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Een nieuw panopticon
Over het doel van tuchtrecht

Jonathan Soeharno*

De auteur bespreekt het doel van 
tuchtrecht, alsook drie actuele 
uitdagingen, tegen de bredere 
achtergrond van tucht. 

1 X
Soms springt de samenleving even uit de 
band. Op 6 september 2012 nodigde een 
meisje uit Haren – later ‘X’ – 78 vrienden 
uit voor een feestje via een openbare Face-
bookuitnodiging.1 Dit sneeuwbalde totdat op 
21 september 2012, de dag van het feestje, 
ruim 200.000 mensen waren uitgenodigd 
voor ‘Project X’ (van wie ongeveer 30.000 de 
uitnodiging accepteerden).2 Het feestje werd 
uit voorzorg afgelast, X ontvluchtte met haar 
ouders het dorp en de voor niets gekomen 
feestzoekers relden met de politie. 

In de meest kernachtige 
bewoordingen is het doel van 
tucht: het binnen een groep 
stellen, bevorderen en bewaken 
van de norm – van het normale

Waarom zou een spontaan feestje als dit niet 
mogen, vraagt filosofe Marli Huijer zich af 
in haar boek Discipline.3 We willen toch juist 
vrije individuen zijn, zonder inmenging van 

buitenaf? Aan de ene kant willen we géén 
discipline (of: tucht, zie kader), aan de andere 
kant wijzen we met de beschuldigende vinger 
naar bijvoorbeeld ouders, overheid of de bur-
gemeester: kennelijk hadden zij de discipline 
beter moeten bewaken (zie kader volgende 
pagina). Aan de ene kant willen we gezag op 
zo groot mogelijke afstand houden, aan de 
andere kant willen we dat het gezag steeds 
ingrijpt waar nodig.4 Aan de ene kant wil-
len we in onze bijzonderheid vrij zijn, aan de 
andere kant willen we dat iedereen normaal 
doet. Dat is in de meest kernachtige bewoor-
dingen dan ook het doel van tucht: het binnen 
een groep stellen, bevorderen en bewaken van 
de norm – van het normale.

Deze editie van Ars Aequi gaat over tucht-
recht. Tuchtrecht nu, gaat eerder over tucht 
dan over recht. In dit korte artikel sta ik 
eerst stil bij het doel en de aard van tucht, om 
daarna in te gaan op het specifieke doel en 
nieuwe uitdagingen van tuchtrecht. 
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1 nl.wikipedia.org/wiki/
Project_X_Haren (laatst 
geraadpleegd op 24 mei 
2015).

2 Hoofdrapport Commissie 
‘Project X’ Haren, Twee 
werelden. You only live 
once, 8 maart 2013, p. 22.

3 M. Huijer, Discipline. 
Overleven in overvloed, 
Amsterdam: Boom 2013, 
p. 149-150.

4 Dit heet ook wel de 
paradox van de discipline 
of de tucht. Vergelijk ook 
de toezichtparadox, WRR, 
Toezien op publieke belan-
gen. Naar een verruimd 
perspectief op rijkstoezicht, 
Amsterdam: AUP 2013, 
p 148: ‘de roep vanuit de 
samenleving om minder 
toezicht als het goed gaat, 
maar om méér toezicht als 
er iets misloopt.’

Discipline/tucht
Ik gebruik in dit artikel discipline en tucht als synoniemen, 
zoals ook in andere taalgebieden gebruikelijk is (zoals het 
Engels of het Duits). In het Nederlands hoeven de termen 
niet geheel te overlappen (zo zou gesteld kunnen worden 
dat tucht instrumenteel is om discipline te bevorderen), 
maar ik laat die discussie verder buiten beschouwing.
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2 Tucht = dressuur 
‘De voornaamste functie van de discipline-
rende macht is niet ontnemen of onttrekken, 
maar “dresseren”,’ aldus de filosoof Michel 
Foucault in zijn vermaarde werk Discipline, 
toezicht en straf.5 Eén blik op de sociale 
verbanden waarin tucht van oudsher een 
belangrijke plaats inneemt – het leger en de 
kerk – maakt dat snel duidelijk. In het leger 
worden mannen tot soldaten gesmeed en in de 
kerk worden mensen ‘gedoopt’ tot lid van de 
kerk, waarna zij volgens nieuwe christelijke 
regels dienen te leven. Tucht is, als gezegd, 
discipline: zo kent het leger strenge discipline 
en de kerk discipelen. 

