
Hoi Sven,

Bedankt voor je reactie.

Als je verder gaat lezen op de door mij aanbevolen links zul je waarschijnlijk begrijpen dat ik niet 
op de eerste plaats individuele rechters wil aanpakken maar het defacto hierarchieke apparaat 
Rechterlijke Macht. Ik ben benieuwd hoe het lezen van een en ander je bevalt.

groetjes

Joep Zander

http://joepzander.nl +31 570-621784
Op 17-08-17 om 18:50 schreef Ranada van Kralingen:
>
> Beste Joep,
>
>
> Ik bedoelde inderdaad 'op' en niet 'of'. Verder zie ik op dit moment geen heil in een openbare 
discussie of een lange uitwisseling van comments onder je blog, omdat mijn prioriteit nu ligt bij de 
onderzoeksrechter, maar ik wens je succes met het openbaar maken van alle uitspraken als je denkt 
dat advocaten van ouders zich hierdoor beter op een zitting kunnen voorbereiden, enz.
>
>
> Heksenjacht bedoel ik uiteraard figuurlijk en niet emotioneel, want er zijn gewoon teveel rechters 
en teveel uitspraken (en je hebt alleen de uitspraak en vaak niet het bijbehorende dossier/hoe herken
je dan de leugens?) want ten eerste lijkt het me zeer moeilijk rechters te vervolgen en zelfs als dat 
lukt dan vinden ze daar wel weer wat op. Er was ooit een gezinsvoogd vervolgd voor de zaak 
Savanna, maar daarna nooit meer. Ik zou liever inzetten op rechters betere instrumenten geven om 
goed te toetsen. Het is tenslotte niet de fout van de rechterlijke macht dat Veilig Thuis - jeugdzorg - 
RvdK zo sterk met elkaar verweven zijn. Dat was de intentie van de politiek, dus daar moeten we 
uiteindelijjk zijn om de wet aan te passen en de handelswijze van jeugdwerkers en 
raadsmedewerkers te verbeteren.
>
>
> Een andere lezer van jouw blog in mei (?) schreef eveneens dat de overheid niet kan handhaven. 
Daar zit voor mij eerder het probleem dan bij de rechters, want die zijn een soort afspiegeling van 
het maatschappelijk sentiment. Eist men 'harder ingrijpen' door dikke Telegraafkoppen over 
gezinsdrama's , dan komen er opeens meer UHP's op aangeven van jeugdzorg en de Raad, omdat 
het 'politiek' is en geen echt proces. Een paar jaar vóór de Transitie gingen opeens de OTS-sen 
dramatisch naar beneden, omdat de GI's zichzelf vriendelijk wilden verkopen aan de gemeenten.
>
>
> Juist omdat ik de intelligentie van veel rechters erg laag inschat ga ik voor nauwkeuriger 
wetgeving en het aan banden leggen van de Raad door een onderzoeksrechter. Dan zijn we ook 
meteen verlost van die oeverloze discussie over 'waarheidsvinding'. Maar als jij rechters persoonlijk



wil aanpakken, mijn zegen heb je. Ik zal daar alleen geen campagne voor voeren. Dat gezegd 
hebbende, zal ik een aantal dingen gaan lezen die je me hebt aanbevolen.
>
>
> mvg.
>
>
> Sven
>
>
> Van: Joep Zander <joep@joepzander.nl>
> Verzonden: woensdag 16 augustus 2017 21:17
> Aan: Ranada van Kralingen
> Onderwerp: Re: Reactie Peter Prinsen
>  
>
> Oh ja ik was al weer druk aan het reageren op de reactie van Sven. Maar dat heb ik maar weer 
even weg gehaald in afwachting van antwoord op de vraag of jullie/Sven een publieke dicussie 
hierover wensen te vermijden.
>
>
> hieronder wel even een kopie van wat ik geschreven had tot nu toe. Als jullie willen dat ik Svenś 
reactie weghaal dan wil ik dat wel overwegen??
>
>
>
> ---------------------
>
> Waarschijnlijk bedoelde je te zeggen dat er geen heksenjacht moet komen op (niet of) foute 
rechters. Door je typefoutje realiseer ik me nu pas dat ik toch wel weer wat moeite krijg met je 
reactie. Het woord heksenjacht lijkt me een emotiewoord en geen onderbouwing van je argument. 
Ik pleit voor het opheffen van de praktische straffeloosheid van rechters en hun (vaak crimineel 
opererende) organisaties. Ik zie niet in wat daar tegen is. Ik onderbouw mijn standpunten altijd met 
argumenten en ik dacht dat jij dat ook vaak deed. Als je de argumenten hebt gemist volg dan even 
de links in dit blog.
>
>
> ----------------
>
>
>
>
> In antwoord op Sven Snijer.
>
> We zijn het erover eens dat van rechters mag worden verwacht dat ze de wet uitvoeren. Ik heb 25 
jaar ervaring met parlementariërs over dit onderwerp. De praktijk is dat ze gewoon verschrikkelijk 
bang zijn voor de rechterlijke macht Echt waar. (lees alles wat ik daarover schreef op het dossier 
http://vaderseenzorg.nl/rechtersdicatuur.html). Dus zal het van burgers moeten komen. Het 
vervolgen rechters vervolgen die hun macht misbruiken om valsheid in geschrifte te plegen is 
volgens de wetgever met verhoogde strafmaat strafbaar. Dat gewoon eens een keer gaan doen is 
zeker geen heksenjacht.



