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Inleiding excuses

Prof. mr. dr. Arno Akkermans



WAAROM ‘EXCUSES’?

Sociaalpsychologisch wetenschappelijk onderzoek:

• Normschending verstoort morele en emotionele evenwicht tussen normschender en 
benadeelde

• Benadeelden ervaren morele en emotionele onrechtvaardigheid

• Beeldspraak: benadeelde staat door normschending rood op zijn ‘emotionele 
bankrekening’

• Kernbehoeften benadeelden: ‘statusherstel’ en bevestiging van de geschonden norm



BEVORDERING VAN EMOTIONEEL HERSTEL

Kernbehoeften van gedupeerde van normschending:

1. Relationeel: statusherstel

Het zijn van benadeelde wordt geassocieerd met een bedreiging van status en macht
=> benadeelden willen herstel van hun gevoel van status en macht

2. Moreel: bevestiging van de geschonden norm

=> benadeelden willen bevestiging van de sociale waarden die ten grondslag liggen aan 
de geschonden norm



.



ELEMENTEN VAN EXCUSES

• Erkenning van de verantwoordelijkheid voor de fout en zijn gevolgen

• Tonen van medeleven

• Actie ondernemen: compensatie en voorkomen van herhaling



BELANG EN FUNCTIE VAN EXCUSES

1. Helende werking voor de benadeelde

- herstel van moreel en emotioneel evenwicht tussen partijen
- vermindering van boosheid en wrok (afname conflict)
- symbolische bevestiging van geschonden norm

2. Publieke functie

- bevestiging van gedeelde waarden
- vertoon van sociale betrokkenheid
- sociale druk op normschender om herhaling te voorkomen



EXCUSES ≠ ‘SORRYCULTUUR’

• Positief zijn excuses in aanvulling op het ‘normaal’ nemen van zijn 
verantwoordelijkheid

• Negatief zijn excuses in plaats van het nemen van zijn verantwoordelijkheid (= 
‘sorrycultuur’)



Opgelegde excuses zijn wel zinvol 
voor een benadeelde

Mr. dr. Arlette Schijns



Opgelegde excuses zijn een 
vernederende maatregel in strijd met 

de menselijke waardigheid

Mr. dr. Vincent Geeraets



Faculteit der Rechtsgeleerdheid

JOHN	MCCAIN	– GEVANGENSCHAP	VIETNAM

“For the next four days, I was beaten every two to three hours by 

different guards. My left arm was broken again and my ribs were 

cracked.

They wanted a statement saying that I was sorry for the crimes that I had 

committed against North Vietnamese people and that I was grateful for 

the treatment that I had received from them. […]

I held out for four days. Finally, I reached the lowest point of my 5½ years 

in North Vietnam. I was at the point of suicide, because I saw that I was 

reaching the end of my rope. 

I said, O.K., I'll write for them.”



Faculteit der Rechtsgeleerdheid

PROPORTIONALITEITSTEST GIJS VAN DIJCK

> Centrale gedachte: hoe 
belangrijker de excuses, hoe 
meer druk de rechter mag 
uitoefenen
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Faculteit der Rechtsgeleerdheid

VERGELIJK: PROPORTIONALITEIT BIJ LEUGENS

> Centrale gedachte: hoe 
groter het belang dat op het 
spel staat, hoe groter de 
leugen mag zijn
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TRESHOLD DEONTOLOGY

• Absoluut verbod op afgedwongen excuses of leugens = wereldvreemd

• Alternatief voor proportionaliteit à “threshold deontology”

• Idee van “threshold deontology”: leugens/vernedering altijd problematisch (“moral

loss”), maar soms te rechtvaardigen bij extreem groot belang 



Faculteit der Rechtsgeleerdheid

EEN BETERE VOORSTELLING VAN ZAKEN

> Centrale gedachte: in 
extreme gevallen kan een
verplichting tot 
excuses/leugen worden
gerechtvaardigd, maar dan 
wel sprake van een moreel
verlies (“moral loss”)

17

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Geen belang 17 33 50 67 83 Extreem
groot belang

