijk der schaduwen verbande. Daarmee zouden de wappies legitieme coronasceptici zijn 

geworden, die niet meer vanuit bedompte achterkamertjes van dansscholen hoeven te opereren.”237 

 

Deze citaten, die dus illustratief zijn voor een veel grotere hoeveelheid gevonden voorbeelden, 

ondersteunen een deel van de gevormde hypothese over de aanwezige predispositie. Tijdens de 

analyse kwam duidelijk naar voren dat van de Nederlanders die zich in het debat hebben gemend, 

een overgrote meerderheid een sterke mening heeft over de avondklok. Overigens heeft het inzetten 

 
235 Dit aantal is inclusief artikelen over ingezonden stukken/brieven. Indien in één artikel tien ingezonden 
brieven zijn opgenomen, dan is dit meegeteld als één artikel over de avondklokzaak.  
236 König, NRC 17 februari 2021.  
237 Peereboom Voller, Telegraaf 17 februari 2021.  
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van het middel livestreams door de Rechtspraak niet direct invloed op de aanwezige predispositie, 

aangezien deze ook aanwezig zou zijn zonder de livestream.  

 

Daarnaast wordt in een groot deel van de onderzochte nieuwsitems ingegaan op het proces zelf (de 

‘tweede’ categorie). In de in §4.5 omschreven theorie is aangegeven dat het vergroten van 

transparantie door de Rechtspraak burgers in staat stelt om de prestaties van het instituut te 

beoordelen. In de praktijk is duidelijk terug te zien dat het beoordelen van de prestaties gedurende 

een livestream ook daadwerkelijk gebeurt. De Rechtspraak stelt burgers met het inzetten van een 

livestream in deze zaak dus in staat om een oordeel te vormen over de prestaties van de rechters in 

de ‘avondklokzaak’. Verder blijkt uit de theorie dat tijdens die beoordeling demystificatie kan 

optreden, hetgeen een negatief effect kan hebben op het vertrouwen in de Rechtspraak. In de 

onderzochte nieuwsitems is bij de livestream in de avondklokzaak het ontstaan van demystificatie 

terug te zien. Alle van de onderzochte dagbladen zijn overwegend negatief over het handelen van de 

behandelend rechters en omschrijven de ‘schorsingszitting’ als “uitzonderlijk chaotisch”, “rumoerig” 

en “onnavolgbaar”. Ter illustratie en ondersteuning van deze bevindingen is ten eerste een citaat uit 

een artikel uit de Volkskrant hieronder weergegeven:  

 
“Het proces, nog altijd live op NOS en RTL Nieuws te volgen, begint steeds meer op een klucht te 

lijken.”238 

 

Een tweede voorbeeld ter illustratie van de optredende demystificatie is een artikel van het AD, 

waarin ook nadrukkelijk wordt ingegaan op het ‘presteren’ van de voorzitter van het hof:  
 

“Maar massa's kijkers via een livestream en een handvol journalisten in de zaal zien dinsdag ook wat 

anders. Zij merken hoe de voorzitter van het hof de orde een tikje te rigide houdt, soms partijen slecht 

lijkt te verstaan, de regie geregeld kwijt lijkt.”239 

 

Hoewel het precieze effect op het vertrouwen in dit onderzoek niet kan worden gemeten, laten 

bovenstaande voorbeelden zien dat in deze zaak als gevolg van het vergroten van transparantie door 

de Rechtspraak (door middel van livestreaming) demystificatie is opgetreden. Het is aannemelijk dat 

dit negatieve effecten op het vertrouwen in de Rechtspraak tot gevolg heeft. Deze aanname wordt 

ondersteund door meerdere reeds verrichtte empirische onderzoeken.  

 

In de onderzochte nieuwsitems komen de begrippen/trefwoorden ‘vooringenomenheid’ en 

‘partijdigheid’ ook regelmatig terug wanneer gesproken wordt over het proces/de rechters. Dit is een 

 
238 Misérus, Volkskrant 17 februari 2021.  
239 Klaassen, AD 18 februari 2021.  
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belangrijke waarneming omdat uit de omschreven theorie naar voren komt dat het oordeel van 

burgers over de partijdigheid/onpartijdigheid van de rechter een belangrijke factor is voor hun 

vertrouwen in de Rechtspraak. Het AD, NRC en de Telegraaf hebben zelfs een artikel gewijd aan de 

vraag of de voorzitter van het hof wel onpartijdig was, nadat hierover op social media – waarop in 

de volgende paragraaf nader wordt ingegaan – een discussie was ontstaan. In een artikel uit de 

Telegraaf worden verschillende experts gevraagd zich uit te laten over de vraag of de voorzitter van 

het hof wel onpartijdig was. Een citaat uit dit krantenartikel:  
 

“Advocaat Gerard Spong is nog een stuk harder in zijn oordeel: ,,Een gênante vertoning van de 

voorzitter", noemt Spong haar optreden in het gerechtshof. ,,Het kwam ontzettend autoritair over wat 

ze deed. Als rechter moet je bedreven zijn in het communiceren met burgers. Je weet van tevoren dat 

iemand vol zit met emoties en stress; daar is ook alle reden voor gelet op wat er 's ochtends is gebeurd. 

Dan moet je een andere toon aanslaan tegen zo'n man."240 

 
In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt uitgebreid stilgestaan bij de gevolgen van de relatief 

grote hoeveelheid gesprekken over de object-gedreven factoren ‘vooringenomenheid’ en 

‘partijdigheid’ voor het vertrouwen in de Rechtspraak, en de specifieke invloed van de inzet van een 

livestream in deze zaak daarop.  

