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‘Gerechtvaardigd vertrouwen in justitie?’ 

Het CPG is in 1970 opgericht door Frans Duynstee, bij wie ik van 1976 tot 1980 medewerker was. Dat 
was een bijzondere tijd, ook een hele bijzondere ervaring. Ik ben ervan getuige geweest hoezeer hij 
parlementaire geschiedenis een warm hart toedroeg. Toen ik voorstelde om te promoveren op het 
parlementaire stelsel daagde hij mij uit om mij te concentreren op de parlementaire geschiedenis. 
Uiteindelijk promoveerde ik bij Ernst Hirsch Ballin op de toegang tot de rechter. 

Geschiedenis 

Als Nationale ombudsman – van 2005 tot 2014 – heeft het ministerie van Justitie, dat voor burgers 
een zo belangrijke rol vervult, steeds mijn bijzondere aandacht gehad. Daarom heb ik met veel 
interesse het jaarboek Het geplaagde ministerie van Justitie gelezen. Wellicht werd ik door menigeen 
bij dat ministerie en in het bijzonder door de achtereenvolgende verschillende bewindspersonen als 
een institutionele plaaggeest ervaren. Eén herinnering is mij scherp bijgebleven en betrof de dood in 
2013 van de Russische activist Aleksandr Dolmatov die als asielzoeker zich in het detentiecentrum 
Rotterdam van het leven beroofde omdat hij geen uitweg meer zag. De justitieketen had vele fouten 
gemaakt: hij had helemaal niet in bewaring moeten zitten, hij had geen toegang tot zijn advocaat en 
hij kreeg niet de noodzakelijke medische zorg. Fred Teeven overleefde als verantwoordelijk 
staatssecretaris ternauwernood het Kamerdebat over dit meervoudig falen. Het tv-programma 
Nieuwsuur vroeg mij om vanuit Wenen, waar ik toen als ombudsman was, virtueel – net als nu 
tijdens Covid – mijn commentaar te geven. Hoe geloofwaardig is justitie? 

Geloofwaardigheid 

Het onderwerp geloofwaardigheid van de overheid vormde een rode draad in mijn werk als nationale 
ombudsman. Het gaat er in het werk van de ombudsman niet om dat burgers ‘hun zin’ krijgen, maar 
dat ze zich rechtvaardig behandeld voelen. Hoe kunnen overheidsorganisaties en ambten als 
ministers, staatssecretarissen, burgemeesters, maar ook de politie en justitie geloofwaardig 
functioneren? Wat is de basis voor vertrouwen in justitie? In mijn jaarverslagen heb ik de 
verschillende kanten van dit vraagstuk proberen te ontrafelen, mede aan de hand van de duizenden 
zaken die we behandelden. Daarbij heb ik steeds de transformatie van staatsmacht naar gezag 
centraal laten staan. Een van de belangrijkste grondslagen voor vertrouwen is transparantie, juist een 
onderwerp waarmee justitie steeds geworsteld heeft, mede omdat voor de politieke verantwoording 
cruciale informatie en onderliggend feitenmateriaal zoek bleken. Het uit de wind houden van de 
bewindspersoon door het manipuleren van feiten en informatie is bij justitie een grondtoon van de 
bedrijfscultuur geworden. Macht, geen gezag. 

Conflict 

Het kan zijn dat mijn herinnering niet exact genoeg is om als – geloofwaardige – bijdrage aan de 
parlementaire geschiedenis te dienen, maar bij lezing van het jaarboek kwam in mijn herinnering op 
dat ik op een gegeven ogenblik als ombudsman in gesprek ging met minister Ivo Opstelten en 
staatssecretaris Fred Teeven vanwege oplopende spanning tussen ’justitie’ en de ‘ombudsman’. Ik 
had met geen van beiden een persoonlijke band, dus het was een nogal opmerkelijke ontmoeting. 
Het onderwerp van gesprek was dat ik naar aanleiding van een aantal zaken had gemeld dat het 
ministerie van Justitie zich eigenlijk niets van de adviezen van de ombudsman aantrok. De strekking 
van het gesprek was buitengewoon vriendelijk, maar uiteindelijk was het toch zo dat minister 



Opstelten en staatssecretaris Teeven het wel een beetje ongelukkig vonden dat ik zo duidelijk had 
gezegd dat ze zich weinig aantrokken van de oordelen van de nationale ombudsman. Ik denk dat 
naar Haagse politieke begrippen zij beiden de nationale ombudsman ‘terug in zijn hok wilden 
duwen’. Macht, geen gezag. 

