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De rechtsstaat: 
 wachten op een  
nieuwe  dageraad?

Ernst Hirsch Ballin1

Is over de rechtsstaat de nacht gevallen, nu instituties zoals de onafhankelijke rechtspraak en de 

 gebondenheid van het bestuur aan grondrechten ter discussie worden gesteld?

D e ogenschijnlijke, misschien al te gemakkelijke 
vanzelfsprekendheid van “De rechtsstaat Neder-
land”2 heeft in hoog tempo plaatsgemaakt voor 

een discussie die zich uitstrekt tot instituties met een 
spilfunctie: om wille van politieke doelstellingen worden 
“grenzen opgezocht” en op rechterlijke uitspraken volgen 
commentaren als “gekker moet het niet worden”. Nu zelfs 
de wijze waarop recht wordt gesproken en de gebonden-
heid van het bestuur aan grondrechten weerstanden 
oproepen, volstaat het niet te zeggen dat rechterlijke uit-
spraken soms beter moeten worden “uitgelegd”. De 
onlangs verschenen bundel met de bemoedigende titel 
“Leve de rechtsstaat!”3 wil daaraan een bijdrage leveren, 
maar ook in die bundel vindt niet iedereen institutionele 
garanties, zoals de beroepsmogelijkheden tegen schendin-
gen van mensenrechten, vanzelfsprekend waardevol. 

Daarop reageren met de bezweringsformule “dat 
grondrechten en internationale verplichtingen in Neder-
land worden gerespecteerd”, is echter te weinig. Een over-
tuiging moet van dien aard zijn dat de rechtsstaat wordt 
gewild, gevierd en gedragen. 

In de politieke en maatschappelijke discussie wordt 
het trefwoord “rechtsstaat” op verschillende manieren 
gebruikt, minstens drie. Nadat decennialang vrijwel alleen 
juristen over de rechtsstaat spraken, maakt deze term van-
af eind jaren tachtig plotseling furore als trefwoord voor de 
overheid die het recht handhaaft. Tegen aantastingen van 
de rechtsstaat, zoals bandeloos gewelddadig gedrag, moet 
krachtig worden opgetreden, zo klonk het. Verscheidene 
juristen zagen hierin een verkrachting van het begrip 
rechtsstaat. De rechtsstaat dient er immers juist toe, de 
overheid aan banden te leggen. Voor hen was dit haast de 
wereld op z’n kop: de overheid die de rechtsstaat aan zijn 
burgers oplegt. Dat commentaar was historisch en systema-
tisch juist, maar verloor toch iets wezenlijks uit het oog. Als 
we wensen dat burgers op het recht vertrouwen, dat ze ver-
trouwen stellen in de werking van de rechtsstaat, dan gaat 

het er niet alléén om dat het recht ze beschermt tegen 
onbehoorlijk overheidsoptreden. Ze moeten er ook op kun-
nen rekenen dat degenen die zich niet aan de wet willen 
houden, op hun plichten worden gewezen en dat dit zo 
nodig wordt afgedwongen. Vertrouwen op het recht vereist 
wederkerigheid van rechten en plichten, niet alleen tussen 
de overheid en de goedwillende burger, maar ook ten 
opzichte van minder goedwillenden.

Een belangrijk, door juristen soms verwaarloosde 
factor is de relatie tussen de rechtsstaat en de cul-
tuur, de rechtsstaat dus als deel van de beschaving 