Tucht heeft een positieve 
en negatieve zijde

Tucht heeft een positieve en negatieve zijde. 
Positief gesteld ‘verschijnt,’ aldus Foucault, 
‘in de discipline (…) de macht van de “norm”.’6 
Tucht is gericht op een zedelijke, normatieve 
kern. Discipline wordt ook wel als doctrine of 
leerregel gekenmerkt (denk ook aan de weten-
schappelijke vakdisciplines).7 Tucht dresseert 
ter bevordering van deze norm, leerregel of 
doctrine. Anders gezegd, zij doelt op sociali-
sering, homogenisering, tot de in de groep 
heersende norm. Tucht heeft ook een negatie-
ve, straffende, zijde. Hier staat niet zozeer het 
wreken, maar eerder het halen van de norm 
centraal. Foucault merkt op dat ‘het daarom 
het beste [zou] zijn voor de meester, indien hij 
gedwongen is te bestraffen, [hij] eerst het hart 
van de leerling tracht te winnen, alvorens hij 
straft.’8 Hij bespreekt daarbij hoe soldaten die 
onwilligheid toonden, niet een pak rammel 
kregen maar werden teruggezet naar een 
lagere rang, zodat zij de oefeningen moesten 
herhalen. Het uiteindelijke doel van straf is 
(gedifferentieerde9) bevordering van de norm 
binnen de groep: ‘straf is oefening’.10

De straffende vorm van tucht culmineert 
volgens Foucault niet zozeer in het tucht-
recht, dat we hierna bespreken, maar in het 
toezicht.11 Jaren nadat George Orwell 1984 
schreef (‘Big Brother is watching you’), be-
schrijft Foucault de geordende maatschappij 
waarin alles via zichtbaarheid wordt beheerst. 
Foucault verwijst naar de filosoof Jeremy 
Bentham, die het zogenaamde panopticon 
(letterlijk: alziend) als architectonisch prin-
cipe had doorontwikkeld. Bentham ontwierp 
bijvoorbeeld een gevangenis12 waarin gevan-
genen steeds vanuit één punt konden worden 
gezien (ook de Nederlandse koepelgevangenis-
sen van Breda, Arnhem en Haarlem zijn later 
volgens dit principe ontworpen). Door (de 
illusie van) het permanente13 toezicht zouden 
gevangenen zich uit zichzelf conform de norm 
gaan gedragen.14

3 Tuchtrecht en de onbehoorlijkheids
norm
Tuchtrecht vormt een onderdeel van de 
straffende zijde van tucht. Is het doel van 
tucht doorgaans gelegen in het normale, het 
tuchtrecht ziet op het abnormale. Tuchtrecht 
is grensstellend: het stelt vast wat de norm 
toelaat en vooral wat niet. Bij vrije beroepen – 
zoals advocaten, notarissen en gerechtsdeur-
waarders – wordt in het tuchtrecht weleens 
gesproken van de behoorlijkheidsnorm als 
algemene tuchtnorm.15 Hoewel hierin welis-
waar de aard van de tucht doorklinkt, kan 
wellicht beter gezegd worden dat het tucht-
recht een onbehoorlijkheidsnorm hanteert. 
Tuchtrecht toetst niet de behoorlijkheid maar 
de onbehoorlijkheid, niet of iemand gewenst 
maar ongewenst gedrag vertoont, niet aan het 
optimaal maar het minimaal voldoen aan de 
norm. Kort gezegd: tuchtrecht beloont nooit 
en straft soms.

Tuchtrecht vormt een 
onderdeel van de straffende 
zijde van tucht. Is het doel 
van tucht doorgaans gelegen 
in het normale, het tuchtrecht 
ziet op het abnormale

Tuchtrecht is een gejuridiseerde vorm van 
tucht. Er is een procedure (soms met hoger 
beroep), er zijn partijen of betrokkenen, er is 
een – min of meer16 – onafhankelijke rechter, 
er zijn sancties, er wordt uitspraak gedaan 
(die al dan niet wordt gepubliceerd) en er kan 

5 Wie geïnteresseerd is 
in tucht kan niet om dit 
fraaie werk heen. M. Fou-
cault, Discipline, toezicht 
en straf. De geboorte van 
de gevangenis, Groningen: 
Historische Uitgeverij 
1989, p. 237 (Surveiller 
et punir. Naissance de la 
prison 1975, vertaald door 
Vertalerscollectief).

