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Verlichting
Wij hebben drie soorten flitspalen, en 
dat is, in vergelijking met het buitenland, 
geen kleine luxe. Het bewijst nog maar 
eens waarin een klein land met de 
nodige gedreven vindingrijkheid groot 
kan zijn, al was het maar door het 
doordacht gebruik van datgene waarvoor 
het in feite niet bestemd is.

De trappen van het vlinderjustitiepaleis in Antwerpen 
wijzen al in die richting, want wat de kostprijs ervan ook 
geweest moge zijn, bij regen en wat koude, in dit land 
gelukkig zeldzame fenomenen, zijn ze onbruikbaar, 
afgesloten voor het gebruik, symboliek van de 
toegankelijkheid van justitie zoals ze in het verleden 
werden beschreven. Hun rol wordt dan nog intensiever 
vervangen door twee energievretende liften, terwijl de 
burger wordt aangespoord tot het gebruik van 
spaarlampen en zonnepanelen.
Een eerste soort flitspalen, en de meest verspreide, doet 
eenvoudig niks. Ze flitsen niet en fotograferen niet. Ze 
staan daar gewoon te staan als esthetische 

wangedrochtjes aan de rand van de weg. Als de trappen 
van voormeld paleis zijn ze niet dienstig, hebben een 
boel geld gekost, maar, en dat is natuurlijk het 
doordachte, ze zouden gebruikt kunnen worden. Maar 
inmiddels dus lekker niet.
Als het dan al de bedoeling zou kunnen zijn die 
vogelkastjes als een waarschuwend afschrikwekkend 
signaal te laten dienen, schilder ze dan tenminste rood, 
blauw of fel geel, liefst fluorescerend, want wat amper 
zichtbaar is, schrikt niet af.
Meer doordacht dan de eerste soort zijn die flitspalen die 
er even zo mottig staan te staan en niet fotograferen, 
maar wel flitsen. Zoals voormelde trappen is hun doel te 
imponeren. Een bijna echt. Ze creëren een illusie. Een 
gewild justitiabel bedrog. Een existentiële trampoline. 
Een metafysische speculatie. Je betaalt er wel voor, maar 
je hebt er duidelijk niks aan. Zoiets als de wet op de 
bestrijding van de gerechtelijke achterstand.
De derde soort daarentegen flitst en fotografeert. Ze zijn 
echt. Ze zijn wat ze bedoeld zijn te zijn en geven daarvan 
blijk. Ze behoren tot het zijnsgebied van het en-soi als 

loutere materie in combinatie van het pour-soi als dragers 
van de intentionaliteit.
Maar opnieuw zijn ze mogelijk totaal nutteloos. Het 
product van hun technologische, al dan niet digitale 
hoogstandjes zijn parels voor de zwijntjes die, bij gebrek 
aan tijd en middelen, er geen barst mee aanvangen en dat 
nog zeggen ook. Zodat de zichzelfbevestigende flitspaal 
gedegradeerd wordt tot niksdoener of tot nutteloze 
illusionistische flitser, weze het met behoud van hun 
natuurlijke lelijkheid.
Daarom een gedurfd voorstel: alle palen zullen flitsen. 
Niet met witte, maar met een batterij van gekleurde 
lampjes, en, let wel, alleen voor voertuigen die de 
opgegeven snelheidsbeperking niet overtreden. Een 
huldebetoon aan de voorzichtige, bedachtzame 
weteerbiedigende medeburger.
En voor wie te snel rijdt: geen verlichting. Noppes, de 
nada, niemendal. Het zal ze leren.

(de auteur is advocaat)

©
 W

V
V

juristenkrant@kluwer.beForum

pleidooi voor separate opinions in de rechtspraak
In de Fortissoap ging het vooral om vragen van ‘scheiding der machten’, of 
correcter onafhankelijkheid van de rechterlijke macht tegenover de wetge-
vende en uitvoerende macht. Daarnaast werd ook meermaals verwezen naar 
een ander principe van de Belgische rechtsorde, namelijk het ‘geheim van 
de deliberatie’. Anders dan bij de onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht gaat het hier om een veel minder fundamenteel beginsel, en kunnen 
over de juiste en de gewenste draagwijdte daarvan enkele vragen worden 
gesteld, zo meent hoogleraar Matthias Storme. Hij vindt dat alvast in het 
Hof van Cassatie en de Raad van State de openbaarmaking van dissenting 
opinions moet kunnen, zeker in princiepskwesties.

