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1. .
Inleiding g

'Hett spreekt vanzelf dat Nederland een rechtsstaat is.' 1 Dat is kort en
krachtigg gezegd, het klinkt overtuigend, en het geeft een goed gevoel. Totdatt er een hapering optreedt, en men stilstaat bij wat er eigenlijk gezegd
wordt.. Op dat moment dringen zich vooral vragen op. Wat zegt iemand die
zegtt dat Nederland een rechtsstaat is? Waaruit maakt zo iemand op, dat dat
hett geval is? Andere uitspraken over de rechtsstaat roepen soortgelijke vragenn op. Wat bedoelt iemand die een voorstel doet tot uitbouw, verbetering
off versterking van de rechtsstaat? Wat is er aan de hand wanneer iemand
spreektt over de crisis in de rechtsstaat, of waarschuwt tegen aantasting of
teloorgangg van de rechtsstaat? Wat bedoelt iemand die beweert dat de westersee staten ooit rechtsstaten waren, maar dat nu niet meer kunnen zijn?

A.. Inzet van het debat
Welkee overeenkomsten en verschillen zijn er tussen rechtsstaten? Wat zijn
dee bijzonderheden van de Nederlandse rechtsstaat in vergelijking met andere
rechtsstaten?? Zulke vragen zijn niet zonder meer te beantwoorden. Er gaat
ietss aan vooraf. De vergelijking veronderstelt een betekenis van 'rechtsstaat'
inn beschrijvende zin. Zonder zo'n beschrijvend begrip rechtsstaat is men
niett in staat de verschijnselen te selecteren die in de vergelijking worden
betrokken.. Maar hoe komt men aan zo'n begrip? De beschrijvende betekenis
vann 'rechtsstaat' is niet eenvoudigweg te ontlenen aan het hedendaagse debat
overr de rechtsstaat. 'Rechtsstaat' heeft in dat debat een evaluatieve betekenis.. Iemand die met behulp van een evaluatief rechtsstaatsbegrip zegt:
'Nederlandd is een rechtsstaat', drukt een waardering uit, een algemene
positievee waardering van de Nederlandse publieke orde, naar maatstaven
vann rechtsstatelijkheid. Met 'rechtsstaat' in beschrijvende zin benoemt men
dee situatie die bestaat wanneer voldaan is aan de evaluatieve criteria voor
rechtsstatelijkheid.. Maar welke criteria?

11 Deze openingszin is ontleend aan het inleidende artikel van Witteveen/Bovens/Derksen
(1987,, p. 1) in de bundel Rechtsstaat en sturing.
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Mett het waardeoordeel dat Nederland een rechtsstaat is, zegt men nogal
wat,, ook al gebeurt dat meestal niet met zoveel woorden. De mededeling is:
dee Nederlandse publieke orde is rechtsstatelijk gezien legitiem; het is rechtsstatelijkk gezien gerechtvaardigd dat deze orde aanspraak maakt op de
gehoorzaamheidd van degenen die ertoe behoren. Een deelnemer aan een
ontwikkeldd legitimiteitsdebat zou geneigd zijn om bij zo'n verregaande
beweringg te vragen om argumentatie: maak uw waarderende oordeel dat
Nederlandd een rechtsstaat is, aannemelijk. Licht bijvoorbeeld om te beginnenn toe, welk probleem in de Nederlandse publieke orde u nu bespreekt als
eenn probleem van rechtsstatelijke legitimiteit. Expliciteer ook de toetsingscriteriaa van uw evaluatieve rechtsstaatsbegrip; welke kenmerken moet de
Nederlandsee publieke orde, of bepaald optreden daarin, bezitten om rechtsstatelijkk legitiem te zijn? Voer de toetsing uit volgens de door u genoemde
criteriaa en motiveer uw toetsingsresultaat. Op deze manier vraagt men niets
meerr dan een toelichting op een waardering die al is uitgesproken. Toch
blijktt het rechtsstaatsdebat bij zulke vragen gemakkelijk te stokken.
Inn het gewone spraakgebruik wordt 'rechtsstaat' niet zelden gebruikt om
inn één woord uiting te geven aan een ingewikkeld geheel van beschrijvingen
enn waarderingen van juridisch, politiek en sociaal karakter, en daarmee
samenhangendee emoties. Zulk gebruik van 'rechtsstaat' geeft weinig houvast
voorr een geregeld debat, maar dat is ook nauwelijks te verlangen. Meer
eisenn kan men stellen aan het juridische gebruik van het begrip rechtsstaat,
niett in de laatste plaats omdat juristen zichzelf vaak beschouwen als rechtsstaatsdeskundigenn bij uitstek, en zij ook door anderen daarvoor worden
aangezien. .
Stell dat iemand zich korte tijd in juridische literatuur wil verdiepen om te
wetenn te komen, welke criteria juristen zoal gebruiken voor de waardering
vann het rechtsstatelijkheidsgehalte van de Nederlandse publieke orde. Er zijn
tweee gespecialiseerde bundels die geschikt zijn voor een kennismaking met
vrijwell alle thema's uit het Nederlandse rechtsstaatsdebat van de laatste
decennia:: Rechtsstaat en sturing onder redactie van Bovens, Derksen en
Wittee veen, en De rechtsstaat herdacht onder redactie van Engels en anderen.22 Wie echter verwacht in deze bundels te kunnen lezen, welke kenmerkenn een publieke orde volgens juridisch deskundigen moet hebben om een
rechtsstaatt te zijn, zal teleurgesteld worden. Iedere schrijver blijkt haar of
zijnn eigen favoriete lijstje kenmerken van de rechtsstaat te presenteren. In
wisselendee combinaties en in verschillende formuleringen komen voor:
legaliteitsbeginsel,, materieel wetsbegrip, (partiële) machtenscheiding, onafhankelijkee rechterlijke macht, scheiding van de openbare sfeer en de privé-