 

Tegelijkertijd is het in een van de genoemde concepten veronderstelde positieve vooroordeel over 

de Rechtspraak ook terug te zien in een deel van de onderzochte nieuwsitems. In de zojuist genoemde 

nieuwsitems van het AD, NRC en de Telegraaf worden, naast de geleverde kritiek, ook 

tegenargumenten gegeven waarom de voorzitter van het hof wél onpartijdig is. Daarnaast is een 

mooie illustratie van het bij een deel van de burgers bestaande positieve vooroordeel over de 

Rechtspraak onderstaand citaat uit een artikel in Trouw:  

 
“Want zo werkt het dus: er is een onafhankelijke rechter tot wie je je kunt wenden als je een besluit 

van de overheid wilt aanvechten, en het kan gebeuren dat je gelijk krijgt. Het kan ook gebeuren dat 

je ongelijk krijgt. In beide gevallen is dit imperfecte land geen dictatuur (…).”241 

 
Deze gevonden voorbeelden verwerpen gedeeltelijk de omschreven theorie, en leveren aanwijzingen 

op juist dat visuele transparantie ook in een PIL-zaak (en niet alleen in de televisieserie ‘De 

Rechtbank) kan leiden tot een toename van het vertrouwen in de Rechtspraak. Hoe groot dit te 

verwachten effect is, kan in dit onderzoek niet worden gemeten.  

 

 
240 Van de Groep & Timmer, Telegraaf 18 februari 2021.  
241 Akkerman, Trouw 17 februari 2021.  
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Ten slotte is de op grond van de omschreven theorie veronderstelde relatie tussen de predispositie 

over het onderwerp (de avondklok) en het vooroordeel over de Rechtspraak in de praktijk ook terug 

te zien. Vooral in ingezonden brieven en opiniërende artikelen is het verwachte spanningsveld 

waarneembaar omdat de mening van mensen over de avondklok hun oordeel over de Rechtspraak 

beïnvloedt. Hoewel een livestream dit spanningsveld niet volledig beïnvloedt – het spanningsveld 

bestaat ook al deels als burgers de livestream niet kijken, maar slechts de uitkomst van procedure 

meekrijgen – heeft de livestream hier wel degelijk invloed op. De livestream stelt burgers immers in 

staat om de prestaties van de Rechtspraak te beoordelen, waarbij hun predispositie over het 

onderwerp dit oordeel beïnvloedt. Ter illustratie van deze bevindingen zijn allereerst een tweetal 

citaten uit ingezonden brieven in de Telegraaf hieronder opgenomen. Hierin is terug te zien dat een 

burger vindt dat de rechter op een bepaalde wijze dient te handelen omdat deze burger een duidelijke 

mening heeft over de avondklok:  

 
“Ik hoop dat de regering het hoger beroep wint en de rechter niet op de stoel van de virologen gaat 

zitten.”242 

 

“Oké, het is allemaal niet makkelijk, maar de regering doet er álles aan om het virus onder de knie te 

krijgen, en tot op heden met succes! Het aantal besmettingen daalt! Dus rechter, wilt u een nieuwe 

uitspraak overwegen? Want u ziet toch zelf ook dat wij langzaam aan de goede kant op gaan? 

Waarschijnlijk – mede – door de ingestelde avondklok.”243 

 

Verder wordt in een deel van de onderzochte nieuwsitems benoemd dat de predispositie van de 

actiegroep Viruswaarheid over de avondklok hun vooroordeel over de Rechtspraak beïnvloedt; op 

één dag maakt Viruswaarheid een draai van 180 graden. In een artikel van de Volkskrant wordt dit 

helder omschreven:  

 
“Dinsdag werd kristalhelder waarin volgens Viruswaarheidboegbeeld Willem Engel het verschil zit 

tussen onafhankelijke en nep- rechtspraak. Toen de rechter Viruswaarheid 's ochtends in het gelijk 

stelde, kreeg Engel voor het eerst vertrouwen in justitie. Na de uitspraak dat de avondklok voorlopig 

toch van kracht blijft, was dat vertrouwen alweer helemaal weggesmolten, net als buiten de 

sneeuw.”244 

 

Al met al komen de in de inductieve fase vastgestelde ‘categorieën’ in meer of mindere mate in de 

traditionele media naar voren. Tegelijkertijd zijn er ook empirische aanwijzingen te vinden dat het 

concept waarin het positieve vooroordeel van burgers over de Rechtspraak centraal wordt gesteld, 

 
242 Ter Woort, Telegraaf 18 februari 2021. 
243 Wevers, Telegraaf 17 februari 2021.  
244 Tempelman, Volkskrant 18 februari 2021.  
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ook opgaat in PIL-zaken. Bij de interpretatie van de gevonden resultaten is een nuance op zijn plaats, 

gezien het uitzonderlijke karakter van de avondklokzaak en de genoemde onderzoeksbeperkingen.  

 

5.3 Resultaten discoursanalyse social media  
Ten eerste kwam tijdens de uitgevoerde analyse van de sociale media duidelijk naar voren dat, net 

als in de traditionele media, de gelivestreamde avondklokzaak een grote hoeveelheid aandacht heeft 

gegenereerd op sociale media. Het gaat om bijna 30.000 tweets over de rechtszaak in de 

onderzoeksperiode van vijf dagen. Dit ondersteunt de eerdergenoemde conclusie over de potentiële 

aandacht die een gelivestreamde PIL-zaak kan genereren, temeer omdat andere sociale media zoals 

Facebook en Instagram niet in het empirisch onderzoek zijn betrokken.  

 

Daarnaast is gedurende de analyse van de gevoerde gesprekken op Twitter duidelijk geworden dat 

bij een groot deel van de mensen een duidelijke predispositie over het onderwerp dat in de 

avondklokzaak centraal staat aanwezig is. Omdat deze predispositie vrijwel altijd gepaard ging met 

een oordeel over de Rechtspraak (de ‘derde’ categorie), worden deze twee categorieën verderop in 

deze paragraaf gezamenlijk besproken.  

