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DE RECHTER GAAT DIGITAAL… NOU EN?
Carla Klaassen*

Mag de rechter op eigen initiatief op zoek gaan naar informatie op het internet? 
En zo ja, hoe dient de rechter hiermee om te gaan ten opzichte van partijen?

1 Waar gaat het over?
Bij de titel ‘De rechter gaat digitaal’ gaan de gedach-
ten op dit moment wellicht uit naar ‘KEI’: het project 
Kwaliteit En Innovatie, met de daaraan verbonden 
digitalisering van de rechtspraak en het afscheid van 
het papieren procesdossier.1 Hoewel? Buiten de 
Rechtspraak2 lijkt dit project nog niet echt te leven. In 
elk geval gaat het hierover in deze beschouwing niet. 
Waarover dan wel? Over het gebruik van informatie 
beschikbaar via het internet door de rechter, en in 
het bijzonder de civiele rechter, ten behoeve van een 
door hem te beoordelen zaak. 

Wat is de betekenis van de 
door de rechter door middel 
van googelen verkregen 
informatie en hoe dient de 
rechter hiermee om te gaan?

De rechter kan om verschillende redenen en op 
verschillende wijzen ‘het internet op gaan’. Hij kan 
dit doen om juridische bronnen te raadplegen, zoals 
digitale handboeken en eerder gewezen recht-
spraak, en daartoe bijvoorbeeld www.rechtspraak.nl 
raadplegen of literatuur zoeken via Legal Intelligence. 
Hoewel de uitkomst van de beslissing van de rechter 
in een concrete zaak kan worden beïnvloed door de 
rechtspraak en name de literatuur die hij raadpleegt, 
of juist niet − schrijvers verschillen immers regelmatig 
van mening − hoeft de rechter zich wat betreft zijn 
digitale zoektocht naar rechtspraak en literatuur in zijn 
uitspraak niet te verantwoorden, evenmin als hij dat 
behoeft te doen wat betreft de hardcopy informatie 
die hij raadpleegt.3 Ook is de rechter niet gehouden 
de informatie die hij in het kader van deze zoektocht 
heeft gevonden, voorafgaande aan zijn oordeel aan 
partijen voor te leggen teneinde hen in de gelegen-
heid te stellen hierop te reageren. Een partij die 
meent dat de rechter zich op onjuiste juridische 

gronden baseert en daardoor tot een onjuist oordeel 
komt, kan dat (in principe) kenbaar maken door het 
instellen van hoger beroep of cassatie. De rechter 
kan echter eveneens gaan ‘internetten’ om te kijken 
of hij bijvoorbeeld nadere informatie kan vinden 
over de partijen in de door hem te beoordelen zaak, 
zoals menigeen tegenwoordig een persoon of bedrijf 
waarmee hij te maken heeft ‘googelt’. Tevens kan de 
rechter via internet bijvoorbeeld feitelijke informatie 
zoeken over de kwestie waarover hij moet oordelen, 
zoals Google Maps raadplegen om te kijken hoe de 
kruising er uit ziet, waar de aanrijding is gebeurd naar 
aanleiding waarvan een schadeclaim is ingediend. 
Of kijken wat er op het internet is te vinden over het 
soort verwarmingsketel die door het installatiebedrijf 
is geplaatst, en waarvan de opdrachtgever zegt dat 
deze niet geschikt is, et cetera. Dat een dergelijk 
raadplegen van het internet door de rechter gebeurt, 
lijkt niet voor betwisting vatbaar. De vraag is echter: 
wat is de betekenis van de door de rechter door mid-
del van googelen verkregen informatie en hoe dient 
de rechter hiermee om te gaan? 

De onschatbare bron aan 
informatie die het internet 
biedt, kan, indien deze wordt 
benut door de rechter, diverse 
vragen oproepen. Zo is niet alle 
informatie die op het internet 
is te vinden juist en actueel

2 Het juridische kader en: wat is het probleem, 
‘if any’?
De onschatbare bron aan informatie die het internet 
biedt, kan, indien deze wordt benut door de rechter, 
diverse vragen oproepen. Zo is niet alle informatie die 
op het internet is te vinden juist en actueel. De hoge 
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1 Nadere informatie over KEI 
is bijvoorbeeld te vinden op 
www.rechtspraak.nl.