22 Bovens/Derksen/Witteveen 1987; Engels 1989.
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sfeer,, decentralisatie, klassieke grondrechten, sociale grondrechten, stabiele
rechtsregels,, rechtszekerheid, nastreven van sociale rechtvaardigheid, representatie,, democratie, primaat van de politiek, openbaarheid van bestuur,
zorgvuldigee afweging van belangen, algemene beginselen van behoorlijk
bestuur,, door recht beperkte beleidsruimte van de overheid, uitvoering van
beleidd gebonden aan wetten, het beginsel van de dienende overheid, rechtsbeschermingg van de burger, formele rechtsgelijkheid, materiële rechtsgelijkheid. .
Dee hoeveelheid genoemde kenmerken, in steeds wisselende combinaties,
iss overweldigend. Dit gegeven inspireert schrijvers tot weelderige metaforen.. Het rechtsstaatsbegrip is: als een kapstok waaraan ieder zijn eigen
variantt als een jas kan ophangen; als een spons die elk element opzuigt dat
menn eraan wil toevoegen; als een ster aan de hemel die slechts duidelijk
waarneembaarr is als je er niet naar kijkt; als een herenhuis met vele, verschillendd gemeubileerde kamers; als een home-page met hyperlinks.3 Als
dezee beelden één ding duidelijk maken, dan is het wel dat 'men er verschillendd over kan denken', dat er geen zekerheid is over het rechtsstaatsbegrip.
Iss het erg, dat die zekerheid er niet is? Nee, zegt de een, dat is niet erg,
hett is juist een voordeel, het houdt de discussie gaande. Ja, zegt een ander,
hett is wel erg, het rechtsstaatsbegrip 'brengt immers het stellen van normatievee grenzen aan het optreden van de overheid met zich mee. Daarom is
duidelijkheidd over de inhoud van het begrip noodzakelijk.'4 Een derde
meentt dat de vraag zelf niet zinvol is: het is nu eenmaal onvermijdelijk dat
zo'nn sterk politiek geladen onderwerp omgeven is door meningsverschillen;
daarr heeft men zich maar bij neer te leggen. Een vierde reageert: er zijn
inderdaadd meningsverschillen, maar dat wil nog niet zeggen dat de onzekerheidd onoplosbaar is; onderzoek van de geschiedenis van de rechtsstaat kan
uitkomstt bieden.
Mett deze studie schaar ik mij aan de zijde van hen die zich niet bij voorbaatt willen neerleggen bij de schimmigheid van het rechtsstaatsdebat. Een
waarderendd begrip als rechtsstaat zou niet maar losjesweg moeten worden
gebruikt,, want de inzet van het debat is niet gering. In geding is immers de
legitimiteitt van de publieke orde, en daarmee ook de gerechtvaardigdheid
vann een aanspraak op gehoorzaamheid. Men mag verlangen dat waardeoordelenn over rechtsstatelijke legitimiteit van argumenten worden voorzien. Als
menn niet argumenteert, blijven beweringen over rechtsstatelijke legitimiteit,

