
 

 

 University of Groningen

Rechtswetenschappelijk onderzoek naar rechters door kwantitatieve analyse van
jurisprudentie
de Vries, G. M.

Published in:
Rechtsgeleerd Magazijn Themis

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2021

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
de Vries, G. M. (2021). Rechtswetenschappelijk onderzoek naar rechters door kwantitatieve analyse van
jurisprudentie: waar ligt de ethische grens bij het profileren van rechters? Rechtsgeleerd Magazijn Themis,
2021(2), 50-68.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

https://research.rug.nl/nl/publications/2c175e13-3a20-48f7-a514-ccdaf67fe511


Rechtswetenschappelijk onderzoek naar rechters
door kwantitatieve analyse van jurisprudentie:
waar ligt de ethische grens bij het profileren van
rechters?
G.M. de Vries*

1. Inleiding

Empirisch onderzoek naar de uitspraken van individuele
rechters, specifieke soorten rechters, zoals de rechters
van het Hof van Justitie van de Europese Unie of het
Amerikaanse Hooggerechtshof, of rechters in het alge-
meen kan interessante inzichten opleveren.1 Dit soort
onderzoek legt verschillen tussen rechters bloot, zoekt
mogelijke oorzaken voor deze verschillen en ontwikkelt
modellen om rechterlijke uitspraken te voorspellen.2 Een
onderzoeksmethode die bij dit soort onderzoek veelvuldig
wordt gehanteerd, is de kwantitatieve analyse van juris-
prudentie. Vols en Jacobs omschrijven deze methode als
het ‘tellen in jurisprudentie’, het verkrijgen van kwantita-
tieve data over de rechtspraak door het nauwkeurig en
systematisch verzamelen en statistisch analyseren van de
inhoud van uitspraken.3 Bij kwantitatief jurisprudentie-
onderzoek naar rechters vindt deze analyse plaats door
de rechterlijke beslissingen te relateren aan de rechter die
de uitspraak heeft gedaan.4 Dergelijk onderzoek is moge-
lijk doordat rechterlijke uitspraken de namen van de
rechters noemen5 en deze uitspraken (deels) beschikbaar
zijn in publieke of private databanken met jurisprudentie.
Door een verband te leggen tussen een bepaalde rechter
en diens uitspraken, ontstaat een beeld van hoe deze
rechter beslist. Deze methode wordt wel aangeduid als
het ‘profileren’ van rechters. Het profileren slaat op het
opstellen van een profiel van een natuurlijke persoon, in
dit geval een rechter, om aan de hand van dat profiel diens

persoonlijke voorkeuren, gedragingen of attitudes te
evalueren, te analyseren of te voorspellen.6 Door aan de
hand van de rechtspraak profielen van rechters samen te
stellen, kan een onderzoeker inzicht krijgen in individuele
rechters, om van daaruit te extrapoleren naar specifieke
soorten rechters of rechters in het algemeen.
Kwantitatief jurisprudentieonderzoek in algemene zin
maakt een ontwikkeling door. Het handmatig verzamelen,
lezen en coderen van rechterlijke uitspraken is tijdrovend
en complex. De methode kan echter worden versneld en
vereenvoudigd door nieuwe technologieën te gebruiken.7

De toenemende online publicatie van rechtspraak breidt
de databanken van juridische zoekmachines uit, en door
de opkomst van kunstmatige intelligentie en algoritmen
worden deze zoekmachines steeds geavanceerder. Hier-
door kan er meer relevante rechtspraak sneller en gemak-
kelijker worden gevonden en geanalyseerd.8 Daarnaast
ontwikkelen legal tech-bedrijven, al langer in de Verenig-
de Staten9 en inmiddels ook in Nederland,10 geheel nieuwe
zoekmachines voor het profileren van individuele rechters
en rechterlijke colleges. Deze zoekmachines zijn bedoeld
voor de commerciële rechtspraktijk: met één druk op de
knop kan een advocaat inzien welke beslissingen de
rechter in zijn zaak in het verleden heeft genomen en hoe
deze rechter zich hiermee tot andere rechters of rechters
in het algemeen verhoudt. Ook rechtswetenschappers
kunnen deze nieuwe zoekmachines gebruiken voor on-
derzoek, zoals kwantitatief jurisprudentieonderzoek naar
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Dit artikel begrijpt onder de term ‘rechter’ alle leden van de rechterlijke macht.1.
Zie nader paragraaf 3.2.
Vols & Jacobs 2017, p. 90.3.
Een complicatie is de meervoudige rechtspraak. De uitspraken van meervoudige kamers kunnen niet zonder meer aan de individuele
rechters van die kamers worden toegerekend, zie nader paragraaf 4.6.

4.

In Nederland volgt dit voor respectievelijk het straf-, bestuurs- en burgerlijk recht uit artikel 357 lid 2 Sv, artikel 8:77 lid 1 onder d Awb
en artikel 230 lid 1 onder g Rv.

5.

Deze definitie is ontleend aan Europese Commissie voor de doeltreffendheid van justitie 2018, p. 63. Hun definitie is gebaseerd op artikel
4 onder 4 Verordening 2016/679 (Algemene verordening gegevensbescherming): ‘profilering: elke vorm van geautomatiseerde verwerking

6.

van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden
geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses,
betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen’.
Zie ook Custers & Leeuw, NJB 2017/1854, p. 2452-2453.7.
Zie uitgebreider Ashley 2017, p. 3-37.8.
Voor voorbeelden van zoekmachines voor het profileren van rechters in de Verenigde Staten, zie Becerra, Business, Entrepreneurship and
the Law (11) 2018, p. 44-46.

9.

In Nederland is Lexalyse de enige aanbieder van een zoekmachine voor het profileren van rechters, en enkel met een module over het
einde van de arbeidsovereenkomst, lexalyse.nl.

10.
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rechters.11 Een enkele keer gebeurt dit al.12 Het onder-
scheid tussen de commerciële rechtspraktijk en de
rechtswetenschap is hierin niet absoluut. Zo verschijnen
er regelmatig publicaties van voor een legal tech-bedrijf
werkzame onderzoekers die schermen met de spectacu-
laire ontdekkingen van hun eigen zoekmachine. Hoewel
kanttekeningen kunnen worden geplaatst bij de kwaliteit
van ‘onderzoek’ met een commercieel karakter,13 toont
het wel het potentieel van kwantitatieve analyses van ju-
risprudentie met behulp van deze nieuwe zoekmachines.
Er zijn dus volop kansen voor kwantitatief jurispruden-
tieonderzoek in de juridische wetenschap.14

In deze ontwikkeling van kwantitatief jurisprudentieon-
derzoek wordt ook een bedreiging gezien. Dit kan wor-
den geïllustreerd door een wetswijziging in Frankrijk.
De Programma- en justitiehervormingswet 2018-2022,
in werking getreden op 23 maart 2019,15 stelt – kort ge-
zegd – het hergebruik van de rechterlijke identiteit uit
jurisprudentie strafbaar. Hierdoor is het profileren van
individuele rechters aan de hand van de rechtspraak niet
meer toegestaan naar Frans recht. Het verbod heeft tot
gevolg dat Franse legal tech-bedrijven geen zoekmachines
meer mogen aanbieden die inzicht verschaffen in de be-
slissingen van individuele rechters, en dat Franse rechts-
wetenschappers geen kwantitatief jurisprudentieonder-
zoek naar rechters meer kunnen uitvoeren.16 Over het
verbod dient niet lichtzinnig te worden gedacht: op
overtreding staat een strafbedreiging van ten hoogste vijf
jaar gevangenisstraf en een geldboete van € 300 000. De
beweegredenen van de Franse wetgever liggen in het be-
waken van de rechterlijke onpartijdigheid, het beschermen
van de privacy van rechters en het voorkomen van forum
shopping.17 Opvallend is dat in de wetsgeschiedenis van
het Franse verbod geen onderscheid is gemaakt tussen
het profileren van rechters in de commerciële rechtsprak-
tijk en in wetenschappelijk onderzoek. Dat de commercie
en de wetenschap op één hoop zijn gegooid bij de tot-
standkoming van het Franse verbod, roept de vraag op
of de bezwaren van de Franse wetgever tegen het profile-
ren van rechters zowel opgaan voor commercieel onder-

zoek vanuit de rechtspraktijk als voor rechtswetenschap-
pelijk kwantitatief jurisprudentieonderzoek naar rechters.
Deze vraag vormt de achtergrond van paragraaf 4, waarin
zal worden onderzocht wat deze bezwaren betekenen
voor de wetenschapsethische aanvaardbaarheid van dit
type rechtswetenschappelijk onderzoek.
Deze wetswijziging in Frankrijk heeft veel reacties opge-
roepen. Het commentaar is overwegend negatief, zowel
in Frankrijk als daarbuiten, met uitzondering van de
Franse rechters zelf.18 Weliswaar worden de bezwaren
van de Franse wetgever tegen het profileren van indivi-
duele rechters veelal erkend, het totaalverbod op het
hergebruiken van de naam van de rechter acht men vaak
te verstrekkend. Het verbod zou namelijk de ontwikke-
ling van nieuwe legal tech tegenhouden en maatschappe-
lijk belangrijk onderzoek naar rechters beletten. Het
verbod zou zelfs ondemocratisch zijn, omdat het de
maatschappelijke controle van rechters bemoeilijkt. Mo-
gelijk is ook sprake van een schending van artikel 10
EVRM, de vrijheid van meningsuiting, in het bijzonder
de daaronder begrepen academische vrijheid.19 Deson-
danks heeft in Nederland het Tweede Kamerlid Groot-
huizen (D66) ervoor gepleit om het profileren van rech-
ters door kwantitatieve jurisprudentieanalyse, zowel voor
commerciële als wetenschappelijke doeleinden, te regule-
ren en hij heeft hierover ook schriftelijke vragen gesteld
aan de Minister voor Rechtsbescherming.20 Als gevolg
hiervan is de regulering van kwantitatief jurisprudentie-
onderzoek naar rechters ook in Nederland een onderwerp
van discussie geworden.21

De hierboven geschetste ontwikkelingen rond kwantita-
tief jurisprudentieonderzoek en de regulering daarvan
vormen de aanleiding voor dit artikel, dat over de weten-
schapsethische aanvaardbaarheid van dit type rechtswe-
tenschappelijk onderzoek handelt. In de vorige alinea
kwam naar voren dat de discussie over dit onderwerp
vooralsnog draait om de wenselijkheid van het profileren
van rechters alsook om de juridische toelaatbaarheid van
de regulering daarvan. In deze discussie is het weten-
schapsethische perspectief nog niet aan de orde gekomen.

Custers 2018, p. 364-367.11.
Lettieri 2019, p. 12-16.12.
Zie bijvoorbeeld Deloitte 2020 en de berichtgeving daarover in Berentsen, FD 5 maart 2020. De onderzoekers, allen werkzaam voor
Deloitte, hebben kwantitatief jurisprudentieonderzoek naar het beroep in belastingzaken verricht. Problematisch zijn onder andere de

13.

reclame-uitingen voor de intern beschikbare zoekmachine ‘tax-i’, de financiële belangen van de auteurs bij die zoekmachine en dat het
onderzoek enkel als persbericht is gepubliceerd, zodat geen mogelijkheid bestaat om de onderzoeksdata en -bevindingen te controleren.
Op een verzoek aan Deloitte om inzage te krijgen in het onderzoek is geen reactie ontvangen.
Lieverse, ZUYD Legal Lab 28 augustus 2019.14.
LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTex-
te=JORFTEXT000038261631.

15.

Het is de auteur onbekend of het Franse verbod ook van toepassing is op buitenlandse legal tech-bedrijven die Franse rechtspraak analy-
seren.

16.

Zie nader paragraaf 2.17.
Voor Engelstalige reacties, zie onder andere Artificial Lawyer 4 juni 2019; Chivot, Center for Data Innovation 9 juli 2019; Kuhlmann,
Law’s Empirics 8 juli 2019; Livermore & Rockmore, Slate 21 juli 2019; Schonander, CIO 3 juli 2019. Voor Franstalige reacties, zie onder

18.

andere Broto & Henry, Affiches Parisiennes 8 januari 2020; Chabert, La Semaine Juridique 2019, suppl. afl. 44-45, p. 69-70; Deffains, Le
Monde du Droit 29 juli 2019; Hannotin, Le Point 31 januari 2019; Rivollier, La Semaine Juridique 2019, suppl. afl. 44-45, p. 28-29.
Klausmann, Forschungsstelle Legal Tech 26 juni 2019; Langford & Rask Madsen, Verfassungsblog 22 juni 2019. Zie nader paragraaf 5.19.
Aanhangsel Handelingen II 2019/20, nr. 2255. Minister Dekker heeft zich in zijn reactie op de Kamervragen niet expliciet uitgelaten over
de wenselijkheid van het Franse verbod, maar schreef wel dat de ‘potentiële negatieve consequenties van het publiceren van alle uitspraken

20.

[dienen] te worden bezien. Van belang is een goede balans tussen openbare Rechtspraak aan de ene kant en bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer van betrokkenen (burgers en professionals) aan de andere kant’.
Zie onder andere Van Bokkum, NRC 10 februari 2020; Dunk, Advocatenblad.nl 19 februari 2020; Van Opijnen, iBestuur online 17 juni
2019. De aanleiding voor de Kamervragen van Groothuizen was Van Mourik & Tegelaar, AA 2019, p. 931.