6 Foucault 1989, p. 254.
7 Die we bijvoorbeeld ken-

nen uit de kerk of de kloos-
terorden, zie G. Jüssen & 
G. Schrumpf, ‘Disciplina, 
doctrina’, in: J. Ritter 
(red.), Historisches Wörter-
buch der Philosophie, Band 
2 D-F, Basel: Schwabe & 
Co 1972, p. 255-261.

8 Foucault 1989, p. 251 
(Foucault haalt hier Demia 
aan).

9 Foucault 1989, p. 251: 
‘in plaats van de simpele 
scheidslijn van het verbod, 
zoals in het strafrecht, 
vindt er een rangschikking 
plaats tussen een positieve 
en een negatieve pool, alle 
gedrag wordt ingedeeld 
naar goede of slechte 
cijfers en goede en slechte 
punten.’

10 Foucault 1989, p. 250.
11 Foucault 1989, p. 276-313.
12 Panoptica zijn niet beperkt 

tot gevangenissen: scholen, 
ziekenhuizen, legerkam-
pen, gekkenhuizen – alles 
kan onderwerp zijn van 
dergelijke toezicht.

13 Foucault 1989, p. 277: 
‘de gedetineerde wordt 
bewust gemaakt van zijn 
permanente zichtbaarheid, 
waardoor de macht auto-
matisch kan functioneren’.

14 Foucault 1989, p. 254: ‘Het 
permanente straffen door-
dringt de disciplinerende 
instellingen op alle punten 
en controleert ze op alle 
momenten; het vergelijkt, 
differentieert, ordent hië-
rarchisch, homogeniseert, 
of sluit uit. In één woord: 
het normaliseert.’

15 Zie M.A. Kleiboer & N.J.H. 
Huls, Tuchtrecht op de 
terugtocht? Wettelijk niet-
hiërarchisch tuchtrecht: 
een vergelijkende analyse, 
Utrecht: Lemma 2001, 
Bijlage 1.

16 In sommige stelsels zijn 
tuchtrechters afkomstig 
uit de eigen beroepsgroep, 
in andere zijn het externe, 
professionele rechters (ook 
mengvormen komen voor, 
bijvoorbeeld bij de advoca-
tuur).

‘Project X’ Haren
Trouw aan de Nederlandse traditie werd er een uitgebreid 
(€ 400.000 kostend) onderzoek verricht (vergelijk: de 
schade van de vernielingen werd geraamd op € 250.000). 
De Commissie ‘Project X’ Haren concludeerde in het 
hierboven genoemde rapport over ouders, overheid en 
burgermeester als volgt: ‘Onze conclusie: ouders kunnen 
een belangrijke barrière opwerpen en hebben dat in onze 
waarneming ook in een groot aantal gevallen gedaan, maar 
niet overal’ (p. 25); ‘Laten wij het hier zo samenvatten: de 
barrière die overheidsinterventie had kunnen opwerpen, 
is onvoldoende benut’ (p. 25); en ‘De burgemeester heeft 
onvoldoende gebruik gemaakt van zijn openbare orde 
bevoegdheden’ (p. 20).
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een wettelijke basis zijn voor het specifieke 
tuchtrecht.17 Deze juridisering beoogt zeker-
heid en controleerbaarheid.

Een jurist kan al snel verleid raken om 
tuchtrecht te vergelijken met civiele, straf-
rechtelijke of bestuursrechtelijke rechts-
figuren. En om zich te verliezen in allerlei 
juridische vragen: in hoeverre dient de tucht-
procedure te voldoen aan artikel 6 EVRM? Of 
is de tuchtprocedure eerder strafrechtelijk, be-
stuursrechtelijk of civielrechtelijk te beschou-
wen? En wat betekent dit voor de bewijs regels, 
de status van partijen of de bewijskracht van 
de uitspraak in andere procedures? 

Al deze vragen hebben hun merites, maar 
het is van belang voor ogen te houden dat 
het tuchtrecht een geheel eigen rechtsfiguur 
(sui generis) is.18 Onderscheidend is dat het 
tuchtrecht het doel aan de tucht ontleent: 
het stellen, bevorderen en bewaken van de in 
een groep vigerende norm.19 Volgens Foucault 
onderscheidt het tuchtrecht zich hierin van 
andere vormen van straf: ‘De disciplinerende 
straf (…) wreekt niet de geschonden wet 
maar herhaalt haar met klem’ en ‘moet dus 
in wezen een correctie zijn.’20 De correctie kan 
zien op de overtreder, maar ook – als het niet 
anders kan – op loutering van de groep. Deze 
eigen aard van het tuchtrecht komt dan ook 
het scherpst tot uiting in de zwaarste sanc-
tie die het kan opleggen: verwijdering uit de 
groep.