33 Resp. Witteveen/Bovens/Derksen 1987, p. 7; Scheltema 1989, p. 12; Westerman 1989,
p.. 27; Bovens 1999, p. 7 en 11.
44 Lambers/Schuiling 1989, p. vi.
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off ze nu van verdedigers of van tegenstanders komen, in de lucht hangen.
Zoo ook de aanspraak op gehoorzaamheid, of de afwijzing daarvan.

B.. Goede samenleving
Hett is vergeefse moeite te streven naar meer duidelijkheid, zo luidt een van
dee reacties op de onzekerheid over het rechtsstaatsbegrip. Rechtsstaatsopvattingenn hebben een sterke politie k-morele lading, en men denkt nu eenmaal
verschillendd over waarden. Deze reactie is niet overtuigend. Een duidelijke
argumentatiee bij waardeoordelen is niet afhankelijk van het bestaan van
consensuss over de waarden. Meer nog: het bestaan van meningsverschillen
steltt juist hoge eisen aan argumentatie.
Hett is dan nuttig te onderkennen dat er ook moeilijkheden bestaan die
voorall begripsmatig van aard zijn. Hoe moeten bijvoorbeeld de verschillendee lijstjes rechtsstaatskenmerken worden begrepen? Ze lijken soms het
meestt op verlanglijstjes, opgesteld volgens een maximalisering strategie.
Menn brengt de eigen politieke wensen zoveel mogelijk onder in het
rechtsstaatsbegrip,, met de bedoeling dat er een sturende werking vanuit
gaat. .
Exemplarischh voor de maximaliserende benadering is de veel geciteerde
omschrijvingg van de rule of law van het International Congress of Jurists in
1959:: 'The Rule of Law is a dynamic concept for the expansion and fulfilmentt of which jurists are primarily responsible and which should be
employedd not only to safeguard and advance the civil and political rights of
thee individual in a free society, but also to establish social, economic,
educationall and cultural conditions under which his legitimate aspirations
andd dignity may be realized.'5 Op zo'n omschrijving past slechts het commentaarr van Raz: 'If the rule of law is the rule of the good law then to
explainn its nature is to propound a complete social philosophy. But if so the
termm lacks any useful function. We have no need to be converted to the rule
off law just in order to discover that to believe in it is to believe that good
shouldd triumph.'6
Eenn inhoudelijk uitgedijd rechtsstaatsbegrip als dat van het International
Congresss maakt een scherp rechtsstatelijk legitimiteitsdebat onmogelijk. Wel
maaktt het attent op een bijzonder aspect van het rechtsstaatsdebat, dat hiervoorr al even is aangestipt: de zorg voor de rechtsstaat zou bij uitstek een
verantwoordelijkheidd van juristen zijn. Dat doet vermoeden dat juridische

55 Report of Committee I of the International Congress of Jurists at New Delhi, 1959 (citaat
overgenomenn uit Zoethout 1995, p. 257).
66 Raz 1979, p. 211.
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deskundigheidd van belang is voor de beoordeling van eventuele problemen
vann rechtsstatelijkheid. Juristen hebben in dat geval een verantwoordelijkheidd die samenhangt met hun vakdeskundigheid. Aannemelijk is dat zij dan
graagg meer willen weten over de inhoud en omvang van die verantwoordelijkheid.. Het is immers niet aantrekkelijk om verantwoordelijk te zijn voor
alles. .
Welkk alternatief is er voor de maximaliserende benadering van de rechtsstaatt als goede samenleving? Er was het beeld van het rechtsstaatsbegrip als
eenn van die begrippen die zich gedragen 'als sterren aan de hemel: zolang je
err niet naar kijkt zijn ze duidelijk waarneembaar, maar zodra je je blik erop
richtt lijken zij zich in het luchtledige op te lossen.'7 De waarneembaarheid
vann sterren kan worden bevorderd door gebruik te maken van sterk vergrotendee hulpmiddelen. Ook het rechtsstaatsbegrip is van dichterbij te bekijken.
Ikk zal verdedigen dat het rechtsstaatsbegrip een vaste kern heeft: de binding
vann de staat aan het recht. Onderzoek van die kern kan bijdragen tot
nauwkeurigerr argumentatie in het rechtsstaatsdebat.