21.
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Dit perspectief is echter wel relevant voor het rechtswe-
tenschappelijke kwantitatieve jurisprudentieonderzoek
naar rechters – de focus van dit artikel – aangezien de
wetenschapsethiek inzicht kan bieden in de eigen verant-
woordelijkheid van de wetenschapper en tevens een mo-
rele beoordeling kan geven van wetenschappelijk onder-
zoek en zijn gevolgen.22 De wetenschapsethiek is daarom
voor de rechtswetenschap een zinvolle invalshoek om de
aanvaardbaarheid van kwantitatief jurisprudentieonder-
zoek naar rechters te beoordelen. Deze beoordeling zou
immers kunnen bijdragen aan het begrip van de bezwaren
tegen dit soort rechtswetenschappelijk onderzoek en de
(mogelijke) regulering hiervan door de wetgever, nu en
in de toekomst.
De aanpak van deze vragen is als volgt. In paragraaf 2
worden de bezwaren tegen het profileren van rechters
besproken aan de hand van de wetsgeschiedenis van het
Franse verbod. De Franse wetsgeschiedenis wordt bestu-
deerd omdat er nog geen literatuur is over de ethiek van
kwantitatief jurisprudentieonderzoek en het profileren
van rechters. Om deze reden vormen de bezwaren van
de Franse wetgever het aanknopingspunt voor de weten-
schapsethische toetsing van paragraaf 4. Eerst komt in
paragraaf 3 het rechtswetenschappelijke onderzoek naar
rechters door kwantitatieve analyse van jurisprudentie
aan de orde, waarbij verschillende categorieën onderzoek
worden onderscheiden. Daarna komen in paragraaf 4 de
bezwaren tegen het profileren van rechters en de catego-
rieën onderzoek samen. In deze paragraaf wordt onder-
zocht in hoeverre de bezwaren van de Franse wetgever
opgaan voor rechtswetenschappelijk kwantitatief juris-
prudentieonderzoek naar rechters, en wat deze bezwaren
betekenen voor de wetenschapsethische aanvaardbaarheid
van dergelijk onderzoek. Hierbij wordt ook ingegaan op
de deugdelijkheid van deze onderzoeken, en het belang
hiervan voor de aanvaardbaarheid van dit soort onder-
zoek. In paragraaf 5 wordt afgesloten met een conclusie.
Ook wordt op basis van de bevindingen de wenselijkheid
van de regulering van het profileren van rechters in
rechtswetenschappelijk kwantitatief jurisprudentieonder-
zoek, bijvoorbeeld het Franse verbod, kritisch be-
schouwd.
De afbakening van dit artikel tot rechtswetenschappelijk
onderzoek naar rechters betekent dat het profileren van
rechters in de commerciële rechtspraktijk niet wordt be-
trokken in dit onderzoek. Hoewel het profileren van
rechters in de commerciële rechtspraktijk ook belangrijke
ethische vragen oproept, vereist een beoordeling van deze
vragen een toetsingskader dat is toegesneden op de ethiek
van de juridische beroepen, wat buiten de reikwijdte van
dit artikel valt. De enige uitzondering is de vraag of de

eis van deugdelijkheid van kwantitatief jurisprudentieon-
derzoek naar rechters ook aan niet-wetenschappers zoals
advocaten kan worden gesteld, wat in paragraaf 4.6 wordt
besproken.

2. Het Franse verbod uitgelegd: bezwaren tegen
het profileren van rechters

Het Franse verbod op – kort gezegd – het hergebruik van
de rechterlijke identiteit uit rechtspraak is ontstaan na
een lange en opmerkelijke wetsgeschiedenis. Net als
Nederland beheert Frankrijk een kosteloze, voor het
publiek toegankelijke online databank met de rechtspraak
van de Franse gerechten.23 Lange tijd publiceerde de
Franse overheid echter een – vergeleken met Nederland –
zeer beperkt aantal uitspraken. De uitspraken van de
opperste gerechten (het Cour de cassation, de Conseil
d’État en de Conseil constitutionnel) zijn al langere tijd
vrij beschikbaar, maar de uitspraken van de rechters in
eerste aanleg en de appelrechters werden bijna niet gepu-
bliceerd. Voor deze uitspraken waren Franse juristen
aangewezen op betaalde private databanken die deze
uitspraken verzamelden en aan hun abonnees beschikbaar
stelden.24 Hier moest echter verandering in komen vol-
gens de Franse wetgever, die in 2016 een wet heeft aange-
nomen die ertoe moet leiden dat álle gerechtelijke uitspra-
ken kosteloos beschikbaar komen voor het publiek.25 De
bedoeling van de wetgever was onder meer om de ontwik-
keling van Franse legal tech te stimuleren.26 Dit beleid is
voortgezet na het aantreden van president Macron.27 De
Franse regering stelde zelfs dat vanwege dit beleid
‘Frankrijk alles in huis heeft om op gebied van legal tech
de beste ter wereld te worden’.28 Het is echter anders ge-
lopen dan de Franse regering toen had voorzien.
Voor de uitvoering van de openbaarmaking van alle ge-
rechtelijke uitspraken bestelde de Franse Minister van
Justitie een onderzoeksrapport, dat het rapport-Cadiet
(2017) werd. Dit rapport gaat onder andere in op de wijze
van openbaarmaking, de pseudonimisering van uitspraken
en het verstrekken van uitspraken aan derden, waaronder
aan legal tech-bedrijven. Het rapport is uitermate kritisch
en plaatst fundamentele kanttekeningen bij de publicatie
van alle Franse gerechtelijke uitspraken. De kritiek van
Cadiet is onder meer dat de privacy van de betrokkenen
niet altijd kan worden gewaarborgd, dat misbruik voor
criminele activiteiten mogelijk is en dat de pseudonimise-
ring en online publicatie van alle gerechtelijke uitspraken
zeer arbeidsintensief zullen zijn.29 Het rapport gaat ook
in op het profileren van rechters in het kader van de vraag
of bij de publicatie van de uitspraken de namen van de
rechters moeten worden weggelaten dan wel gepseudoni-

Düwell 2007.22.
Légifrance, legifrance.gouv.fr.23.
Cottin & Rabenou, NYU Law GlobaLex mei/juni 2017.24.
Artikelen 20 en 21 van de Wet voor een digitale Republiek, LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique,
legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033202746.

25.

Zie het Exposé des motifs bij het Projet de loi pour une République numérique, http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl3318.asp.
Het ontwikkelen van legal tech is onderdeel van het beleid om Franse informatietechnologie voort te brengen om daarmee de afhankelijkheid
van Franse bedrijven van het buitenland te verminderen, zie Hindi & Janin 2017, p. 30-31.

26.

Wat niet verwonderlijk is: Macron was onder het presidentschap van Hollande de Minister voor Digitale Technologie en tevens de indiener
van de Wet voor een digitale Republiek.

27.

Moret, Affiches Parisiennes 1 augustus 2017.28.
Cadiet 2017.29.
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miseerd om identificatie te voorkomen. Hoewel het rap-
port nadrukkelijk geen stelling inneemt in deze discus-
sie,30 benoemt het, naast de voordelen van het profileren
van rechters, ook een aantal bezwaren daartegen. De be-
zwaren van Cadiet zijn hieronder (geherformuleerd)
weergegeven, en waar nodig voorzien van context en an-
dere inzichten uit de wetenschap en de rechtspraktijk.31

In paragraaf 4 worden deze bezwaren geanalyseerd bij
de bespreking van de wetenschapsethische aanvaardbaar-
heid van rechtswetenschappelijk kwantitatief jurispruden-
tieonderzoek naar rechters.
Een eerste bezwaar is dat het profileren van rechters in
strijd is met de institutionele aard van de rechtspraak.
Rechters spreken niet op eigen titel recht, maar als onder-
deel van de Staat. Dit gedachtegoed is afkomstig van
Montesquieu, die de rechter beschouwde als een mecha-
nische wetstoepasser: de persoon van de rechter is een
‘levenloos wezen’.32 Anders dan common law-rechtsstel-
sels, waar de rechtspraak meer van persoonlijke aard is,
kent de continentale rechtstraditie geen opinions van bij-
voorbeeld ‘Judge Roberts’ of ‘Justice Smith’, omdat de
motivering van de uitspraak niet door een individuele
rechter, maar door het gerecht als geheel wordt gegeven.
Evenzo staat de rechtspraak geen majority, concurring of
dissenting opinions toe.33 Vanwege het institutionele ka-
rakter van de rechtspraak is de rol van de persoon van de
rechter slechts die van anonieme ambtsdrager,34 waardoor
de rechter er in de rechtspraktijk als persoon niet toe
doet.35 Volgens Cadiet zou hierin verandering kunnen
komen door het profileren van individuele rechters. Door
het profileren ontstaat namelijk een beeld van de (vermeen-
de) juridische opvattingen van de rechter, wat de aandacht
op zijn persoon vestigt. Ook kunnen de rechter en ande-
ren worden geconfronteerd met die opvattingen. Dit staat
haaks op de hierboven uiteengezette uitgangspunten van
de institutionele aard van de rechtspraak.36

Een tweede bezwaar is dat de onafhankelijkheid van de
rechter onder druk kan komen te staan, omdat het profi-
leren van rechters de aandacht op de persoon van de
rechter kan vestigen en de rechter kan confronteren met

diens (vermeende) juridische opvattingen. De waarderings-
vrijheid van de rechter binnen de rechtspraak maakt dat
nooit zijn persoonlijke verantwoordelijkheid kan worden
gevraagd voor zijn uitspraken. Deze verantwoordelijkheid
ligt namelijk uitsluitend bij de Staat, namens wie de
rechter rechtspreekt.37 Rechterlijke beslissingen kunnen
daarom enkel worden bestreden door het uitoefenen van
de door de wet opengestelde rechtsmiddelen en door
wraking van de rechter.38 Wanneer buiten de wet om toch
persoonlijke verantwoordelijkheid van de rechter wordt
verlangd, impliciet of expliciet, dan kan de rechterlijke
waarderingsvrijheid in het gedrang komen. De confron-
tatie met het eigen rechterlijk profiel, of de wetenschap
van een mogelijke confrontatie, kan de rechter onder
druk zetten, waardoor deze zich minder of niet langer
vrij voelt om op dezelfde manier recht te spreken zoals
nu.39 Door het profileren van rechters zou dan hun zake-
lijke onafhankelijkheid40 op het spel kunnen komen te
staan. Dit zou onwenselijk zijn, zowel principieel, omdat
het profileren in strijd komt met de rechtsstatelijke eis
van rechterlijke onafhankelijkheid, als praktisch, omdat
het profileren de rechtspraak dan kan beïnvloeden.
Een derde bezwaar ziet op het profileren van rechters
voor het voorspellen van rechterlijke uitspraken. Deze
toepassing van het profileren van rechters wordt ge-
schaard onder de populaire term predictive justice, waar-
mee wordt gedoeld op de analyse van een groot aantal
rechterlijke beslissingen door middel van kunstmatige
intelligentie om de uitkomst van geschillen te voorspel-
len.41 Experimenteel onderzoek laat zien dat het profiel
van de behandelend(e) rechter(s) een belangrijke factor
is bij het voorspellen van de uiteindelijke beslissing.42

Hieruit zou kunnen worden opgemaakt dat de juridische
opvattingen van de behandelend rechter van invloed zijn
op de uitkomst van een zaak, aangezien de naam van de
rechter kan bepalen of het model verwacht of de vorde-
ring wordt toe- of afgewezen. Deze gedachtegang kan
voor de procespartijen aanleiding zijn om hun processtra-
tegie aan te passen aan de voorspellingen van deze predic-
tive justice-modellen om zo hun winstkansen te maxima-

Cadiet 2017, p. 12, 37.30.
Het rapport-Cadiet handelt over de Franse rechtspraak, terwijl dit artikel is geschreven vanuit een Nederlands perspectief. De analyse is
echter ook relevant voor Nederland, aangezien de Nederlandse en de Franse rechtspraak goeddeels op dezelfde uitgangspunten berusten

31.

– de Nederlandse rechtspraak is net als de Franse rechtspraak continentaal en institutioneel van aard – en de openbaarheid van de terecht-
zitting en de uitspraak in Nederland voortkomen uit de tijd van de Franse overheersing en sindsdien nauwelijks zijn veranderd, zie
Van Lent, AA 2018, p. 419-420.
Naar Montesquieu 1748, p. 327: ‘Mais les juges de la nation ne sont, comme nous avons dit, que la bouche qui prononce les paroles de la
loi; des êtres inanimés, qui n’en peuvent modérer ni la force ni la rigueur.’

32.

Doordat gerechten als geheel rechtspreken, kunnen de uitspraken van meervoudige kamers niet zonder meer worden toegerekend aan de
individuele rechters van die kamers. Dit bemoeilijkt het profileren van rechters. In paragraaf 4.6 wordt hier uitgebreid op ingegaan,
waaronder wat dit betekent voor kwantitatief jurisprudentieonderzoek naar rechters.

33.

Althans in de ‘klassieke opvatting’ over de rol van de rechter. Zie echter ook Ingelse, NJB 2010/1593.34.
Althans niet officieel; ongetwijfeld wordt in de wandelgangen gesproken (en geroddeld) over de persoon van de rechter. Zie hierover ook
Singer, Florida State University Law Review (42) 2015, p. 427-478.

35.

Cadiet 2017, p. 47. Zie uitgebreider Pansier 2019, p. 2-8.36.
Cadiet wijst er ook op dat de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de rechter bij de Staat is belegd, zie Cadiet 2017, p. 47. In Nederland
is dit geregeld in artikel 42 Wrra.

37.