 

Verder wordt in een deel van de onderzochte tweets ingegaan op het proces zelf (de ‘tweede’ 

categorie). Een groot deel van de mensen begrijpt niet of in onvoldoende mate hoe een 

schorsingsincident en spoedappel precies werken, hetgeen tot gevolg heeft dat bij veel mensen 

onbegrip bestaat over het feit dat deze zaak zo snel behandeld kon worden en het hof tegelijkertijd 

één week nodig had voor een uitspraak. Bij een deel van de burgers leidt dit onbegrip tot twijfel over 
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de onafhankelijkheid van de Rechtspraak in het algemeen. Ter illustratie hiervan zijn hieronder een 

aantal tweets openomen:  

Tweet 5.1: Over de uitspraak in de avondklokzaak door het hof 
 

Tweet 5.2: Over het proces in en rondom de avondklokzaak 
 

Tweet 5.3: Over het proces in de avondklokzaak  
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Bovenstaande voorbeelden illustreren dat het inzetten van een livestream burgers in staat stelt om 

live het (gehele) proces te volgen, waarbij zij ook een betrouwbaarheidsoordeel vormen, hetgeen 

zonder een livestream nooit in die mate zou gebeuren. In deze zaak heeft het vergroten van 

transparantie tot gevolg dat er onbegrip over het proces ontstaat en daarmee twijfels over de 

onafhankelijkheid van de Rechtspraak. Laatstgenoemde is een object-gedreven factor die een 

negatieve invloed kan hebben op het vertrouwen in de Rechtspraak. Hoe groot dit verwachte effect 

is in deze zaak, kan niet in dit onderzoek worden gemeten.  

 

Verder werd in de vorige paragraaf al even kort stilgestaan bij de hevige discussie die losbarstte op 

twitter over de vermeende vooringenomenheid van de voorzitter van het gerechtshof. Uit de analyse 

komt duidelijk naar voren dat deze discussie zonder livestream nooit was ontstaan en de livestream 

ook invloed had op de inhoud en het verloop van de discussie. Enerzijds leidde het dankzij de 

livestream kunnen zien handelen door het hof (het presteren) – met name rondom de wraking – tot 

twijfels bij burgers ten aanzien van de vraag of het hof wel onpartijdig was in de avondklokzaak. 

Anderzijds konden burgers dankzij de livestream de voorzitter van het hof in beeld zien, hetgeen 

leidde tot veel reacties ad hominem over de voorzitter. Het uiterlijk van de voorzitter was aanleiding 

voor een deel van de burgers om haar onpartijdigheid en geschiktheid om de zaak te behandelen in 

twijfel te trekken. Een deel van deze groep burgers zagen hun negatieve vooroordeel over de 

Rechtspraak bevestigd worden tijdens de livestream. Ter illustratie van bovenstaande bevindingen is 

allereerst een tweet gevonden waarbij een foto van de voorzitter tijdens de livestream is gepost met 

als begeleidende tekst: “Dit is het gezicht van het verval van de rechtsstaat…. Op sterven na dood”. 

Van alle onderzochte tweets, kreeg deze tweet de meeste ‘steun’, met maar liefst 1.000 likes. Een 

tweede vergelijkbaar voorbeeld is onderstaande tweet: 

    

Tweet 5.4: Een persoonlijk oordeel over de voorzitter van het hof 

 

Uit bovenstaande voorbeelden komt duidelijk naar voren dat een livestream in een PIL-zaak veel 

negatieve reacties kan oproepen. In deze zaak is dit een direct gevolg van het inzetten van de 

livestream omdat het overgrote deel van de onderzochte negatieve reacties gaat over het uiterlijk van 

één van de behandelend rechters, waarbij de object-gedreven factor ‘onpartijdigheid’ een centrale 

rol speelt. Ook worden veel twijfels geuit over de competentie van de rechters – mede op grond van 

het uiterlijk van een van de rechters, dat dankzij de livestream te zien was. Juist de reacties ad 

hominem kregen veel steun, waaruit zou kunnen worden afgeleid dat een aanzienlijk deel van de 
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burgers die zich in het debat heeft gemengd op social media, gevoelig is voor deze (wantrouwende) 

informatie. Al met al wordt met bovenstaande voorbeelden door burgers uiting gegeven aan een 

wantrouwen en/of laag vertrouwen in de Rechtspraak.  

 

Verder zijn in de tweets (gesprekken) over de vermeende vooringenomenheid van het hof ook 

duidelijk een aantal van de wantrouwende mechanismen uit de proces-gedreven benadering terug te 

zien. Er zijn namelijk veel tweets die gaan over de relatie die de voorzitter van het hof zou hebben 

met de in de avondklokzaak opgeroepen partijgetuige Jaap van Dissel. In de analyse kwam naar 

voren dat burgers zich gesterkt voelen in hun wantrouwen tegen instituties zoals de Rechtspraak door 

wantrouwen bevestigende informatie die voorhanden is/was op Twitter. Deze empirische 

waarnemingen zijn terug te zien in onderstaande tweets: 

Tweet 5.5: Wantrouwen bevestigende informatie en oordeel over de Rechtspraak 

Tweet 5.6: Wantrouwen bevestigende informatie en oordeel over de Rechtspraak 

 

Het inzetten van een livestream door de Rechtspraak heeft geen beslissende invloed op het kunnen 

waarnemen van deze wantrouwende mechanismen gedurende de gesprekken over de avondklokzaak. 

De avondklokzaak had immers een dusdanig grote maatschappelijke relevantie dat een deel van deze 

wantrouwende mechanismen ook zonder de inzet van een livestream waar te nemen waren. 
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Tegelijkertijd is het wel zo dat de livestream extra aandacht heeft gegenereerd en een deel van de 

burgers die gevoelig zijn voor wantrouwende informatie in staat heeft gesteld om de rechtszaak live 

te volgen. Daarbij is aannemelijk dat het oordeel over de Rechtspraak van een deel van deze burgers 

is beïnvloed door de wantrouwende informatie die voorhanden was op Twitter, met waarschijnlijk 

negatieve gevolgen op het vertrouwen in de Rechtspraak tot gevolg.   

