
1 Het imago van de rechtsstaat: oubollig,
saai en voor ‘gutmenschen’

1.1 Lamenteren over de rechtsstaat van weleer

Onheilsprofeten over de bedreigde rechtsstaat

In publieke, politieke én academische debatten wordt de rechtsstaat te pas en vaak
ook te onpas van stal gehaald. Elk voorjaar verschijnt in Nederland het jaarverslag
van de Raad van State. Het jaarverslag opent traditiegetrouw met de bespiegelin‐
gen van de vicepresident. De vorige twee vicepresidenten van de Raad van State
(Tjeenk Willink en Donner) hebben in tal van beschouwingen geanalyseerd hoe
bestuur en politiek in Nederland omgaan met de rechtsstaat. Telkens is de conclu‐
sie dat de rechtsstaat onder druk staat, wordt bedreigd of dat er in ieder geval niet
goed mee wordt omgegaan. De ene keer is de eenzijdige focus op de prestaties van
de overheid de boosdoener, dan weer de ‘volksdemocratie’ of het populisme. In
het jaarverslag over 2016 waarschuwt de vicepresident bijvoorbeeld voor de
‘breuklijn tussen democratie en rechtsstaat’. Niet alleen in Nederland, maar ook in
Europa zou sprake zijn van een groeiende tegenstelling tussen democratie en
rechtsstaat. Door politici en hun achterbannen worden ‘recht, ordening, instituties,
bestendige procedures niet alleen naar de achtergrond geschoven, maar ook gauw
als hinderlijke belemmering gezien als zij de gewenste resultaten in de weg staan.
Het is dan verleidelijk om ze te negeren, te ridiculiseren of als verouderd weg te
zetten, met een beroep op een mandaat van de kiezers, een parlementaire meerder‐
heid of een acute noodzaak’ (Raad van State 2017: 15). Aldus de vicepresident, die
niet de enige is met een waarschuwende vinger.
In het voorjaar van 2017 voegt ook de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak
zich in het koor van onheilsboodschappers. In het Jaarbericht bij het Jaarverslag
2016 stelt de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak dat de grenzen aan de
strafrechtelijke afdoening buiten de rechter om zijn bereikt. De strafbeschikking
van het Openbaar Ministerie, een aantal miljoenenschikkingen met grote bedrijven
om strafvervolging te voorkomen en de verder groeiende bestuurlijke aanpak van
ondermijnende criminaliteit hebben ertoe geleid dat de gang naar de strafrechter
steeds minder vaak wordt gemaakt. En met het vermijden van de gang naar de
strafrechter zouden ook de waarborgen die de rechter biedt voor bijvoorbeeld



waarheidsvinding en ‘fair trial’ niet meer kunnen worden waargemaakt. Kortom,
de rechtsstaat komt in gevaar als de rechter wordt gepasseerd.

De rechtsstaat te grabbel

Niet alleen deze doorgaans weinig activistische instituties waarschuwen voor de
teloorgang van de rechtsstaat, met de regelmaat van de klok trekken ook praktise‐
rende en academisch georiënteerde staatsrechtgeleerden, bestuursjuristen en straf‐
juristen aan de bel. Zijn het niet de achtereenvolgende ministers en staatssecretaris‐
sen van Justitie en Veiligheid die volgens strafjuristen de rechtsstaat te grabbel
gooien met hun plannen om verdachten van misdrijven minder rechtsbescherming
te geven, dan is het wel een burgemeester die zijn bevoegdheid misbruikt om de
rechtsstaat opzij te zetten of een politieke partij (doorgaans de PVV of ‘populisti‐
sche partijen’ in het algemeen) die ervan wordt beschuldigd de rechtsstaat te grab‐
bel te gooien. Zoals het Centraal Planbureau de economische effecten van de ver‐
kiezingsprogramma’s van politieke partijen doorrekent, zo neemt de Orde van
Advocaten tegenwoordig de verkiezingsprogramma’s vanuit rechtsstatelijk per‐
spectief onder de loep. En sinds het verschijnen van deze ‘doorrekening’ is de con‐
clusie dat plannen en maatregelen uit de verkiezingsprogramma’s ‘de fundamen‐
ten van onze rechtsstaat onder druk zetten’. Er wordt bijvoorbeeld in het kader van
de terrorismebestrijding aan ‘fundamentele rechten’ getornd zoals de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer of de vrijheid van meningsuiting. Of het ‘eenzijdig
instellen van quota bij de toelating van vluchtelingen’ zou in strijd zijn met de
‘minimumeis’ die aan een rechtsstaat kan worden gesteld. (Commissie Rechtsstate‐
lijkheid in verkiezingsprogramma’s 2017)
Als wat verder wordt uitgezoomd en het blikveld wordt verruimd naar Europa of
de wereld, lijkt iets vergelijkbaars aan de hand. Is het niet Turkije waarin de grond‐
wet van rechtsstatelijke waarborgen wordt ontdaan, dan is het wel Hongarije of
Polen waar de regering rechtsstatelijke instituties ontmantelt, uitkleedt of negeert.
En dan hebben we het alleen nog maar over Europese landen. Want kijk eens naar
Rusland, net als Turkije lid van de Raad van Europa, of verder weg naar de ont‐
wikkelingen op de Filipijnen, ooit een democratisch bolwerk. Waar de westerse
rechtsstaat naast McDonalds en Apple jarenlang een succesvol exportproduct in de
wereld is geweest, lijkt het er nu op dat de rechtsstaat in veel landen op zijn retour
is, variërend van Rusland dat het Europees Verdrag tot bescherming van de rech‐
ten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) aan zijn laars lapt tot Afri‐
kaanse landen die (dreigen) zich uit het verdrag van Rome en het internationaal
strafrecht terug (te) trekken.
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Maar: welke rechtsstaat te grabbel?