Ik vond dat een boeiende ontmoeting waaraan ik moest denken toen ik de bijdrage van Bert 
Kreemers aan het jaarboek las: ‘Gevierd, dolend en vermalen op het ministerie: Ivo Opstelten’. 
Kreemers kenschetst de situatie bij het ministerie als volgt: ‘Het ministerie van Veiligheid en Justitie 
kende een politieke leiding van onverdunde VVD-signatuur. In de woorden van Teeven: “We 
vormden een hecht koppel. We haalden bijna dagelijks de krant met dingen waar we mee bezig 
waren. De ene dag kwam Opstelten in het nieuws, de andere dag was ik aan de beurt.” Een 
goednieuwsshow die niet bij iedereen in goede aarde viel en vaak de problemen maskeerde 
waarmee de politie, het gevangeniswezen en de immigratiedienst dagelijks worstelden.’1 
 
Tegenkrachten 
Het boeiende van de woorden van Fred Teeven is dat de politieke drift of politieke passie van het 
VVD-tweetal heel duidelijk tevoorschijn komt, maar als nationale ombudsman had ik ervaren dat ze 
in de vaart van hun politieke gedrevenheid eigenlijk geen kritiek, geen tegenkracht konden 
verdragen. Hoewel dit ergens wel voor de hand ligt, zou ik het omgaan met kritiek als tegenkracht als 
thema willen belichten. Wij leven in een parlementaire democratie en volledig en juist informeren 
van de Eerste en Tweede Kamer als onderdeel van hun controlerende functie vormt hoeksteen van 
dit stelsel. De vertrouwensregel is hier ten nauwste mee verbonden en op die manier komt het 
stelsel van kracht en tegenkracht in het parlementair stelsel het beste tot uitdrukking. 
 
Onlangs heb ik een bijdrage geleverd aan een boek met als titel: Instituten van de staat2, waarbij ik 
aan de orde heb gesteld de vraag: wat maakt een staat sterk? Wat zorgt er voor dat een staat goed 
functioneert en alle instituties vooral goed functioneren? En mijn antwoord op die vraag is mede 
gebaseerd op mijn ervaring als rechter, als nationale ombudsman, maar nu ook als lid van de 
Europese Rekenkamer. Eén van de belangrijkste factoren voor versterking van instituties en 
organisaties is ‘terugkoppeling’. Dat betekent dat er van onafhankelijke, onverdachte kant 
gereflecteerd wordt op wat zichtbaar is, wat er zich afspeelt, en dat de betrokkenen zich daar ook 
wat van aantrekken. Dat wil zeggen dat men openstaat voor kritiek en integer omgaat met tegenspel. 

Verzwakte terugkoppeling 

We kunnen constateren dat er in ons constitutionele bestel belangrijke 
terugkoppelingsmechanismen zijn, zoals de rechter, de algemene rekenkamer, de nationale 
ombudsman en onafhankelijke onderzoeksinstituten, maar dat de effectiviteit van hun tegenspel in 
de afgelopen decennia is aangetast. Ik vind dat een ernstige zaak. We zien ook een verzwakking van 
de terugkoppelende, controlerende functie van het parlement, dat toezicht houdt op het goed 
functioneren van de ministers en staatssecretarissen, het goed reilen en zeilen van de ministeries. 
We zien bij beide recente parlementaire onderzoeken (naar uitvoeringsorganisaties en de 
belastingdienst inzake de kinderopvangtoeslagen), waarvan de hoorzittingen net zijn afgerond, dat 
ministeries, zoals het ministerie van Financiën (maar ook Justitie), ernstig in de problemen komen 
doordat de Tweede Kamer eigenlijk te partijdig wordt, te zeer geleid door partijpolitieke 

                                                           
1 Bert Kreemers, ‘Gevierd, dolend en vermalen op het ministerie: Ivo Opstelten’, in: C.C. va Baalen e.a. (red.), 
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Citaat Teeven alhier. 
2 A. Brenninkmeijer, ‘Een sterke staat’, in: E.R. Muller, H. Kummeling en R. Nehmelman, Instituten van de staat 
(Deventer 2020). 



overwegingen. Regering en parlementaire meerderheid verkeren in een permanente monistische 
omstrengeling. Onafhankelijke kritiek vanuit de Tweede Kamer, als die dan van de oppositie komt, is 
veelal gewichtsloos, in die zin dat die kritiek zoveel mogelijk wordt gepasseerd. Wat overblijft is 
veelal een vrij bloedeloze strijd over de vraag of het parlement juist en volledig geïnformeerd is. En 
dat is een beeld dat ik heb overgehouden aan de periode dat ik nationale ombudsman was, maar 
daarna heb ik daar weinig in zien veranderen, eerder zien verslechteren.  

Crisis op crisis 

Nu is het zo dat het ministerie van Justitie, of ‘Veiligheid en Justitie’, of ‘Justitie en Veiligheid’ – geef 
het een naam – crisis op crisis stapelt. Het jaarboek geeft daar een helder verslag van, maar stelt ook 
aan de orde de vraag: hoe komt dat en wat valt er aan te doen? Dat vind ik een intrigerende vraag. 
En die vraag verleng ik nog een beetje, namelijk: gegeven de vele crises waarmee Justitie en 
Veiligheid al meer dan een decennium is geconfronteerd – waarom verandert er niets, waarom lukt 
het niet om te verbeteren? Dat geldt voor de Belastingdienst, maar op gelijke wijze ook voor Justitie. 
Zouridis noemt in zijn bijdrage drie oplossingen: versterk de onafhankelijkheid van het ministerie, 
versterk de operationele vervlechting (betere interne samenwerking) en versterk over de hele linie 
het justitie-ethos. 