die mensen in toom houdt waar ze hun soms geweldda-
dige driften en gewinzucht dreigen te volgen. Wanneer 
vanuit uithoeken van politiek en samenleving rechters 
in diskrediet worden gebracht is dat vaak een uiting van 
ongeduld bij het aanpakken van misstanden. Om mis-
daad te bestrijden moet toch “alles uit de kast worden 
gehaald”? Peter Giesen noemt in zijn bijdrage aan de 
bundel “Leve de rechtsstaat!” het toepassen van een knie-
schot en van vernederende straffen als voorbeeld.4 Maar 
vrijheid kan niet zonder deugd, schrijft Hans Goslinga in 
zijn doordachte, veel dimensies omvattende openings-
hoofdstuk van het boek.5 Ik ben het (ook) op dat punt 
met hem eens: zonder deugden zoals gerechtigheid, soli-
dariteit en matigheid, zonder juridische principes zoals 
proportionaliteit en subsidiariteit kan een rechtsstaat 
niet leven. Maar ik zeg daar wel bij dat dit absoluut geen 
berusting in de misdaad betekent, integendeel. Zoals we 
de afgelopen jaren ook in de praktijk hebben gebracht en 
hebben zien werken, betekent dit juist krachtig én door-
dacht optreden: tijdig onderkennen van een opvoeding 
die derailleert, straf verbinden met preventie, een terug-
keer in de samenleving voorbereiden die niet gelijkstaat 
aan “terug naar de oude vrienden”. Dat lijkt heel wat 
anders dan de verdediging van de rechtsstaat waar juris-
ten vaak mee zijn opgevoed, maar een rechtsstaat die 
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Wie fundamentele rechten van individuen wil opofferen aan het 

belang van de gemeenschap overschrijdt de Rubicon 

burgers als een theoretisch concept ervaren terwijl over-
lastplegers en criminelen vrij spel hebben, schiet tekort. 
Ook dit hoort bij de maatvoering die een rechtsstaat 
eigen moet zijn. Proportionaliteit en subsidiariteit verei-
sen zowel “niet teveel”, als “niet te weinig”.

D aarmee kom ik bij een betekenisveld van de 
rechtsstaat dat wél stevig in de juridische begrips-
vorming is verankerd: de rechtsstaat als garant 

van de grondrechten.  Vrijheid is het recht om alles te 
doen wat de wet niet verboden heeft – en grondrechten 
hebben de betekenis dat de wetgever niet bij meerderheid 
alles mág verbieden wat hij wil, maar altijd de fundamen-
tele rechten en vrijheden van ieder mens moet eerbiedi-
gen om zichzelf te zijn, met wat hem of haar eigen is. 

Nederland heeft reeds in de 19de eeuw, maar zeker 
na de holocaust en de Tweede Wereldoorlog, net als 
andere landen in Europa en daarbuiten, de effectieve 
bescherming van grondrechten en rechten van de mens 
tot grondslag en kenmerk van onze rechtsorde gemaakt. 
De laatste jaren ben ik echter met enige regelmaat, ook 
in politieke discussies, een andere benadering tegenge-
komen, een benadering waarin grondrechten als hinder-
lijk voor het gewenste beleid worden gezien. Weliswaar 

zeggen de meesten daar dan bij dat we “uiteraard” 
gebonden zijn aan wat in het EVRM en in het EU-recht 
daarover is “afgesproken”,  maar het gaat met zuchten en 
kreunen. Bijvoorbeeld bij het tegengaan van misbruik en 
dwang in de huwelijks- en gezinsmigratie – iets waarvan 
ik met mijn toenmalige collega’s werk heb gemaakt – 
waarop dan toch wordt gereageerd met stellingen als 
zou het nóg mooier zijn als we bij dat optreden tegen 
misbruik en dwang minder last zouden hebben van bij-
voorbeeld het fundamentele recht op huwelijks- en 
gezinsvorming (art. 8 EVRM en art. 9 Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie). Zonder ook maar 
iets af te doen aan de plicht te bestrijden wat slecht is, 
moet hier een waarschuwing klinken: wie fundamentele 
rechten van individuen wil opofferen aan het belang van 
de gemeenschap overschrijdt de Rubicon. En zonder ook 
maar iets af te doen aan de waarde van de democratie, 
die Thierry Baudet in zijn bijdrage aan de bundel wil ver-
dedigen,6 wie democratie en rechten van de mens als 
kenmerk van een rechtsstaat tegen elkaar uitspeelt, 
maakt meer dan een denkfout. Ook de wil van de meer-
derheid moet zich willen laten matigen door de funda-
mentele rechten van ieder mens.
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D it brengt mij bij het derde en laatste betekenis-
veld van de rechtsstaat, namelijk de rol van de 
rechter. Rechters zijn onafhankelijk omdat ze 