Hoe goedbedoeld ook, het netto-effect van deze waarschuwingen, beschuldigingen
en insinuaties is doorgaans alleen maar spraakverwarring. Want voor zover de
waarschuwingen niet volledig worden genegeerd in de politiek-bestuurlijke en
juridische praktijk, is het rechtsstaatbegrip kennelijk zo flexibel dat er van alles en
nog wat onder kan worden geschaard. Bovendien is het rechtsstaatbegrip dat in
deze discussies wordt gebruikt nogal politiek (lees Westers of zelfs liberaal-vrijzin‐
nig). Het gemak waarmee dan over bedreiging, aantasting of ondermijning wordt
gesproken, is retorisch sterk, want een kop als ‘De rechtsstaat in crisis’ heeft zo veel
lading dat alleen een verontwaardigde reactie gepast is. Wie vindt het immers niet
erg dat de rechtsstaat ‘in verval’ is? Wie is er immers tegen de rechtsstaat? Nie‐
mand toch, zeker in Nederland of Europa.
Om verder te komen dan de dreigende retoriek en de grote woorden, is het van het
grootste belang om het rechtsstaatbegrip goed te begrijpen. Waar hebben al die
onheilsprofeten het met hun priemende waarschuwende vingers over als ze over
de rechtsstaat spreken? Wat bedoelen ze als dé rechtsstaat wordt bedreigd of als dé
rechtsstaat niet wordt gerespecteerd? Die vraag stellen veel juristen al niet, laat
staan politici en journalisten of de ‘reaguurders’ en ‘twitteraars’. Maar zonder een
goed antwoord op deze vraag blijft de rechtsstaat een speelbal voor retorisch
sterke politici, of deze zich nu van vrijzinnig-progressieve waarden bedienen om
hun rechtsstaat te verdedigen (de Europese parlementariërs die de Hongaarse
regering willen straffen) dan wel van een conservatieve ‘law & order’ waardenset
(zoals de Hongaarse regering).

De teloorgang van de rechtsstaat een probleem?

Voor veel bestuurswetenschappers is het overigens ook niet zo’n probleem als de
rechtsstaat in crisis zou verkeren. In de bestuurswetenschappen heeft zich een
beweging voorgedaan van ‘government’ naar ‘governance’ (Rhodes 1997; Kjær
2004). En ook in Nederland is dit inmiddels gemeengoed. Het is niet de overheid of
het openbaar bestuur (in dit boek synoniem) die de belangrijkste sturende actor is
in een samenleving, maar het zijn de netwerken waarvan de overheid soms wel en
soms niet deel uitmaakt. En als de aandacht al naar het openbaar bestuur zou moe‐
ten uit gaan, dan is het niet de rechtsstaat waarop de aandacht gericht zou moeten
worden maar de ‘governance’ strategieën gericht op netwerken, co-creatie en parti‐
cipatie. Zelfs de politieorganisatie zou volgens Van Hoorn (2010) gestuurd moeten
worden op vertrouwen door nauwe verbindingen met burgers en niet op getrouw‐
heid aan bureaucratische en rechtsstatelijke waarden. De ‘oude’ idee van rechtma‐
tige overheid is volgens Van der Steen et al. (2014) te beperkt geworden. Naast de
rechtmatige overheid zijn andere ‘sturingsmodellen’ ontstaan, zoals de presterende
overheid, de netwerkende overheid en de participerende overheid. En ook al stel‐
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len Van der Steen en zijn medeauteurs expliciet dat de modellen niet een volgorde
suggereren (van … naar …), de volgorde en de beschrijving wijzen er in ieder
geval op dat het ene sturingsmodel moderner of hedendaagser is (de participe‐
rende en netwerkende overheid) dan het andere (de rechtmatige en presterende
overheid). Bovendien is in de bestuurswetenschappelijke literatuur wel degelijk
vanuit historisch perspectief een volgorde zichtbaar, van de rechtmatige ‘adminis‐
trative state’ die afgewisseld is door het presterende ‘New Public Management’ en
de ‘network governance’.
Deze beweging is alleszins te begrijpen. Want tegenover de oubollige en saaie
degelijkheid van de rechtsstaat, die bovendien nogal eens door goed in het recht
ingewijde juristen wordt gemonopoliseerd, staat de dynamiek van het organiseren
van netwerken met burgers en bedrijven, de spanning van democratische burger‐
participatie en de bevrediging die prestaties schenken. Daarbij steekt de rechtsstaat
als bestuursvorm of ‘mode of government’ schril af. Waar de rechtsstaat de nadruk
legt op begrenzing en beperking van het bestuurlijk handelen, gaan de moderne
sturingsconcepten juist over de mogelijkheden voor het bestuur. Tegenover het
volgen van ‘de regeltjes’ in het rechtsstatelijk besturingsmodel staan de creativiteit
van de professional, de ruimte voor framing en scripting, de participatie van bur‐
gers en de spannende publiek-private netwerken en de sturing in ‘multiple
helixes’. Tegenover de spannende politicologische analyses over populisme,
macht, intriges en conflict stelt de rechtsstaat de betrouwbaarheid, zorgvuldige
afweging en bestendigheid van het bestuur. Dan is het natuurlijk niet raar dat in
een snel, beeldgestuurd mediatijdperk het laatste naar de achtergrond verdwijnt en
het eerste de aandacht trekt. Het ‘rechtsstatelijk model’ is gewoon niet hip en sexy,
althans vergeleken met het spelen met ‘frames’, het stellen van prestatiedoelen, de
spanning en het drama van het politiek theater en het organiseren van creatieve
burgerparticipatie in ‘doorbraaksessies’ en ‘streetlabs’.