Het is van belang voor 
ogen te houden dat het 
tuchtrecht een geheel eigen 
rechtsfiguur (sui generis) is

4 Tuchtrecht 2016 – drie uitdagingen
Het tuchtrecht ziet zich steeds met nieuwe 
uitdagingen geconfronteerd. Zonder de pre-
tentie van volledigheid, signaleer ik nu deze 
drie: (1) de moeilijkheid om de inhoud van de 
tuchtnorm te bepalen, (2) marktwerking in 
verhouding tot de tuchtnorm en (3) de verhou-
ding van het tuchtrecht tot het toezicht. Ik 
licht kort toe. 

4.1 Wat is normaal? 
De eerste uitdaging ziet op de inhoud van de 
tuchtnorm, zoals die binnen de groep wordt 
gedeeld. Wat is vandaag de dag normaal en 
wat abnormaal? Verscheidene ontwikkelingen, 
zoals secularisering, internationalisering en 
meritocratisering maken dat lang niet steeds 

duidelijk is welke norm nu precies wordt 
gedeeld door leden van een groep.21 Over-
tuigingen – waarden en normen – worden 
bijvoorbeeld in hoge mate als een privézaak 
beschouwd. Ook worden groepen zelf meer 
divers: hoe laten zich, wat banken betreft, 
ICT-medewerkers vergelijken met de deal-
makers van corporate finance? Wat advocaten 
betreft, Zuidas-kantoren met eenpitters? En 
wat sporters betreft, duurbetaalde voetbal-
lers met schakers? Hoe kan een tuchtrechter 
steeds beoordelen of iemand zich conform de 
(on)behoorlijkheidsnorm heeft gedragen?

In antwoord zien we dat beroepen en 
bedrijven de (daarvoor wellicht impliciet 
aanwezig geachte) norm expliciteren.22 Zo zijn 
kernwaarden van de advocatuur sinds 1 ja-
nuari 2015 in de Advocatenwet opgenomen,23 
kent de bancaire sector sinds 2013 gedrags-
regels,24 zijn er sinds 2011 Europese kern-
waarden voor wetenschappers25 en werd voor 
artsen in 2003 de Hippocratische eed herijkt. 
Ook in het bedrijfsleven is werk gemaakt 
van expliciteren van vigerende normen.26 
Zo hebben multinationals te maken met het 
gegeven dat ‘s lands wijs, ‘s lands eer niet 
meer opgaat in een multimediale wereld. Zij 
zoeken daarom normstelling die niet afhan-
kelijk is van een specifieke jurisdictie, maar 
die voor het hele bedrijf – waar dan ook – 
geldt. In 2014 werd vastgesteld dat inmiddels 
95% van de grote Nederlandse bedrijven een 
gedragscode heeft.27 

De eerste uitdaging ziet op 
de inhoud van de tuchtnorm, 
zoals die binnen de groep wordt 
gedeeld. Wat is vandaag de dag 
normaal en wat abnormaal?

Op deze wijze streven beroepen en bedrijven 
ernaar de norm expliciet te maken die, onge-
acht privé-opvattingen, cultuur of jurisdictie, 
heeft te gelden. Dat het normale geen sinecu-
re is, mag duidelijk zijn. Van de tuchtrechter 
wordt dan ook in steeds hogere mate verlangd 
dat hij reliëf geeft aan de (on)behoorlijkheids-
norm. Dat hij niet zozeer aan jurisprudentie 
doet, maar aan moresprudentie. 

4.2 Tuchtrecht en tucht van de markt
Een tweede uitdaging vormt de economische 
realiteit van bedrijven en beroepen. Voor 
bedrijven is dit min of meer vanzelfsprekend, 
maar voor sommige vrije beroepen – zoals de 
arts, de notaris, de advocaat of de gerechts-

17 Bijv. par. 4 (Van de tucht-
rechtspraak) Advocatenwet 
en titel IX (De tuchtrecht-
spraak en het toezicht) Wet 
op het notarisambt. Zie Klei-
boer & Huls 2001, Bijlage 1.