C.. Rechtspositivistische benadering
Dee politieke lading van het rechtsstaatsdebat, met alle meningsverschillen
vann dien, maakt het debat boeiend. Een politiek debat over de wenselijkheid
vann een binding van de staat aan het recht wordt echter een schijndebat als
dee deelnemers niet tot op zekere hoogte van elkaar weten wat zij verstaan
onderr de binding van de staat aan het recht. Bovendien veronderstelt de
rechtsstatelijkee evaluatie van overheidsoptreden, dat bepaald is wat geëvalueerdd gaat worden.
Omm dergelijke aandachtspunten uit te werken is een rechtspositivistische
benaderingg bij uitstek geschikt. Het rechtspositivisme bevat de belofte dat
meerr helderheid en duidelijkheid in het spreken over recht te bereiken is, als
menn de beschrijving van het recht loskoppelt van de waardering ervan.
Gelett op de dominante plaats van de politiek-morele waarden in het rechtsstaatsdebat,, is dat een intrigerende belofte. Uitdagend is een rechtsposivistischee benadering van het rechtsstaatsdebat ook, omdat men er vaak niet meer
vann verwacht dan het roemruchte standpunt van Kelsen, dat elke staat een
rechtsstaatt is.
Wanneerr men de blik richt op de binding van de staat aan het recht als
kernn van het rechtsstaatsbegrip, worden de onduidelijkheden vooralsnog
slechtss verschoven. Wel kunnen dan meer gerichte vragen worden gesteld.
Watt kan men verstaan onder 'binding van de staat aan het recht'? Hoe valt

77 Westerman 1989, p. 27.
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tee begrijpen dat die binding bijdraagt aan legitimiteit? Het doel van deze
studiee is om tot een beter begrip te komen van de stelling dat het recht
eigenschappenn heeft die de mogelijkheid bieden om het handelen van publiekee gezagsdragers zodanig aan het recht te binden, dat de gebondenheid aan
hett recht kan bijdragen aan de legitimiteit van dat handelen.

D.. Plan van behandeling. Literatuurkeuze
Datt het nuttig is voor het rechtsstaatsdebat om aandacht te besteden aan de
bindingg van de staat aan het recht als kern van het rechtsstaatsbegrip spreekt
niett vanzelf. Andere schrijvers reageren anders op de onduidelijkheid van
hett debat. In deel I zal het gekozen uitgangspunt daarom worden toegelicht,
aangescherptt en verdedigd, met behulp van een bespreking van een aantal
concurrerendee benaderingen van begripsmatige problemen in het rechtsstaatsdebat.. In dit deel wordt bovendien besproken, wat de aard is van het
rechtsstatelijkee legitimiteitsprobleem waarop de binding van de staat aan het
rechtt een antwoord is. Ook dit gebeurt met behulp van een bespreking van
beschouwingenn van anderen, ditmaal van schrijvers met uiteenlopende opvattingenn over de (voor)geschiedenis van de rechtsstaat. Zo moet worden
voorkomenn dat deze studie slechts de uitwerking is van een geïsoleerde
positiee in het rechtsstaatsdebat.
Dee keuze van de in deel I te bespreken schrijvers is moeilijk geweest en
konn niet anders dan zeer selectief zijn. Voorop stond het belang dat de
verschillendee te bespreken standpunten vertegenwoordigd waren. Er moestenn dus schrijvers worden gekozen met een benadering die als exemplarisch
voorr een bepaald standpunt kan worden beschouwd. De keuze van de individuelee schrijvers is vervolgens waar mogelijk bepaald doordat zij een bijdragee hebben geleverd aan de twee gespecialiseerde bundels Rechtsstaat en
sturingsturing en De rechtsstaat herdacht} In aanvulling hierop is rekening gehoudenn met invloed van anderen in het Nederlandse rechtsstaatsdebat. Deel I
besluitt met een rechtspositivistische omschrijving van het probleem van
rechtsstatelijkee legitimiteit.
Voorr de verdere uitwerking van het zo bepaalde probleem is de literatuurkeuzee heel anders verlopen. Ruiter schrijft ter inleiding van een artikel
overr de rechtsstaat: 'Ongeveer tweehonderd jaar lang zijn mij [...] schrijverss over dit onderwerp voorgegaan die op hun beurt het merendeel van hun
opvattingenn uit nog veel oudere bronnen hadden geput. Een dergelijk rijk
verledenn vormt een belemmering om iets wezenlijks aan de erfenis toe te
voegen.. Daarom heeft het misschien meer zin de erfenis zelf te inspecte-