Verwijs de rechtsstaat niet meteen naar de geschiedenisboekjes …

In verschillende opzichten lijkt de rechtsstaat dus in zwaar weer terecht te zijn
gekomen. Waar bestuurswetenschappers ervan uitgaan dat de rechtsstaat als
‘mode of government’ oubollig zo niet obsoleet is geworden, is de rechtsstaat in
het publieke en politieke debat gekaapt om elkaar mee om de oren te slaan. Onder‐
tussen lamenteren puriteinse juristen aan de zijlijn over de teloorgang van hun ide‐
aal, terwijl bestuurders en beleidsmakers stoïcijns doorgaan met hun vermeende
‘afbraakpolitiek’. Om ten minste drie redenen is dit een problematische situatie.
Ten eerste is het zinvol om de waarde en betekenis van de rechtsstaat scherp te
krijgen, alvorens deze bestuursvorm of ‘mode of government’ definitief te verban‐
nen naar de geschiedenisboekjes. Uit nogal wat onderzoek blijkt immers dat insti‐
tuties ertoe doen voor de welvaart, het geluk en de voorspoed van een samenle‐
ving en dé institutie die het verschil maakt blijkt verrassend genoeg nogal eens de
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saaie en oubollige rechtsstaat te zijn (zie hoofdstuk 2). Als de rechtsstaat zo’n insti‐
tutie is die ertoe doet, wat betekent het verdwijnen ervan dan voor het geluk, de
welvaart en de voorspoed van Nederland en Europa? Ten tweede blijft in het debat
vaak hangen wat eigenlijk onder een rechtsstaat moet worden verstaan. Voor de
een is een rechtsstaat een staat die een rechtsorde handhaaft, grof geschetst de
Hobbesiaanse opvatting van de rechtsstaat. Om een oorlog van allen tegen allen te
voorkomen, is het van belang de rechtsorde en de strikte handhaving daarvan in
handen te leggen van een soeverein. En ja, als die soeverein vervolgens onmachtig
wordt gemaakt door rechters, principes en procedures, kan die soeverein zijn werk
niet meer doen en komt de oorlog van allen tegen allen dichterbij. Machtsbeper‐
king van de soeverein, door juridische ketenen in de vorm van procedures en
‘checks & balances’, is in deze benadering de belangrijkste bedreiging van de
rechtsstaat. Een ander kiest voor een rechtsstaatbegrip dat meer aan Locke is ont‐
leend en waarin fundamentele vrijheidsrechten vooropstaan. De rechtsstaat staat
hier voor de bescherming van ‘lijf en goed’, ook tegen de soeverein. Dus staan min‐
der rechtsbescherming en grondrechten gelijk aan aantasting van de rechtsstaat. En
een derde zal de nadruk bij rechtsstatelijkheid leggen op een strak geprocedureerd
stelsel van strafvordering of rechtsbescherming tegen de overheid. En vanuit deze
opvatting is iedere verruiming van de mogelijkheden van de overheid, zoals de
verplichte opname in een DNA-databank, meteen een aanval op de rechtsstaat.
Voor een vierde staat de rechtsstaat gelijk aan een rechtvaardige staat, ook in de
zin van verdeling en herverdeling. Met andere woorden, de rechtsstaat staat voor
een zekere mate van verdelende rechtvaardigheid of in ieder geval het tegengaan
van sterke ongelijkheid in een samenleving. Aantasting van de rechten van de
zwakkeren (bijvoorbeeld het recht van vreemdelingen op toegang tot Europa) is
dan een aantasting van de rechtsstaat. Omdat in het politiek, publiek en acade‐
misch debat over de rechtsstaat al deze betekenissen door elkaar lopen, is het
gevolg hiervan een kakofonie die de werkelijke situatie eerder verhult dan verhel‐
dert.
Ten slotte is het niet alleen nodig om scherp te krijgen wat een rechtsstaat op
papier is, maar ook hoe een rechtsstaat eigenlijk werkt. Het gaat niet alleen om
begripsverheldering in de zin van een heldere omschrijving van wat een rechts‐
staat is, maar ook om een goed begrip van hoe een rechtsstaat in elkaar zit en func‐
tioneert.

… Lees dus eerst dit boek

Dit boek beoogt orde te scheppen in de kakofonie in het publiek, politiek en acade‐
misch debat over de rechtsstaat. In dit boek gebeurt dat op drie manieren. Ten eer‐
ste door het maatschappelijk en economisch belang van de rechtsstaat te onderzoe‐
ken: is de rechtsstaat eigenlijk nog een institutie die ertoe doet als het gaat om de
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welvaart en het geluk in een samenleving? Het antwoord daarop in hoofdstuk 2 is
een eenduidig en volmondig ja.
Ten tweede wordt in dit boek een conceptueel kader gepresenteerd om de rechts‐
staat in zijn volle betekenis te begrijpen. In de hoofdstukken 3 tot en met 7 wordt
hiervoor een rechtsstaatprisma uitgewerkt. Dit kader dwingt tot begripsverhelde‐
ring en is een poging zowel de kakofonie als het simplistisch politiek gebruik van
de rechtsstaat tegen te gaan.
Met een goed begrip van wat een rechtsstaat is, hoe deze werkt en wat de maat‐
schappelijke effecten ervan zijn, is het ook mogelijk de vaak geproclameerde crisis
van de rechtsstaat te begrijpen (hoofdstukken 8 en 9). Naast de gecanoniseerde
ideeën over de rechtsstaat voegt dit boek daar een bijzonder perspectief aan toe,
namelijk het bestuurswetenschappelijk begrip van de rechtsstaat. Om verschil‐
lende redenen is dit perspectief van belang voor zowel het actuele debat over de
rechtsstaat als voor het begrijpen van de fundamenten. Als de bestuurswetenschap
wordt opgevat als de gecombineerde studie van anatomie (samenstelling en inrich‐
ting), fysiologie (functioneren van de stromen en systemen) en gedrag van het
openbaar bestuur, dan heeft deze discipline voor een goed begrip van de rechts‐
staat veel te bieden. De rechtsstaat verwijst immers niet alleen naar een abstract en
onbereikbaar ideaal (een ‘horizon’ of een idee in de Platoonse betekenis), maar ook
naar een reëel bestaande bestuursvorm. En aangezien reëel bestaande bestuursvor‐
men al heel wat jaren door bestuurswetenschappers worden bestudeerd, is het ver‐
standig deze inzichten naast die van rechtstheoretici, juristen en economen mee te
nemen in de analyse van de crisis van de rechtsstaat. Ten tweede zou een deel van
de waarschuwingen en vermeende teloorgang van de rechtsstaat wel eens kunnen
berusten op een verkeerd begrip van hoe de rechtsstaat er als reëel bestaande
bestuursvorm uitziet en functioneert. Zouden de signalen voor het verval van de
rechtsstaat bijvoorbeeld niet ook geïnterpreteerd kunnen worden als een verster‐
king van de rechtsstaat? De OM-strafbeschikking en de schikkingen van het Open‐
baar Ministerie met grote bedrijven zijn de voorzitter van de Raad voor de recht‐
spraak een doorn in het oog, maar in een ander begrip van de rechtsstaat zijn dit
noodzakelijke instrumenten om het vastgelopen strafrecht uit het slop te trekken.
Andersom zouden tekenen die juristen doorgaans als versterking van de rechts‐
staat zien (bijvoorbeeld strakkere procedures voor bestuursrechtelijke besluiten)
ook als verval van de rechtsstaat kunnen worden geduid (burgers die zich in toe‐
nemende mate vervreemd voelen van het bestuur). Kortom, voor een goede diag‐
nose van wat er in de rechtsstaat aan de hand is, is een breed en meervoudig
begrip ervan onontbeerlijk.
Niet alleen een goede diagnose van de crisis van de rechtsstaat steunt op een goed
begrip ervan, dat geldt ook voor de therapie. Als de waarschuwingen, kritiek en
vermanende vingertjes gebaseerd zijn op een onjuiste diagnose of een onjuist
begrip van de rechtsstaat, zou de therapie die erop volgt ook wel eens verkeerd
kunnen uitpakken. In plaats van de échte oorzaken aan te pakken, worden dan op
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zijn best symptomen bestreden of, ernstiger, remedies gesuggereerd die het pro‐
bleem eerder versterken. Een voorbeeld. De achtereenvolgende commissies-Oost‐
ing die onderzoek hebben gedaan naar de bonnetjesaffaire van het voormalig
bewindsliedenkoppel Opstelten en Teeven zijn tot de conclusie gekomen dat de
ontnemingsschikking (die aan het ‘bonnetje’ ten grondslag ligt) steviger moet wor‐
den genormeerd. Een standaardreactie van juristen: bij ruimte voor bestuurlijk
handelen en bestuurlijke keuzes moeten zo snel mogelijk normen komen en het
liefst zo gedetailleerd mogelijke normen en regels. Vanuit juridisch perspectief
ongetwijfeld een adequate reactie die de rechtsstaat versterkt, maar zoals dit boek
laat zien zou het vanuit bestuurswetenschappelijk perspectief wel eens een reactie
kunnen zijn die de rechtsstaat eerder verzwakt dan versterkt. Alvorens dus met
allerlei remedies te komen voor een vermeende teloorgang of aantasting van de
rechtsstaat, is het ten minste van belang om de rechtsstaat eerst maar eens in zijn
volle rijkdom te begrijpen.