Opmerkelijk genoeg noemt het rapport-Cadiet de mogelijkheid van wraking (récusation) niet.38.
Cadiet 2017, p. 47-48.39.
Bovend’Eert 2013, p. 21-27.40.
Europese Commissie voor de doeltreffendheid van justitie 2018, p. 63. Zie ook Reiling, Computerrecht 2020/6, p. 42-43.41.
Zie nader paragraaf 3.42.
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liseren.43 Volgens Cadiet zou dit de rechtspraak kunnen
destabiliseren.44 Een mogelijkheid is dat de eisende partij
de zaak aanbrengt bij de rechtbank met de hoogste
winstkans, bekend als forum shopping. Een variant hierop
is dat in contracten forumkeuzebedingen worden opge-
nomen die de rechtszoekende contractant een rechter
met een hoge of juist lage winstkans voorschrijven, al
naar gelang de aard van de overeenkomst. Om buitencon-
tractuele aansprakelijkheid af te dekken, zouden bedrijven
ervoor kunnen kiezen om zich in een bepaalde plaats te
vestigen, aangezien de vestigingslocatie vaak een aankno-
pingspunt is voor de relatieve competentie van de recht-
bank.45 In hoeverre deze praktijken zich daadwerkelijk
voordoen als gevolg van het gebruik van predictive jus-
tice-toepassingen, valt bij gebrek aan empirisch onderzoek
niet vast te stellen. Wel ligt het voor de hand dat de rege-
ling van de relatieve competentie van invloed is.46 Als
deze praktijken zich voordoen, kunnen zij ertoe leiden
dat een partij een voordeel verkrijgt over de wederpartij.
Dit voordeel is onterecht, omdat de partijen gelijke kan-
sen zouden moeten hebben om de hindernissen te over-
komen die door het toeval en het systeem voor hen
worden bepaald. De partij die deze blinde toebedeling
van goede en kwade kansen omzeilt, speelt vals naar de
wederpartij.47 Ook zijn deze praktijken inefficiënt voor
de rechtspraak als er over- of onderbedeling van zaken
zou plaatsvinden, bijvoorbeeld doordat bepaalde gerech-
ten vaker of juist minder vaak door rechtszoekenden
worden geadieerd.48 Het bezwaar van Cadiet komt er
dus op neer dat het profileren van rechters voor predictive
justice-toepassingen potentieel verstrekkende gevolgen
zou kunnen hebben voor de rechtspraak en de eerlijkheid
van de rechtsbedeling.49

Een vierde bezwaar is dat profileren rechters blootstelt
aan gevaren. Zoals gezegd geeft het profileren van rechters
een beeld van de juridische opvattingen van de rechter.
Het blootleggen van deze opvattingen kan consequenties
hebben voor individuele rechters. Zo kunnen rechters
doelwit worden van maatschappelijke kritiek omwille
van hun gerechtelijke praktijk en daaruit afgeleide
standpunten, om zo – tegen wil en dank – onderwerp te

worden van het maatschappelijk debat.50 Dergelijke kri-
tiek zou zich bijvoorbeeld kunnen voordoen wanneer
discrepanties tussen individuele rechters of specifieke
soorten rechters aan het licht komen, of als reactie op een
maatschappelijk omstreden jurisprudentiële koerswijzi-
ging. Het is voorzienbaar dat rechters ook binnen de
rechtszaal aan deze kritiek worden blootgesteld, bijvoor-
beeld bij een wrakingsverzoek. Een groter gevaar is dat,
bijvoorbeeld met behulp van nieuwe technologieën,
schadelijke verbanden kunnen worden gelegd tussen het
profiel van de rechter en diens persoonlijke kenmerken,
zoals geslacht, afkomst, religie en politieke kleur. Door
deze verbanden te leggen en met kwantitatieve jurispru-
dentieanalyses (schijnbaar) te onderbouwen, kan bestaan-
de kritiek op rechters worden aangewakkerd en boven-
dien uitmonden in systeemkritiek,51 zoals de bekritisering
van ‘D66-rechters’ in Nederland. Een bijkomstig pro-
bleem is dat rechters zich maar moeilijk kunnen verweren
tegen kritiek op hun persoon, aangezien de onpartijdig-
heid van rechters terughoudendheid van hen verlangt bij
hun deelname aan het publieke debat; onvoorzichtige
uitlatingen van de rechter kunnen immers weer worden
tegengeworpen in de rechtszaal.52 De grootste vrees geuit
in het rapport-Cadiet is dat de persoonlijke veiligheid
van rechters in het geding kan komen, bijvoorbeeld door
bedreigingen uit extremistische of terroristische hoek,
naar mate rechters meer deel gaan uitmaken van het
maatschappelijk debat.53 Deze – nogal extreme – zorgen
staan haaks op de relatieve anonimiteit waarin rechters
zich nu kunnen bewegen. Het profileren van rechters zal
echter in elk geval betekenen dat zij – onomkeerbaar54 –
meer in de schijnwerpers zullen komen te staan.
Tot zover de bezwaren tegen het profileren van rechters
uit het rapport-Cadiet. Terug naar de wetsgeschiedenis
van het Franse verbod. Zoals aangegeven liet het rapport-
Cadiet bewust de vraag open of de namen van de rechters
moeten worden weggelaten dan wel gepseudonimiseerd
bij de openbaarmaking van de Franse gerechtelijke uit-
spraken. Deze discussie is vervolgens voortgezet bij de
parlementaire behandeling van de Programma- en justi-
tiehervormingswet 2018-2022. Het oorspronkelijke

Zie ook Bex & Prakken, AA 2020, p. 258.43.
Cadiet 2017, p. 48.44.
Baas 2004, p. 5-8.45.
De hypothese is dat het belang van predictive justice-toepassingen voor processtrategische doeleinden toeneemt naarmate de regeling van
de relatieve competentie meer ruimte biedt om het gerecht te kiezen dat de zaak behandelt. Dit speelt niet alleen in het civiele recht, maar

46.

ook in het strafprocesrecht: zo is er op grond van artikel 2 Sv meestal meer dan één rechtbank bevoegd, wat de officier van justitie in de
gelegenheid zou kunnen stellen om aan strafrechtelijke forum shopping te doen. In het bestuursprocesrecht is de relatieve competentie
daarentegen dwingend geformuleerd (artikel 8:7 Awb).
Baas 2004, p. 25-26.47.
Baas 2004, p. 26-28.48.
Cadiet 2017, p. 48.49.
Cadiet 2017, p. 48.50.
Cadiet 2017, p. 48.51.
Gedacht kan worden aan het wrakingsverzoek en de daaropvolgende verschoning van raadsheer J.W. Wabeke in de artikel 12 Sv-procedure
tegen de tabaksindustrie, nadat hij zich in een privédiner neerbuigend had uitgelaten over rokers. Zie Hof Den Haag 24 september 2018,
ECLI:NL:GHDHA:2018:2470; Buruma, NJB 2018/1758.

52.

Cadiet 2017, p. 47-48.53.
Het publiceren van de naam van de rechter is praktisch onomkeerbaar doordat de gepubliceerde jurisprudentie, inclusief de naam van de
rechter, kan worden verwerkt door derden en zo uit het zicht van (en controle door) de overheid verdwijnt.

54.
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wetsvoorstel bepaalde niets over het vermelden van de
namen van de rechters, maar in de Assemblée nationale
is besloten dat de namen van de rechters in principe
worden gepubliceerd, tenzij de openbaarmaking van de
namen de veiligheid of de privacy van deze personen of
hun omgeving in gevaar brengt.55 Het profileren van
rechters blijft hierdoor mogelijk: meestal zullen er geen
aanwijzingen zijn dat de veiligheid of de privacy van de
rechter in gevaar is, waardoor de meeste gepubliceerde
uitspraken de namen van de rechters zullen bevatten.56

Deze wijziging van het wetsvoorstel leidde tot discussie
over het profileren van rechters, en of deze praktijk moet
worden gereguleerd. De bezwaren in het rapport-Cadiet
werden breed gedragen, maar er bestond geen overeen-
stemming over de manier waarop er met deze bezwaren
moest worden omgegaan. De regeringspartij La Répu-
blique en marche van president Macron kwam vervolgens
met het voorstel wat het Franse verbod zou worden, het
strafbaar stellen van – kort gezegd – het hergebruik van
de rechterlijke identiteit uit rechtspraak. Ondanks felle
weerstand van de oppositiepartijen is dit voorstel aange-
nomen en tijdens de verdere parlementaire behandeling
ongewijzigd gebleven. In de uiteindelijke wettekst is het
verbod in artikel 33 van de Programma- en justitiehervor-
mingswet 2018-2022 neergelegd.57 Het verbod luidt als
volgt:

‘De identiteitsgegevens van magistraten en leden van de
griffie mogen niet worden hergebruikt met als doel of
gevolg het evalueren, analyseren, vergelijken of voorspel-
len van hun feitelijke of vermeende professionele praktij-
ken.’58

Wat bij lezing van dit verbod onmiddellijk opvalt, is de
zeer ruime delictsomschrijving. Hierdoor vallen praktisch
alle onderzoeken naar rechters door kwantitatieve analyse
van rechtspraak onder het verbod. Zelfs kwalitatieve
analyses lijken onder het verbod te vallen indien de on-
derzoeker de identiteitsgegevens van magistraten of leden
van de griffie hergebruikt.59 De ironie van de ruime
strafbaarstelling is dat, zoals is beschreven in paragraaf 1,
het verbod de ontwikkeling van nieuwe legal tech kan
belemmeren, wat regelrecht indruist tegen het beleid van
de Franse wetgever om ‘de beste ter wereld’ te worden
op het gebied van legal tech. Het verbod trad in werking
op 23 maart 2019, twee dagen nadat de Conseil constitu-
tionnel had geoordeeld dat het verbod niet in strijd is met

de Franse Grondwet.60 De Conseil constitutionnel toetste
het verbod opmerkelijk genoeg alleen aan het recht op
een eerlijk proces. Of het verbod ook voldoet aan arti-
kel 10 EVRM, de vrijheid van meningsuiting, komt in
paragraaf 5 aan de orde.

3. Drie categorieën rechtswetenschappelijk
onderzoek naar rechters door kwantitatieve
analyse van jurisprudentie

Om een standpunt te kunnen innemen over de weten-
schapsethische aanvaardbaarheid van het profileren van
rechters in rechtswetenschappelijk kwantitatief jurispru-
dentieonderzoek, moet eerst worden onderzocht wat dit
soort onderzoek inhoudt. Bij kwantitatief jurisprudentie-
onderzoek in het algemeen gaat het om het verkrijgen
van kwantitatieve data over de rechtspraak door het
nauwkeurig en systematisch verzamelen en statistisch
analyseren van de inhoud van uitspraken.61 Bij kwantita-
tief jurisprudentieonderzoek naar rechters wordt deze
onderzoeksmethode gehanteerd om kennis te verkrijgen
over de uitspraken van rechters, om deze kennis vervol-
gens te relateren aan de persoon van de rechter – het uit-
eindelijke onderzoeksobject is immers de rechter zelf.
De toegevoegde waarde van dit type onderzoek zit
vooral in het vertalen van de onderzoeksresultaten van
de kwantitatieve analyse in nieuwe theorieën over hoe
rechterlijke uitspraken tot stand komen, in het bijzonder
wat daarbij de rol van de persoon van de rechter is.62

Deze vertaalslag naar nieuwe theorieën is echter met veel
mitsen en maren omgeven, wat zowel in deze paragraaf
als in paragraaf 4 naar voren zal komen.
Rechtswetenschappelijk kwantitatief jurisprudentieonder-
zoek naar rechters kan kort gezegd verschillen (en over-
eenkomsten) tussen rechters blootleggen, mogelijke
oorzaken voor deze verschillen zoeken en modellen
ontwikkelen om rechterlijke uitspraken te voorspellen.
In deze omschrijving kunnen drie verschillende catego-
rieën van rechtswetenschappelijk kwantitatief jurispru-
dentieonderzoek naar rechters worden onderscheiden,
te weten (i) beschrijvend onderzoek naar verschillen tus-
sen rechters; (ii) verklarend onderzoek naar deze verschil-
len en (iii) onderzoek dat verband houdt met het voor-
spellen van rechterlijke uitspraken. De eerste twee cate-
gorieën vallen samen met twee ‘klassieke’ kenmerken van
empirisch-juridisch onderzoek, te weten het beschrijven

Artikel 33 Programma- en justitiehervormingswet 2018-2022 zoals gewijzigd door Amendement nr. CL914, http://www.assemblee-natio-
nale.fr/dyn/15/amendements/1349/CION_LOIS/CL914. Het Amendement is besproken tijdens de zitting van de Commission des lois

55.

constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République van de Assemblée nationale op 8 november 2018,
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cloi/18-19/c1819019.asp.
In het decreet ter uitvoering van de openbaarmaking van gerechtelijke uitspraken is bepaald dat de voorzitter van het gerechtsbestuur beslist
of de naam van de rechter moet worden weggelaten. Zie artikel 4 van het Décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition
du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives, legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042055251.

56.

Assemblée nationale, Loi de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice, Amendement n° 1425, http://www.assemblee-natio-
nale.fr/dyn/15/amendements/1396/AN/1425.

57.

‘Les données d’identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l’objet d’une réutilisation ayant pour objet ou pour effet
d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées.’ Eigen vertaling.

58.

Het is de auteur onbekend of kwalitatief jurisprudentieonderzoek inderdaad onder het verbod zou kunnen vallen, aangezien hier in de
Franse literatuur voor zover bekend geen aandacht aan is besteed.

59.