 

Aan de andere kant is ook het omgekeerde zichtbaar in de onderzochte tweets; burgers die tijdens de 

livestream worden bevestigd in hun positieve vooroordeel over de Rechtspraak. In een deel van de 

onderzochte tweets zijn burgers positief over het feit dat de rechtszaak via een livestream te volgen 

is, vinden zij dat de rechters wel degelijk onpartijdig zijn en zijn bepaalde burgers de mening 

toegedaan dat de avondklokzaak de rechtstaat in optima forma is. Dit zijn wederom voorbeelden die 

aanwijzingen opleveren dat het concept waarin het positieve vooroordeel over de Rechtspraak 

centraal staat, ook opgaat in een PIL-zaak. Een voorbeeld van een tweet die deze empirische 

waarnemingen illustreert, is onderstaande tweet:  

Tweet 5.7: Positief vooroordeel over de Rechtspraak 

 

Ten slotte is de op grond van de gevormde theorie veronderstelde relatie tussen de predispositie over 

het onderwerp (de avondklok) en het vooroordeel over de Rechtspraak in de onderzochte tweets ook 

terug te zien. Op één dag, 20 februari 2021, is het spanningsveld tussen de predispositie en het 

vooroordeel in de empirie waar te nemen. In meerdere van de onderzochte tweets waren bepaalde 

personen na de uitspraak van de rechtbank – waarin de regering, kort gezegd, werd veroordeeld tot 

opheffing van de avondklok – positief over de Rechtspraak. Later op dezelfde dag waren zij na de 

uitspraak in het schorsingsincident van het hof – waarin de uitspraak van de rechtbank werd geschorst 

– negatief over de Rechtspraak. Uit deze waarnemingen kan worden afgeleid dat de predispositie 

van deze personen – zij staan negatief ten opzichte van de avondklok – hun (voor)oordeel over de 

Rechtspraak beïnvloedt. Tegelijkertijd zijn er ook personen waarbij hun oordeel over de Rechtspraak 
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beïnvloed wordt omdat zij positief zijn over de avondklok (tweet 5.10) Hieronder zijn een aantal 

tweets opgenomen die illustratief zijn voor deze empirische waarnemingen:  

Tweet 5.8: Verband tussen predispositie over de avondklok en negatief oordeel over de Rechtspraak 
 

Tweet 5.9: Verband tussen predispositie over de avondklok en negatief oordeel over de Rechtspraak 

Tweet 5.10: Verband tussen predispositie over de avondklok en positief oordeel over de Rechtspraak 
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Bovenstaande voorbeelden zijn illustratief voor het waargenomen spanningsveld in de onderzochte 

data, omdat het in het overgrote deel van de onderzochte tweets, waarin het spanningsveld 

waarneembaar was, ging om een ‘negatief verband’. Hiermee wordt gedoeld op de relatie tussen een 

negatieve predispositie over de avondklok en daarmee een negatief oordeel over de Rechtspraak. Dit 

heeft naar verwachting een negatief effect op het vertrouwen in de Rechtspraak. Hierbij dient wel de 

nuance te worden aangebracht dat een livestream dit spanningsveld, zoals gezegd, niet volledig 

beïnvloedt. Hoewel de precieze invloed van een livestream binnen dit onderzoek niet te meten is, 

staat vast dat deze invloed op het spanningsveld er wel degelijk is, aangezien de livestream burgers 

in staat stelt de prestaties van de Rechtspraak te beoordelen. De predispositie van burgers over het 

onderwerp beïnvloedt hierbij hun betrouwbaarheidsoordeel. 

 

Al met al worden de theoretische verwachtingen in het verrichte empirisch onderzoek naar 

gesprekken over de avondklokzaak op Twitter in meer of mindere mate bevestigd. Ook hier is nuance 

ten aanzien van de conclusies die hieruit kunnen worden getrokken op zijn plaats, gezien het feit dat 

de onderzochte tweets niet representatief hoeven te zijn voor de opvattingen van de gehele 

Nederlandse bevolking. Desalniettemin bieden de resultaten van het empirisch onderzoek een aantal 

belangrijke aanknopingspunten voor de beantwoording van de hoofdvraag, waarop in de volgende 

paragraaf en het laatste hoofdstuk zal worden ingegaan.  

 

5.4 Conclusie discoursanalyse  
In de vorige paragrafen is uitgebreid stilgestaan bij voorbeelden uit de onderzochte data die 

aanwijzingen opleveren voor de juistheid van de omschreven hypothese, alsook aanwijzingen voor 

het tegendeel. Gezien de grote hoeveelheid aan beschikbare en onderzochte data, is het ook 

aannemelijk dat dergelijke voorbeelden gevonden zijn. Daarom is het van belang dat in deze 

paragraaf met een overkoepelende blik naar de data wordt gekeken, waarbij wordt ingegaan op het 

algemene beeld dat naar voren kwam tijdens de analyse en waarbij antwoord wordt gegeven op de 

hoofdvraag die centraal staat in het empirisch onderzoek.  

 

Het belangrijkste inzicht voor beantwoording van de hoofdvraag van het empirisch onderzoek dat 

naar voren is gekomen, is dat de gevonden voorbeelden illustreren dat terughoudend moet worden 

omgegaan met de aanname van de Rvdr dat het vergroten van transparantie, door middel van de inzet 

van livestreams, leidt tot een toename van het vertrouwen in de Rechtspraak. Dit inzicht geldt in 

algemene zin ten aanzien van het inzetten van livestreams in rechtszaken, maar met name in PIL-

zaken. Bepaalde gevonden effecten tijdens de uitgevoerde analyse hielden immers direct verband 

met het feit dat het ging om een PIL-zaak, maar een deel van de effecten zouden waarschijnlijk ook 

zijn ontstaan tijdens een ‘gewone’ gelivestreamde rechtszaak. Ten eerste is tijdens de uitgevoerde 
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analyse duidelijk geworden dat het inzetten van een livestream burgers in staat stelt om de prestaties 