1.2 Waarom de rechtsstaat in de bestuurswetenschap?

Wel bestuurswetenschappelijke aandacht voor het recht …

Zoals hiervoor gesteld, is een goed begrip van de rechtsstaat niet mogelijk zonder
het bestuurswetenschappelijk perspectief in ogenschouw te nemen. Omgekeerd
zou de rechtsstaat veel – meer – kunnen betekenen voor een goed begrip van het
openbaar bestuur. Voor veel bestuurswetenschappers is de rechtsstaat deel van de
‘achtergrond’ waartegen het openbaar bestuur wordt bestudeerd. Eerstejaarsstu‐
denten in de bestuurswetenschappen leren dat het bestuur plaatsvindt in de con‐
text van de democratische rechtsstaat en dat dit neerkomt op principes als legali‐
teit, verantwoording, machtenscheiding en onafhankelijkheid van de rechterlijke
macht. Verder krijgen bestuurskundestudenten mee dat er een ‘kloof’ gaapt tussen
de letter van de wet en de bestuurlijke praktijk. Wat de letter van de wet voor‐
schrijft lijkt dan ineens niet zo belangrijk, want het gaat bestuurswetenschappers
immers om de ‘échte’ praktijk of sociaalwetenschappelijke werkelijkheid. Politieke
verklaringen, waarin macht centraal staat, (sociaal-)psychologische verklaringen,
organisatietheoretische verklaringen, enzovoort zouden veel belangrijker zijn voor
de anatomie, fysiologie en het gedrag van het openbaar bestuur. Sterker nog,
‘recht’ en ‘rechtsstaat’ staan, zo is hiervoor al gesteld, voor veel bestuursweten‐
schappers ook voor iets saais, iets stijfs en iets ‘ouderwets’ dat interessant is voor
steile juristen en niet voor hippe bestuurswetenschappers. Dat wil overigens niet
zeggen dat recht en rechtsstaat er niet toe doen. In nogal wat bestuurswetenschap‐
pelijk onderzoek spelen recht en rechtsstaat wel degelijk een rol, zoals de volgende
voorbeelden laten zien.
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‘Regulation’

De beleidswetenschap heeft internationaal een enorme impuls gekregen met het
onderzoek naar ‘regulation’. Het concept ‘regulation’, in het Nederlands het beste
te vertalen met sturing, heeft een enorme stroom interdisciplinair onderzoek opge‐
roepen. Het concept is verbonden met de opkomst van de ‘regulatory state’ als
opvolger van de ‘administrative state’ (Oliver, Prosser en Rawlings 2010; Lodge en
Wegrich 2012; Baldwin, Cave & Lodge 2010). Waar de ‘administrative state’ nog
vooral geassocieerd wordt met grote uitvoerende bureaucratieën (voor sociale
zekerheid, veiligheid, maar ook voor maatschappelijke infrastructuren), is de
‘regulatory state’ de wendbare sturende staat die zich bezighoudt met de inrich‐
ting en besturing van maatschappelijke domeinen. Zorg wordt niet meer door de
staat geleverd, maar wordt aanbesteed of overgelaten aan een ‘markt’ van private
zorgaanbieders, zorgverzekeraars en verzekerden/patiënten. Veiligheid is geen
kwestie van een goed functionerende ‘strafketen’ van politie, Openbaar Ministerie,
rechter en gevangenissen. Veiligheid staat voor een speelveld van allerlei private
partijen als internetproviders, banken, winkelketens, veiligheidsbedrijven en
publieke partijen als de Belastingdienst, gemeenten en woningcorporaties. Deze
worden in netwerkverbanden bijeengebracht en ‘Justitie’ houdt zich vooral bezig
met het (be)sturen van deze netwerkverbanden. De inrichting en besturing van
deze maatschappelijke domeinen als zorg, infrastructuur, onderwijs en veiligheid
zijn een multidisciplinaire kwestie. Iedere ontwerpkeuze bij de inrichting van de
wetgeving (en het beleidsveld) heeft immers andere effecten. Of banken al dan niet
expliciet het risico moeten aangeven bij hun financieel product, kan bij consumen‐
ten een heel ander gedrag oproepen. Het reguleren van de energiemarkt gericht op
een ‘energietransitie’ naar duurzame energiebronnen levert een andere wet op dan
een inrichting van de energiemarkt gericht op energiezekerheid of prijs. Het recht
speelt in deze wetenschappelijke stroming vooral een instrumentele rol; het wordt
beschouwd als instrument van de ‘regulatory state’ dat moet worden onderzocht
op de uitwerking die het heeft op een beleidsveld.