Conseil constitutionnel 21 maart 2019, nr. 2019-778, conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019778DC.htm.60.
Vols & Jacobs 2017, p. 90.61.
Burton 2017, p. 66-67.62.
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en het verklaren.63 De derde categorie is anders, aangezien
het onderzoek is gericht op ontwerpen, in het bijzonder
van nieuwe technologieën en modellen om gerechtelijke
uitspraken te voorspellen.64 Deze categorieën worden
hieronder nader toegelicht, ter illustratie van wat rechts-
wetenschappelijk kwantitatief jurisprudentieonderzoek
naar rechters inhoudt, en vooruitlopend op de bespreking
van de wetenschapsethische bezwaren tegen dit soort
onderzoek in paragraaf 4.
De eerste categorie betreft het descriptieve onderzoek,
anders gezegd het type onderzoek dat de verschillen (en
overeenkomsten) tussen individuele rechters, specifieke
soorten rechters of rechters in het algemeen aan het licht
brengt. De descriptieve aard van het onderzoek volgt uit
het beschrijven van deze verschillen door de onderzoeker,
die de verschillen op zichzelf al als relevant onderzoeks-
resultaat beschouwt. Een voorbeeld van dit type onder-
zoek is een onderzoek van Benesty uit 2016.65 Benesty
ontwikkelde een eigen zoekmachine, Supralegem, om
individuele rechters te profileren. Voor het onderzoek
paste hij deze zoekmachine toe op de uitspraken van
Franse asielrechters in hoger beroep op terugkeerbesluiten
in de periode van 2012 tot en met 2015. Belangrijk is dat
deze raadsheren hierin zijn gespecialiseerd en elk honder-
den van dergelijke zaken hebben behandeld. Gemiddeld
genomen werden 78% tot 81% van de hoger beroepen
verworpen, maar Benesty trof significante verschillen aan
tussen sommige rechters. Zo wezen de kamers voorgeze-
ten door raadsheer Krulic 60% tot 73% van de beroepen
af, terwijl de kamers voorgezeten door raadsheer
Tandonnet-Turot tot 90% à 98% afwijzingen kwamen.
In het onderzoek van Benesty manifesteert zich een we-
zenlijk probleem van beschrijvend onderzoek, namelijk
dat rechtspraak meervoudig kan plaatsvinden, waardoor,
althans in landen waar de raadkamer geheim is en dissent-
ing opinions en dergelijke niet zijn toegestaan, niet bekend
is wat de opvattingen van de individuele rechters waren.
Dit bemoeilijkt het opstellen van individuele rechterlijke
profielen. Daarnaast kan bij meervoudige rechtspraak
sprake zijn van wisselende samenstellingen, wat het lastig
maakt om groepsprofielen van rechters samen te stellen.
Wanneer de onderzoeker geen aandacht heeft besteed
aan de meervoudige rechtspraak en de wisselende samen-
stellingen van de kamers, zoals in het onderzoek van
Benesty, dan zullen de gevonden verschillen en overeen-
komsten snel nietszeggend zijn.66 In paragraaf 4.6 wordt
hier uitgebreid op ingegaan in het kader van de betrouw-
baarheid van rechtswetenschappelijk kwantitatief juris-
prudentieonderzoek naar rechters.
Een volgende stap in het profileren van de rechter is het
berekenen van diens ‘houding’ (attitude) aan de hand van
een statistische analyse van de rechterlijke beslissingen.
In deze analyse kunnen één of meer variabelen van de
zaken worden betrokken, zoals de feiten, de gebruikte

motivering en de beslissing, zij het in een sterk versimpel-
de, gecodeerde vorm. De uitkomst van de analyse wordt
uitgedrukt in een coëfficiënt, dat de houding van de
rechter moet voorstellen. De verschillen en overeenkom-
sten tussen rechters komen naar voren door hun coëffici-
ënten onderling met elkaar te vergelijken. Een voorbeeld
hiervan is het onderzoek van Frankenreiter uit 2018 naar
de advocaten-generaal van het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen (HvJ EG).67 Een advocaat-
generaal brengt een conclusie uit voorafgaand aan de
uitspraak van het Hof. Frankenreiter onderzocht de
conclusies van 501 prejudiciële procedures tussen 1997
en 2006. Aan iedere conclusie werd handmatig een score
toegekend die uitdrukte in hoeverre de A-G positief of
negatief stond ten opzichte van de Europese integratie.
Frankenreiter berekende deze score door de conclusie
van de A-G ten aanzien van iedere prejudiciële vraag te
vergelijken met de uitspraak van het HvJ EG. Wanneer
bij een prejudiciële vraag de A-G en het Hof van mening
verschilden, bekeek Frankenreiter of de A-G positiever
of negatiever stond ten opzichte van de Europese integra-
tie dan het HvJ EG, of dat het verschil niets met de
Europese integratie te maken had. Vervolgens berekende
Frankenreiter de gemiddelde score van elke A-G en ver-
geleek daarna deze scores. Uit deze vergelijking kwam
naar voren dat in de onderzochte periode Sharpston,
Mischo en Stix-Hackl de meest eurokritische A-G’s wa-
ren, en dat Tesauro, Alber en La Pergola de positiefste
houding hadden ten opzichte van de Europese integratie.
Het berekenen van dergelijke coëfficiënten kan ook
worden gebruikt voor het voorspellen van rechterlijke
uitspraken; de score van de rechter vormt dan een factor
bij de berekening of een model verwacht of bijvoorbeeld
een vordering zal worden toe- of afgewezen,68 waarover
meer bij de derde categorie van rechtswetenschappelijk
kwantitatief jurisprudentieonderzoek naar rechters.
De tweede categorie betreft het verklarende onderzoek,
oftewel het onderzoeken van mogelijke verklaringen voor
aangetroffen verschillen of overeenkomsten tussen rech-
ters. Het verschil tussen beschrijvend en verklarend on-
derzoek zit in de methode: bij verklarend onderzoek
worden de rechterlijke beslissingen gerelateerd aan met
de rechter verband houdende variabelen die de voorko-
mende verschillen of overeenkomsten tussen rechters
zouden kunnen verklaren. Een significante correlatie
tussen de onderzochte uitspraken en de variabele kan
duiden op een mogelijke verklaring voor de aangetroffen
verschillen en overeenkomsten, waarmee uiteraard nog
niet is gezegd dat er ook een causaal verband bestaat. Bij
verklarend rechtswetenschappelijk kwantitatief jurispru-
dentieonderzoek naar rechters betreffen deze variabelen
een bepaald kenmerk van de persoon van de rechter of
een bepaalde omstandigheid waaronder de rechter deze
beslissingen heeft genomen. De onderzoeker richt zich

Gesteld kan worden dat beschrijven en verklaren de kern van empirisch-juridisch onderzoek vormen, zie bijvoorbeeld Baldwin & Davis
2005, p. 890-891.

63.

Zie ook Custers 2018, p. 360-364.64.
Benesty 2016.65.
Zie ook Europese Commissie voor de doeltreffendheid van justitie 2018, p. 58.66.
Frankenreiter, Review of Law & Economics (14) 2018, p. 6-9. Hetgeen hier wordt besproken betreft overigens één onderdeel uit het gehele
onderzoek, dat was gericht op de verhouding tussen de politieke kleur van de lidstaten van de Europese Unie en de A-G’s van het HvJ EG.

67.

Zie bijvoorbeeld Medvedeva, Vols & Wieling, Artificial Intelligence and Law 2019, p. 23-26.68.
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bij verklarend onderzoek op de uitspraken van rechters
die dit kenmerk of deze omstandigheid gemeenschappe-
lijk hebben; het gaat dus om het verzamelen en analyseren
van jurisprudentie waarin dit kenmerk of deze omstan-
digheid voorkomt om zo significante correlaties te kun-
nen vinden. Anders dan bij beschrijvend onderzoek, is
bij verklarend onderzoek niet vereist dat van iedere
(soort) rechter(s) een groot aantal rechterlijke beslissingen
wordt verzameld en geanalyseerd. Verklarend onderzoek
is immers gericht op de persoonlijke kenmerken en om-
standigheden waaronder de rechters de beslissingen
hebben genomen die voorkomen in de totale populatie
van rechters, waardoor er bij verklarend onderzoek ge-
makkelijker met een steekproef uit deze populatie kan
worden gewerkt.
De onderliggende hypothese van verklarend onderzoek
is dat de vaak veronderstelde rechterlijke neutraliteit
slechts schijn is; de rechterlijke beslissing zou wel degelijk
kunnen worden beïnvloed door niet-juridische factoren
als de persoon van de rechter en de omstandigheden
waaronder de rechterlijke beslissing is genomen.69 In de
Verenigde Staten is verklarend kwantitatief jurispruden-
tieonderzoek naar rechters al langere tijd gemeengoed.70

Het Amerikaanse verklarende onderzoek richt zich wat
betreft de persoon van de rechter vooral op variabelen
als politieke voorkeur, religie, geslacht, etniciteit en leef-
tijd, en wat betreft de omstandigheden waaronder de
rechter moet beslissen op variabelen als de verhouding
van de rechter ten opzichte van andere rechters, diens
kansen op promotie en de nabijheid van rechtersverkie-
zingen.71 Een voorbeeld hiervan is het onderzoek van
Chew en Kelley uit 2009 naar de uitkomsten van claims
naar aanleiding van racistische intimidatie in federale
dienstverbanden in de Verenigde Staten.72 Chew en Kelley
onderzochten 334 zaken afkomstig uit zes federale circuits
in de periode tussen 1981 en 2003. Uit hun analyse kwam
naar voren dat 22% van de claims was toegewezen, maar
dit percentage verschilde significant naar gelang de etni-
citeit en de politieke voorkeur van de rechter. Zo wezen
Afro-Amerikaanse rechters 45,8% van de claims toe,
blanke rechters slechts 20,6%. Democratische rechters
wezen 29,3% van de claims toe, Republikeinse rechters
maar 17%. Er moet echter nogmaals op worden gewezen
dat deze significante correlaties nog geen causaal verband
aantonen tussen de etniciteit, de politieke kleur van de
rechter en de uitkomst van de claim.

De derde categorie betreft het onderzoek dat verband
houdt met het voorspellen van rechterlijke uitspraken
(predictive justice). Op het raakvlak van kunstmatige in-
telligentie, big data en de rechtspraak ontwikkelen legal
tech-bedrijven en wetenschappers nieuwe technologieën
en modellen om de uitkomst van gerechtelijke procedures
zo nauwkeurig mogelijk te kunnen voorspellen.73 Deze
ontwikkelingen kunnen op veel belangstelling rekenen.74

Zo bieden deze modellen de commerciële rechtspraktijk
inzicht in de kansen en risico’s van gerechtelijke proce-
dures.75 Daarnaast zouden deze voorspellende tools de
rechter als deskundige kunnen bijstaan, bijvoorbeeld door
uit de jurisprudentie de relevante criteria te halen, zodat
de rechter hier niet langer zelf naar op zoek hoeft te gaan.
Deze toepassing van voorspellende modellen is echter
nog toekomstmuziek.76 Het onderzoek naar dergelijke
nieuwe technologieën en modellen vindt zowel binnen
als buiten de (rechts)wetenschap plaats. Dit type onder-
zoek kenmerkt zich door de interdisciplinaire samen-
komst van data scientists, econometristen, IT’ers en juris-
ten; het onderzoek is dan ook niet gebonden aan de om-
geving van de universiteit of legal tech-bedrijven. Bij dit
type onderzoek kan daarom dikwijls geen goed onder-
scheid worden gemaakt tussen wetenschappelijk en niet-
wetenschappelijk voorspellend onderzoek. In para-
graaf 4.4 zal nader worden ingegaan op deze verweven-
heid tussen wetenschap en commercie.
In de kern zijn veel van deze voorspellende modellen het
gevolg van kwantitatief jurisprudentieonderzoek in de
breedste zin van het woord (en dus breder dan alleen naar
rechters).77 Het onderzoek, vaak verricht door zelflerende
algoritmen, kan zich bijvoorbeeld richten op de niet-in-
houdelijke kenmerken van de uitspraken, de tekst van de
uitspraken en de juridisch relevante factoren in deze za-
ken.78 De naam van de rechter is een voorbeeld van een
niet-inhoudelijk kenmerk. Uit onderzoek is gebleken dat
de naam van de rechter die de zaak behandelt een goede
voorspeller is van de uitkomst van de zaak. Het voorspel-
lende model veronderstelt dan een statistisch verband
tussen de naam van de rechter en de uitkomst van de zaak,
wat niet wil zeggen dat er ook een causaal verband is. Dat
de naam van de rechter een goede voorspeller is, blijkt
bijvoorbeeld uit een onderzoek van Medvedeva, Vols en
Wieling uit 2019, die een model ontwikkelden om de
uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van
de Mens (EHRM) te voorspellen.79 In dit model was aan
iedere rechter een coëfficiënt toegekend op basis van een

Rachlinski & Wistrich, Annual Review of Law and Social Science (13) 2017, p. 204-205.69.
Vols & Jacobs 2017, p. 91.70.
Voor een overzicht van recent Amerikaans verklarend rechtswetenschappelijk kwantitatief jurisprudentieonderzoek naar rechters, zie
Rachlinski & Wistrich, Annual Review of Law and Social Science (13) 2017, p. 205-211.

71.