van de rechters te beoordelen, hetgeen ook duidelijk gebeurt, waarbij in de avondklokzaak zowel in 

de traditionele als de sociale media het effect van demystificatie was terug te zien. In deze 

beoordeling door burgers speelde de object-gedreven factor ‘competentie’ een belangrijke rol. Uit 

het theoretisch kader volgt dat het ontstaan van demystificatie naar alle waarschijnlijkheid negatieve 

effecten heeft op het vertrouwen in de Rechtspraak. Dit effect is een direct gevolg van de livestream, 

maar er is geen direct verband met het feit dat het om een PIL-zaak ging. Daarnaast is een effect dat 

hiermee verband houdt, dat de livestream in de avondklokzaak veel negatieve reacties ad hominem 

over één van de rechters heeft opgeroepen. Dit leidde in veel gevallen, met name op Twitter, tot een 

negatief oordeel over de ‘onpartijdigheid’ van de rechters, en de Rechtspraak in het algemeen. Deze 

groep gaf hiermee uiting aan een laag vertrouwen in de Rechtspraak. Wantrouwende mechanismen 

speelden hierin ook een rol. Dit effect was een duidelijk gevolg van de livestream aangezien de 

rechters hierdoor in beeld kwamen. Zonder livestream was dit effect er niet geweest of in zeer 

beperkte mate. Ten slotte wordt de gevormde hypothese in de empirie bevestigd, aangezien zowel in 

de traditionele als sociale media duidelijk waarneembaar was dat de predispositie over het onderwerp 

dat in de rechtszaak centraal stond, het oordeel van burgers over de Rechtspraak beïnvloedt. Het 

algemene beeld is dat het in de meeste gevallen ging om het eerdergenoemde ‘negatieve verband’. 

Dit heeft naar alle waarschijnlijkheid negatieve effecten op het vertrouwen in de Rechtspraak tot 

gevolg. Hoewel de invloed van livestreaming hierbij beperkter is dan bij de hiervoor genoemde 

effecten, is het effect duidelijk aanwezig.  

 

Daarentegen is een nuance van het hierboven gevonden inzicht op zijn plaats, aangezien ook een 

deel van de voorbeelden – hoewel het om een minderheid gaat – aanwijzingen opleveren dat de 

hypothese niet opgaat. Het inzetten van een livestream, ook in een PIL-zaak, kan, omdat het positieve 

vooroordeel van burgers over de Rechtspraak tijdens een livestream wordt bevestigd, ook positieve 

effecten hebben op het vertrouwen in de Rechtspraak. Hoe deze positieve effecten zich verhouden 

tot de eerdergenoemde negatieve effecten, kan wegens de beperkte omvang van dit onderzoek niet 

worden onderzocht.  

 

Ook is tijdens het onderzoek opgevallen dat op Twitter de negatieve/kritische reacties overheersen. 

In een aanzienlijk deel van de onderzochte tweets zijn burgers negatief over het handelen van de 

Rechtspraak (de eerdergenoemde reacties ad hominem en het optreden van demystificatie). Wel is 

hier, zoals al eerder benoemd, een nuance op zijn plaats omdat reacties op sociale media in het 

algemeen negatiever zijn. Hierdoor kan niet zomaar geconcludeerd worden dat deze reacties 

representatief zijn voor de gehele Nederlandse bevolking. Wel laat het onderzoek zien dat een 

gelivestreamde PIL-zaak veel negatieve reacties op sociale media tot gevolg kan hebben met naar 

alle waarschijnlijkheid negatieve effecten op het vertrouwen in de Rechtspraak als effect.  
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Daarnaast is een belangrijk onderdeel van het algemene beeld dat naar voren is gekomen tijdens de 

uitgevoerde analyse dat bepaalde waargenomen effecten vooral bij specifieke groepen uit de 

samenleving voorkomen. Zo bleek uit de steekproeven die gedaan zijn dat negatieve oordelen over 

het presteren van de Rechtspraak vaker voorkwamen bij groeperingen die politiek gezien rechts 

georiënteerd zijn. Bij personen waarbij een positief vooroordeel over de Rechtspraak aanwezig was, 

of tweets over de rechtszaak van meer feitelijke aard, was het niet mogelijk te achterhalen wat de 

politieke voorkeur was van deze personen.  

 

Verder dienen ook nog ook een aantal verschillen tussen de onderzochte traditionele en sociale media 

te worden aangestipt en de eventuele invloed van het gebruik van een livestream in deze zaak hierop. 

Ten eerste kwam tijdens de uitgevoerde analyse naar voren dat in de traditionele media 

genuanceerder wordt gesproken over de rechtszaak, waarbij, met name in de discussie over de 

vermeende partijdigheid van de rechters, ook een duidelijk tegengeluid geëtaleerd werd. Daarnaast 

zijn de wantrouwende mechanismen enkel op social media aanwezig, waarbij de algoritmes van de 

social media een belangrijke rol spelen. Deze wantrouwende mechanismen worden gedeeltelijk door 

het inzetten van een livestream versterkt, omdat meer burgers, die gevoelig zijn voor wantrouwende 

informatie, in staat zijn gesteld om de rechtszaak live te volgen. Hierdoor worden grotere groepen 

burgers die gevoelig zijn voor wantrouwende informatie bereikt, met naar alle waarschijnlijkheid 

negatieve gevolgen op het vertrouwen in de Rechtspraak.  