2 Daar waar wordt gedoeld op 
de organisatie, wordt gespro-
ken van ‘Rechtspraak’, met 
een hoofdletter. Het woord 
‘rechtspraak’, zonder hoofd-
letter, duidt op de functie van 
het rechtspreken.

3 In een vonnis wordt soms 
weliswaar verwezen naar 
eerdere rechtspraak, maar dit 
hoeft niet.

4 Daargelaten dat de rechter 
veelal primair zal bezien of 
een zaak alsnog in der minne 
geregeld ofwel geschikt kan 
worden.

5 Ik ga hier gemakshalve uit van 
de dagvaardingsprocedure ex 
art. 78 Rv.

6 Als het zogenoemde ‘KEI-
wetsvoorstel’ betreffende 
de eerste aanleg wet wordt, 
wordt de comparitie na ant-
woord (cna) vervangen door 
de ‘mondelinge behandeling’. 
Deze is min of meer vergelijk-
baar met de huidige compa-
ritie na antwoord, maar heeft 
een (nog) ruimere strekking. 
Zie voor het wetsvoorstel 
Kamerstukken 34059. Zie 
voor een beknopte schets van 
de hiermee gepaard gaande 
veranderingen alsook de 
vergelijking tussen de cna en 
de mondelinge behandeling 
mijn kroniek ‘Civiele rechts-
pleging’, NJB 2015, afl. 15. 

http://www.rechtspraak.nl
http://www.rechtspraak.nl


opinie Ars Aequi juni 2015  449arsaequi.nl/maandblad  AA20150448

haag op de hoek van de kruising die ten tijde van de 
aanrijding die hiervoor werd opgevoerd de auto-
mobilist het zicht ontnam, kan bijvoorbeeld op de foto 
van Google Maps ontbreken. De informatie over de 
kwaliteiten van de geplaatste verwarmingsketel die 
de rechter op een bepaalde website heeft gevonden, 
is wellicht voor betwisting vatbaar.

De uitkomst van een procedure wordt in be-
langrijke mate bepaald door de feiten zoals die zijn 
komen vast te staan. De vaststelling van deze feiten 
behoort tot de taak van de rechter; het verzamelen 
en aandragen van feiten behoort, althans wat de 
civiele rechter betreft, niet tot zijn taak. De civiele 
rechter dient in principe te beslissen4 over de vorde-
ring en het verweer5 zoals door partijen aangevoerd, 
op basis van de door partijen aangevoerde feiten 
(art. 24 Rv). De rechter kan partijen bevragen over 
de door hen aangevoerde feiten, en in elk geval de 
rechter in eerste aanleg − bij de rechtbank − zal dit 
ter gelegenheid van de zogenaamde comparitie na 
antwoord die daar op grond van artikel 131 Rv in 
beginsel standaard plaatsvindt, ook doen.6 En menig 
rechter zal daarbij dóórvragen en aan partijen om 
nadere informatie vragen als hij daaraan behoefte 
heeft. Het is evenwel niet aan de rechter − en het 
is hem zelfs verboden − om buiten partijen om, op 
zoek te gaan naar nadere feitelijke informatie (art. 24 
juncto art. 149 lid 1 Rv; art. 25 Rv a contrario). Wél 
mag een rechter op grond van artikel 149 lid 2 Rv 
feiten of omstandigheden van algemene bekendheid 
alsmede algemene ervaringsregels aan zijn beslissing 
ten grondslag leggen, ongeacht of deze zijn gesteld. 
De vraag waar het in deze bijdrage om gaat, is aller-
eerst of informatie die door de rechter via internet is 
verkregen, kwalificeert als ‘feiten of omstandigheden 
van algemene bekendheid’ in de zin van artikel 149 
lid 2 Rv. En vervolgens: als dit niet het geval is, wat 
betekent dit dan voor het gebruik van door de rechter 
door middel van ‘spontaan’ googelen verkregen 
feitelijke informatie?7 