> Realiseer je dat al die juristen, inclusief de heer Prinsen ook doodsbang zijn voor de rechterlijke 
macht en daarom van die verwrongen standpunten innemen over dit soort onderwerpen die er 
uiteindelijk op neer komen, nadat hun argumenten zijn uitgeput, gaan verkondigen dat het halen van
winst iets te maken zou hebben met het bevechten van windmolens. Ik roep je echt op om eens 
zelfstandig dit onderwerp door te ploegen. Ik snap dat het je
>
>
>
> groetjes
>
>
>
>
>
> Joep Zander
>
> http://joepzander.nl +31 570-621784
> Op 16-08-17 om 15:17 schreef Joep Zander:
>>
>> Oh ja, een prima idee van je om een gezamenlijk blog te schrijven. Daarvoor is het uiteraard wel
van belang ons in elkaars standpunten te verdiepen. Maar een publieke discussie lijkt me ook nooit 
weg. Waarom niet een gezamenlijk VLOGje
>>
>>
>> oh ja ; ik was nog vergeten Sven uit de tags van de blog te halen. Heb ik nu ook gedaan
>>
>>
>> groetjes
>>
>>
>>
>> Joep Zander
>>
>> http://joepzander.nl +31 570-621784
>> Op 16-08-17 om 15:02 schreef Joep Zander:
>>>
>>> Hoi Ranada,
>>>
>>>
>>> Dank voor het prettige gesprek. Ik heb begrepen dat Sven liever niet heeft dat ik zijn naam 
specifiek noem daarom heb ik die ook uit mijn blog verwijderd. Wel wil ik jullie heel eerg op het 
hart drukken niet zomaar af te gaqan op juristen die over dit onderwerp maar wat roepen en met hun
titel in de hand anderen imponeren.. Zie daartoe ook mijn blog op: 
https://joepzander.wordpress.com/2017/07/23/quis-custodiet-ipsos-custodes-misvattingen-over-
openbaarheid-van-uitspraken/
>>>
>>>
>>> Lees ook Prinsen zijn reactie op mijn reactie in de mail die hij vie jullei aan mij liet doorsturen.
>>>
>>>
>>> groetjes
>>>



>>>
>>> Joep Zander
>>>
>>> http://joepzander.nl +31 570-621784
>>> Op 15-08-17 om 21:18 schreef Ranada van Kralingen:
>>>>
>>>> Ik vergeet er nog bij te zeggen, dat volgens het concept van Huib Struyken en de 
onderzoeksrechter, degene die het onderzoek uitvoert (alle getuigen oproept) niet dezelfde rechter is
als degene die de uitspraak doet. Dat voorkomt dat een rechter zijn eigen VOTS moet beoordelen, 
14 dagen na de uithuisplaatsing. Dat is ook een belangrijke reden dat nu zoveel UHP's op verkeerde
gronden niet snel worden teruggedraaid.
>>>>
>>>>
>>>> Sven
>>>>
>>>>
>>>> Van: Joep Zander <joep@joepzander.nl>
>>>> Verzonden: dinsdag 15 augustus 2017 20:00
>>>> Aan: Ranada van Kralingen
>>>> Onderwerp: Re: Reactie Peter Prinsen
>>>>  
>>>>
>>>> Hoi Sven,
>>>>
>>>>
>>>> Rechters houden zich massaal niet aan de wet en er zijn er een paar die er echt een zootje van 
maken. Zoiets los je niet op door wetswijzingen die weer moeten worden uitgevoerd door rechters 
die al decennia lang bewijzen zich niet aan de wet te houden. Wat heeft een rechtmatigheidstoets 
voor zin als er gelogen kan worden door rechters zelf.
>>>>
>>>>
>>>> Rechters plegen massaal valsheid in geschrifte op diverse manieren, maar in ieder geval in 
99% van de uitspraken in het familierecht door voor te doen of ze openbaar zijn uitgesproken. Maar
nog veel meer. Ik denk dat ik je dat niet hoef uit te leggen. Ook veel andere strafrechtelijke 
gedragingen worden nu verstopt achter geheime rechtspraak.
>>>>
>>>>
>>>> Rechters voeren al decennia lang de wet niet uit over behoud van omgang, gezamenlijk gezag
en gelijkwaardig ouderschap (en dan heb ik het alleen nog maar even over mijn specialismes). 
Rechters dienen zich te gedragen. Op crinmineel gedrag staat in geval van ambtsdragers meestal 
een verhoogde strafmaat. Maar er is geen OM dat rechters voor zulke zaken wil vervolgen. Daar is 
dus publieke druk voor nodig. Controle door de burgerij. De wet is van ons en voor ons.
>>>>
>>>>
>>>> Natuurlijk is er nog veel meer nodig (burgerbetrokken klachtrecht, burgerbetrokken 
benoemeingsprocedures). Zie ook het door ons uitgegeven persbericht naar aanleiding van de 
doorbraak in openbaarheid.
>>>>
>>>>
>>>> Al;s we iets willen bereiken zullen we met zijn allen het lef moeten opbrengen om ons te 
laten zien in en bij de rechtbanken. Om inzage te eisen, om toegang te krijgen, om recht te eisen. 
Kunnen we daar niet een lijn in trekken?