 

Al met al heeft het onderzoek aanwijzingen opgeleverd dat de theorie waarbij het vergoten van 

visuele transparantie, dankzij het positieve vooroordeel dat burgers hebben over de Rechtspraak, 

leidt tot een toename van het (publieke) vertrouwen in de Rechtspraak, slechts in beperkte mate 

opgaat in PIL-zaken. Bij deze conclusie is wel van belang dat de avondklokzaak, zoals eerder gezegd, 

een uitzonderlijke zaak is en het daarmee dus onzeker is of deze effecten, in ieder geval in deze mate, 

in andere gelivestreamde (PIL-)zaken zullen optreden. Tegelijkertijd zijn tijdens de livestream in 

deze zaak een grote hoeveelheid mensen in aanraking gekomen met de Rechtspraak, terwijl, zo blijkt 

uit het theoretisch kader, het overgrote deel van de Nederlandse bevolking vrijwel geen enkele 

ervaring heeft met de Rechtspraak. Voor een aanzienlijk deel van de mensen is deze ervaring er één 

geweest waarbij het in ieder geval aannemelijk is dat er negatieve effecten op hun vertrouwen in de 

Rechtspraak zijn opgetreden. Hoewel met deze analyse in beperkte mate uitspraken kunnen worden 

gedaan over de precieze causale verbanden, is wel aangetoond welke effecten een gelivestreamde 

PIL-zaak kan hebben en dat deze niet altijd positief zijn.  

 



49 

6. De verwachte effecten op het vertrouwen in de Rechtspraak 
(conclusie)  

In deze masterscriptie staat de volgende onderzoeksvraag centraal: “Welk effecten heeft het integraal 

uitzenden van civiele rechtszaken, waarin sprake is van public interest litigation, op het (publiek) 

vertrouwen in de Rechtspraak?” Ik concludeer uiteindelijk dat de basisaanname van de Rechtspraak 

dat het vergroten van transparantie, door middel van livestreams, per definitie leidt tot een toename 

van het vertrouwen in de Rechtspraak, onjuist is. Met name in gelivestreamde PIL-zaken is het 

aannemelijk dat er ook verschillende potentiële negatieve effecten op het vertrouwen in de 

Rechtspraak kunnen optreden. Ik kom tot deze conclusie op grond van meerdere theoretische en 

empirische inzichten, die ik in dit laatste hoofdstuk zal toelichten. Ik zal afsluiten met een aantal 

aanbevelingen voor de Rechtspraak die gegrond zijn op mijn belangrijkste inzichten.  

 
Allereerst heb ik in dit onderzoek twee belangrijke ontwikkelingen in de rechtspraak van de 

afgelopen jaren – namelijk, het in toenemende mate livestreamen van rechtszaken en PIL – met 

elkaar in verband gebracht. Ik heb uiteengezet hoe beide ontwikkelingen, met name ook dankzij de 

gevolgen van de coronacrisis, invloed op elkaar hebben en ook hoe zij een versterkend effect op 

elkaar hebben. Verder heb ik omschreven dat de Rechtspraak livestreams in het afgelopen jaar op 

grote schaal is gaan inzetten en dat de Rvdr recent heeft besloten om structureel door te gaan met het 

livestreamen van rechtszaken met maatschappelijke impact/relevantie. Het uitgangspunt dat de Rvdr 

bij dit voornemen hanteert is dat het vergroten van transparantie, door middel van livestreams, zal 

leiden tot een toename van het vertrouwen in de Rechtspraak. Dit uitgangspunt heb ik in dit 

onderzoek geproblematiseerd door allereerst te wijzen op allerlei reeds verrichte (empirische) 

onderzoeken waaruit volgt dat het vergroten van transparantie niet per se hoeft te leiden tot een 

toename van het vertrouwen in een overheidsinstitutie, in het bijzonder de Rechtspraak. Verder heb 

ik gesignaleerd dat het vooral PIL-zaken zijn die gelivestreamd worden, omdat deze zaken voldoen 

aan het criterium dat de Rechtspraak voor livestreaming hanteert. De aard en verschillende 

kenmerken van PIL-zaken en de effecten die hieruit voortvloeien, hebben mogelijk tot gevolg dat de 

nagestreefde doelen van de Rechtspraak met het livestreamen niet of mogelijk in beperkte mate 

bereikt zullen worden.   

 

Vervolgens heb ik op grond van uitgebreid en multidisciplinair literatuuronderzoek bestaande 

theorieën toegespitst op het vraagstuk livestreamen en dit getoetst tijdens mijn empirisch onderzoek. 

Mijn belangrijkste theoretische en empirische inzichten komen nu aan bod, waarbij ik een 

onderscheid zal maken tussen effecten van livestreaming in het algemeen én specifiek ten aanzien 

van PIL-zaken. Ten eerste is van belang dat de aard van een instituut als de Rechtspraak tot gevolg 

heeft dat het bij vertrouwen vooral gaat om de betrouwbaarheid van het instituut. Om helder te 
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krijgen welke factoren van invloed zijn op het betrouwbaarheidsoordeel door burgers over de 

Rechtspraak, ga ik uit van de proces-gedreven benadering, omdat hierin wordt uitgegaan van een 

dialectiek tussen de in de literatuur dominante subject- en object-gedreven benaderingen. In mijn 

onderzoek heb ik de nadruk gelegd op de object-gedreven factoren omdat de Rechtspraak op deze 

factoren invloed kan uitoefenen, en als instituut vertrouwen kan winnen, indien burgers de prestaties 

van de Rechtspraak positief evalueren. Burgers evalueren die prestaties door directe of indirecte 

kennis te vergaren over de Rechtspraak. Zij leggen hierbij de nadruk op de vraag of zij een rechtszaak 

als procedureel rechtvaardig ervaren en geleid door onbevoordeelde rechters. De juridische 

vertaalslag van dit intuïtieve gevoel van burgers is het recht op een eerlijk proces, waarvan bepaalde 

elementen ook terugkomen in art. 6 EVRM. Ook is van belang dat de evaluatie door burgers niet 

objectief van aard is, maar wordt bepaald door de perceptie van burgers. Hierin spelen de subject-

gedreven factoren de hoeveelheid ‘basisvertrouwen’ ‘basiswantrouwen’ en ‘voorkennis’ een 

belangrijke rol.  