18 Kleiboer & Huls 2001, p. 23.
19 Kleiboer & Huls 2001, p. 22.
20 Foucault 1989, p. 250.
21 J.E. Soeharno, De waarde 

van de eed (oratie Amster-
dam UvA), Den Haag: BJu 
2014, p. 9.

22 Voor voorbeelden zie J.E. 
Soeharno, ‘Kernwaarden. 
Een erekwestie’, RMThemis 
2014, afl. 2, p. 4.

23 Art. 10a Advocatenwet.
24 www.nvb.nl/publicaties-

standpunten/
standpunten/3713/
bankierseed-gedragsregels-
en-tucht.html (geraadpleegd 
op 27 mei 2016).

25 In 2011 is de ALLEA, Euro-
pean Code of Conduct for Re-
search Integrity verschenen, 
die onder meer kernwaarden 
bevat voor behoorlijke 
wetenschapsbeoefening.

26 J.E. Soeharno, ‘Navigeren 
langs de klippen. De waarde 
van de rechtsfilosofie voor 
de compliancepraktijk’, in: 
NGB, Be (a)ware. Den Haag: 
Sdu 2015, p. 21-28.

27 M. Kaptein, ‘Roep om 
bedrijfsethiek leidt tot 
instrumenteel en calculerend 
gedrag van ondernemingen’, 
Financieele Dagblad 11 
januari 2014.

28 Kleiboer & Huls 2001, p. 293.
29 Zie de bijdrage van Valen-

tina Caria in dit bijzonder 
nummer; zie ook J.E. 
Soeharno, ‘Tuchtrecht en de 
wens tot integere bankiers. 
Een kritische beschouwing’, 
Tijdschrift voor Financieel 
Recht 2014, afl. 6, p. 245.

30 Zie het Leeuwarder Mani-
fest, nr. 3.

31 Zie voor een voorbeeld en – 
terechte – kritiek: A.T. Ottow, 
‘Toezicht en tuchtrecht: de 
vermenging van privaat- en 
publiekrecht’, in: F.A.W. 
Bannier e.a., Tuchtrecht. 
Verslag van de najaarsverga-
dering van de Nederlandse 
Vereniging voor Procesrecht. 
Den Haag: BJu 2009, p. 34.

32 Zie Ottow, ‘Toezicht en tucht-
recht’ 2009, p. 33; en A.T. 
Ottow, De markt meester? 
De zoektocht naar nieuwe 
vormen van toezicht, Den 
Haag: BJu 2009.

33 Zie de bijdrage van Valen-
tina Caria in dit bijzonder 
nummer, paragraaf 2.1. Zie 
voorts Kamerstukken II 
2011/12, 33235, 12 (Verslag 
van een wetgevingsover-
leg), p. 9; ‘Bruggen slaan’, 
Regeerakkoord VVD-PvdA 



deel I Ars Aequi juli/augustus 2016  497arsaequi.nl/maandblad  AA20160494

van 29 oktober 2012, p. 11; 
Kamerstukken II 2012/13, 
32013, 35, p. 20. Het is ook 
een expliciete gedragsregel: 
‘U draagt bij aan het ver-
trouwen van de samenleving 
in de bank’.

34 Zie N. Doornbos, ‘Openheid 
en beslotenheid in het advo-
catentuchtrecht. Naming en 
shaming van geschorste en 
geschrapte advocaten’, in: R. 
Baas e.a. (red.), Rechtsple-
ging en rechtsbescherming, 
Liber amicorum voor prof.
dr. Leny. E. de Groot- van 
Leeuwen. Deventer: Wolters 
Kluwer 2015, p. 11-23. 

35 J.E. Soeharno. The Inte-
grity of the Judge, Aldershot: 
Ashgate 2009, hoofdstuk 5 
over het waarborgen van 
integriteit.

36 Met de invoering van de Wet 
positie en toezicht advoca-
tuur. 

37 Ottow 2009, p. 36. Ottow 
pleit – in navolging van 
Commissie-Hammerstein 
en Commissie-Huls – voor 
een scherpe scheiding tussen 
toezicht en tuchtrecht. De 
verhouding tussen toezicht 
en tucht kan precair zijn: 
zo kunnen toezichthouders 
in sommige gevallen als 
klagende partij optreden in 
tuchtprocedures.

