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Van het belang van hygiëne zijn wij inmiddels wel doordrongen. Zo durf ik de stelling wel aan 
dat wij, maar misschien moet ik voor mijzelf spreken, nog nooit zo lang en vaak onze handen 
hebben gewassen als de afgelopen tweeënhalf jaar. Dit met als doel de kans op besmettingen 
zo klein mogelijk te houden.

Ook onze beslissingen en oordelen zijn vatbaar voor besmettingen. In Thinking, Fast and Slow 
beschrijft Nobellaureaat Daniel Kahneman hoe veel van onze beslissingen en oordelen on der 
invloed van heuristieken tot stand komen en leiden tot (voorspelbare) bi a ses, systematische 
afwijkingen van een logisch denkpatroon.2 In zijn meest recente boek Noise,3 dat hij schreef 
met gedragswetenschapper Olivier Sibony en jurist Cass R. Sunstein (laatstgenoemde bekend 
van Nudge), staat Kahneman stil bij een andere categorie van afwijkingen in onze gedachte- 
en oordeelsvorming: ruis. Ruis betreft het fenomeen dat oordelen of beslissingen over een en 
hetzelfde object op onwenselijke wijze van elkaar kunnen verschillen omdat deze door ver-
schillende per so nen, op verschillende momenten of on der anderszins verschillende om stan-
dig he den tot stand komen. Ruis is, kort samengevat, de mate van ongewenste variatie in onze 
beslissingen en oordelen. Kahneman c.s. licht het on der scheid tussen bias en ruis toe aan de 
hand van on der staan de afbeeldingen van pogingen van schutters op een schietschijf: indien 
de pogingen steeds op dezelfde wijze afwijken van het doelwit spreekt men van bias (zoals in 
de linker afbeelding), terwijl ruis zich laat kenmerken door de variatie in de pogingen (rech-
ter afbeelding).

Er zijn legio voorbeelden te bedenken van si tu a ties in ons dagelijkse en minder dagelijkse le-
ven waarbij ruis een rol kan spelen, variërend van diagnoses van (medisch) spe cialisten (en 
dus het belang van second opin ions) tot bij voor beeld weersvoorspellingen. Over voorbeelden 
van ruis in het recht hoeft evenmin lang te worden nagedacht. Zo is bij u als lezer ongetwij-
feld bekend dat verschillende rechters verschillend over dezelfde casus kunnen oordelen – zo-
veel juristen, zoveel meningen –, maar óók dat dezelfde rechters anders kunnen oordelen 
over dezelfde casus op verschillende momenten of on der verschillende om stan dig he den, zo-
als bij voor beeld met of zon der een lege maag.

Bijna twintig jaar geleden, in 2003, heeft Vino Timmerman, in navolging van rechtssocioloog 
Kees Schuyt, in dit tijdschrift een interessant on der scheid gemaakt tussen digitaal en analoog 
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recht.4 Digitaal recht is, zo vat ik Timmerman samen, meer op strikte regels gebaseerd (rule  
based), waarvan niet zomaar met een beroep op de om stan dig he den van het geval kan wor-
den afgeweken. Digitaal recht is eendi men sionaal, rechtlijnig en abstract. Het geeft houvast 
en zekerheid, aldus Timmerman. Aan de andere kant van het spectrum bevindt zich het ana-
loge recht, dat gebruikmaakt van open normen en principes (principle of stan dard  based), 
waarbij de concrete toepassing in grote mate wordt bepaald door de om stan dig he den van 
het geval. Analoog recht is daardoor minder goed voorspelbaar, maar wel genuanceerder dan 
digitaal recht. Timmerman constateerde destijds dat het digitale on der ne mings recht op zijn 
retour is en het analoge recht aan de winnende hand. Ik heb de indruk dat die ontwikkeling 
zich sindsdien heeft doorgezet. Timmerman juichte de ‘analogisering’ van het on der ne-
mings recht toe.

Kahneman c.s. maakt net als Timmerman on der scheid tussen digitale regels (‘rules’) en analo-
ge standaarden (‘stan dards’). Waar oordeelsvorming van belang is bij de toepassing van het 
analoge recht op concrete si tu a ties, is de mate van oordeelsvorming bij digitaal recht juist tot 
het mi ni mum beperkt. Dat maakt digitaal recht naar de aard meer gevoelig voor bi a ses: be-
slissingen en oordelen komen min of meer algoritmisch tot stand en zijn voorspelbaar op ba-
sis van de regeltjes en logische denkpatronen. Digitaal recht houdt geen rekening met de nu-
ance van de om stan dig he den van het geval en kan dus in concrete gevallen star uitpakken. Dat 
betekent overigens niet dat Kahneman c.s. per se voorstander is van analoog recht met open 
normen, algemene principes en standaarden. Analoog recht biedt namelijk volgens hen een 
vruchtbare voedingsbodem voor ruis, omdat de concrete toepassing daarvan wordt overgela-
ten aan de oordeelsvorming van verschillende individuen, zoals rechters, arbiters en andere 
rechtsbeoefenaren: “Wherever  there is judg ment,  there is noise – and more than you think.”

Het ri si co op ruis (in het analoge recht) kan volgens Kahneman c.s. worden verkleind met be-
hulp van  methoden die zij aanduiden met de verzamelterm beslissingshygiëne. Beslissings-
hygiëne is volgens hen als handen wassen: je weet niet precies of, en zo ja, welke ziektekie-
men worden bestreden, maar wel dat het een effectief middel is om besmettingen tegen te 
gaan. Als voorbeelden van  methoden van beslissingshygiëne noemen zij on der meer het ge-
bruik van het ‘wisdom of the crowd’-effect door verschillende per so nen onafhankelijk van el-
kaar te laten oordelen (bijv. in een meervoudige raad- of bestuurskamer) en het gebruik van 
protocollen, checklists of richt snoe ren bij de wijze waarop oordelen en beslissingen tot stand 
komen. Ook de inzet van algoritmen, regels en zelfs digitaal recht is een effectieve ruisbestrij-
der. Digitaal recht als oplossing voor het ri si co op ruis in het analoge recht dus.

Zolang het co ro navirus rondwaart en de besmettingskans reëel blijft, blijven hygiënemaat re-
gelen zoals het regelmatig wassen van de handen van belang. Dat geldt ook voor onze beslis-
singen en oordeelsvorming. De inzichten van Kahneman c.s. werpen nieuw licht op het ge-
bruik van open normen in het on der ne mings recht. Analoog recht houdt weliswaar meer dan 
digitaal recht rekening met de om stan dig he den van het geval, maar de keerzijde daarvan is 
het ri si co op ruis en dat gelijke gevallen verschillend worden behandeld. Dit najaar vindt in 
Gro nin gen het congres van het Instituut voor On der ne mings recht plaats met als thema: open 
normen in het on der ne mings recht. Toeval of niet: Timmerman spreekt. Ik ben benieuwd hoe 
hij reflecteert op deze gedragswetenschappelijke inzichten, zoals het ri si co op ruis bij toepas-
sing van open normen en het belang van beslissingshygiëne, in het licht van ons analoge on-
der ne mings recht. Wat mij betreft alle reden om ook de komende tijd de handen goed te blij-
ven wassen, zodat we die hopelijk in no vem ber in Gro nin gen van elkaar kunnen schudden.
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theorie van wetgeving in de verzorgingsstaat (oratie Lei den) 1982, p. 32-39.
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