Chew & Kelley, Washington University Law Review (86) 2009, p. 1117-1166.72.
Voor voorbeelden van voorspellende modellen, zie Ashley 2017, p. 107-126.73.
Reiling, Computerrecht 2020/6, p. 42.74.
Custers 2018, p. 361-362.75.
Bex & Prakken, AA 2020, p. 258-259. Bij deze toepassing van voorspellende modellen moet worden bedacht dat het adviseren van de
rechter niet betekent dat het model de beslissing neemt. Bex en Prakken betogen ook dat deze modellen niet geschikt zijn om juridische

76.

beslissingen te nemen, aangezien een rechter niet op basis van een statistisch verband, maar aan de hand van redengevende verbanden beslist.
Er bestaat dus een wezenlijk onderscheid tussen voorspellen en beslissen.
Dit komt door de beschikbaarheid van rechterlijke uitspraken in juridische databanken. Hoewel het beter zou zijn om de algoritmen te
‘trainen’ met echte zaaksdossiers, zijn er hier maar weinig van beschikbaar. Zie Bex & Prakken, AA 2020, p. 257.

77.

Bex & Prakken, AA 2020, p. 256-257.78.
Medvedeva, Vols & Wieling, Artificial Intelligence and Law 2019, p. 23-26.79.
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analyse van de rechterlijke beslissingen van de kamers
waaraan die rechter had deelgenomen. Deze analyse be-
stond eruit of de kamer wel of geen schending had gecon-
stateerd van een bepaald artikel van het EVRM, waarbij
niet werd gekeken naar het stemgedrag van individuele
rechters. Vervolgens werd aan iedere rechter een coëffi-
ciënt toegekend op basis van het aantal geconstateerde
schendingen ten opzichte van het aantal behandelde za-
ken. In het experiment moest het model de uitkomst van
een andere, nog niet geanalyseerde zaak voorspellen,
waarbij alleen werd gebruikgemaakt van de namen van
de rechters die deze zaak behandelden alsook het toepas-
selijke artikel van het EVRM. Aangezien de uitkomst
enkel wel of geen schending van het toepasselijke artikel
van het EVRM kon zijn, bedraagt de gokkans 50%. Het
model voorspelde gemiddeld 66% van de uitkomsten
correct.80 Er traden wel aanmerkelijke verschillen op in
de nauwkeurigheid, afhankelijk van het artikel van het
EVRM dat werd voorgelegd: zo voorspelde het model
bij artikel 8 EVRM slechts 55% van de uitkomsten correct
– dus nauwelijks meer dan de gokkans – maar bij arti-
kel 13 EVRM steeg het percentage correcte voorspellingen
naar 79%.
Het is lastig inschatten of 79% correcte voorspellingen
veel of weinig is, aangezien onbekend is hoe juristen on-
der vergelijkbare omstandigheden zouden presteren. Enig
vergelijkingsmateriaal biedt een onderzoek van Ruger
e.a. uit 2004 naar de beslissingen van het Amerikaanse
Hooggerechtshof. Het ontwikkelde model voorspelde
in 75% van de zaken correct of de aangevallen uitspraak
werd bevestigd of vernietigd. Een panel van 83 juristen,
volgens de onderzoekers experts wat betreft het Ameri-
kaanse Hooggerechtshof, kwam daarentegen slechts tot
gemiddeld 59,1% correcte voorspellingen.81 Volgens
Ruger e.a. is hun model geschikt om advocaten te advise-
ren over de winstkans bij het Amerikaanse Hooggerechts-
hof, maar niet om voor advocaten beslissingen te nemen.
Het model miskent onder meer dat de jurisprudentie van
het Amerikaanse Hooggerechtshof verandert door de
tijd; advocaten kunnen inschatten of het Hooggerechtshof
om gaat. Ook geeft het model geen redenen voor de
voorspellingen, terwijl advocaten de kansen van een zaak
aan de hand van juridische argumenten inschatten. Al
met al laat dit model volgens Ruger e.a. vooral zien wat
goede juristen zelf al wisten, namelijk dat sommige zaken
gemakkelijker kunnen worden gewonnen dan andere
zaken.82

4. De wetenschapsethische aanvaardbaarheid van
het profileren van rechters

4.1. Inleidende opmerkingen
In de voorgaande paragrafen zijn vier bezwaren tegen
het profileren van rechters en drie categorieën rechtswe-
tenschappelijk kwantitatief jurisprudentieonderzoek naar
rechters geïdentificeerd. De vraag die in deze paragraaf
voorligt, is in hoeverre deze vier bezwaren opgaan voor
deze drie categorieën onderzoek. Waar relevant worden
ook andere wetenschapsethische aspecten in de analyse
betrokken. Eerst worden deze analyses per bezwaar be-
sproken in paragrafen 4.2-4.5. De synthese van deze
analyses vindt plaats in paragraaf 4.6, waarbij zal worden
bekeken wanneer deze bezwaren zich voordoen en, als
deze bezwaren zich voordoen, hoe de rechtswetenschap-
per deze bezwaren kan wegnemen. Daarbij zal in het
bijzonder worden ingegaan op de deugdelijkheid van
deze onderzoeken en het belang daarvan voor de weten-
schapsethische aanvaardbaarheid van kwantitatief juris-
prudentieonderzoek naar rechters.

4.2. Het eerste bezwaar tegen het profileren van
rechters: de institutionele aard van de rechtspraak

Het eerste bezwaar houdt in dat het profileren van rech-
ters in strijd is met het institutionele karakter van de
rechtspraak. Dit bezwaar is juridisch bezien treffend,
maar vormt vanuit wetenschapsethisch perspectief geen
goede reden om het profileren van rechters in rechtswe-
tenschappelijk kwantitatief jurisprudentieonderzoek te
beperken. Het institutionele karakter van de rechtspraak
kan worden opgevat als een principiële keuze: tegenover
de rechter als anonieme ambtsdrager in de continentale
rechtstraditie kan immers de meer persoonlijke recht-
spraak in de common law-rechtsstelsels worden geplaatst.
Hieruit kan worden opgemaakt dat er niet één juridisch
juiste visie is op de rol van de persoon van de rechter in
de rechtspraak. Het is aan de wetgever en de rechterlijke
macht om hierin een keuze te maken, en te bepalen wat
de positie van de persoon van de rechter is in de Neder-
landse rechtspraak. Rechtswetenschappelijk onderzoek
naar rechters kan deze positie formeel niet veranderen,
aangezien de positie in de wetgeving en de gedragscodes
van de rechterlijke macht is verankerd. Wel zou rechtswe-
tenschappelijk onderzoek naar rechters de feitelijke rol
van de persoon van de rechter en de perceptie daarvan
door het publiek kunnen veranderen. Voor de wetgever
kan de institutionele aard van de rechtspraak daarom de
aanleiding zijn om dit soort onderzoek te beperken, wat
de Franse wetgever, weliswaar op de verkeerde gronden
en met een averechtse uitwerking,83 heeft gedaan met het
Franse verbod. De Nederlandse wetgever heeft zich

Daarbij moet worden aangetekend dat een tekstuele analyse van de uitspraken van het EHRM zonder de namen van de rechters gemiddeld
74% correcte voorspellingen gaf, zie Medvedeva, Vols & Wieling, Artificial Intelligence and Law 2019, p. 12-21. Aletras e.a. behaalden

80.

met een ander type tekstuele analyse zelfs 79% correcte voorspellingen, zie Aletras e.a., PeerJ Computer Science 2016. Zie over tekstuele
analyses ook Bex & Prakken, AA 2020, p. 256. Bex en Prakken stellen dat een tekstuele analyse nog niets zegt over de juridische gronden
die de uitkomst van een zaak bepalen, waardoor de voorspelde uitkomsten ook niet op een juridisch zinvolle manier kunnen worden uit-
gelegd.
Ruger e.a., Columbia Law Review (104) 2004, p. 1150-1210.81.
Ruger e.a., Columbia Law Review (104) 2004, p. 1192-1194.82.
Deze stelling loopt vooruit op de kritiek op het Franse verbod in paragraaf 5. Het beschermen van de aard van de rechtspraak kan een le-
gitieme reden zijn om kwantitatief jurisprudentieonderzoek naar rechters te reguleren, maar betekent niet dat het Franse verbod ook legitiem
is. Ook andere belangen spelen hier namelijk een rol, net als de mensenrechten en de academische vrijheid.

83.
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echter nog niet uitgesproken over rechtswetenschappelijk
kwantitatief jurisprudentieonderzoek naar rechters. Er
is voor de rechtswetenschap echter geen reden om op dit
onbekende standpunt van de Nederlandse wetgever
vooruit te lopen; dit zou vanuit wetenschapsethisch per-
spectief te veel zijn gevraagd, aangezien het de onderzoeks-
vrijheid van de wetenschapper aanmerkelijk zou beperken
omdat rechtswetenschappelijk kwantitatief jurispruden-
tieonderzoek naar rechters dan (deels) niet meer kan
worden uitgevoerd, terwijl het mogelijk is dat de Neder-
landse wetgever geen principiële bezwaren heeft tegen
dit soort onderzoek.

4.3. Het tweede bezwaar tegen het profileren van
rechters: de rechterlijke onafhankelijkheid onder
druk

Het tweede bezwaar is dat het profileren van rechters de
rechterlijke onafhankelijkheid kan ondermijnen. Het is
voorstelbaar dat rechters zich onder druk voelen gezet
door wetenschappelijke publicaties over de persoon van
de rechter, al helemaal als een publicatie hen persoonlijk
aangaat.84 Het is eveneens voorstelbaar dat als rechters
in een publicatie bij naam worden genoemd, deze rechters
zich ongemakkelijk zullen voelen, zeker als naar voren
komt dat het oordeel van deze rechter afwijkt van dat
van andere rechters. De publicaties waarin deze proble-
men met name spelen, betreffen het beschrijvende
rechtswetenschappelijke kwantitatieve jurisprudentieon-
derzoek naar rechters. Een voorbeeld van een problema-
tische publicatie is het in paragraaf 3 besproken onder-
zoek van Benesty. In dat onderzoek werd de aandacht
op een aantal individuele rechters gevestigd. Neem bij-
voorbeeld raadsheer Tandonnet-Turot, die meervoudige
kamers voorzat die in 2014 98% van de hoger beroepen
inzake terugkeerbesluiten afwezen, aanmerkelijk meer
dan het gemiddelde van 78-81%.85 Voor wie niet bekend
is met de beperkingen van het onderzoek van Benesty,86

kan dit onderzoeksresultaat de indruk wekken dat
Tandonnet-Turot geen goede rechter is, bijvoorbeeld
omdat zij het Franse asielrecht te streng uitlegt en toepast,
of omdat zij een bepaalde vooringenomenheid jegens
asielzoekers zou hebben. Het onderzoek kan daarmee
de schijn wekken dat Tandonnet-Turot partijdig is. Het
is gissen, maar mogelijk voelde Tandonnet-Turot zich
naar aanleiding van het onderzoek van Benesty genood-
zaakt om haar rechterlijke beslissingen te verantwoorden,
bijvoorbeeld tegenover het gerechtsbestuur of haar colle-
ga’s. Ook is het mogelijk dat Tandonnet-Turot voortaan
vaker de hoger beroepen tegen terugkeerbesluiten ge-
grond zal verklaren, om zo het verschil met haar collega’s
op te heffen. Deze gevolgen hadden zich ook zonder het
onderzoek van Benesty kunnen voordoen, bijvoorbeeld
als Tandonnet-Turot zelf had gemerkt dat zij vaker een
afwijzende beslissing neemt dan haar collega’s. Het effect

van een onderzoek als dat van Benesty is dat de rechter
met de neus op de feiten wordt gedrukt: doordat de
rechters bij naam worden genoemd en zij zo onderling
kunnen worden vergeleken, worden zij – aannemelijk
tegen en wil dank – geconfronteerd met hun (vermeende)
gerechtelijke praktijken; negeren is dan niet langer moge-
lijk.
Er is nog geen empirisch onderzoek verricht naar hoe
rechters reageren op publicaties waarin zij bij naam
worden genoemd. Het kan echter niet worden uitgesloten
dat, overeenkomstig de redenering in het rapport-
Cadiet,87 dergelijke publicaties een zekere druk op de
rechter uitoefenen en dat deze druk de rechterlijke besluit-
vorming beïnvloedt. Deze druk op de rechter is proble-
matisch, aangezien rechters binnen de grenzen van de
wet onafhankelijk hun beslissingen moeten kunnen ne-
men. Daarnaast vormen deze beschrijvende onderzoeken
niet zonder meer88 een goede reden om de rechterlijke
besluitvorming te beïnvloeden. Zo zouden de aangetrof-
fen verschillen tussen rechters kunnen berusten op juri-
disch aanvaardbare oorzaken, bijvoorbeeld dat de onder-
zochte zaken inhoudelijk anders waren. In welke mate
de onderzochte zaken vergelijkbaar zijn, kan niet altijd
uit het onderzoek worden opgemaakt. Bovendien kunnen
inhoudelijke verschillen tussen de zaken zijn weggevallen
indien de onderzoeker de uitspraken onzorgvuldig heeft
gecodeerd.89 Andersom, als de onderzochte zaken verge-
lijkbaar zijn en de onderzoeker deze zaken zorgvuldig
heeft gecodeerd, kunnen de onderzoeksresultaten bruik-
baar zijn om bijvoorbeeld uitspraken te doen over de
rechtsgelijkheid in een bepaald rechtsgebied. Deze uitspra-
ken zouden zodoende ook de rechtsgelijkheid kunnen
bevorderen, echter zonder dat beschrijvend onderzoek
verklaringen voor de aangetroffen verschillen en overeen-
komsten biedt, waardoor onduidelijk kan zijn waar een
eventuele rechtsongelijkheid door wordt veroorzaakt.
In iets mindere mate gaan de bezwaren genoemd in de
vorige alinea’s ook op voor verklarend rechtswetenschap-
pelijk kwantitatief jurisprudentieonderzoek naar rechters.
Dat deze bezwaren maar deels gelden voor verklarend
onderzoek, komt doordat beschrijvend en verklarend
onderzoek andere methoden hanteren. Anders dan be-
schrijvend onderzoek leidt verklarend onderzoek niet
rechtstreeks tot kritiek op rechters, omdat er in verkla-
rend onderzoek geen individuele rechters of rechterlijke
colleges worden geprofileerd. Verklarend onderzoek
draait immers om het vinden van verklaringen voor de
verschillen en overeenkomsten tussen rechters, niet om
de rechters zelf.90 Deze verklaringen kunnen echter wel
aanleiding zijn voor kritiek op de rechterlijke macht, zij
het indirect.91 Het is namelijk mogelijk dat sommige
rechters zich identificeren met de kenmerken of omstan-
digheden die worden onderzocht, waardoor deze rechters
zich alsnog het mikpunt van kritiek van de onderzoeker