Mijn kernvraag is: Waarom verandert er eigenlijk niets? Mijn antwoord op die vraag is vrij simpel. 
Wat we gemakkelijk over het hoofd zien is dat het niet alleen gaat om verschillende deelproblemen, 
bijvoorbeeld het op orde hebben van de informatiehuishouding in een ministerie, of het feit dat de 
minister iets onjuist heeft gemeld aan de Tweede Kamer, of dat er opeens een document boven 
water komt dat de minister in verlegenheid kan brengen of dat een minister zichzelf niet aan door 
hem streng afgekondigde regels houdt en dergelijke. Nee, het gaat om een probleem dat veel dieper 
gaat en dat je dus niet kunt oplossen door te zeggen: we gaan voortaan zorgvuldiger om met 
informatie en we bieden excuus aan bij fouten. En dat diepere, dat zit ’m in het woord ‘systeem’. Wij 
moeten een ministerie – maar ook de hele overheid – beschouwen als een systeem, en dat systeem 
functioneert met grote wetmatigheid en heeft zo een enorm geheugen in de zin van bestendigheid. 
Ik heb dat zelf ook meegemaakt. Op het moment dat je aanklopt bij het ministerie van Justitie, merk 
je dat je te maken hebt met een logge organisatie, met een heel krachtige ambtelijke ordening, waar 
heel moeilijk verandering in is te brengen.  

Politiek opportunisme 

Soms kon ik als nationale ombudsman succes boeken, maar vaak niet. Wat mij opvalt is dat dat 
systeemgedrag van het ministerie van Justitie en Veiligheid in de afgelopen jaren verdiept is in een 
negatieve richting, waarbij opportunisme – politiek opportunisme – een belangrijke rol speelt. Het 
dienen van de politieke doelstellingen van de bewindspersonen blijkt meer en meer voorop te staan. 
En dat zelfs de top van het ministerie in die politieke richting gebogen wordt, mede door – ik mag het 
volgens Haagse mores niet hardop zeggen – partijpolitieke benoemingen in ministeries. De 
benoeming destijds van Pieter de Cloo (VVD) als secretaris-generaal op Justitie (2012-2015) vormde 
daarvan een voorbeeld. Die benoeming ging tegen (deskundige) ambtelijke adviezen in. Die politieke 
benoemingen betekenen dat de onafhankelijke functie van de professionals van Justitie – die 
essentiële onafhankelijkheid – onder druk komt te staan. Dat kon bij de relatie tussen Justitie en het 
WODC zo zijn, dat kan bij het Openbaar Ministerie op een bepaald moment aan de orde zijn, maar 



dat doet zich nu bijvoorbeeld ook voor bij de rechterlijke macht, die min of meer als een buitendienst 
van het ministerie van Justitie en Veiligheid georganiseerd is3.  

Moreel leiderschap 

Wat noodzakelijk is, is een systeeminterventie. Dus niet het oplossen van deelproblemen, maar een 
systeeminterventie die zou ik willen benoemen als het terugvinden van moreel leiderschap.4 Het 
ministerie van Justitie moet moreel leiderschap tonen, door zich te bezinnen op enerzijds de logos, 
van de regels en budgetten die aan de orde zijn, ten tweede de pathos, de emoties, die verbonden 
zijn met het Justitie-vak, maar ook met wat Justitie doet in de samenleving. Maar vooral, en dat is de 
derde dimensie van moreel leiderschap: ethos. Het ministerie heeft in de afgelopen 25 jaar tijdelijk 
het logo van de rechtspraak vrouwe justitia weggenomen en weer losgelaten. De feminiene Justitia 
verbeeldt echter de deugd van justitie, als onpartijdig en onafhankelijk.  

Spiegel 

Waar staan wij eigenlijk voor? Iedere medewerker van het ministerie van Justitie, en in de eerste 
plaats de ministers en de staatssecretarissen, maar ook de top van het ministerie, moet iedere 
ochtend voor de spiegel gaan staan, in de spiegel kijken en zich afvragen: waarom doe ik dit 
eigenlijk? En als het antwoord dan luidt: ‘We halen bijna dagelijks de krant met dingen waar we mee 
bezig zijn; de ene dag komt de minister in het nieuws, de andere dag de staatssecretaris, een goed-
nieuws-show, die niet bij iedereen in goede aarde zal vallen, maar wij maken daar goede sier mee.’ 
Als dat het antwoord is wat ’s morgens in de spiegel wordt gegeven, dan moet je aanvoelen dat het 
misgaat met het ministerie van Justitie. Er is nog een lang weg te gaan en ik wens het ministerie van 
Justitie en Veiligheid heel veel succes bij het terugvinden van de weg in de richting van moreel 
leiderschap en daarmee gerechtvaardigd vertrouwen in Justitie schept. Gezag in plaats van macht. 

Dank u voor uw aandacht. 
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