Feiten of omstandigheden van 
algemene bekendheid kunnen 
worden omschreven als feiten 
of omstandigheden die ieder 
normaal ontwikkeld mens kent 
of uit voor eenieder toegankelijke 
bronnen kan kennen

3 Wat zijn feiten of omstandigheden van 
algemene bekendheid?8

3.1 Algemeen
Feiten of omstandigheden van algemene bekendheid 
kunnen worden omschreven als feiten of omstandig-
heden die ieder normaal ontwikkeld mens kent of uit 
voor eenieder toegankelijke bronnen kan kennen.9 
Ten aanzien van welke feiten of omstandigheden dit 
het geval is, wordt bepaald door de rechter. Of het 
rechterlijk oordeel hierover steeds daadwerkelijk 
aansluit bij hetgeen in ‘de samenleving’ daadwer-
kelijk algemeen bekend is, kan echter soms worden 
betwijfeld. Dit geldt zowel voor zijn oordeel wat 
wél, als zijn oordeel wat níet van algemene bekend-
heid is. Een enkel voorbeeld. Het Hof Den Haag 
beschouwde als een feit van algemene bekendheid 
dat het regelmatig voorkomt dat bij garages auto-
sleutels uit de brievenbus worden gehengeld en de 
daarbij behorende auto’s die in de omgeving van die 
garage staan geparkeerd, worden gestolen. De Hoge 
Raad ging hierin mee.10 Dit oordeel werd echter niet 
gestaafd door een onderzoekje uitgevoerd onder 
een groep Rotterdamse rechtenstudenten. Hiervan 
oordeelde 50,6% deze stelling ‘waar’, echter 25,3% 
meende dat dit ‘niet waar’ was en 24,1% koos voor 
het antwoord ‘weet niet’.11 Een ander voorbeeld over 

7 Hierover tevens M. Steintjes 
& M. Üner, ‘Internet. Een 
weergaloze bron van feiten 
van algemene bekendheid?’, 
in: C.J.H. Janssen en J.J.J. 
Sillen (red.), Tussen feit en 
fictie, Nijmegen: Ars Aequi 
Libri 2014, p. 27-35.

8 De onderstaande tekst is in 
belangrijke mate ontleend 
aan mijn beschouwing ‘Ik zie 
en weet wat gij niet ziet en 
weet, maar zoekt en gij zult 
vinden…’, in: L.E. de Groot-
van Leeuwen & J.D.A. den 
Tonkelaar (red.), Rechtsvin
ding op veertien terreinen, 
Deventer: Kluwer 2012, 
p. 233-255. 

9 Aldus G.R. Rutgers & R.J.C. 
Flach, door G.J. Boon, Parle
mentaire geschiedenis van 
het nieuwe bewijsrecht, De-
venter: Kluwer 1988 (hierna: 
PG Nieuw Bewijsrecht), 
p. 77.