Verantwoordelijkheid en verantwoording

Ook in het debat over verantwoording komen recht en rechtsstaat terug (bijvoor‐
beeld Bovens, Schillemans en Goodin, 2014). Verantwoording, of ‘accountability’,
is een belangrijk democratisch én rechtsstatelijk principe en een ‘groot’ thema in de
bestuurswetenschap. Voor verantwoording in welke vorm dan ook (horizontaal,
verticaal, gericht op leren of democratische principes, al dan niet in combinatie met
transparantie, ‘open government’ en openbaarheid van bestuur) is de democrati‐
sche rechtsstaat tegelijkertijd het decor waarin verantwoording plaatsvindt en
waarin verantwoording betekenis krijgt.
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Corruptie en integriteit

Een groeiende stroom onderzoek van bestuurswetenschappers richt zich op inte‐
griteit of het spiegelbeeld daarvan, corruptie (zie ook Huberts 2014). De rechtsstaat
is, net als bij verantwoording, het decor waarin integriteit wordt geplaatst. Tegelij‐
kertijd is, net als verantwoording, de focus net weer anders dan die van de rechts‐
staat. De claim die in het concept integriteit besloten ligt, is breder dan de rechts‐
statelijke claim. Naast juridische normen bestrijkt het integriteitsbegrip ook morele,
sociale of politieke normen ten aanzien van wat als goed bestuur wordt
beschouwd. Goed bestuur is in dit onderzoek niet alleen rechtsstatelijk bestuur
maar ook moreel goed bestuur. Niet-corrupt gedrag verwijst eerder naar ‘ethical
behavior’ dan naar het door Max Weber gesuggereerde regelvolgend gedrag in een
bureaucratie. In de ‘quality of government’-benadering van Rothstein en anderen
gaat het bijvoorbeeld om ‘impartial’ gedrag en niet om bureaucratisch gedrag
(Rothstein 2011). Ook voor onderzoek naar integriteit is de democratische rechts‐
staat ten minste deels het zingevend kader én het decor waarin integriteit wordt
onderzocht.

… Maar ook het rechtsstatelijk fundament doet ertoe

Deze en andere bestuurswetenschappelijke debatten gaan wel over het recht en
soms ook nog wel over de rechtsstaat, maar afgezien van de ‘quality of govern‐
ment’-benadering raken ze niet aan de kern rechtsstatelijkheid als fundament
onder het openbaar bestuur. De rechtsstaat blijft dan ook nog vooral het domein
van publiekrechtelijk georiënteerde juristen die zich op de ‘formele instituties’ rich‐
ten (internationaalrechtelijke juristen, staatsrechtgeleerden, bestuurs- en strafjuris‐
ten) en, in het academisch debat, het domein van de rechtstheoretici. Dat is jam‐
mer, want voor een goed begrip van de anatomie, fysiologie en het gedrag van het
bestuur is de rechtsstaat onontbeerlijk. Vanzelfsprekend wordt het gedrag van
bureaucraten, managers, bestuurders, organisaties en besturen ook verklaard door
inzichten uit de (sociale) psychologie zoals die van Kahneman (2012), door de ‘rati‐
onele keuzetheorie’ zoals deze in de economie nog steeds gemeengoed is en door
politicologische theorieën waarin macht en belang een centrale rol spelen (al dan
niet in combinatie met een rationele keuzetheorie). Al deze verklaringen suggere‐
ren echter dat bestuurlijk gedrag in een vacuüm tot stand komt, althans een rechts‐
statelijk vacuüm. En daarmee leveren deze verklaringen, ook opgeteld, op hun best
een zeer partiële verklaring op voor het bestuurlijk gedrag. De ontbrekende scha‐
kel is het rechtsstatelijk principe of het rechtsstatelijke decor, de institutie die per‐
cepties van bureaucraten, managers, bestuurders en organisaties vormt en hun
gedrag zowel begrenst, vormt, als richting en vaak zelfs betekenis geeft. Meer aan‐
dacht voor de betekenis en werking van de rechtsstaat als bestuurlijke institutie is
voor bestuurswetenschappers dan ook geen overbodige luxe.
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1.3 Waarom een bestuurskundig perspectief op de rechtsstaat?

Weg met het juristenmonopolie op de rechtsstaat!

Dat het rechtsstaatconcept begint met ‘recht’ verklaart wellicht waarom de rechts‐
staat door juristen wordt geclaimd. Nog afgezien van de hokjes binnen de kring
van publiekrechtelijk georiënteerde juristen (waarin nationale en internationale
staatsrechtgeleerden, bestuursjuristen, strafjuristen en fiscaal juristen hun eigen
‘rechtsstaatbegrip’ claimen) en het verstoppen van politieke voorkeuren in een
‘juridisch’ rechtsstaatconcept (bijvoorbeeld ‘de rechtsstaat is er om minderheden te
beschermen tegen meerderheden’), is de rechtsstaat simpelweg te belangrijk om
aan juristen overgelaten te worden. De rechtsstaat is immers niet alleen een kwes‐
tie van het bepalen of een bepaalde inrichting of handeling rechtmatig is en (dat
kunnen juristen goed), maar ook een reëel bestaande bestuursvorm en daarvan
weten bestuurswetenschappers weer wat. Een enkelvoudig juridisch begrip van de
rechtsstaat is ontoereikend om de dagelijkse praktijk in een rechtsstaat te begrijpen,
al weerhoudt er dat velen (vooral juristen en politici) niet van een uitgesproken
mening te ventileren. Enkele voorbeelden van bestuurswetenschappelijk onder‐
zoek kunnen de toegevoegde waarde ervan illustreren.