>>>>
>>>>
>>>> Zie ook mijn toespraak vorig jaar op het malieveld.
>>>>
>>>>
>>>> groetjes
>>>>
>>>>
>>>> Joep Zander
>>>>
>>>> http://joepzander.nl +31 570-621784
>>>> Joep Zander; schrijvend kunstenaar en pedagoog
>>>> joepzander.nl
>>>> persoonlijke site van pedagoog Joep Zander, schrijver en kunstenaar. Met een overzicht van 
zijn kunst en publicaties. Over zijn eigen kinderen.
>>>> Op 15-08-17 om 18:39 schreef Ranada van Kralingen:
>>>>>
>>>>> Hoi,
>>>>>
>>>>>
>>>>> Zoals gezegd, ik heb me hier niet intensief mee beziggehouden, dus ik vraag me dan af wat 
het beoogde doel is van de beschikbaarheid van alle uitspraken. Ik stel me
>>>>>
>>>>> voor dat je dan een soort zwartboek kunt maken van rechters die 'teveel' OTS of UHP's 
toekennen of op merkwaardige gronden?
>>>>>
>>>>>
>>>>> Is het dan de bedoeling om bepaalde rechters persoonlijk aan te wijzen als incompetent of 
gaat het om de analyse van de (zwakke) grond van zijn/haar beslissingen om het jeugdrecht in het 
algemeen te bekritiseren?
>>>>>
>>>>>
>>>>> Het lijkt mij de snelste weg als we ons rechtstreeks richten tot de politiek (via de druk van 
de publieke opinie) om het rechtssysteem te hervormen en via een rechtmatigheidstoets -naar het 
voorbeeld van het strafrecht- de toetsingsmogelijkheden van rechters te vergroten. Anders moet je 
iedere keer hoofdelijk elke rechter
>>>>>
>>>>> zijn handel en wandel gaan naspeuren.
>>>>>
>>>>>
>>>>> Mvg,
>>>>>
>>>>>
>>>>> Sven
>>>>>
>>>>>
>>>>> Van: Joep Zander <joep@joepzander.nl>
>>>>> Verzonden: dinsdag 15 augustus 2017 14:03
>>>>> Aan: Ranada van Kralingen
>>>>> Onderwerp: Re: Reactie Peter Prinsen
>>>>>  
>>>>>