Zie ook paragraaf 2.84.
Benesty 2016.85.
Zie paragrafen 3 en 4.6.86.
Cadiet 2017, p. 47.87.
Wanneer dit wel het geval is, wordt besproken in paragraaf 4.6.88.
Zie ook Yung, Boston College Law Review (51) 2010, p. 1196-1197.89.
Zoals is uitgelegd in paragraaf 3.90.
Zie nader paragraaf 4.5.91.
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kunnen voelen. Zo zouden in het in paragraaf 3 besproken
onderzoek van Chew en Kelley de blanke en de Republi-
keinse rechters zich de zondebok kunnen voelen, omdat
zij de claims naar aanleiding van racistische intimidatie
in federale dienstverbanden veel vaker afwijzen dan hun
gekleurde en Democratische collega’s. Het onderzoek
wekt immers de suggestie dat deze rechters dat doen
omwille van hun etniciteit en hun politieke voorkeur,
wat deze rechters in de verdediging drukt. Ook al vonden
Chew en Kelley enkel een statistische correlatie, en dus
geen causaal verband, het blijft de vraag of deze nuance
ook zo door de rechters en de maatschappij wordt begre-
pen.92 Op deze manier kan verklarend onderzoek wel
degelijk tot kritiek op de rechter leiden, langs deze weg
ongewenste druk uitoefenen op rechters en daarmee raken
aan de rechterlijke onafhankelijkheid.
Echter, hierbij moet worden aangetekend dat verklarend
onderzoek ook kan bijdragen aan de kwaliteit van de
rechterlijke besluitvorming.93 De correlaties die worden
gevonden tussen de beslissingen van de rechter en diens
kenmerken, of de omstandigheden waaronder die beslis-
singen zijn genomen, kunnen de rechter bewust maken
van de niet-juridische factoren die de rechterlijke besluit-
vorming beïnvloeden. Hierbij kan worden gedacht aan
het bekende onderzoek van Danziger, Levav en Avnaim-
Pesso uit 2011 naar de beslissingen van Israëlische parole
boards en het tijdstip waarop deze beslissingen werden
genomen.94 Uit het onderzoek kwam naar voren dat de
rechters aan het begin van hun werkdag en kort ná de
pauzes significant vaker een voor de gedetineerde gunstige
beslissing namen dan vóór de pauzes en aan het einde van
de werkdag. Het onderzoek suggereert een causaal ver-
band tussen de vermoeidheid van de rechter en de beslis-
sing van de parole board, wat de onderzoekers relateren
aan de status quo bias, de voorkeur van mensen om de
bestaande gang van zaken voort te laten duren. Hoewel
dergelijke correlaties nog geen causaal verband aantonen,
is bewustzijn van deze correlaties wel belangrijk: om als
rechter met dergelijke niet-juridische factoren rekening
te kunnen houden, is immers kennis van deze factoren
vereist.95 Op dit gebied kan verklarend onderzoek een
belangrijke rol spelen; dat het rapport-Cadiet spreekt
over het leggen van ‘schadelijke verbanden’ tussen rech-
ters en hun kenmerken,96 hoeft wat betreft het tweede
bezwaar niet op te gaan voor verklarend rechtswetenschap-
pelijk kwantitatief jurisprudentieonderzoek naar rechters.

4.4. Het derde bezwaar tegen het profileren van
rechters: het voorspellen van rechterlijke uitspraken

Het derde bezwaar tegen het profileren van rechters ziet
op het voorspellen van rechterlijke uitspraken, wat samen-
valt met de derde categorie rechtswetenschappelijk

kwantitatief jurisprudentieonderzoek, te weten het
voorspellende onderzoek. Zoals is uitgelegd in para-
graaf 2, betreft dit bezwaar de rechtspraak en de eerlijk-
heid van de rechtsbedeling. De gevolgen van dit bezwaar
treden dus op in de rechtspraktijk. Een rechtswetenschap-
per in enge zin werkt echter niet voor de rechtspraktijk,
maar voert voorspellend onderzoek uit om andere, we-
tenschappelijke redenen. Deze redenen zijn bijvoorbeeld
het onderzoeken van welke factoren de uitkomst van
gerechtelijke procedures bepalen, of het blootleggen van
nieuwe jurisprudentiële ontwikkelingen.97 Het voorspel-
lende onderzoek van de rechtswetenschapper in enge zin
strekt echter niet tot het ondersteunen van de commercië-
le rechtspraktijk, bijvoorbeeld door uit te zoeken wat de
gunstigste processtrategie is of welk gerecht het meest
geschikt is als forumkeuze. In deze opzichten speelt
voorspellend rechtswetenschappelijk kwantitatief juris-
prudentieonderzoek naar rechters zich dus op afstand
van de commerciële rechtspraktijk af, waardoor de in het
rapport-Cadiet genoemde bezwaren tegen het profileren
van rechters in zoverre niet opgaan voor dit type onder-
zoek.
Echter, een strikt onderscheid tussen de rechtswetenschap
en de commerciële rechtspraktijk is niet in overeenstem-
ming met de werkelijkheid, waarin wetenschap en com-
mercie wel degelijk met elkaar zijn verweven. Het
rechtswetenschappelijke en commerciële onderzoek naar
rechters kan niet goed van elkaar worden gescheiden.
Belangrijker nog is dat de bevindingen van de rechtswe-
tenschap door de commercie kunnen worden aangewend,
ten goede en ten kwade. De rechtswetenschap en legal
tech-bedrijven houden zich immers (deels) met hetzelfde
bezig, namelijk het ontwikkelen van technologieën en
modellen om rechterlijke uitspraken zo goed mogelijk te
kunnen voorspellen. Legal tech-bedrijven kunnen daarbij
gebruikmaken van de inzichten uit de rechtswetenschap,
bijvoorbeeld om nieuwe producten te ontwikkelen of
bestaande producten te verbeteren, die vervolgens in de
commerciële rechtspraktijk kunnen worden ingezet.98

Kortom, het beeld van de rechtswetenschapper in enge
zin die niet bijdraagt aan de kennis en kunde van legal
tech-bedrijven, klopt niet. Het gevolg is dat de in para-
graaf 2 geschetste gevolgen voor de rechtspraak en de
rechtsbedeling toch aan de rechtswetenschap kunnen
worden toegerekend. Hier kan wel tegenin worden ge-
bracht dat het de rechtswetenschapper meestal niet om
de toepassing van het onderzoek in de commerciële
rechtspraktijk zal zijn te doen; de rechtswetenschapper
zal veelal zijn geïnteresseerd in het aantonen van verschil-
len tussen rechters of de vooringenomenheid van bepaalde
rechters. Het onderzoek dient er dan toe om verandering
in de rechtspraak teweeg te brengen, en niet om advocaten

Chew & Kelley, Washington University Law Review (86) 2009, p. 1117-1166.92.
Ook beschrijvend onderzoek kan leiden tot twijfel over de rechterlijke besluitvorming. Maar anders dan verklarend onderzoek, biedt be-
schrijvend onderzoek geen aanknopingspunten aan de rechter over hoe die dan zijn oordeelvorming zou moeten bijstellen naar aanleiding
van de gevonden verschillen en overeenkomsten. Zie in vergelijkbare zin de opmerking over het bevorderen van rechtsgelijkheid.
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Danziger, Levav & Avnaim-Pesso, PNAS (108) 2011, p. 6889-6892. Overigens zijn de onderzoeksresultaten herhaaldelijk bestreden, zie
Weinshall-Margel & Shapard, PNAS (108) 2011, p. E833; Glöckner, Judgment and Decision Making (11) 2016, p. 601-610.

94.

In relatie tot de politieke voorkeuren van de rechter, zie Adams, Journal of South African Law 1998, p. 528.95.
‘Des corrélations pernicieuses’, aldus Cadiet 2017, p. 48.96.
Bex & Prakken, AA 2020, p. 258.97.
Andersom kan de rechtswetenschap vaak geen gebruik maken van de kennis van legal tech-bedrijven, wat immers onder het bedrijfsgeheim
valt. Zie ook Reiling, Computerrecht 2020/6, p. 42.
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te voorzien van een wapen tegen de rechters wier beslis-
singen hun onwelgevallig zijn.
Een probleem van de verwevenheid van wetenschap en
commercie is dat dit schemergebied een bron van belan-
genconflicten is. Zo komt het voor dat onderzoekers
werken voor een legal tech-bedrijf of daarin een financieel
belang houden, zoals bij het in paragraaf 1 besproken
onderzoek van Deloitte naar het beroep in belastingza-
ken.99 Hoewel deze vervaging tussen commercie en we-
tenschap bij alle categorieën kwantitatief jurisprudentie-
onderzoek naar rechters kan voorkomen, lijkt dit op het
oog het vaakst voor te komen bij voorspellend onderzoek
– de reden waarom dit probleem hier wordt besproken.
Wanneer een wetenschapper een rechtstreeks financieel
belang heeft bij het onderzoek, is sprake van een belan-
genconflict. De wetenschapper kan dan bijvoorbeeld be-
lang hebben bij de publicatie of de uitkomsten van het
onderzoek. Een financieel belang kan ook indirect zijn,
bijvoorbeeld als een wetenschapper een nevenfunctie bij
een legal tech-bedrijf vervult of in die sector als consultant
werkzaam is; ook in deze gevallen kunnen belangencon-
flicten spelen.100 Deze belangenconflicten vormen een
risico voor de wetenschappelijke integriteit van de onder-
zoeker. Zo kunnen er vragen rijzen over de betrouwbaar-
heid van diens onderzoek – heeft de wetenschapper naar
een bepaalde uitkomst toegewerkt, of de onderzoeksre-
sultaten aangepast aan wat hem/haar goed uitkomt? – en
over diens persoon – is de wetenschapper wel eerlijk en
transparant geweest over zijn eigen belangen bij het on-
derzoek? Deze vragen kunnen niet alleen het vertrouwen
in de wetenschapper, maar ook het vertrouwen in de
wetenschap als geheel ondergraven.101 Deze belangencon-
flicten kunnen echter worden ondervangen door de we-
tenschapper. De Nederlandse gedragscode wetenschap-
pelijke integriteit geeft meerdere aanwijzingen aan de
wetenschapper hoe deze met belangenconflicten moet
omgaan. Belangrijk is dat de wetenschapper in zijn publi-
caties openheid van zaken geeft over zijn mogelijke belan-
genconflicten, daarbij zijn relevante nevenfuncties ver-
meldt, aangeeft wat de rol van externe belanghebbenden
is en, indien van toepassing, in wiens opdracht of met
wiens financiering het onderzoek is uitgevoerd.102 Hoewel
de interactie tussen de commerciële rechtspraktijk en het
rechtswetenschappelijke onderzoek naar het voorspellen
van rechterlijke uitspraken op zichzelf niet problematisch
is, moeten wetenschappers wel bedacht zijn op de moge-
lijke belangenconflicten die hieruit voortkomen.