Waarom meer of minder discretionaire ruimte in wetgeving?

Kernvraag voor het onderzoek van Huber en Shipan (2002) is hoe verklaard kan
worden waarom wetgeving meer of meer discretionaire ruimte creëert. Om deze
vraag te beantwoorden onderzoeken ze de mate van discretionaire ruimte in wet‐
geving binnen de Verenigde Staten tussen verschillende staten (op het terrein van
zorg, Medicaid) en tussen presidentiële en parlementaire systemen (bijvoorbeeld
de Verenigde Staten versus het Verenigd Koninkrijk, op het terrein van arbeids‐
recht). Ze komen tot vier verklaringen voor de verschillen in de mate waarin wet‐
geving discretionaire ruimte creëert:
– de mate waarin sprake is van ‘policy conflict’ tussen de ‘politicians’ die over de

wetgeving besluiten en de ‘agents’ die de wetgeving uitvoeren, bijvoorbeeld
tussen het congres in de Verenigde Staten en de president met een eigen demo‐
cratisch mandaat;

– de feitelijke capaciteit bij wetgevers om gedetailleerde wetten te schrijven en de
mate waarin deze capaciteit voorhanden is (hoeveel mensen er in dienst zijn bij
wetgevingsafdelingen);

– de ‘bargaining environment’ of de context van besluitvorming, bijvoorbeeld de
vraag of er actoren met vetomacht zijn, of er een eenkamer- dan wel tweeka‐
mersysteem is, enzovoort. Hoe complexer de ‘bargaining environment’, hoe
moeilijker het is om overeenstemming voor een regel te vinden en dus hoe
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minder gedetailleerd de wetgeving en hoe meer discretionaire ruimte voor het
bestuur;

– de verwachtingen bij wetgevende politici over de wijze waarop en de mate
waarin de implementatie van wetten beïnvloed wordt door ‘nonstatutory fac‐
tors’, bijvoorbeeld door rechterlijke beslissingen over door ‘legislative over‐
sight opportunities’.

Onder de juridische radar: het gebruik van ‘executive orders’

Zoals het onderzoek van Huber en Shipan laat zien, wordt de rechtsstaat ten min‐
ste deels gevormd door politiek-bestuurlijke krachten en mechanismen. In een
strikt juridisch kader blijven deze krachten buiten beeld en lijkt het alsof de rechts‐
staat ‘slechts’ een kwestie is van wat juristen in normatieve zin aan ontwerp beden‐
ken. Een tweede voorbeeld van de meerwaarde van bestuurswetenschappelijk
onderzoek voor een goed begrip van de rechtsstaat komt eveneens uit de Vere‐
nigde Staten. In zijn studie naar de praktijk van zogeheten ‘executive direct action’
analyseert Cooper (2002) het gebruik (en misbruik) van de instrumenten waarmee
de Amerikaanse president de uitvoerende macht vormgeeft. Hoewel het constitu‐
tioneel raamwerk in de Verenigde Staten in veel opzichten een ‘modelrechtsstaat’
belichaamt, zijn er in de loop van de tijd door achtereenvolgende presidenten
nogal wat instrumenten ontwikkeld buiten dit raamwerk om. Niet alleen is het
gebruik van zogeheten ‘executive orders’ toegenomen, het is bovendien ook een
interessant substituut gebleken voor wetgeving die door het congres moet worden
geloodst. Bovendien is naast de ‘executive order’ een behoorlijk arsenaal van der‐
gelijke alternatieven ontwikkeld, variërend van ‘presidential memoranda’ tot ‘pro‐
clamations’, ‘national security directives’ en ‘presidential signing statements’. De
praktijk van de rechtsstaat in de Verenigde Staten laat hiermee toch een ander
beeld zien dan de staatsrechtelijke leer suggereert. Immers, in de staatsrechtelijke
leer is de wetgevende macht toch echt bij het congres neergelegd, tamelijk stellig
verwoord in het eerste lid van het eerste artikel van de Amerikaanse grondwet.

In het algemeen biedt het bestuurswetenschappelijk perspectief op de rechtsstaat
inzicht in de mechanismen en ‘wetten’ (in de zin van wetmatigheden) die verkla‐
ren waarom het er in de rechtsstaatpraktijk aan toegaat zoals het eraan toegaat.
Binnen de juridische benadering zijn de bestuurlijke praktijk en discrepanties tus‐
sen praktijk en recht niet per se relevant. Een jurist die zich terugtrekt en slechts de
vraag stelt hoe een daadwerkelijk aangetroffen situatie juridisch moet worden
geïnterpreteerd en gewaardeerd (is de ‘ontnemingsschikking’ die voormalig offi‐
cier van justitie Teeven sloot met Cees H. wel of niet conform de regels?), hoeft
zich uiteraard van een bestuurswetenschappelijk perspectief niets aan te trekken.
Wel is het de vraag of een dergelijke jurist in staat is een rechtsstaat goed te begrij‐
pen. Vanuit wetenschappelijk oogpunt is dat gevaarlijk, maar voor de rechtsstate‐
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lijke praktijk is het minstens zo gevaarlijk. Analyses die uit een dergelijke benade‐
ring voortkomen, kunnen immers bijzonder schadelijk zijn. Als de oorzaak voor
niet-naleving van wetten door het openbaar bestuur bijvoorbeeld gelegen is in
schaarste als gevolg van overregulering (zoals bijvoorbeeld onlangs gesteld door
journalisten die het Nederlandse UWV onderzochten1), zullen meer gedetailleerde
regels (juridische instructies voor UWV-medewerkers) en een strakker juridisch
kader het gebrek aan naleving alleen maar doen toenemen. Kortom, ook vanuit een
juridisch perspectief op de rechtsstaat leidt het incorporeren of ten minste leren
van bestuurswetenschappelijke inzichten en onderzoeksbevindingen tot een beter
begrip van de rechtsstaat.