>>>>> Hoi Sven,
>>>>>
>>>>>
>>>>> Ik vind die discussie over openbaarheid van uitspraken wel belangrijk en het lijkt me 
duidelijk dat ik ook vind dat er algehele openbaarheid van zittingen moet komen. Dat is niet de 
exclusieve mening van Peter Prinsen of Jan van Ruth of mijzelf maar er is door KOG een hele 
kaartenactie voor gevoerd en daar heb ik ook aan meegedaan.
>>>>>
>>>>>
>>>>> Ik heb nooit ergens beweerd dat het wettelijk verplicht is alles te publiceren overigens. Maar
alles moet wel openbaar zijn.
>>>>>
>>>>>
>>>>> Maar ben je er dan wel voor dat alle uitspraken dan toch openbaar zijn, ook al worden ze 
niet gepubliceerd. En vindt je dat rechters zich gewoon aan de wet moeten houden? Moet het daar 
niet gewoon mee beginnen.
>>>>>
>>>>>
>>>>> vriendelijke groet
>>>>>
>>>>>
>>>>> Joep Zander
>>>>>
>>>>> http://joepzander.nl +31 570-621784
>>>>> Op 15-08-17 om 12:17 schreef Ranada van Kralingen:
>>>>>>
>>>>>> Beste Joep,
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> Ik denk dat het teveel eer is om een hele discussie op te starten over één uitspraak van mij. 
Zeker als het gaat om een terrein waar ik me
>>>>>>
>>>>>> normaal gesproken niet begeef (openbaarheid van rechtszittingen) waar ik niet meer mee 
voor had dan me aan te sluiten bij het standpunt
>>>>>>
>>>>>> van Peter Prinsen dat openbaarheid van zitting betekent dat er tijdens de zitting mensen/ 
jounalisten aanwezig mogen zijn.
>>>>>>
>>>>>> Dat is waar indertijd oud-advocaat Jan van Ruth op onze blog voor gepleit heeft.
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> Ik vind inderdaad dat alleen die gerechteljike uitspraken gepubliceerd moeten worden waar
een precedentwerking vanuit gaat.
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> Met vriendelijke groet,
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> Sven
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> Van: Joep Zander <joep@joepzander.nl>



>>>>>> Verzonden: dinsdag 15 augustus 2017 10:30
>>>>>> Aan: Ranada van Kralingen
>>>>>> Onderwerp: Re: Reactie Peter Prinsen
>>>>>>  
>>>>>>
>>>>>> Hoi Sven,
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> Ik had al aangekondigd om misschien een blog te wijden aan oa jouw mening over 
openbaarheid van uitspraken.
>>>>>>
>>>>>> Voordat ik daaraan begin zou ik je in ieder geval nog een keer willen verzoeken om je 
onderstaande argument nog eens goed te overdenken
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> 'Gelijkluidende uitspraken allemaal publiceren zou een overdaad creëren waar niemand 
meer de weg in weet te vinden..'
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> Ik denk dat jij een zelfstandig denkend mens bent dus ik verbaas mij hier nogal over. 
Voordat ik in een blog de publieke discussie aanga is het misschien verstandig even te checken of 
dat echt jouw argument is.
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> Vriendelijke groet
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> Joep Zander
>>>>>>
>>>>>> http://joepzander.nl +31 570-621784
>>>>>> Joep Zander; schrijvend kunstenaar en pedagoog
>>>>>> joepzander.nl
>>>>>> persoonlijke site van pedagoog Joep Zander, schrijver en kunstenaar. Met een overzicht 
van zijn kunst en publicaties. Over zijn eigen kinderen.
>>>>>> Op 05-08-17 om 13:49 schreef Joep Zander:
>>>>>>>
>>>>>>> Dag Sven,
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>> Ik zal op onderstaande hoop ik later uitgebreid, mogelijk publiek, reageren. Vooralsnog 
zou ik je willen verzoeken of je je misschien een keer in de onderwerpen zou willen verdiepen. 
Zowel in het onderwerp Prinsen als het onderwerp Openbaarheid van uitspraken.
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>> En een ding alvast. Ik bepaal de kampen niet nee. Dat heb ik ook niet beweerd.
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>> vriendelijke groet
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>>