38 Doornbos 2015, par. 2.
39 Zie bijvoorbeeld T. Sille vis 

Smitt, ‘Digitaal aan de 
schandpaal’, Advocaten-
blad 2012, afl. 13, p. 10-12; 
J. Legemaate, ‘Het recht 
op non-informatie’, NJB 
2011/732; en M.A.J.M. Buij-
sen, ‘De openbaarmaking 
van niet-beroepsbeperkende 
tuchtmaatregelen’, TvGr 
2011, afl. 6, p. 460-471.

40 Doornbos wijst op de voor 
advocaten ingevoerde 
spoedshalve schorsing 
(art. 60ab lid 1 Advocaten-
wet), waar zij terechte 
vraagtekens bij plaatst 
(‘Openheid en beslotenheid 
in het advocatentuchtrecht’ 
2015, par. 3).

41 Zie ook Doornbos 2015, 
p. 468, voor een gebalan-
ceerd overzicht van voor- en 
tegenargumenten inzake 
advocaten. Buijsen vraagt 
zich nog af wat bijvoorbeeld 
een consument met alle 
informatie moet: ‘Het vergt 
(…) nogal wat om een aan 
een zorgverlener opgelegde 
tuchtmaatregel werkelijk te 
kunnen duiden’.

42 WRR 2013, p. 19: ‘Toezicht-
houders moeten zich dage-
lijks staande houden in die 
politiek-maatschappelijke 
realiteit van hoge en deels 
strijdige verwachtingen.’

deurwaarder – vormt dit een steeds grotere 
uitdaging. Zelfs publieke ambten als rechters 
(hoewel niet aan tuchtrecht onderworpen) of 
wetenschappers (sinds kort aan tuchtrecht 
onderworpen) hebben met marktwerking te 
maken: rechters worden op output gefinan-
cierd en wetenschappers moeten externe 
geldstromen aanboren om hun positie veilig 
te stellen. 

Het is de vraag in hoeverre de 
tuchtrechter de economische 
realiteit moet meewegen 
(of juist niet), wanneer hij 
de tuchtnorm hanteert

Marieke Kleiboer en Nick Huls geven in het 
boek Tuchtrecht op de terugtocht terecht aan 
dat er sprake kan zijn van een botsing tus-
sen twee waardepatronen: ‘het traditionele 
waarin de publieke dimensie van de profes-
sies domineert, versus het moderne waarin 
het private ondernemerschap van de be-
roepsbeoefenaren het uitgangspunt vormt.’28 
Bij de bankiers woedden bijvoorbeeld felle 
discussies over wat ‘de klant centraal stellen’ 
precies betekent voor afdelingen bijzonder 
beheer,29 rechters demonstreerden openlijk 
dat marktwerking een ontoelaatbare wissel 
zou trekken op de rechterlijke kernwaarden 
als professionaliteit en onafhankelijkheid,30 
en ook bij het notariaat zijn er sprekende 
voorbeelden.31 Het is de vraag in hoeverre de 
tuchtrechter de economische realiteit moet 
meewegen (of juist niet), wanneer hij de 
tuchtnorm hanteert.32

Tuchtrecht heeft vooral een 
intern karakter: het bewaken 
van de norm binnen de groep. 
In de laatste jaren is echter de 
nadruk op het extern karakter 
sterker geworden: het tonen 
dat de groep betrouwbaar is

4.3 Een nieuw panopticon?
De derde uitdaging ziet op het extern karak-
ter van tuchtrecht. Tuchtrecht heeft vooral 
een intern karakter: het bewaken van de 
norm binnen de groep. In de laatste jaren 
is echter de nadruk op het extern karakter 
sterker geworden: het tonen dat de groep – 
vanwege de eigen disciplinerende, normhand-

havende kracht – betrouwbaar is. Bij de ban-
kiers was herwinnen van vertrouwen in de 
sector zelfs een expliciete wens om tuchtrecht 
in te voeren33 en ook bij de advocatuur vormde 
de dreiging van staatstoezicht een reden om 
het tuchtrecht aan te scherpen.34 Het tucht-
recht wil immers – anders dan bijvoorbeeld 
een ontgroeningsritueel – een controleerbare 
vorm van tucht zijn.