10 HR 12 maart 2004, ECLI: 
NL: HR: 2004: AO1237, NJ 
2004/272.

11 Zie W.H. van Boom, M.L. Tuil 
en & I. van der Zalm, ‘Feiten 
van algemene bekendheid 
en ervaringsregels – virtuele 
werkelijkheid?’, NTBR 2010, 
p. 39-42.
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het verschil van inzicht dat kan bestaan over hetgeen 
van algemene bekendheid is, biedt het befaamde 
Taxusstruik-arrest. In deze zaak werd in drie instan-
ties door de rechter tot uitgangspunt genomen dat 
niet van algemene bekendheid is dat een taxusstruik 
giftig is en voor paarden zeer gevaarlijk.12 Op grond 
hiervan werd geen aansprakelijkheid aangenomen 
van de buurvrouw die een taxusstruik dusdanig dicht 
bij de erfafscheiding op een afvalhoop had gegooid 
dat de paarden die in het aangrenzende weiland 
liepen daarvan konden eten, met als gevolg dat twee 
paarden dit inderdaad deden en hierdoor dood zijn 
gegaan. NJ-annotator Brunner alsook de advocaat-
generaal die in deze zaak concludeerde, denken 
kennelijk anders over bekendheid van de gevaren 
van een taxusstruik. De advocaat-generaal verwijst 
naar de twaalfde druk van Van Dale, waar achter 
het woord taxus staat vermeld dat de naalden en 
de zaden van de taxus buitengewoon giftig zijn, met 
name voor paarden. Brunner constateert in zijn noot 
onder het arrest dat hiermee stadse onwetendheid 
ook voor het platteland als maatstaf van maatschap-
pelijke onzorgvuldigheid lijkt te zijn aanvaard en merkt 
op: ‘Zou ook de eigenaar van een gouden regenstruik 
niet aansprakelijk zijn, indien bezoekende kinderen 
worden vergiftigd door het eten van de peulen, om-
dat mogelijk ook niet van algemene bekendheid is dat 
die giftig zijn?’. Uitgaande van de ‘bij ieder normaal 
ontwikkeld mens aanwezige kennis’, lijkt inderdaad 
te kunnen worden betwijfeld of deze wetenschap 
algemeen bekend mag worden verondersteld. Een 
Nijmeegse bloemiste verzuchtte ter toelichting op de 
sluiting van haar bloemenwinkel dat de belangstelling 
voor bloemen en planten onder jongeren terugloopt 
en de meesten nog geen roos van een chrysant 
kunnen onderscheiden;13 laat staan dat zij − maar 
hetzelfde zal wellicht veel algemener en niet alleen 
voor jongeren hebben te gelden − naar verwachting 
bekend zullen zijn met de giftige aard van de peulen 
van de gouden regenstruik… Maar laat de lezer van 
dit blad zelf oordelen. 

Als van ‘algemene bekendheid’ 
reeds sprake is als het informatie 
betreft die verkregen kan 
worden uit een voor eenieder 
toegankelijke bron, geldt 
dat hiervan in het huidige 
internettijdperk al vlot sprake is

3.2 Feiten van algemene bekendheid en het internet
Hoe dan ook: als van ‘algemene bekendheid’ reeds 
sprake is als het informatie betreft die verkregen kan 
worden uit een voor eenieder toegankelijke bron, 
zoals volgens de traditionele omschrijving van dit 
begrip het geval is, geldt dat hiervan in het huidige 
internettijdperk al vlot sprake is. Googelen levert een 
schat aan informatie op over de meest uiteenlopende 
onderwerpen. Het gaat echter wel ver, en té ver, deze 
aldus gemakkelijk te verkrijgen informatie als feiten 
van algemene bekendheid in de zin van artikel 149 
lid 2 Rv te bestempelen en daaraan de conclusie te 
verbinden dat deze feiten niet bewezen behoeven 

te worden en door de rechter ambtshalve aan zijn 
beslissing ten grondslag mogen worden gelegd (dus 
ook als deze feiten door partijen niet zijn gesteld).14 
Dit is kennelijk ook niet de bedoeling van de Hoge 
Raad. In zijn arrest van 8 februari 2008 overweegt de 
Hoge Raad immers dat een algemeen kenbare bron is 
te onderscheiden van een feit van algemene bekend-
heid; het ging daar overigens om een krantenartikel.15 

Vergelijk wat betreft de betekenis van het internet 
in dit verband allereerst de strafzaak over de vraag 
of bewezen kon worden geacht dat de verdachte 
zich schuldig had gemaakt aan opzettelijke beledi-
ging van een politieagent door op de openbare weg 
een bomberjack te dragen met daarop de afkorting 
‘A.C.A.B.’. Vergelijking met het strafrecht is in dit 
verband opportuun, omdat ook daar feiten of om-
standigheden van algemene bekendheid geen bewijs 
behoeven en dit begrip daar daarom in min of meer 
dezelfde context wordt gebruikt als in het civiele pro-
cesrecht. Voor zover in dit verband van belang, is de 
clou of van algemene bekendheid is dat de afkorting 
A.C.A.B. betekent ‘All Cops Are Bastards’. Het hof 
meent dat dit het geval is en staaft dit oordeel door 
te overwegen dat het hof heeft vernomen dat het 
googelen van de afkorting ‘A.C.A.B.’ in combinatie 
met ‘cop’ een veelvoud aan treffers van internetsites 
geeft die verwijzen naar de betekenis ‘All Cops Are 
Bastards’. Nu onder een substantieel deel van het 
publiek bekend is dat een betekenis van de afkorting 
‘A.C.A.B.’ is ‘All Cops Are Bastards’, heeft deze af-
korting daarom als een feit van algemene bekendheid 
te gelden, aldus het hof. De Hoge Raad honoreert 
de tegen dit oordeel ingestelde cassatieklacht. 
Hij overweegt:

‘ (…) Van algemene bekendheid zijn die gegevens die ieder van 
de rechtstreeks bij het geding betrokkenen geacht moet worden 
te kennen of die hij zonder noemenswaardige moeite uit algemeen 
toegankelijke bronnen kan achterhalen (…)’ 

De Hoge Raad voegt hieraan toe:

‘Uit de hiervoor (…) weergegeven overwegingen [gedoeld wordt op 
het kennelijk benodigde googelen; CK] moet worden afgeleid dat 
het voor het Hof niet zonder meer duidelijk was dat dit een feit van 
algemene bekendheid was (…).’ 

Met andere woorden: juist omdat er gegoogeld 
moest worden om te weten te komen wat ‘A.C.A.B.’ 
betekent, werd dit niet als een feit van algemene 
bekendheid beschouwd. 

Juist omdat er gegoogeld moest 
worden om te weten te komen 
wat ‘A.C.A.B.’ betekent, werd dit 
niet als een feit van algemene 
bekendheid beschouwd

Wat betreft het civiele recht is van belang het arrest 
Van Donkersgoed/Jansen.16 Weliswaar werd hierin 
niet (rechtstreeks) geoordeeld over het begrip feiten 
of omstandigheden van algemene bekendheid, 
maar wel over het gebruik van via internet verkregen 
informatie. 

12 Idem kennelijk voor Schotse 
Hooglanders. Zie de bericht-
geving op o.a. www.ad.nl op 
27 maart 2015 over de dood 
van dergelijke runderen, die 
hadden gegeten van een 
taxushaag. 

13 Interview in een huis-aan-
huis-krant in de regio Nijme-
gen.

14 Zie ook C.E. Drion, ‘De 
onderzoekende en/of goog-
elende rechter’, NJB 2009, 
p. 781.

15 HR 8 februari 2008, ECLI: 
NL: HR: 2008: BB6196, 
NJ 2008/92.

16 HR 15 april 2011, ECLI: 
NL: HR: 2011: BR1654, 
NJ 2011/180.
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Het betreft hier de opzegging wegens dringend 
eigen gebruik (art. 7:274 lid 1 sub c BW) van de 
huurovereenkomst inzake een bovenwoning die 
door Donkersgoed was gehuurd van Jansen. Deze 
bovenwoning is gelegen boven de bedrijfsruimte 
waar Jansen een apotheek exploiteert. Ter sta-
ving van het ‘dringend eigen gebruik’ wordt door 
Jansen onder andere aangevoerd dat twee van zijn 
werkneemsters zullen trouwen, waarbij een kinder-
wens niet is uitgesloten, en een rustruimte voor 
zwangere werkneemsters en een verzorgingsruimte 
voor baby’s niet is te realiseren zonder gebruik van 
de bovenwoning. Van Donkersgoed stemt niet in 
met de huuropzegging en betwist de dringende 
noodzaak tot eigen gebruik. De kantonrechter volgt 
hem hierin, maar het hof oordeelt anders, mede 
op grond van informatie die blijkbaar is verkregen 
door uit eigen beweging de website van de apo-
theek te raadplegen, nadat het processuele debat 
tussen partijen was afgesloten. Het hof overweegt 
namelijk: 

‘Gegeven de samenstelling van het team van de apotheek, zoals die 
mede blijkt uit de foto geplaatst op de website van de apotheek, ligt 
de aanwezigheid van een door de Arbowetgeving voorgeschreven 
rust- en kolfruimte voor de hand. Een zodanige ruimte is thans niet 
aanwezig.’ 