gebonden zijn aan wet en recht, niet minder, maar ook 
niet meer dan dat. Rechters zijn in ons land gelukkig hoog 
opgeleide professionals, maar ze zijn niet onfeilbaar. Door 
de mogelijkheden van hoger beroep en cassatie, en zo 
nodig ook inschakeling van het HvJEU en het EHRM 
wordt het risico van fouten die iemand definitief in onver-
diend ongeluk storten, echter aanzienlijk verkleind. Dat is, 
wat mij betreft, echt de reden waarom de rechtsstaat 
ankerplaats van vertrouwen kan en moet zijn. Maar dit 
betekent ook dat iedereen, ook degenen die zich door poli-
tiek vertrouwen gelegitimeerd weten, de rechter kan 
“tegenkomen” die een besluit afkeurt, of verlangt dat een 
nieuw, zorgvuldiger besluitvormingsproces wordt gestart. 
Dat overkomt iedere bestuurder, en het is ook mij overko-
men, ook al was de inzet van degenen met wie ik beslui-
ten voorbereidde en van mijzelf uiteraard om níet over 
die grenzen heen te gaan. 

Met die waarborg moet naar mijn overtuiging ook de 
gecorrigeerde ambtsdrager gelukkig kunnen zijn, mis-
schien na even slikken – soms omdat de fout vermijdbaar 
was, soms omdat er kanten aan de zaak zitten die de rech-
ter over het hoofd lijkt te hebben gezien. Maar soms lijken 
politici zóveel moeite te hebben met het feit dat hun fer-
me wil om tot resultaten te komen het niet kan verdragen 
dat de rechter de vinger legt bij een fout. De uitspraak van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
over de tweede Maasvlakte, of de voorlopige voorziening 
inzake de Hedwigepolder biedt een voorbeeld van juris-
prudentie die soms zelfs publiekelijk tot uitingen van 
ongenoegen over de macht van de rechter heeft geleid. 
En als ik daarvan afstand neem, teken ik erbij aan dat er 
naar mijn inzicht wél redenen waren om meer snelheid te 
brengen in de procedures en herstelmogelijkheden te 
introduceren in de wettelijke regeling daarvan – wat we 
ook hebben gedaan.

Daartegen wordt nogal eens aangevoerd dat rechters 
niet gekozen zijn, en politici wel. En langs dezelfde lijn 
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wordt de politiek in stelling gebracht tegen de invoering 
van constitutionele toetsing; Baudet wil zelfs het EHRM 
van zijn huidige rol ontdoen.7 De ook door anderen aan 
de orde gestelde bedenkingen tegen zijn voorstel nemen 
overigens niet weg dat er wel iets te doen staat; met name 
zou het Hof méér moeten kunnen steunen op waarborgen 
van mensenrechten bínnen de aangesloten staten.

Jazeker, politici worden gekozen en rechters niet. 
Maar de legitimatie van politieke ambtsdragers ligt niet 
enkel en alleen in het feit dat ze gekozen zijn. Ze zijn 
gekozen op de basis van een constitutie die democratie en 
rechtsstaat omvat, en de ene kan niet zonder de andere. 
Democratische macht is altijd beperkte macht, “limited 
government”, regeren met eerbiediging van de duurzame 
fundamentele rechten van de burger, vrijheden die nie-
mand mogen worden ontnomen. Dat vereist óók geduld, 
het besef dat niet altijd “alles uit de kast” mag worden 

gehaald om doelstellingen te bereiken, zelfs niet als er 
een meerderheid van stemmen vóór is. En omgekeerd is 
het een dure plicht van de rechter de democratisch gelegi-
timeerde bestuurders aan de basis van hun bevoegdheden 
te houden, en de burgers te beschermen tegen excessen. 
De rechters ontlenen hun legitimatie aan diezelfde consti-
tutie en aan de verdragen die zijn gesloten met andere 
democratische staten. 

Democratie en rechtsstaat zijn niet los verkrijgbaar. En als 
er één taak, één ideaal is dat voor de politiek zou moeten 
gelden, dan is het wel dat niet alleen maar te aanvaarden, 
te “respecteren”, maar ook daadwerkelijk te “willen” en uit 
te dragen.  
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