4.5. Het vierde bezwaar tegen het profileren van
rechters: gevaren voor rechters

Het vierde bezwaar betreft de gevaren waaraan rechters
kunnen worden blootgesteld als gevolg van het profileren
van rechters. Dit bezwaar kan zich voordoen bij beschrij-
vend rechtswetenschappelijk kwantitatief jurisprudentie-

onderzoek naar rechters, om dezelfde reden als bij het
eerste bezwaar: beschrijvend onderzoek maakt de rechter
tot doelwit. Het vierde bezwaar kan zich bijvoorbeeld
voordoen als de onderzoeksresultaten herleidbaar zijn
tot individuele rechters of specifieke soorten rechters.
Het is niet zinvol om de namen van de rechters weg te
laten in de publicatie, want deze zullen vaak kunnen
worden achterhaald, bijvoorbeeld door in jurisprudentie-
databanken te zoeken op de in het onderzoek geciteerde
rechtspraak. Dat de naam van de rechter eenvoudig na te
trekken is, brengt risico’s met zich voor de rechter. De
rechter kan bijvoorbeeld worden bekritiseerd als een be-
schrijvend onderzoek verschillen tussen de rechters
blootlegt of een maatschappelijk omstreden jurispruden-
tiële koerswijziging aan het licht brengt.103

Een voorbeeld hiervan is het hierboven aangehaalde on-
derzoek van Benesty. Dit onderzoek veroorzaakte veel
ophef in Frankrijk en heeft zo wellicht bijgedragen aan
de invoering van het Franse verbod: omdat de Franse
rechters nu de risico’s van dergelijk onderzoek inzagen,
zijn zij bij de parlementaire behandeling van de Program-
ma- en justitiehervormingswet 2018-2022 gaan lobbyen
om hun namen voortaan weg te laten bij de online publi-
catie van gerechtelijke uitspraken, en zo niet, om dan de
legal tech-bedrijven te reguleren.104 Hoewel hier ook an-
dere belangen spelen, zoals de openbaarheid, transparantie
en toegankelijkheid van de rechtspraak,105 hebben de
Franse rechters wel een punt: in paragraaf 2 kwam name-
lijk naar voren dat maatschappelijke kritiek op de rechter
en de deelname van de rechter aan het publieke debat
bezwaarlijk kunnen zijn. In extreme gevallen zou dit zelfs
gevaarlijk kunnen zijn voor de rechter. Hoewel in het
rapport-Cadiet een empirische basis ontbreekt voor deze
beweringen, is het wel voorstelbaar dat beschrijvend
rechtswetenschappelijk kwantitatief jurisprudentieonder-
zoek naar rechters ertoe leidt dat deze rechters meer in
de schijnwerpers komen te staan, en dat zij langs deze
weg zelfs in gevaarlijke situaties zouden kunnen terecht-
komen. Dit betekent niet dat er geen kritiek op de rechter
kan worden geleverd, wel dat de rechtswetenschapper
bij diens (gerechtvaardigde) kritiek rekening moet houden
met de wijze waarop hij dit commentaar brengt, en wat
de gevolgen daarvan kunnen zijn. Daarbij is bijvoorbeeld
van belang of de rechter de beslissing heeft genomen, of
nog moet nemen – het laatste geval zou de kritiek op de
rechter diens onafhankelijkheid op het spel kunnen zet-
ten, zoals ook is besproken bij het tweede bezwaar in
paragraaf 4.3.106

Ook verklarend rechtswetenschappelijk kwantitatief ju-
risprudentieonderzoek naar rechters kan leiden tot kritiek
op de persoon van de rechter. Bij verklarend onderzoek
zal echter eerder sprake zijn van systeemkritiek. In para-
graaf 3 is uitgelegd dat verklarend onderzoek is gericht
op het vinden van statistische verbanden die de verschillen

Deloitte 2020; Berentsen, FD 5 maart 2020.99.
Zie ook KNAW 2005, p. 34-35.100.
Zie ook Schuyt 2014, p. 95-97.101.
NWO 2018, p. 16-18.102.
Zie paragraaf 2.103.
Artificial Lawyer 4 juni 2019.104.
Zie ook Cadiet 2017, p. 44-46.105.
Zie ook Bovend’Eert 2013, p. 22-23.106.
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en overeenkomsten tussen rechters kunnen verklaren.
Door middel van verklarend onderzoek kunnen er signi-
ficante correlaties worden ontdekt die aan de uitgangs-
punten van de rechtspraak raken. Wanneer de onderzoeks-
resultaten van een verklarend onderzoek deze voor waar
gehouden uitgangspunten van de rechtspraak in twijfel
trekken, is het voorstelbaar dat vervolgens in het maat-
schappelijke discours systeemkritiek wordt geuit op de
rechterlijke macht. Neem bijvoorbeeld de rechterlijke
neutraliteit: door als onderzoeker (schijnbare) verbanden
te leggen tussen rechterlijke uitspraken en variabelen als
het geslacht, de afkomst, de religie en de politieke voor-
keur van de rechter, wordt de suggestie gewekt dat de
neutraliteit van de rechter niet bestaat, wat kritiek op de
rechterlijke macht in de hand zou kunnen werken.
Daarmee zou ook reeds bestaande systeemkritiek op
rechters kunnen worden versterkt – het rapport-Cadiet
waarschuwt hier nadrukkelijk voor.107 Zo zou verklarend
onderzoek naar rechters het vertrouwen in en de ervaren
legitimiteit van de rechtspraak kunnen ondergraven.

4.6. Synthese. Wanneer doen de bezwaren tegen het
profileren van rechters zich voor bij rechts-
wetenschappelijk kwantitatief jurisprudentie-
onderzoek naar rechters, en hoe kan de rechts-
wetenschapper deze bezwaren wegnemen?

Uit de analyse in de voorgaande subparagrafen is gebleken
dat de bezwaren tegen het profileren van rechters zich
concentreren op de eerste en de tweede categorie rechts-
wetenschappelijk kwantitatief jurisprudentieonderzoek
naar rechters, respectievelijk het beschrijvende en het
verklarende onderzoek. Om te onderzoeken of deze be-
zwaren door de rechtswetenschapper kunnen worden
weggenomen, is een nadere beschouwing van deze cate-
gorieën onderzoek nodig. Uit de analyses van het tweede
en vierde bezwaar kan worden afgeleid dat de mate
waarin deze bezwaren zich voordoen bij beschrijvend en
verklarend onderzoek naar rechters, met name afhangt
van de mate waarin de rechters door de onderzoeker
worden bekritiseerd, waardoor deze bezwaren zich eerder
bij beschrijvend onderzoek dan bij verklarend onderzoek
zullen voordoen.108 Als een rechter in een bepaalde publi-
catie het doelwit van de onderzoeker is, dan zou deze
rechter zich aangesproken kunnen voelen – wat gevolgen
kan hebben voor de rechterlijke waarderingsvrijheid –
en zou deze rechter onderwerp van een maatschappelijke
discussie kunnen worden – wat tot ongewenste, wellicht
zelfs gevaarlijke situaties kan leiden.
Deze vaststelling kan worden geïllustreerd door de in
paragraaf 3 besproken beschrijvende onderzoeken van
Benesty en Frankenreiter nogmaals te vergelijken. Benesty
en Frankenreiter hanteerden verschillende methoden en
presenteerden hun onderzoeksresultaten op verschillende
manieren. Benesty heeft ervoor gekozen om de uitspraken
van de Franse appelrechters rechtstreeks te vergelijken
aan de hand van het percentage verworpen hoger beroe-
pen. Daarna is Benesty ingegaan op de zes rechters die
het meest van het gemiddelde percentage afweken. Door

op deze zes rechters te focussen, daarbij hun naam te
publiceren en ze vervolgens terecht te wijzen met de
straffe conclusie ‘dat sommige rechters zich onderwerpen
aan de administratie, terwijl andere rechters zich rebelser
opstellen’, zijn deze rechters duidelijk tot doelwit ge-
maakt van de onderzoeker. Met een dergelijke methode
en conclusie is het niet verrassend dat het onderzoek van
Benesty veel ophef wist te veroorzaken in Frankrijk, en
langs deze weg mogelijk heeft bijgedragen aan de totstand-
koming van het Franse verbod.109

In vergelijking met Benesty heeft Frankenreiter voor een
genuanceerdere benadering gekozen. De houdingen van
de A-G’s ten opzichte van de Europese integratie werden
weergegeven als coëfficiënten, waarna deze coëfficiënten
onderling zijn vergeleken. Een coëfficiënt is neutraler van
aard dan bijvoorbeeld een percentage afgewezen hoger
beroepen, omdat in een coëfficiënt meerdere variabelen
tot uitdrukking kunnen worden gebracht, waardoor er
minder nuances verloren gaan. Vervolgens heeft Franken-
reiter deze coëfficiënten verder geanalyseerd, maar focuste
daarbij niet op de A-G’s die veel afweken van de gemid-
delde coëfficiënt. En in plaats van scherpe conclusies te
trekken, ging Frankenreiter juist in op de beperkingen
die aan zijn bevindingen kleven. Hoewel Frankenreiter
steeds de namen van de A-G’s vermeldde, hebben deze
A-G’s verder weinig reden gehad om zich aangesproken
te voelen door zijn onderzoek.110 Het onderzoek van
Frankenreiter roept dus wat betreft de bezwaren tegen
het profileren van rechters weinig vragen op, veel minder
dan het onderzoek van Benesty.
Deze vergelijking van de onderzoeken van Benesty en
Frankenreiter legt de crux van de bezwaren tegen het
profileren van rechters bloot, namelijk dat deze bezwaren
zich voordoen wanneer het onderzoek naar wetenschap-
pelijke maatstaven ondeugdelijk is. Dat het bekritiseren
van de rechter door de onderzoeker als bezwaar wordt
opgevat, is in feite het gevolg van het tekortschieten van
de methoden van onderzoek en/of de presentatie van de
onderzoeksresultaten, niet van het type onderzoek. Uit
het onderzoek van Frankenreiter volgt namelijk dat
rechtswetenschappelijk kwantitatief jurisprudentieonder-
zoek naar rechters kan worden verricht zonder daarbij
kritiek te leveren op de rechter, wat in dat onderzoek
voortkomt uit de methodologie en de wijze waarop de
onderzoeksresultaten zijn gepresenteerd. In het onder-
zoek van Benesty kunnen daarentegen een groot aantal
tekortkomingen worden aangewezen. Zoals gezegd heeft
Benesty stevige conclusies getrokken, maar in de vorige
alinea is gebleken dat de methode en de onderzoeksresul-
taten deze conclusies niet ondersteunen. Het onderzoek
heeft veel weg van het vergelijken van appels met peren:
zo focuste Benesty op de rechters met de laagste en de
hoogste percentages afgewezen hoger beroepen, maar hij
liet niet zien in hoeverre deze zaken ook vergelijkbaar
waren. Benesty gaf geen inzicht in de relevante rechtsre-
gels, de feiten en de motiveringen waarmee de raadsheren
hun beslissingen hebben onderbouwd. Bij gebrek aan
deze informatie is een percentage afgewezen beroepen

Cadiet 2017, p. 48.107.
Zie paragraaf 4.3.108.
Benesty 2016.109.
Frankenreiter, Review of Law & Economics (14) 2018, p. 6-9.110.
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nietszeggend; de conclusies van Benesty zijn dus een
schot in de lucht.
Een ander kritiekpunt is dat Benesty eraan is voorbijge-
gaan dat er sprake was van meervoudige rechtspraak, met
wisselende samenstellingen van de meervoudige kamers.
Meervoudige rechtspraak en wisselende samenstellingen
doen zich bij bijna al het kwantitatieve jurisprudentieon-
derzoek naar rechters voor. Het probleem is dat uit de
uitspraken van een meervoudige kamer niet de opvattin-
gen van de individuele rechters kunnen worden afgeleid,
althans in rechtsstelsels als de onze, waarin majority,
concurring en dissenting opinions niet zijn toegestaan en
de raadkamer geheim is.111 Een bijkomend probleem van
meervoudige rechtspraak is dat de rechters meestal in
wisselende samenstellingen rechtspreken, wat het opstel-
len van groepsprofielen bemoeilijkt. Bij enkelvoudige
rechtspraak is het opstellen van profielen van individuele
rechters relatief eenvoudig, bij meervoudige rechtspraak,
zeker met wisselende samenstellingen, is dit aanmerkelijk
moeilijker doordat de opvattingen van de individuele
rechters verborgen blijven. Deze beperkingen kunnen
afbreuk doen aan de onderzoeksresultaten. Benesty is
daar echter aan voorbijgegaan, wat verdere vraagtekens
doet rijzen naar de juistheid van de conclusies die hij heeft
verbonden aan de percentages afgewezen hoger beroepen
van de voorzitters van de kamers. Het onderzoek van
Benesty is dus in meerdere opzichten een voorbeeld van
hoe het niet moet als rechtswetenschapper die beschrij-
vend kwantitatief jurisprudentieonderzoek naar rechters
verricht.
De slotsom van deze beschouwing is dat de wetenschaps-
ethische aanvaardbaarheid van beschrijvend en verklarend
kwantitatief jurisprudentieonderzoek naar rechters af-
hangt van de deugdelijkheid van het onderzoek, niet van
de categorie onderzoek. Voor de deugdelijkheid van het
onderzoek komt het aan op de gehanteerde methode en
de presentatie van de onderzoeksresultaten. Deze metho-
de en presentatie van de onderzoeksresultaten moeten
voldoen aan wetenschappelijke kernwaarden als gedegen-
heid, objectiviteit en betrouwbaarheid. Om hieraan te
voldoen, zal de wetenschapper zijn methoden zorgvuldig
moeten selecteren en voorzichtigheid moeten betrachten
in zijn oordelen. Deze wetenschappelijke eisen zijn alge-
meen van aard, ze zijn van toepassing op al het weten-
schappelijke onderzoek, wat uitdrukt dat er geen redenen
zijn om kwantitatief jurisprudentieonderzoek naar rech-
ters anders te behandelen dan andere soorten wetenschap-
pelijk onderzoek. Wel kunnen er enkele specifieke aan-
dachtspunten voor kwantitatief jurisprudentieonderzoek
naar rechters worden geformuleerd. In beginsel zal de
rechtswetenschapper zonder meer beschrijvend of verkla-
rend kwantitatief jurisprudentieonderzoek naar rechters
kunnen verrichten, mits het leveren van kritiek op rech-
ters wordt vermeden. De rechtswetenschapper moet
hiermee rekening houden bij het ontwerpen van de on-
derzoeksopzet, tijdens het onderzoek zelf en bij het
schrijven van de publicatie. In de kern moet de rechtswe-