 

Een belangrijk inzicht bij de eerdergenoemde kennisvergaring en het betrouwbaarheidsoordeel is dat 

het overgrote deel van de Nederlandse bevolking geen eigen of directe ervaring heeft met de 

Rechtspraak. Dit betekent dat de Rechtspraak met het vergroten van transparantie door inzet van 

livestreams een belangrijk middel in handen heeft om burgers in staat te stellen direct – indien 

burgers de livestream zelf bekijken – of indirect – indien burgers via de media vernemen wat er 

tijdens een gelivestreamde zaak is gebeurd – kennis te vergaren over de Rechtspraak. In het empirisch 

onderzoek dat ik verricht heb, is duidelijk waarneembaar dat burgers gedurende een livestream 

kennis vergaren en een betrouwbaarheidsoordeel vormen. Het inzetten van een livestream had een 

beslissende invloed op dit effect, omdat een grote groep burgers werd bereikt met de livestream. Ook 

had de livestream zelf invloed op de aard en inhoud van het betrouwbaarheidsoordeel, waar zo nader 

op wordt ingegaan. Zowel in de traditionele media als op Twitter is terug te zien dat hoor en 

wederhoor en onpartijdigheid van de rechters belangrijke object-gedreven factoren zijn binnen het 

betrouwbaarheidsoordeel. Dit is een belangrijke bevestiging van een deel van mijn hypothese dat 

ook burgers voor hun vertrouwen in de Rechtspraak uiteindelijk het meeste belang hechten aan de 

fundamentele waarden die ten grondslag liggen aan de rechtspleging.  

 

In mijn empirisch onderzoek heb ik zowel ‘positieve’ als ‘negatieve’ betrouwbaarheidsoordelen 

waargenomen. Daarmee nuanceer ik de veronderstelling dat transparantie an sich bijdraagt aan 

vertrouwen in de Rechtspraak. Aan de ene kant heb ik het in de theorie veronderstelde positieve 

vooroordeel over de Rechtspraak waargenomen. Uit eerder verricht empirisch onderzoek blijkt dat 

proactieve en visuele transparantie, waaronder dus livestreaming, een positief effect kan hebben op 

het vertrouwen in de Rechtspraak. Dit komt met name omdat deze vorm van transparantie het 

positieve vooroordeel (gebaseerd op de hoeveelheid ‘basisvertrouwen’ en ‘voorkennis’) dat een 
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groot deel van de burgers heeft over de Rechtspraak, ‘blootlegt’ en ‘bevestigt’. Tijdens het empirisch 

onderzoek was in een minderheid van de onderzochte gesprekken dit, naar alle waarschijnlijkheid, 

positieve effect op het vertrouwen in de Rechtspraak terug te zien. Hoe groot dit effect op het 

vertrouwen is en hoelang het effect aanhoudt, kan op grond van het verrichte onderzoek niet gezegd 

worden. Dit empirische inzicht levert aanwijzingen op, op grond waarvan een deel van mijn theorie 

verworpen zou kunnen worden. Aan de andere kant heb ik het in de theorie veronderstelde effect van 

demystificatie waargenomen, met waarschijnlijk negatieve effecten op het vertrouwen in de 

Rechtspraak tot gevolg. In deze zaak was optredende demystificatie in het overgrote deel van de 

onderzochte gesprekken waarneembaar, omdat zowel in de traditionele als sociale media grotendeels 

negatief werd gesproken over zowel het proces als het handelen van de rechters in de avondklokzaak. 

Het effect van demystificatie werd in deze zaak door de livestream versterkt omdat een groot deel 

van de onderzochte negatieve reacties, reacties ad hominem waren. Juist het dankzij de livestream in 

beeld kunnen zien van de rechter leidde dus tot veel twijfels over haar onpartijdigheid (een 

belangrijke object-gedreven factor voor het vertrouwen in de Rechtspraak).  

 

Naast deze empirische inzichten over livestreaming die geen direct verband houden met het feit dat 

het om een PIL-zaak ging, ben ik tot een aantal inzichten gekomen die hiermee juist wél verband 

houden. Deze zijn van groot belang aangezien de hoofdvraag in dit onderzoek gaat over de effecten 

op het vertrouwen in de Rechtspraak in PIL-zaken. In mijn theorie heb ik uiteengezet dat bepaalde 

kenmerken van PIL-zaken ertoe kunnen leiden dat het uitgangspunt van de Rechtspraak niet of 

slechts deels opgaat in geval van livestreams in die zaken. Het gaat hierbij met name om de 

predispositie over het onderwerp dat bij burgers aanwezig is, omdat in PIL-zaken vaak grote 

maatschappelijke thema’s centraal staan. Deze zijn van dusdanige aard dat burgers voorafgaand aan 

de rechtszaak hier al een (sterke) mening over gevormd hebben. Ik heb in mijn theoretisch kader de 

vraag gesteld hoe deze predispositie zich verhoudt tussen het in het algemeen aanwezige positieve 

vooroordeel over de Rechtspraak. Allereerst heb ik waargenomen dat de verwachte predispositie in 

de empirie, zowel in de traditionele als sociale media, bij vrijwel iedereen aanwezig was. Verder is 

mijn hypothese grotendeels bevestigd omdat blijkt dat de aanwezige predispositie bij burgers hun 

vooroordeel over de Rechtspraak beïnvloedt. In het overgrote deel van de onderzochte gevallen ging 

dit om een ‘negatief’ verband, waarmee ik doel op het feit dat de predispositie leidde tot een negatief 

oordeel over de Rechtspraak. Deze waarneming is wel deels het gevolg van het feit dat de negatieve 

reacties domineren op sociale media. Desalniettemin is het aannemelijk, mede op grond van reeds 

verricht empirisch onderzoek, dat deze negatieve oordelen uitdrukking geven aan een laag 

vertrouwen of hoog wantrouwen in de Rechtspraak. De invloed van livestreaming op dit effect 

bestaat uit het feit dat dankzij de livestream meer burgers, waarbij een predispositie aanwezig is, een 

(negatief) oordeel hebben kunnen vormen over de Rechtspraak. De Rechtspraak faciliteert met het 

vergroten van transparantie (door middel van livestreaming) dus deels het uitoefenen van 
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wantrouwen. Hoewel dit als een positief effect beschouwd zou kunnen worden omdat de noodzaak 

om te vertrouwen afneemt, gaat dit eerdergenoemde concept in dit verband niet op. Het gaat hier 

namelijk niet om het uitoefenen van ‘gezond’ wantrouwen in geval van vrijwel volledige 

transparantie, maar wantrouwen in de negatieve zin van het woord. Hiervan zijn geen positieve 

effecten op het vertrouwen in de Rechtspraak te verwachten.  

