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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de 
regering gegeven antwoorden 

1187 

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming 
over het gebrek aan openbaarheid in de rechtspraak (ingezonden 6 december 
2022). 

Mededeling van Minister Weerwind (Rechtsbescherming) (ontvangen 
28 december 2022). 

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het artikel «De rechtspraak is kennelijk alleen 
openbaar voorzover het de rechter behaagt»?1 

Vraag 2
Wat vindt u van het voorbeeld dat in het artikel wordt aangehaald waarbij 
iemand geen inzage krijgt in een rechterlijke uitspraak? 

Vraag 3
Waarom is het volgens u belangrijk dat uitspraken openbaar worden 
gemaakt? 

Vraag 4
Wat vindt u in dat kader van het weigeren van het verstrekken van een 
uitspraak omdat iemand onvoldoende belang daarbij zou hebben? 

Vraag 5
Is dit volgens u de openbaarheid van rechtspraak zoals die door de wetgever 
is bedoeld? 

Vraag 6
Welke ambities zijn er voor wat betreft het publiceren en verstrekken, indien 
daarom wordt verzocht, van rechterlijke uitspraken? 

1 NRC, 1 december 2022, De rechtspraak is kennelijk alleen openbaar voorzover het de rechter 
behaagt (www.nrc.nl/nieuws/2022/12/01/de-rechtspraak-is-kennelijk-alleen-openbaar-voorzover-
het-de-rechter-behaagt-a4150116).
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Vraag 7
Bent u bereid om met de Raad voor de Rechtspraak in gesprek te gaan om 
duidelijkheid te verschaffen over het publiceren en verstrekken van rechter-
lijke uitspraken om vergelijkbare situaties in de toekomst te voorkomen? Kunt 
u uw antwoord toelichten? 

Mededeling 

Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Van Nispen (SP), 
van uw Kamer aan de Minister voor Rechtsbescherming over het gebrek aan 
openbaarheid in de rechtspraak (ingezonden 6 december 2022) niet binnen de 
gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle 
benodigde informatie is ontvangen. 
Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
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