Tegen de beslissing van het hof is cassatie in-
gesteld, waarbij wordt geklaagd over het feit dat 
het hof bij de beoordeling van de juistheid van de 
opzeggingsgrond gegevens heeft betrokken die 
niet door partijen zijn aangevoerd en ten aanzien 
waarvan het hof partijen niet in de gelegenheid 
heeft gesteld daarvan kennis te nemen en daarop 
te reageren, waaronder de door het raadplegen 
van internet verkregen informatie. De Hoge Raad 
overweegt:

‘Deze klachten zijn gegrond. Het hof heeft na afsluiting van het pro-
cessuele debat tussen partijen kennelijk eigener beweging de web-
site van de apotheek geraadpleegd en daaraan ontleende feitelijke 
gegevens (zoals foto’s van de situatie ter plaatse en van het in de 
apotheek aanwezige team) aan zijn beslissing ten grondslag gelegd 
zonder partijen in de gelegenheid te stellen van die gegevens kennis 
te nemen en zich daarover desgewenst uit te laten. Aldus heeft het 
hof gehandeld in strijd met het beginsel van hoor en wederhoor.’ 

De Hoge Raad laat zich, zoals vermeld, niet uit over 
de inkleuring van het begrip ‘feiten of omstandig-
heden van algemene bekendheid’, maar kennelijk 
wordt via het internet verkregen en voor eenieder 
toegankelijke informatie niet zonder meer als zodanig 
beschouwd, want dan zou de rechter deze infor-
matie immers in principe wél op eigen initiatief en 
zonder partijen in de gelegenheid te stellen zich 
hierover uit te laten, hebben mogen betrekken in zijn 
beoordeling. Zie ook hierna, onder 4, de uitspraken 
inzake Budgetbeheer Limburg.

Wat betreft het kwalificeren van 
feiten of omstandigheden als 
feiten of omstandigheden van 
algemene bekendheid, is een 
scherpe lijn lastig te trekken

De conclusie is dat wat betreft het kwalificeren van 
feiten of omstandigheden als feiten of omstandig-
heden van algemene bekendheid, een scherpe lijn 
lastig te trekken is, alsook dat vanwege de gemak-
kelijke toegankelijkheid van informatie via het internet 
veel onder de traditionele definitie valt te brengen. 
Terughoudendheid is echter op zijn plaats, gelet op de 
hieraan verbonden gevolgen,17 maar deze terughou-
dendheid lijkt in de rechtspraak van (in elk geval) de 
Hoge Raad ook te worden betracht.18 

Het is in zijn algemeenheid niet 
juist, maar bovenal ook niet 
zinvol te stellen dat googelen 
door de rechter, behalve waar 
het betreft het zoeken naar 
juridische informatie, niet mag

4 Verboden te googelen?
Het is in zijn algemeenheid niet juist, maar bovenal 
ook niet zinvol te stellen dat googelen door de rechter, 
behalve waar het betreft het zoeken naar juridische 
informatie, niet mag.19 Bovendien zal dit googelen 
door de rechter in de regel niet slechts zijn ingegeven 
door pure nieuwsgierigheid, maar door zijn streven tot 
een deugdelijke, rechtvaardige beslissing te komen 
in de desbetreffende zaak. Een rol kan wellicht ook 
spelen het vermijden van − in principe door de in 
het ongelijk gestelde partij te dragen − kosten van 
een door de rechter te raadplegen deskundige, met 
name in een zaak met een relatief gering financieel 
belang. Het risico verbonden aan een actieve rechter, 
die met het oog op de beoordeling van een zaak 
zelfstandig op zoek gaat naar informatie, is vooral dat 
deze zoektocht zich kan onttrekken aan de controle 
van partijen en daardoor wringt met het beginsel 
van hoor en wederhoor zoals onder andere vervat in 
artikel 6 EVRM. Dit bezwaar speelt eens te meer als 
de juistheid van de door eigen onderzoek verkregen 
informatie waarvan de rechter gebruik maakt niet 
onomstotelijk vaststaat, maar voor betwisting vatbaar 
is. Immers in de evidentie van de juistheid van feiten 
en omstandigheden van algemene bekendheid is de 
rechtvaardiging gelegen voor de hieraan verbonden 
consequentie dat bewijslevering ter zake niet nodig is 
en de rechter deze gegevens aan zijn beslissing ten 
grondslag mag leggen ook als hierop door partijen 
geen beroep is gedaan. Zoals reeds opgemerkt, is de 
juistheid van via internet verkregen informatie echter 
helemaal niet evident. ‘Algemeen’ – of althans in 
ruime kring – bekend is bijvoorbeeld dat op Wikipedia 
vermelde informatie regelmatig onjuistheden bevat. 
Tevens bestaat onduidelijkheid over de wijze waarop 
zoekresultaten verkregen via de verschillende zoek-
machines tot stand komen en lijkt van objectiviteit in 
dit verband weinig sprake.20 