 

Al met al is er enig positief effect te verwachten op het (publiek) vertrouwen in de Rechtspraak in 

PIL-zaken die gelivestreamd worden. Maar dit effect wordt mogelijk tenietgedaan door verschillende 

negatieve effecten op het vertrouwen in de Rechtspraak die gepaard gaan met een livestream in een 

PIL-zaak. Deze negatieve effecten hangen vooral samen met het ‘negatieve’ verband tussen de 

aanwezige predispositie bij burgers en het vooroordeel over de Rechtspraak en het ontstaan van 

demystificatie. Of het effect op het vertrouwen in de Rechtspraak per saldo negatief of positief is, 

kan op grond van dit onderzoek niet geconcludeerd worden. Desalniettemin acht ik het van belang 

om op grond van de resultaten van mijn onderzoek tot een aantal aanbevelingen te komen, waarmee 

de Rechtspraak in de toekomst rekening kan houden bij het livestreamen van rechtszaken, en PIL-

zaken in het bijzonder.  

 

Mijn aanbevelingen zien niet op het beperken van het inzetten van livestreams door de Rechtspraak. 

Het is een instrument dat nou eenmaal bestaat en het sluit ook goed aan bij een maatschappij waarin 

niet meer het geschreven woord, maar het beeld dominant is. Het is van groot belang dat de 

Rechtspraak meebeweegt met die maatschappij, omdat de Rechtspraak midden in de maatschappij 

staat. Tegelijkertijd is het bij de inzet van een relatief nieuw middel als livestreams wél van belang 

dat goed wordt gekeken naar de optimale inzet ervan in de rechtspraktijk, rekening houdend met de 

verwachte effecten en beoogde doelen. Mijn eerste aanbeveling ziet dan ook op het creëren van 

bewustzijn binnen de Rechtspraak over de mogelijk optredende negatieve effecten en de beperkte 

controleerbaarheid hiervan. Zoals reeds toegelicht is de basisaanname van de Rechtspraak dat het 

vergroten van transparantie per definitie leidt tot een toename van het vertrouwen in de Rechtspraak, 

onjuist. Het is een eerste stap dat de Rechtspraak zich bewust wordt van het feit dat er juist ook 

negatieve effecten op het vertrouwen in de Rechtspraak kunnen ontstaan als gevolg van livestreamen. 

Hierbij is het de vraag of de Rechtspraak deze effecten kan regisseren/beïnvloeden omdat het zich in 

een korte tijdspanne tijdens en rondom een zitting voltrekt, en krachten (met name de reacties op 

sociale media) losmaakt die de Rechtspraak in beperkte mate kan beheersen.  

 

Een tweede aanbeveling ziet op de omgang met wantrouwende informatie die verspreid wordt op 

social media gedurende een livestream en die invloed heeft op de effecten van livestreamen. De 

verspreiding van wantrouwende informatie speelt een toenemende rol in de hedendaagse 

maatschappij, hetgeen ik ook duidelijk heb waargenomen tijdens mijn empirisch onderzoek. 
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Bepaalde doelgroepen die de Rechtspraak met het livestreamen bereikt, zijn gevoelig voor deze 

informatie. Ik acht het van belang dat er gedurende en na afloop van de zitting een gezaghebbend 

persoon namens de Rechtspraak naar buiten treedt, op onder meer sociale media, die deze informatie 

waar mogelijk ontkracht. Het volledig tegenhouden van het verspreiden van deze informatie acht ik 

niet realistisch, maar het beperken van de invloed ervan door het laten horen van een duidelijk, op 

feiten gebaseerd, tegengeluid is van groot belang. Dit dient in het bijzonder te gebeuren in livestreams 

in PIL-zaken, omdat hierin vaak onderwerpen centraal staan waarin wantrouwende informatie een 

(negatieve) rol kan spelen.  

 

Mijn laatste aanbeveling ziet op de handelwijze van rechters gedurende een zitting die gelivestreamd 

wordt. Gedurende mijn empirisch onderzoek is gebleken dat de manier waarop een rechter een zitting 

behandelt van grote invloed kan zijn op de betrouwbaarheidsoordelen die door burgers tijdens die 

zitting gevormd worden. Dit heeft uiteindelijk ook een effect op het vertrouwen in de Rechtspraak. 

Burgers kijken uiteindelijk met name naar de klassieke waarden van rechtspleging voor hun 

betrouwbaarheidsoordeel. Ik acht het dus van groot belang dat de behandelend rechters hier zich 

vooraf op voorbereiden en gedurende een zitting hiermee extra rekening houden, met name met het 

beginsel van hoor en wederhoor. Burgers zien live wat er tijdens één enkele zitting, waarmee zij in 

contact komen met de Rechtspraak, gebeurt en het gedrag van rechters, en de beeldvorming die als 

gevolg hiervan ontstaat, heeft uiteindelijk een cruciale invloed op het vertrouwen van die burgers op 

het instituut als geheel.  

 

Concluderend luidt mijn advies voor de Rechtspraak: vertrouw niet blind op het vergroten van 

transparantie. Transparantie biedt mogelijkheden voor een toename van het (publiek) vertrouwen in 

de Rechtspraak, maar het is zeker geen opzichzelfstaand wondermiddel.  
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