1.4 Dé rechtsstaat?

Een staat gebonden aan het recht

In de voorgaande paragrafen is over de rechtsstaat gesproken alsof het een eendui‐
dig, helder en uitgekristalliseerd concept is. In hoofdstuk 3 zal het concept rechts‐
staat nader worden bezien vanuit fundamenteel verschillende en soms regelrecht
strijdige rechtsstaattheorieën. Hier kan reeds worden opgemerkt dat het een aller‐
minst eenvoudig concept is. Tal van complementaire maar ook tegenstrijdige
invullingen zijn in de literatuur te vinden, laat staan in het publieke en politieke
debat en de media. Zo wordt het begrip rechtsstaat ook politiek gebruikt, bijvoor‐
beeld om politieke tegenstanders neer te zetten als politici bij wie de rechtsstaat
niet in goede handen zou zijn. Wat dan het rechtsstaatbegrip is dat daaronder ligt,
blijft veelal impliciet. Als de grootste gemene deler in de theorievorming over de
rechtsstaat als vertrekpunt wordt genomen, kan van de volgende werkdefinitie
worden uitgegaan:

Een rechtsstaat is een staat die gebonden is aan het recht.

Dit is een politiek neutrale formulering van de rechtsstaat, omdat wat het recht is
waaraan de staat gebonden is, niet nader is toegespitst. Het gaat in deze definitie
immers om een staat die een rechtsorde creëert om het maatschappelijk verkeer te
kanaliseren, deze orde ook actief handhaaft en daar zelf aan onderworpen is. Hoe
het recht eruitziet, is dan een politieke kwestie.
Bij nader doorvragen blijkt dat de drie kernbegrippen in deze werkdefinitie op
nogal wat verschillende manieren kunnen worden ingevuld. De relatief makke‐
lijke, want arbitraire keuze betreft het begrip staat. Want wie is de ‘staat’ eigenlijk
die aan het recht gebonden is? Is dat de ‘staat’ in de zin van ‘de politieke orde’ (bij‐

1. Https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2251601-uwv-ers-er-heerst-een-cultuur-van-wegkijken-bij-
ww-fraude.html.
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voorbeeld ‘de staat der Nederlanden’, het geheel van gemeenschappen en territoir
dat tot de ‘staat der Nederlanden’ behoort) of heeft een rechtsstaat ‘slechts’ of in
het bijzonder betrekking op de organen van de staat (wetgeving, bestuur en recht‐
spraak). En als dat laatste het geval is, gaat het dan alleen om de organen voor wet‐
geving, bestuur en rechtsstaat die we tezamen als ‘overheid’ aanduiden of horen
daar bijvoorbeeld ook andere publieke organisaties als woningcorporaties, zieken‐
huizen en onderwijsinstellingen bij? Voor bijvoorbeeld woningcorporaties is wel
voorgesteld deze organisaties aan eisen van ‘rechtsstatelijkheid’ te onderwerpen
(Raat 2007). Waar in de Angelsaksische wereld het begrip ‘rule of law’ gebruikt
wordt om duidelijk te maken dat eenieder, dus ook de overheid, onderworpen is
aan het recht, laat het rechtsstaatbegrip open wie nu precies de staat is.

Welk recht?

Een tweede controverse is ingewikkelder. Deze betreft het begrip ‘recht’ in de
werkdefinitie. Want waaraan is de staat eigenlijk gebonden, als we er bijvoorbeeld
van uitgaan dat met de staat gedoeld wordt op de overheid of het openbaar
bestuur? Aan het recht natuurlijk. Maar aan welk recht? Is dat het recht dat door
diezelfde overheid of datzelfde openbaar bestuur langs de daarvoor geëigende
kanalen is gecreëerd (wetgeving, grondwetgeving, enzovoort)? In dat geval is er
logisch gesproken buiten het recht dat de staat zelf heeft gecreëerd geen binding
aan iets anders. Maar als de staat alleen gebonden is aan het recht dat hij zelf heeft
gecreëerd, wat zegt het begrip rechtsstaat dan? Is het dan geen paradox of een leeg
begrip? Want de staat kan het recht immers plooien naar de eigen wil en dus het
recht veranderen als het recht niet bevalt. ‘Gebonden aan het recht’ is dan dus
eigenlijk een leeg begrip; als de staat kan doen wat hij wil, is hij dus nergens aan
gebonden anders dan aan de eigen wil. In extremo zou ook een totalitaire staat die
aan het eigen al even totalitaire recht gebonden is dus een rechtsstaat opleveren.
Dat is voor veel rechtsgeleerden onbevredigend. Daarom kiezen, zoals in hoofd‐
stuk 3 blijkt, nogal wat auteurs voor een meer inhoudelijke invulling van het recht.
Dat kan een invulling zijn waarbij universele mensenrechten als vertrekpunt wor‐
den genomen, die min of meer ‘boven’ de staat staan en waaraan de staat dan
gebonden is. In Nederland wordt soms wel de formulering gebruikt dat een rechts‐
staat er is om minderheden tegen meerderheden te beschermen. Ook deze invul‐
ling is niet zonder problemen, want waarom zou een particuliere invulling (of die
nu van een rechtsgeleerde komt of van een leek) van universele mensenrechten of
welke minderheden nu precies tegen de meerderheid beschermd moeten worden
als ijkpunt kunnen gelden voor het gedrag van overigens soevereine staten? En
waarom is progressieve belastingheffing die ertoe leidt dat een minderheid de
meeste belastingen ophoest, wel rechtsstatelijk en is minder rechtsbescherming
voor fraudeurs dat niet? Is dat niet uiteindelijk een politieke keuze die aan een soe‐
verein moet worden overgelaten en niet aan particuliere juristen of ethici? Het kan
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natuurlijk dat soevereine staten de desbetreffende mensenrechten in hun rechts‐
orde hebben opgenomen, bijvoorbeeld door een verdrag te tekenen. Maar dan
komen we weer uit op de – voor velen onbevredigende – eerste opvatting over de
rechtsstaat, waarin de soevereine staat zelf bepaalt aan welk recht hij gebonden is.
Kortom, wat dat ‘recht’ is waaraan de staat gebonden is, is allerminst helder.