>>>>>>> Joep Zander
>>>>>>>
>>>>>>> http://joepzander.nl +31 570-621784
>>>>>>> Joep Zander; schrijvend kunstenaar en pedagoog
>>>>>>> joepzander.nl
>>>>>>> persoonlijke site van pedagoog Joep Zander, schrijver en kunstenaar. Met een overzicht 
van zijn kunst en publicaties. Over zijn eigen kinderen.
>>>>>>> Op 05-08-17 om 12:52 schreef Ranada van Kralingen:
>>>>>>>>
>>>>>>>> Dag Joep,
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>> Zoals ik het begrepen heb worden op rechtspraak.nl alleen die uitspraken gepubliceerd 
die iets nieuws toevoegen aan het geheel. Gelijkluidende uitspraken allemaal publiceren zou een 
overdaad creëren waar niemand meer de weg in weet te vinden. Peter heeft nooit beweerd dat alle 
uitspraken erop te vinden zijn.
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>> Ik vind je uitspraak dat Peter 'definitief in het kamp der tegenstanders' is 
terechtgekomen merkwaardig. Bepaal jij de kampen? Laten we mensen beoordelen op hun hele
>>>>>>>>
>>>>>>>> staat van dienst over een langere periode van tijd en niet op een actueel meningsverschil
of spraakverwarring.
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>> Groet,
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>> Sven
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>> Van: Joep Zander <joep@joepzander.nl>
>>>>>>>> Verzonden: zaterdag 5 augustus 2017 10:14
>>>>>>>> Aan: Ranada van Kralingen
>>>>>>>> Onderwerp: Re: Reactie Peter Prinsen
>>>>>>>>  
>>>>>>>>
>>>>>>>> Hoi Ranada, Sven.
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>> Ik zag deze mailbeantwoording van mij voorbijkomen en bedacht dat ik het hierin zo 
kort hield dat iemand wellicht zou kunnen denken dat Prinsen op andere punten wellicht gelijk 
heeft. In tegendeel. De opvatting dat uitspraken op rechtspraak.nl staan is slechts voor ongeveer 1% 
van de uitspraken van toepassing (hopelijk nu snel groeiend). Ik heb begrepen dat Prinsen ook op 
Facebook met stelligheid heeft beweerd dat het allemaal op rechtspraak.nl te vinden is. Dit is dus 
een pertinente onwaarheid. Haagse rechters hebben deze nieuwe nepsmoes min of meer in lichtere 
vorm (relevante uitspraken)  overgenomen van Prinsen. Daarmee is Prinsen voor mij definitief 
beland in het kamp der tegenstanders. Daarmee is niet gezegd dat alle rechters mijn tegenstanders 
zijn. Want sommigen hebben juist wel meegewerkt dit punt, alles moet van rechtswege openbaar, op
tafel te krijgen.
>>>>>>>>
>>>>>>>>



>>>>>>>> vriendelijke groet
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>> Joep Zander
>>>>>>>>
>>>>>>>> http://joepzander.nl +31 570-621784
>>>>>>>> Joep Zander; schrijvend kunstenaar en pedagoog
>>>>>>>> joepzander.nl
>>>>>>>> persoonlijke site van pedagoog Joep Zander, schrijver en kunstenaar. Met een overzicht 
van zijn kunst en publicaties. Over zijn eigen kinderen.
>>>>>>>> Op 23-07-17 om 19:31 schreef Joep Zander:
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Ranada:
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Ik had al geschreven dat ik tegen geheime processen in het familierecht ben. Dit 
verhaal over die uitspraak van het EHRM ken ik. Mijn punten lijken mij duidelijk. Er is 
systematisch machtsmisbruik door de rechterlijke macht zowel naar de procedurele kant alswel de 
inhoudelijke (niet handhaven omgang, gezag, gelijkwaardig ouderschap en de rest).. Daar is een 
eerste deuk in geslagen.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Dat is een punt dat gevierd dient te worden ipv te verzanden in onderling gekibbel. Ik 
denk dus dat ik hier nu even genoeg over heb gezegd.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> vriendelijke groet
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Joep Zander
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> http://joepzander.nl +31 570-621784
>>>>>>>>> Joep Zander; schrijvend kunstenaar en pedagoog
>>>>>>>>> joepzander.nl
>>>>>>>>> persoonlijke site van pedagoog Joep Zander, schrijver en kunstenaar. Met een 
overzicht van zijn kunst en publicaties. Over zijn eigen kinderen.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Op 23-07-17 om 18:35 schreef Ranada van Kralingen:
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Beste Joep,
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Omstreeks 2006 deed het EHRM uitspraak in een zaak waarin een klacht gegrond 
werd verklaard over de (toen ook in Nederland) gebruikelijke geheime processen in het 
Familierecht. In kringen van PAS-ouders gloorde er even hoop, maar misschien is je dat ontgaan.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Om formeel aan dit voorschrift te voldoen bedacht de Nederlandse wetgever een list: 
op verzoek van een procespartij kan de behandeling in het openbaar plaatsvinden. En zo 