Hoewel enige terughoudendheid op zijn plaats lijkt,21 
is googelen door de rechter niet verboden en kan dit 
ook zeer wel een te respecteren doel dienen. Het is 
echter van cruciaal belang dat de rechter ter zake van 
de aldus verkregen informatie het beginsel van hoor en 
wederhoor in acht neemt, zoals we ook zagen in het 
arrest Van Donkersgoed/Jansen. De daarin gevolgde 

17 In deze zin (o.a.) ook R.H. 
de Bock, Tussen waarheid 
en onzekerheid: over het 
vaststellen van feiten in 
de civiele procedure (diss. 
Tilburg), Deventer: Kluwer 
2011, p. 306-307.

18 Vergelijk tevens Steintjes & 
Üner 2014, p. 33-35.

19 Vergelijk ook Y.E. Schuur-
mans en M.M. Groothuis, 
‘De rechter op internet’, 
Computer recht 2012, 
p. 250-260.

20 Zie ook D.J.G. Visser, 
‘Kroniek van de intellectuele 
eigendom’, NJB 2011, p. 972 
en Siemerink & Trema 2011, 
p. 215.

21 In deze zin ook H.B. Krans, 
‘De civiele rechter en een 
speurtocht op het internet’, in: 
E. Koops e.a. (red.), Digitaal 
privaatrecht, Den Haag: 
BJu 2014, p. 123-132.
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koers is, onder verwijzing naar dit arrest, herhaald in 
de uitspraken betreffende Budgetbeheer Limburg.22 
Hierin werd het hof eveneens op de vingers getikt 
omdat hij zijn beslissing had gebaseerd op gegevens 
ontleend aan een eigen zoektocht op internet, zonder 
daarvan de desbetreffende partij in kennis te stellen 
of de gelegenheid te bieden op die gegevens te rea-
geren. Het betrof hier een zoektocht in het kader van 
de beoordeling van de vraag of een bewindvoerder 
de kosten van een door hem aangeschafte software- 
applicatie ten onrechte had doorberekend aan dege-
nen wiens vermogen hij beheerde. Het hof kwam tot 
het oordeel dat dit het geval was omdat uit de door 
het hof op internet gevonden informatie zou blijken dat 
deze software-applicatie in de eerste plaats dienstig 
was aan de administratie van de bewindvoerder, en 
slechts als neveneffect had dat het de mutaties op de 
eigen rekening zichtbaar maakte voor diens cliënten… 

22 HR 9 september 2011, 
ECLI: NL: HR: 2011: BR1653 
en 1654. Het betreft hier 
verzoekschriftprocedures, en 
dus beschikkingen.

Het recht op een eerlijk 
proces alsook het beginsel 
van hoor en wederhoor mag 
en kan door het internet niet 
worden ondergraven

Kortom: het recht op een eerlijk proces alsook − in 
de context hiervan − het beginsel van hoor en we-
derhoor, zoals onder andere gewaarborgd in artikel 
6 EVRM, mag en kan door het internet niet worden 
ondergraven. De rechter dient partijen ten volle in de 
gelegenheid te stellen hun visie te geven op de door 
de hem door eigen onderzoek verkregen informatie, 
ook al hadden zij die informatie zelf eveneens op het 
internet kunnen vinden.
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