matthias e. storme

Ik wil het hier niet hebben over het 
laten uitlekken van relevante ge-
gevens over de onenigheid tussen de 

verschillende rechters, gelekt vooraleer de 
beslissing was uitgesproken. Het lijkt me 
duidelijk dat dit onaanvaardbaar is, omdat 
ook daardoor de onafhankelijkheid van het 
gerecht onder druk komt te staan. Maar de 
situatie ligt toch enigszins anders vanaf het 
ogenblik van de uitspraak.
Als we de regels en gebruiken op dit punt in 
andere westerse rechtsstaten bekijken, dan 
zien we dat in heel wat landen minstens bij 
bepaalde rechtscolleges, het volstrekt nor-
maal is dat zowel de opvatting van de meer-
derheid als die van de minderheid in een col-
lege van rechters publiek wordt gemaakt. Er 
zijn landen waar de regel zelfs luidt dat elke 
rechter publiek zijn opinie moet geven, en de 
afwezigheid van een aparte mening dus in-
houdt dat men akkoord gaat met de uit-
spraak. Dat zien we in omzeggens alle recht-
banken van de common law-landen, 
Engeland, de VS en andere landen van de An-
glo-Amerikaanse traditie. Dat zien we ook in 
de arresten van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens in Straatsburg. De regel 
geldt ook in Griekenland, in Israël en een 
reeks andere landen.
Men maakt daarbij een onderscheid tussen 
de zogenaamde ‘dissenting opinion’ en de 
‘concurring opinion’: in het eerste geval komt 
de rechter tot een andere conclusie dan de 
meerderheid en geeft hij daarvoor de argu-
menten, in het tweede geval komt de rechter 

tot dezelfde conclusie als de meerderheid, 
maar met andere argumenten. In Scandina-
vië is er zelfs een zekere traditie dat de rech-
ters in het openbaar beraadslagen.
In andere landen bestaat er een beperktere 
mogelijkheid voor de rechters om desge-
wenst een minderheidsopinie te publiceren, 
bijvoorbeeld enkel in de procedure in hoger 
beroep of voor het hoogste gerecht, of enkel 
in het laatste geval. Zo bestaat de mogelijk-
heid in Duitsland bij het Grondwettelijk Hof, 
maar ook bij de hoogste rechtscolleges in een 
reeks ‘Latijnse’ landen, zoals Spanje, Portu-
gal, Argentinië, Chili en andere Latijns-Ame-
rikaanse landen, in Hongarije, Kroatië, en 
Slovenië.

Bouche de la loi
Mijns inziens is het wenselijk om ook bij ons 
deze regel bij sommige rechtscolleges in te 
voeren, met name bij het Hof van Cassatie en 

de Raad van State. Ik wil immers een onder-
scheid maken tussen procedures waarvan 
het voornaamste doel is het geschil tussen 
partijen op te lossen en die waarin het ook of 
zelfs vooral gaat om een ‘princiepskwestie’ 
en het arrest minstens feitelijk een gezag 
heeft voor alle gelijkaardige gevallen.
Bij het Grondwettelijk Hof kan men bij ons 

nog als verzachtende omstandigheid inroe-
pen dat dit paritair is samengesteld uit Ne-
derlandstaligen en Franstaligen, en dat het 
verbergen van meningsverschillen leidt tot 
meer compromissen die op dat niveau nodig 
zijn om de Belgische staat in stand te hou-
den. Bij de andere rechtscolleges speelt dat 
niet. Die zetelen bijna altijd met eentalige ka-
mers, ook het Hof van Cassatie en de Raad 

van State. Zeker de cassatieprocedure strekt 
er verder niet toe om het geschil te beslech-
ten, maar wel om een uitspraak over het recht 
te doen. In die gevallen is het belangrijk dat 
de arresten zo goed mogelijk gemotiveerd 
zijn. De regel dat elke rechter individueel zijn 
mening bekendmaakt, verplicht alle rechters 
om hun mening zo goed mogelijk te argu-

menteren. Vandaag zijn er veel arresten waar-
in de motivering een compromis is tussen 
verschillende visies en die daarom duister, 
soms incoherent of nietszeggend zijn. Gaat 
het er enkel om het geschil te beslechten, dan 
is dat minder erg, maar als het erom gaat het 
recht uit te leggen is dat een ernstig tekort 
waaraan separate opinions zeker ten dele kun-
nen en zouden verhelpen.
De traditionele Frans-Belgische opvatting 
stelt de rechter voor als een anonieme ‘mond 
van de wet’. Maar het verborgen houden van 
meningsverschillen over de interpretatie van 
de wet neemt die verschillen niet weg. In een 
volwassen democratische rechtsstaat is het 
achterhaald om dit beeld op te houden. La-
ten we dus minstens bij de hogere rechtscol-
leges toch maar de rechters de vrijheid geven 
om minderheidsmeningen bekend te maken 
bij het uitspreken van de beslissing.

(de auteur is hoogleraar aan de Kuleuven en ua en 
doceert onder meer procesrecht en rechtsver- 
gelijking)

Zeker de cassatieprocedure strekt er niet toe om het geschil te beslechten, maar wel om een uitspraak over 
het recht te doen. In die gevallen is het belangrijk dat de arresten zo goed mogelijk gemotiveerd zijn.
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De regel dat elke rechter individueel  
zijn mening bekendmaakt, verplicht alle rechters om  

hun mening zo goed mogelijk te argumenteren.
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