geschiedde, alle protesten van ouders ten spijt. Zie art. 803 lid 1 en 2 Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Dit is de strijdvraag: openbaarheid van de processen, weg met de geheime processen 
in het Familierecht.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Openbaarheid van uitspraken? Kijk op Rechtspraak.nl; daar staan ze, openbaar. 
Activisten kunnen met hun eigen uitspraak in de hand naar de pers lopen. Laten we niet tegen 
windmolens vechten.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Peter Prinsen
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Van: Joep Zander <joep@joepzander.nl>
>>>>>>>>>> Verzonden: zondag 23 juli 2017 14:33
>>>>>>>>>> Aan: Ranada van Kralingen
>>>>>>>>>> Onderwerp: Re: Reactie Peter Prinsen
>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Ik vind dat Prinsen de zaak geen goed doet door op die manier gaten te proberen te 
schieten in dit succes. maar afin.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Ik heb in het algemeen gereageerd op een aantal kritiekopunten die ik tot nu toe heb 
vernomen.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> https://joepzander.wordpress.com/2017/07/23/quis-custodiet-ipsos-custodes-
misvattingen-over-openbaarheid-van-uitspraken/
>>>>>>>>>> 
>>>>>>>>>> Quis custodiet ipsos custodes? Misvattingen over openbaarheid van uitspraken
>>>>>>>>>> joepzander.wordpress.com
>>>>>>>>>> Gezien de, terecht, enorme belangstelling voor het onderwerp openbaarheid van 
uitspraken sinds het persbericht in de vorige blog wil ik een aantal veel gehoorde misvattingen 
bestrijden. ‘Maar…
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> groetjes
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Joep Zander
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> http://joepzander.nl +31 570-621784
>>>>>>>>>> Op 23-07-17 om 14:24 schreef Ranada van Kralingen:
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> https://joepzander.wordpress.com/2017/07/20/openbaarheid-rechtszaken-
familierecht-eindelijk-afgedwongen/
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> OPENBAARHEID FAMILIE- en JEUGDRECHT
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>



>>>>>>>>>>> Marieke van Woerkom van de FB-groep (H)erken ouderverstoting heeft met succes 
bij de afdeling Communicatie & Voorlichting van het Gerechtshof Den Bosch gevraagd om 
openbaarmaking van uitspraken over ouderverstoting. Alle uitspraken, gedaan door één van de 
raadsheren in het jaar 2016, zullen toegevoegd worden aan de bestaande site Rechtspraak.nl.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Maar de claim “Openbaarheid rechtszaken” en het “25 jaar lange gevecht tegen de 
bureaucratie gewonnen” is niet één, maar tien bruggen te ver! Dat is jammer, want met het naar 
buiten treden met zulke te vroeg juichende persberichten boet men in aan geloofwaardigheid.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Tot nu toe was de publicatie op Rechtspraak.nl beperkt tot die uitspraken die van 
betekenis waren voor de rechtsontwikkeling. (Terecht, uitspraken die geen nieuws bevatten vormen 
ballast voor het zoeksysteem). Er blijken nog heel wat uitspraken van de betreffende raadsheer méér
te zijn, want de Afdeling Communicatie heeft maar liefst een kleine 3 maanden uitgetrokken voor 
dit huiswerk.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Is bij dit succes euforie op zijn plaats, zoals blijkt uit het persbericht onder de titel 
“Openbaarheid rechtszaken familierecht eindelijk afgedwongen - 25 jaar lang gevecht tegen 
bureaucratie gewonnen”. Laten we de realiteit (lees: ons wantrouwen jegens de bureaucratie) niet 
uit het oog verliezen. Daarom enkele ontnuchterende opmerkingen:
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Openbaarheid van rechtszaken?
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Van openbaarheid van rechtszaken in het familierecht is geen sprake, alle wishful 
thinking van de kop van het persbericht ten spijt. Het gaat om de uitbreiding van de bestaande 
openbaarheid ten aanzien van de uitspraken met betrekking tot één van de Bossche raadsheren. Wat 
dat voor nieuws kan opleveren is de vraag. Natuurlijk, vragen staat vrij en als om alle uitspraken 
van andere raadsheren wordt gevraagd kan men nu moeilijker weigeren. Maar onder openbaarheid 
van rechtszaken verstaan we iets anders, te weten “in beginsel vrije toegang van pers en publiek tot 
de rechtszaal waar een zaak inhoudelijk wordt behandeld aan de hand van een dossier”.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Jurisprudentie?
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> De toezegging van de Afdeling Communicatie is geen jurisprudentie van het Hof 
Den Bosch en heeft dus géén (juridisch bindende) precedentwerking voor andere (lagere) gerechten.
Het is een beleidsbeslissing van de Afdeling Communicatie (die ongetwijfeld wel gecommuniceerd 
zal zijn met het Presidium van het Hof Den Bosch). Of andere gerechten bereid zijn te volgen 
afwachten. Het is zelfs de vraag of op een nieuw overeenkomstig verzoek positief zal worden 
gereageerd.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Wat is openbaarheid van de uitspraak eigenlijk?
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> De wet zegt in artikel 28 lid 1 Rv: “De uitspraak geschiedt in het openbaar”. In het 
gros van de civiele rechtszaken heeft die openbare uitspraak niet meer om het lijf dan dat op de 
rolzitting (waar geen hond bij aanwezig is) de rolrechter, na het uitroepen van de zaak door de
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> deurwaarder, slechts het ‘dictum’ uitspreekt: “Wijst toe / af de vordering van eiser 
en veroordeelt eiser / gedaagde tot het betalen van ….” of woorden van gelijke strekking.