0% = geen druk/leugen, 100% = extreme 
druk/leugen

Moreel verlies dat moet worden geaccepteerd Ongrechtvaardigde vernedering/leugen



CONCLUSIE

• Als voorstelling in termen van threshold deontology/moral loss overtuigend is, dan 
moeilijk voorstelbaar dat verplichte excuses een plaats zouden moeten krijgen binnen 
het recht

• Van groot belang om voorzichtig te zijn met excuses; verlies van stem en de daarmee 
gepaard gaande vernedering altijd problematisch en bovendien in strijd met centrale 
juridische waarden



Opgelegde excuses zijn een 
vernederende maatregel in strijd met 

de menselijke waardigheid

Mr. dr. Vincent Geeraets



Een excuus is geen erkenning van 
aansprakelijkheid of schuld

Mr. Lianne Wijntjens



Stelling: Een excuus is geen erkenning van 
aansprakelijkheid of schuld.

Excuses Erkenning van 
aansprakelijkheid

Bedoeling
Gerechtvaardigd 
vertrouwen van de 
ontvanger 

= Bindend



Stelling: Een excuus is geen erkenning van 
aansprakelijkheid of schuld.

Excuses Erkenning van feiten

In rechte:
Feiten worden 
als vaststaand 
aangenomen

Buiten rechte:
Aan feiten kan vrij 
bewijs worden 
ontleend.



Stelling: Een excuus is geen erkenning van 
aansprakelijkheid of schuld.

1. Eiseres is geslaagd in het bewijs van haar 
stelling dat zij door gedaagde seksueel is 
misbruikt.

1.1a 
Verklaring 
eiseres.

1.1d Brief van 
eiseres.

1.1b 
Verklaring 
getuige 1.

1.1e Brief van 
gedaagde 
waarin hij 
excuses 
aanbiedt.

1.1c 
Verklaring 
getuige 2.



Een excuus is geen erkenning van 
aansprakelijkheid of schuld

Mr. Lianne Wijntjens



Een excuus heeft gevolgen voor het 
oordeel van de rechter

Mr. Frank van Gaal



Rechters moeten een veroordeling tot 
excuses verbinden aan 

dwangmiddelen

Prof. mr. dr. Arno Akkermans



EXCUSES EN PERSOONLIJKE VRIJHEID

Openheid over fouten en maken van excuses kan onderdeel zijn van de toepasselijke 
normen (professionele standaard, algemene beginselen van behoorlijk bestuur)

Bijvoorbeeld van een arts of een overheidsfunctionaris kunnen excuses worden verlangd 
in hun professionele hoedanigheid, ook wanneer zij daar persoonlijk weinig voor voelen

Excuses door organisaties
- Ziekenhuis
- (semi)overheidsinstelling
- Verzekeraar



RECHTSTREEKS DWINGEN?

• Afweging belang herstel en beperking schade van slachtoffer tegen vrijheid van 
meningsuiting normschender

• Rechtstreekse dwang door de rechter is een brug te ver

• Het door de overheidsrechter in de mond gelegd krijgen van iets wat men niet meent 
=> strijd met menselijke waardigheid?

• Afweging valt anders uit bij organisaties (waaronder overheid)

• En misschien ook nog wel bij individuen in hun professionele hoedanigheid



MODALITEITEN IN VORDERING IN DICTUM

• Opdracht excuses aan te bieden in daarvoor zelf te vinden bewoordingen
• Oordeel dat plicht tot aanbieden excuses bestaat, maar alternatief ter beschikking 

stellen van publiekelijke uitleg waarom daar toch vanaf wordt gezien (Australisch 
hooggerechtshof)

• Oordeel dat plicht tot aanbieden excuses bestaat, maar expliciet ervan afzien 
daarvoor dwangmiddelen ter beschikking te stellen 

• Uitnodiging door de rechter om ter comparitie excuses te maken
• ‘Rectificatie’ zonder persoonlijke elementen
• Combinaties met financiële compensatie
• Dwang en drang door eigen beroepsgroep (tuchtrechtspraak)



Rechters moeten een veroordeling tot 
excuses verbinden aan 

dwangmiddelen

Prof. mr. dr. Arno Akkermans