88 Zie voetnoot 2.
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ren.' 99 Dit wijze woord geldt ook voor een rechtspositivistische benadering
vann de 'binding van de staat aan het recht'. Er liggen voldoende aanknopingspuntenn in de intellectuele erfenis van twee rechtspositivistische denkers:: Franz Neumann en Hans Kelsen. Hun opvattingen worden in deel II
enn III besproken.
Bijj Neumann staat de vraag centraal hoe moderne staten op seculiere en
rationelee wijze gerechtvaardigd kunnen worden door de heerschappij van het
recht.. Hij formuleert een aantal eisen aan de hand waarvan de rechtsstatelijkee relevantie van algemene theorieën over staat en recht kan worden bepaald.. Hij past zijn eisen ook toe op vele van de thema's die in het rechtsstaatsdebatt keer op keer aan de orde komen. Te denken is aan de spanning
tussenn soevereiniteit en vrijheid, aan abstract-algemeen recht als garantie
voorr vrijheid; aan machtenscheiding, grondrechten, en legaliteitsbeginselen;
aann de spanning tussen rechtsinstrumentalisme en rechtsstatelijke waarborgen.. De bespreking van zijn theorie verschaft mij een kader waarbinnen ik
ookk aspecten van het Nederlandse rechtsstaatsdebat aan de orde kan stellen.
Neumannn gaat ervan uit dat een effectieve binding van de staat aan het
rechtt niet vanzelf spreekt. In beginsel heeft de staat originaire en rechtens
ongebondenn rechtsmacht. Juist daarom kan er een legitimerende werking
uitgaann van een praktijk die zich aan beperkend recht houdt. Hij signaleert
well dat op een aantal rechtsgebieden de mogelijkheid is afgenomen om een
bindingg aan het recht te praktiseren. Maar hij komt niettemin tot de conclusiee dat juridische gezaghebbers een 'normativistische attitude' moeten hebben:: zij moeten zichzelf aan rechtsregels gebonden achten. Daar laat hij het
bij.. Hoe rijk zijn theorie overigens ook is, zo'n besluit is niet bevredigend,
all was het maar omdat de binding aan het recht als legitimerende factor
voorr het handelen van publieke gezagsdragers heden ten dage zo controversieell is.
Watt in Neumanns rechtsstaatstheorie de 'losse eindjes' zijn, krijgt de
vollee aandacht in Kelsens opvattingen over staat en recht, die in deel III
wordenn besproken. De bespreking is toegespitst op de vraag wat volgens de
strengg rechtspositivistische benadering van Kelsen kan worden verstaan
onderr een aan het recht gebonden staat. Daar zal blijken dat van Kelsen
meerr te leren is dan dat elke staat een rechtsstaat is.
Hett afsluitende deel IV laat zien hoe de toepassing van Neumanns
rechtsstaatscriteriaa op een op kelseniaanse wijze beschreven rechtspraktijk
kann leiden tot voor anderen controleerbare evaluatieve conclusies over de
rechtsstatelijkee legitimiteit van een rechtspraktijk.

99 Ruiter 1987, p. 105.
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