tenschapper dus zien te voorkomen dat het profileren van
rechters omslaat in het bekritiseren van rechters.
Er kunnen echter omstandigheden zijn waaronder het
leveren van kritiek op rechters wel is gerechtvaardigd.
De kritiek op de rechter moet dan zijn voorzien van een
goede onderbouwing, en het onderzoek moet kunnen
bijdragen aan de kwaliteit van de rechtspraak. Het is
denkbaar dat een onderzoeker met een kwantitatieve
analyse van jurisprudentie kan aantonen dat bepaalde
rechters vooringenomen zijn, of dat sommige rechters
zich te afhankelijk opstellen ten opzichte van de uitvoe-
rende macht. In deze situaties zou het juist de taak van
de wetenschapper zijn om aan de bel te trekken, zodat
de rechtspraak en de wetgever ervan op de hoogte geraken
en zij actie zouden kunnen ondernemen. De wetenschap-
per heeft wel een goede reden nodig om een rechter te
bekritiseren. Ondersteunen de uitkomsten van het
kwantitatieve jurisprudentieonderzoek deze beweerde
conclusies echter niet, dan lopen de rechtspraak en de
rechters alsnog de hiervoor geschetste risico’s. Uiteinde-
lijk komt het voor de wetenschapsethische aanvaardbaar-
heid van kwantitatief jurisprudentieonderzoek naar
rechters er dus steeds op aan of de rechtswetenschapper
een degelijk, objectief en betrouwbaar onderzoek heeft
verricht. De verantwoordelijkheid van het onderzoek ligt
primair bij de rechtswetenschapper,112 maar er is ook een
rol weggelegd voor collega-wetenschappers. Zij kunnen
de kwaliteit van het onderzoek controleren, collegiaal en
in het kader van peer review. Daarnaast kunnen collega-
rechtswetenschappers slecht onderzoek bekritiseren, wat
dan de gevolgen van het profileren van rechters in het
onderzoek zou kunnen afzwakken.
Een aansluitende vraag is of deze wetenschappelijke eisen
ook gelden voor niet-wetenschappers wanneer zij
kwantitatief jurisprudentieonderzoek naar rechters ver-
richten. Dit soort onderzoek wordt immers ook buiten
de rechtswetenschap uitgevoerd, bijvoorbeeld door legal
tech-bedrijven. Ook het onderzoek van Benesty kan
hieronder worden geschaard, aangezien hij op het mo-
ment van publicatie voor een advocatenkantoor werk-
zaam was. De wetenschapsethische codes waren dus niet
op hem van toepassing. Dit betekent echter niet dat de
kritiek op Benesty onterecht is, want de eis van de deug-
delijkheid van het onderzoek kan ook aan niet-weten-
schappers worden gesteld. De bezwaren tegen het profi-
leren van rechters kunnen immers ook als gevolg van
niet-wetenschappelijk onderzoek optreden, zodat een
onderscheid tussen wetenschappers en niet-wetenschap-
pers niet is gerechtvaardigd. Bovendien is een deel van
de niet-wetenschappers gebonden aan eigen ethische co-
des of beroepsregels, zoals advocaten, die in relatie tot
hun beroep immers ook zorgvuldigheid moeten betrach-
ten.113 In welke mate deze beroepsethische standaarden
daadwerkelijk het onderzoek van advocaten en andere
beroepsbeoefenaars normeren, kan niet worden gezegd;
hiervoor is nader onderzoek vereist.

In Nederland is het geheim van de raadkamer neergelegd in artikel 7 lid 3 Wet RO.111.
Zie ook NWO 2018, p. 8.112.
Zie bijvoorbeeld voor advocaten Regels 1 (‘Beroepsplichten’), 8 (‘Geen onjuiste informatie’) en 12 (‘Zorgvuldigheid’) van de Gedragsregels
advocatuur, regelgeving.advocatenorde.nl/content/gedragsregels-advocatuur.

113.
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5. Conclusie

In dit artikel is de wetenschapsethische aanvaardbaarheid
van rechtswetenschappelijk kwantitatief jurisprudentie-
onderzoek naar rechters onderzocht. Er is achtereenvol-
gens aandacht besteed aan de bezwaren tegen het profile-
ren van rechters en de verschillende categorieën onder-
zoek, om daarmee de vraag te kunnen beantwoorden in
hoeverre dit soort onderzoek naar wetenschapsethische
maatstaven aanvaardbaar is. Deze vraag is beantwoord
in paragraaf 4, waarvan de belangrijkste conclusies als
volgt luiden. De bezwaren tegen het profileren van rech-
ters doen zich bij alle categorieën kwantitatief jurispru-
dentieonderzoek naar rechters voor, maar concentreren
zich op het beschrijvende en het verklarende onderzoek.
De reden hiervoor is dat de rechter bij deze categorieën
onderzoek kan worden bekritiseerd. Of de bezwaren te-
gen het profileren van rechters zich daadwerkelijk voor-
doen, hangt af van de kwaliteit van het onderzoek; de
onderzoeksmethode en de presentatie van de onderzoeks-
resultaten in het bijzonder. Uit deze eis van deugdelijk-
heid van onderzoek volgen enkele aandachtspunten voor
de onderzoeker die kwantitatief jurisprudentieonderzoek
naar rechters verricht. Een belangrijk aandachtspunt is
dat het bekritiseren van rechters alleen is gerechtvaardigd
als de onderzoeker diens kritiek op de rechter kan voor-
zien van een goede onderbouwing. Deze eis van deugde-
lijkheid van onderzoek is een algemeen voorschrift, dat
op al het wetenschappelijke onderzoek van toepassing
is. Dit betekent dat er geen redenen zijn om rechtsweten-
schappelijk kwantitatief jurisprudentieonderzoek naar
rechters anders te beoordelen dan andere soorten weten-
schappelijk onderzoek. De strekking van het betoog van
dit artikel is dan ook dat dit type onderzoek naar weten-
schapsethische maatstaven aanvaardbaar is, tenzij er aan-
wijzingen zijn voor het tegendeel.
Deze conclusies nuanceren het rapport-Cadiet en plaatsen
ook de beweegredenen van de Franse wetgever voor het
introduceren van het verbod op het hergebruik van de
rechterlijke identiteit uit rechtspraak in een ander licht.
Zoals is aangegeven in paragraaf 2, hebben Cadiet en de
Franse wetgever geen onderscheid gemaakt tussen het
profileren van rechters in de commerciële rechtspraktijk
en in rechtswetenschappelijk onderzoek. In dit artikel is
gebleken dat de bezwaren tegen het profileren van rech-
ters maar beperkt opgaan voor rechtswetenschappelijk
kwantitatief jurisprudentieonderzoek naar rechters. De
bezwaren geuit in het rapport-Cadiet en door de Franse
wetgever lijken dus betrekking te hebben op de commer-
ciële rechtspraktijk, en niet op de rechtswetenschap. Ge-
zien de doelen die de Franse wetgever nastreefde, is het
Franse verbod dus overinclusief, aangezien al het kwanti-
tatieve jurisprudentieonderzoek naar rechters onder de
strafbaarstelling valt. Ook zijn er vanuit wetenschaps-
ethisch perspectief geen andere redenen aangetroffen om
dit soort onderzoek te verbieden. De analyse van para-

graaf 4 vormt daarmee een argument tegen het Franse
verbod.
Een ander argument tegen het Franse verbod kan worden
ontleend aan artikel 10 EVRM, de vrijheid van menings-
uiting, in het bijzonder de daaronder begrepen academi-
sche vrijheid. Het spreekt voor zich dat het reguleren van
kwantitatief jurisprudentieonderzoek naar rechters in-
breuk maakt op dit grondrecht. De vraag is dan of deze
inbreuk gerechtvaardigd is. Dat is waarschijnlijk niet het
geval.114 Zo is het twijfelachtig of Frankrijk zich succesvol
kan beroepen op het legitieme doel van het waarborgen
van ‘het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke
macht’ (artikel 10 lid 2 EVRM), aangezien het verbod
ervoor zorgt dat de transparantie van de rechterlijke
macht afneemt, wat het publieke debat over de rechterlij-
ke macht kan ondermijnen. In de rechtspraak van het
EHRM is meerdere malen erkend dat het publieke debat
over de rechterlijke macht bescherming verdient.115 Maar
zelfs als sprake zou zijn van een legitiem doel, dan nog
stuit het Franse verbod hoogstwaarschijnlijk af op de
proportionaliteitstoets, de ‘noodzakelijkheid in een de-
mocratische samenleving’ (artikel 10 lid 2 EVRM). Om
te beginnen is de delictsomschrijving zeer ruim geformu-
leerd: niet alleen is al het kwantitatieve jurisprudentieon-
derzoek naar rechters verboden, ook kwalitatief jurispru-
dentieonderzoek lijkt onder het verbod te kunnen vallen.
Op dit punt is de formulering van het verbod dus ondui-
delijk. De wetenschapper die de grenzen van het verbod
wil opzoeken, is echter gewaarschuwd, want op overtre-
ding van het verbod staan gevangenisstraffen tot vijf jaar
en geldboetes tot € 300 000. Deze straffen komen als
disproportioneel over, en zullen wetenschappers afschrik-
ken om onderzoek naar rechters te verrichten. Het verbod
heeft derhalve grote gevolgen voor de academische vrij-
heid, die door artikel 10 EVRM wordt beschermd. Vol-
gens het EHRM moeten wetenschappers de waarheid
kunnen onderzoeken en verspreiden.116 Vanwege de rui-
me en onduidelijke formulering en de forse strafbedrei-
ging maakt het Franse verbod dit wat betreft kwantitatief
jurisprudentieonderzoek naar rechters onmogelijk. De
doelen van de Franse wetgever, voor zover deze doelen
uit de wetsgeschiedenis kunnen worden afgeleid,117 bieden
echter geen rechtvaardiging voor een dergelijk verstrek-
kend verbod, laat staan voor zulk een hoge strafbedrei-
ging. Het verbod is dus vrijwel zeker in strijd met arti-
kel 10 EVRM. In dit licht is het opmerkelijk dat de
Franse Conseil constitutionnel aan de vrijheid van menings-
uiting is voorbijgegaan in de constitutionele toetsing van
het Franse verbod; dit verbod werd namelijk alleen aan
het recht op een eerlijk proces getoetst.118

Het laatste argument tegen het Franse verbod is dat de
wetenschap zelf zou kunnen zorgdragen voor de regule-
ring van rechtswetenschappelijk kwantitatief jurispruden-
tieonderzoek naar rechters. Zoals gezegd doen de bezwa-
ren tegen het profileren van rechters zich voor wanneer

Klausmann, Forschungsstelle Legal Tech 26 juni 2019; Langford & Rask Madsen, Verfassungsblog 22 juni 2019.114.
Zie bijvoorbeeld EHRM 26 april 1995, ECLI:CE:ECHR:1995:0426JUD001597490, par. 33 (Prager en Oberschlick/Oostenrijk); EHRM
31 januari 2006, ECLI:CE:ECHR:2006:0131JUD006401600, par. 43 (Giniewski/Frankrijk).

115.

Zie bijvoorbeeld EHRM 23 juni 2009, ECLI:CE:ECHR:2009:0623JUD001708903, par. 21, 35 (Sorguç/Turkije); EHRM 19 juni 2018,
ECLI:CE:ECHR:2018:0619JUD002023306, par. 38 (Kula/Turkije).

116.

Zie paragraaf 2.117.
Conseil constitutionnel 21 maart 2019, nr. 2019-778, conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019778DC.htm. Zie ook paragraaf 2.118.
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het kwantitatieve jurisprudentieonderzoek naar rechters
ondeugdelijk is. In de wetenschap wordt de kwaliteit van
wetenschappelijk onderzoek op meerdere manieren be-
waakt, bijvoorbeeld door integriteits- en gedragscodes,
de mogelijkheid van peer review voorafgaand aan publi-
catie en, in algemene zin, het besteden van aandacht aan
de wetenschapsethiek, waaraan ook dit artikel een bijdra-
ge levert. Als de wetenschap zelf de kwaliteit van kwanti-
tatief jurisprudentieonderzoek naar rechters zou kunnen
waarborgen, dan is een wettelijke regeling van dit soort
onderzoek overbodig. Bovendien is zelfregulering door
de wetenschap minder ingrijpend en daarom wenselijker
dan regulering door de wetgever; de wet wordt immers
gehandhaafd door het strafrecht of het bestuursstrafrecht.
Een bijkomend risico van handhaving is dat wetenschap-
pers zich mogelijk meer zullen beperken dan nodig is,
zeker als er forse straffen op overtreding van de wet staan,
wat bijvoorbeeld bij het Franse verbod het geval is.
Bij de zelfregulering van de kwaliteit van kwantitatief
jurisprudentieonderzoek naar rechters zouden de ethische
commissies van de rechtenfaculteiten een belangrijke rol
kunnen spelen. De ethische toetsing van empirisch-juri-
disch onderzoek wordt gebruikelijker aan de Nederlandse
rechtenfaculteiten. De ethische commissies verlenen toe-
stemming aan de onderzoeker voorafgaand aan het onder-
zoek, en kunnen ook gedurende het onderzoek een vinger
aan de pols houden. Deze toetsing moet voorkomen dat
er aan de rechtenfaculteiten onderzoek wordt verricht
dat niet door de beugel kan. Het ligt voor de hand dat de
ethische commissies ook het kwantitatieve jurispruden-
tieonderzoek naar rechters toetsen; dit soort onderzoek
zal meestal verplicht moeten worden voorgelegd voor
een ethische beoordeling omdat de onderzoeker de
persoonsgegevens van de rechters verwerkt, waardoor
de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
van toepassing is. Als de ethische commissies dan ook de
kwaliteit van het onderzoek zouden beoordelen, zouden
zij daarmee kunnen voorzien in de gewenste zelfregule-
ring van kwantitatief jurisprudentieonderzoek naar
rechters. Vraag is wel of de ethische commissies hier zelf
al rekening mee houden. Wat dit betreft zou het raadzaam
kunnen zijn om het standpunt van de ethische commissies
ten aanzien van dit soort onderzoek te expliciteren, zodat
de onderzoekers weten waar zij aan toe zijn. De rechten-
faculteiten kunnen daarmee een steentje bijdragen aan
een ethische beoefening van rechtswetenschappelijk
kwantitatief jurisprudentieonderzoek naar rechters.
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