Gebonden?

Dat geldt ook voor het derde begrip in de werkdefinitie, namelijk ‘gebonden’.
Want wat houdt ‘gebonden’ eigenlijk in? Geeft het recht de buitengrenzen aan
waarbinnen het gedrag van de staat zich moet bewegen? In dat geval biedt de
rechtsstaat dus ruimte voor willekeur binnen de ‘buitengrenzen’ van het recht.
Maar ook suggereert het idee van ‘buitengrenzen’ dat het recht altijd helder is. Wat
te doen met tegenstrijdige regels, met regels die weinig richting geven en met
mogelijk ‘minder belangrijke’ regels? Met andere woorden, dat binding aan het
recht inhoudt dat de staat binnen de buitengrenzen moet blijven klinkt eenvoudig,
maar is te simplistisch. Een alternatieve invulling is dat de staat altijd al het toepas‐
selijke recht moet toepassen. Afgezien van de tegenstrijdige regels en de onbe‐
paalde bepalingen in het recht doet zich dan nog een ander probleem voor. Als in
alle gevallen alle regels (van internationaal recht, Europees recht en nationaal
recht, inclusief de wisselwerking tussen afzonderlijke wetgevingscomplexen en
rechtsgebieden) volledig moeten worden toegepast, zou het openbaar bestuur al
snel verlamd raken. Zelfs een eenvoudige belastingaangifte, een strafbeschikking
bij winkeldiefstal en een bijstandsuitkering worden dan ineens uiterst complexe
aangelegenheden die veel meer tijd en inzet van de betrokken professionals ver‐
gen, laat staan een ingewikkelde vergunning voor een groot chemisch ‘BRZO’-
bedrijf. Als gebonden betekent dat altijd alle regels moeten worden toegepast en
niet alleen de direct betrokken wetgeving (bijvoorbeeld de Participatiewet), zou
dat betekenen dat een bijstandsuitkering ook moet worden getoetst aan internatio‐
nale grondrechten, algemeen bestuursrechtelijke wetgeving en principes en van
wellicht nog allerlei andere wetgevingscomplexen. In een complex rechtssysteem
als het Nederlandse zou het openbaar bestuur weinig meer besluiten en uitvoeren
en tamelijk makkelijk te saboteren zijn door verdachten, belastingplichtigen en uit‐
keringsgerechtigden. Maar als we ervan uitgaan dat niet alle regels in alle gevallen
moeten worden toegepast, welk recht moet dan wanneer wel worden toegepast en
omgekeerd, welk recht hoeft dan in welke gevallen niet te worden toegepast? Met
andere woorden, wat houdt de rechtsstaat in als ‘gebonden aan het recht’ een min
of meer vrije keuze van het bestuur wordt van wanneer het recht wel bindt en
wanneer niet? Van binding is dan immers geen sprake meer. Kortom, ook ‘gebon‐
den’ mag dan eenvoudig lijken, maar gaat bij nadere invulling met nogal wat com‐
plicaties gepaard.
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Een eenvoudige definitie, maar fundamentele onbeantwoorde vragen

De werkdefinitie van rechtsstaat als een staat die gebonden is aan het recht lijkt op
het eerste oog een bruikbare en richtinggevende definitie, maar roept dus funda‐
mentele vragen op. Dit geeft het begrip rechtsstaat een rubberen karakter, waar‐
door het mogelijk is het te pas en te onpas instrumenteel te gebruiken voor eigen
(politieke, wetenschappelijke?) doelstellingen. Met het kader dat in hoofdstuk 3 is
geschetst, kan voorkomen worden dat de discussie over rechtsstaat en rechtsstate‐
lijkheid uitmondt in een Babylonische spraakverwarring. In dat hoofdstuk wordt
een meer precieze definitie geïntroduceerd die in latere hoofdstukken consequent
wordt gehanteerd.

1.5 Opzet van het boek

Doelgroep: studenten en onderzoekers …

Dit boek is primair geschreven voor studenten en onderzoekers in de bestuurswe‐
tenschappen of een van de publiekrechtelijke studierichtingen (staats- en bestuurs‐
recht, strafrecht, fiscaal recht). Het boek beoogt een toegankelijke brede analyse
van de rechtsstaat te verschaffen. Voor rechtswetenschappers (in spe) voegt het de
empirische dimensie van het feitelijk functioneren van de rechtsstaat toe. Waar
positiefrechtelijke kennis juristen in staat stelt om een feitelijke situatie juridisch te
duiden en te waarderen (is wel of niet sprake van een besluit in de zin van de
Algemene wet bestuursrecht, is wel of geen sprake van opzet die de delictsom‐
schrijving in het Wetboek van Strafrecht vraagt, enzovoort?), stelt dit boek juristen
in staat om de werking van wetten in de bestuurlijke praktijk te begrijpen. Omge‐
keerd voegt kennis van de rechtsstaat ook iets toe voor bestuurswetenschappers
(in spe). Het idee dat beleid wordt gemaakt, dat publieke organisaties worden
‘gemanaged’, dat publiek-private netwerken worden ‘gestuurd’ en dat crises wor‐
den ‘gemanaged’ in een rechtsstatelijk vacuüm is in de bestuurlijke praktijk anno
2019 ondenkbaar, ook al suggereert bestuurswetenschappelijk onderzoek dat
impliciet nog wel eens.

… Maar ook: politici, beleidsmakers en journalisten

Het doel van dit boek is dus primair didactisch, maar beoogt ook bij te dragen aan
het begrip van de rechtsstaat als bestuursvorm onder ambtenaren, bestuurders,
politici en journalisten. Het boek helpt deze laatste groepen om allerlei opvattingen
over (een crisis van) de rechtsstaat beter te kunnen plaatsen, te duiden en te begrij‐
pen. Dit boekt voegt daar een specifiek verhaal over wat er met de rechtsstaat aan
de hand is aan toe, namelijk het verhaal van de institutionele crisis van de rechts‐
staat die wordt veroorzaakt door de spiraal van overregulering, toenemende
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