>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Nog formeler kan ook:
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> “Deze stapel beslissingen wordt bij dezen geacht te zijn uitgesproken”. Louter een 
formaliteit dus.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Moeten we ons hier druk om maken? Nee natuurlijk.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Wie vraagt om de openbaarmaking van een uitspraak bedoelt natuurlijk de 
openbaarmaking van de gehele tekst van de uitspraak. Dat was 25 jaar geleden, in het tijdperk van 
papieren archieven, een zeer tijdrovende klus waar men niet enthousiast voor was. 
Belanghebbenden (procesdeelnemers) beschikten meestal zelf al wel over een exemplaar. Voor 
wetenschappelijk onderzoek werden dossiers slechts steekproefsgewijs op toegankelijke manier 
gearchiveerd. Grossen zullen wel vollediger gearchiveerd zijn. Maar verzoeken om kopieën zullen 
ter griffie wel eens de vraag opgeroepen hebben: “Moet dat nou? Wat wilt u daar mee?” Kennelijk 
heeft het onderhavige verzoek om openbaarmaking niet die reactie opgeroepen, alhoewel het in 
verband met anonimiseren nog altijd een bewerkelijke klus is. C’est le ton qui fait la musique? 
Hebben we hier 25 jaar voor moeten “vechten”? Wat moeten we hiermee?
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Zoals hiervoor werd opgemerkt heeft toewijzing van het verzoek door de Afdeling 
Communicatie geen principiële betekenis. Wat kan de praktische betekenis zijn? Is er reden om de 
champagne te ontkurken bij het uitbreiden van de van oudsher bestaande openbaarmaking op 
Rechtspraak.nl met beslissingen die niets nieuws bevatten? Het persbericht geeft jammer genoeg 
geen opheldering over wat er nu allemaal gaat veranderen en wat er nu allemaal kan wat eerst niet 
kon.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Openbaarheid van de terechtzitting Het zou interessant worden als het zou gaan om 
art. 27 Rv: “De terechtzitting is openbaar. De rechter kan evenwel gehele of gedeeltelijke 
behandeling met gesloten deuren of slechts met toelating van bepaalde personen bevelen: (...) indien
de belangen van minderjarigen of de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van partijen dit 
eisen (…)” Ter zitting wordt het gehele dossier behandeld en worden partijen gehoord, in beginsel 
in het bijzijn van publiek (en de pers!). Hier hebben we een zinvol streefdoel: openbare zittingen in 
het familierecht! Zou dat kunnen? In elk geval is dàt iets om voor te “vechten”. Wat de wettelijke 
“belangen van minderjarigen of de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van partijen” 
betreft (zie artikel 27 Rv): voor openbaarheid van de zitting hoeft dat helemaal geen probleem te 
zijn: in het strafrecht zien we dat de pers in het algemeen zeer correct verdachten slechts met 
initialen aanduiden.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Het belang bij openbaarheid moet afgewogen worden tegen het belang van privacy. 
Net als verdachten in het strafrecht hebben ouders en kinderen in het familierecht belang bij 
openbaarheid. Structureel geheime processen leiden onmiskenbaar tot corruptie en dat te 
voorkomen is precies de ratio van openbaarheid. Om aan het privacy-aspect recht te doen zou men 
in het Familie- en Jeugdrecht aan de rechter en aan procespartijen de bevoegdheid kunnen geven 
om - openbaar gemotiveerd - nieuwgierige buren en hen die zich niet aan de regels van het vak (de 
procesorde) houden buiten de deur te houden. Nietige uitspraken?
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> De veronderstelling dat de uitspraken nietig zijn is te kort door de bocht. Je kunt 
niet, zonder naar de strekking van de rechtsregel te kijken, de letter van de wet erbij halen. Dat is 