Tuchtrecht heeft een 
rol ten aanzien van de 
integriteit van de groep

Anders gezegd: tuchtrecht heeft een rol ten 
aanzien van de integriteit van de groep.35 Bij 
integriteit gaat het om gerechtvaardigd ver-
trouwen dat de norm binnen de groep preva-
leert boven andere belangen. Dat de medicus 
het patiëntbelang stelt boven dat van de 
zorgverzekeraar, de bankier het klantbelang 
boven dat van de eigen bonus en de notaris de 
waarheidsplicht boven de omzet. 

Over de schouders van de tuchtrechter, die 
deze norm dient te bewaken, kijken steeds 
meer ogen mee. In de eerste plaats is er de 
opkomst van het (externe) toezicht. Bij de 
advocatuur is er onlangs een systeemtoezicht-
houder gekomen in de vorm van het College 
van Toezicht.36 Andere beroepsgroepen 
hebben allang te maken met toezicht, door 
bijvoorbeeld De Nederlandsche Bank N.V., 
de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de 
Nederlandse Zorgautoriteit, het Bureau Fi-
nancieel Toezicht of de Autoriteit Consument 
en Markt.37 Men vertrouwt het bewaken van 
de norm niet altijd volledig aan het tucht-
recht toe, omdat men dat bijvoorbeeld als een 
groeps interne aangelegenheid beschouwt: 
keurt de slager niet zijn eigen vlees? Houdt 
men elkaar niet de hand boven het hoofd?38 
Maar er kijken nog meer ogen mee. Het tucht-
recht staat steeds meer in de schijnwerpers 
van de samen leving. Zo is er een toegenomen 
wens tot openbaarheid van tuchtrechtspraak 
en publieke naming and shaming van de 
beklaagde.39 Maar waar aan de ene kant de 
wens bestaat van transparantie en bescher-
ming van patiënt- of consumentbelangen, 
dient zich aan de andere kant de terechte 
vraag aan of het wenselijk is dat beroeps -
beoefenaren aan de publieke schandpaal wor-
den genageld – soms reeds op basis van een 
vermoeden40 en vaak met blijvend reputatie-
verlies.41 En dan heb ik de druk van de media 
nog niet genoemd, waaronder social media die 
direct een breed publiek kan bereiken.42 
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De terechte vraag dient 
zich aan of het wenselijk 
is dat beroepsbeoefenaren 
aan de publieke schand-
paal worden genageld

De tuchtrechter lijkt daarmee zelf onderdeel 
te zijn geworden van een nieuw panopticon. 
Hij dient met (de permanente illusie van) toe-
zicht te kunnen omgaan – en bijvoorbeeld niet 
zomaar te zwichten voor externe druk. Waar 
Bentham dacht dat gekken normaal zouden 
doen door permanent toezicht, kan het zo-
maar zo zijn dat mensen – ook tuchtrechters – 
juist gekke dingen doen door het dwingen van 
zovele vreemde ogen.

Waar Bentham dacht dat 
gekken normaal zouden doen 
door permanent toezicht, 
kan het zomaar zo zijn dat 
mensen – ook tuchtrechters 
– juist gekke dingen doen 
door het dwingen van 
zovele vreemde ogen

5 Geeft tucht genoeg lucht?
Het doel van tuchtrecht is afgeleid van het 
doel van tucht: het stellen, bevorderen en 
bewaken van de in een groep vigerende norm. 
Het tuchtrecht ziet daarbij niet zozeer op de 
vraag wat normaal gedrag is, maar wanneer 
het gek genoeg is. Tegenwoordig staat het 
tuchtrecht voor de uitdaging (i) actief, via 
moresprudentie, mee te werken aan het ar-
ticuleren van de norm, (ii) een genuanceerde 
kijk te ontwikkelen op de verhouding tussen 
de norm en de economische realiteit van be-
roep en bedrijf en (iii) de rug op de juiste wijze 
te rechten in een nieuw panopticon.

Het tuchtrecht ziet niet 
zozeer op de vraag wat 
normaal gedrag is, maar 
wanneer het gek genoeg is

Het gevaar van teveel tucht – met daarachter 
de (permanente illusie) van toezicht – is ver-
stikking door de norm. Is er nog wel ruimte om 
fouten te maken? Om gedurfde afwegingen te 
maken? Toen bijvoorbeeld grootvorst Mikhail 
eens een militaire parade – de ultieme demon-
stratie van discipline – beoordeelde, merkte hij 
op: ‘Uitstekend. Alleen, ze ademen nog.’43

43 Voorbeeld ontleend aan 
Foucault 1989, p. 262.