een juridische redeneervorm à la tweede helft 19-de eeuw, waarin men probeerde de rechtsvinding 
wetenschappelijk te kunnen funderen met behulp van een soort woordspelletjeslogica waarin geen 
interpretatie nodig en toegestaan was. Gelukkig is dat veranderd en is er ruimte voor interpretatie op
basis van de strekking van de wet, waarbij moet worden aangetekend dat heden ten dage die 
interpreterende benadering soms lijkt door te schieten richting kali-rechtspraak. En niet alleen in het
familie- en jeugdrecht!
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Ondertussen, wie wel eens naar een familierechtszitting gaat weet dat ook de 
rechtsplegers, als ze er niet meer uitkomen, zelf ook van korte bochten houden. Dan krijg je 
uitspraken die Marieke van Woerkom in het persbericht zo treffend noemt: “Onder al die miljoenen 
uitspraken waren er al zeer veel die onmenselijk waren”. Onwaarheden! Zij vervolgt met: “We 
zullen ook moeten vaststellen welke eventuele onwaarheden er in de uitspraken staan anders wordt 
aan veel burgers geen recht gedaan”.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Dat is - in al zijn eenvoud - heel juist geformuleerd: onwaarheden oftewel valse 
beschuldigingen. Jeugdbeschermers en -rechters schermen met het mantra: “In het familie- en 
jeugdrecht gaat het niet om waarheidsvinding. Dat begrip komt uit het strafrecht. In het Jeugdrecht 
kunnen we daar niets mee”. Maar dat vragen ouders ook helemaal niet. Zij klagen niet over het niet-
vinden-van-de-waarheid, maar over het toelaten van onwaarheden, over valse beschuldigingen. Zij 
vragen niet om waarheidsvinding, maar om het stoppen met flagrante onwaarheden en verzinsels. 
Helaas doorzien veel ouders deze stropopredenering niet en protesteren ze tegen het - hun in de 
mond gelegde - niet doen aan waarheidsvinding, een protest dat zij nooit zullen winnen zolang zij 
zich de verkeerde woorden in de mond laten leggen.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Helaas gaat het persbericht verder met: “Volgens de internetgroep bevatten veel 
vonnissen niet op waarheidsvinding gebaseerde veronderstellingen en mogelijk zelfs leugens. 
Binnen het familierecht wordt namelijk niet onder ede gehoord zoals binnen het strafrecht”. 
Behalve dat het de lekentaal van de jeugdbeschermers echoot, is hier taalkundig sprake van een 
pleonasme, immers een ‘veronderstelling’ is per definitie niet op waarheidsvinding gebaseerd. Wat 
erger is: dat overbodige woord ‘waarheidsvinding’ zet de deur open voor het bovengenoemde 
jeugdbeschermers mantra.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Tot overmaat van ramp wordt in deze alinea de strafrechtelijke waarheidsvinding 
als model voorgesteld. De spindoctors van Kinderbescherming c.s. spinnen garen bij deze 
contaminatie.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Wat verder te doen staat Pleiten voor het beginsel van volledige openbaarheid van 
zittingen, zodat persvertegenwoordigers met eigen ogen kunnen zien hoe het er in Familierecht aan 
toe gaat. Pas dan is er een eerlijk - en vooral zindelijk (geen waarheidsvinding!) - openbaar debat 
over mogelijk.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Peter Prinsen
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Van: Joep Zander <joep@joepzander.nl>



>>>>>>>>>>> Verzonden: zaterdag 22 juli 2017 22:05
>>>>>>>>>>> Aan: Ranada van Kralingen
>>>>>>>>>>> Onderwerp: Re: Gefeliciteerd!
>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Hoi Sven en Ranada,
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Bedankt. Het is een wonderlijke ervaring omdat de konsekwenties van deze 
doorbraak nogal groot zijn, als je het goed bekijkt. Dat blijkt ook als ik mensen moet uitleggen dat 
ze helemaal niet om nietigheid hoeven te vragen in feite (tenminste zover ik het tot nu toe begrijp) 
maar dat al die uitspraken uit het verleden gewoon van rechtswege nietig zijn. Maar in de meeste 
gevallen is aan al die uitspraken natuurlijk wel gewoon uitgevoerd.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Nou ja, het zal mj benieuwen hoe zich dit verder ontwikkelt. Ik hoop dat er nu van 
verschillende kanten ook conreet aan rechtbanken gaat worden gevraagd om series uitspraken. Als 
uitspraken die achteraf moeten worden geanonimiseerd is dat waanzinnig veel werk. Als je er van 
tevoren rekening mee houdt kost het eigenlijk geen tijd. Afin ook daar heb ik eerder een blog over 
geschreven. maar als ik hjet goed begrijp is er nu dus wel een mannetje fulltime met de uitspraken 
van die Bosche raadsheer bezig heb ik begrepen.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> groetjes
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Joep Zander
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> http://joepzander.nl +31 570-621784
>>>>>>>>>>> Joep Zander; schrijvend kunstenaar en pedagoog
>>>>>>>>>>> joepzander.nl
>>>>>>>>>>> persoonlijke site van pedagoog Joep Zander, schrijver en kunstenaar. Met een 
overzicht van zijn kunst en publicaties. Over zijn eigen kinderen.
>>>>>>>>>>> Op 22-07-17 om 13:25 schreef Ranada van Kralingen:
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Beste Joep,
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Gefeliciteerd met deze overwinning.
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Sven en Ranada
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>
>>>>>
>>>>
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