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Solidariteit tussen vreemden1 

Van mutualiteit naar reciprociteit 

1 INLEIDING 

Over de in het vorige hoofdstuk beschreven veranderingen in de symbolische 
orde die zich aan het begin van de Moderniteit voltrokken, schrijven Foqué 
en't Hart: 

"De moderne maatschappij heeft, om zichzelf te begrijpen, behoefte zich het 
beeld voor te stellen van de overzienbare publieke ruimte waarin mensen 
als vrije wezens besluiten in een gezamenlijke ordening met elkaar samen 
te leven. Het maatschappelijke verdrag in die zin als metafoor opgevat, 
heeft echter juist daardoor ook een tweede dimensie. Het is niet alleen de 
bedding waarin het bewustzijn van de moderne maatschappij gestalte kan 
krijgen (...), maar het maatschappelijk verdrag heeft daarin tegelijkertijd 
ook regelkarakter verkregen: het bepaalt het verdere voorstellingsvermo
gen omtrent mens en maatschappij.2 

Over het "regelkarakter van het maatschappelijk verdrag", en over de wijze 
waarop in de rechtsregels het wederkerigheidsbeginsel nader gestalte krijgt, 
gaat het laatste hoofdstuk van dit boek. In het eerste deel staat de principiële 
structuur van de moderne rechtsorde centraal. O p welke wijze maken de 
rechtsbeginselen inderdaad een transformatie mogelijk van sociale wederkerig
heid in rationele wederkerigheid, en wat betekent rationele wederkerigheid 
precies? In het tweede deel gaat het om de nadere regelgeving in het positieve 
recht. Wordt daarin het rationele wederkerigheidsbeginsel gehandhaafd? Of is 
er sprake van een minstens ambivalente handhaving? Deze laatste vragen wor
den beantwoord ten aanzien van (de ontwikkelingen in) het verbintenissen
recht, arbeidsrecht en bestuursrecht. 

1 De titel van dit hoofdstuk is ontleend aan Van Roermund 1994. 
2 Foqué & ' t Hart 1990:133 
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2 HET PRINCIPIËLE KARAKTER VAN DE RATIONELE 
WEDERKERIGHEID 

Bij Hobbes, Locke en Rousseau troffen we de essentie aan van wat 't Hart en 
Foqué "het bewustzijn van de moderne maatschappij" noemen. Hun groots
heid lag in de intellectuele kracht waarmee zij nieuwe voorstellingen ontwier
pen waardoor de ingrijpend veranderde maatschappelijke verhoudingen op het 
symbolische niveau konden worden begrepen. De breuk met de pre-moderne 
symbolische orde die Hobbes, Locke en Rousseau bewerkstelligden, bestond 
mede hierin dat de nieuwe voorstellingen van de mens, van zijn sociale relaties 
en van zijn vrijheden en beperkingen vooral juridische voorstellingen werden. 
Mensen en hun verhoudingen werden niet langer bepaald geacht door een sym
bolische orde waarin gewoonterechtelijke, sociale en religieuze normen nauwe
lijks van elkaar waren te onderscheiden. In aansluiting op, en als vertaling van 
de ingrijpende veranderingen die zich vanaf de zestiende en zeventiende eeuw 
in de materiële en symbolische levenscondities voltrokken, werden mensen als 
individuele rectesubjecten en hun sociale bindingen als rechtsbetrekkingen ge
articuleerd. De metafoor van het sociaal contract werd het rationele basismo
del, de eenheid-stichtende act van de nieuwe sociale orde. Het sociaal contract, 
waarvan de sanctionerende staat het onderhandelingsresultaat is, garandeert 
aan mensen hun natuurrechtelijke vrijheid, gelijkheid en eigendommen en ver
schaft hen individuele rechtssubjectiviteit. Deze individuele rechtssubjectivi-
teit is de basiseenheid van waaruit de moderne rechtsorde wordt opgebouwd.3 

Er kwam een radicaal nieuw zelfbeeld uit voort. Mensen ervaarden zichzelf 
niet meer als louter bepaald door hun in het gewoonterecht gewortelde ver
plichtingen jegens anderen en jegens de gemeenschap, noch door een magische, 
mythische en organische voorstelling van de werkelijkheid. Overeenkomstig 
de nieuwe voorstellingen van de maatschappelijke verhoudingen begonnen 
mensen zichzelf in méér dimensies te begrijpen, namelijk ook als een rationeel 
handelend rechtssubject dat zich op voet van gelijkheid en in vrijheid contrac
tueel verbindt met anderen, en zich als drager van subjectieve rechten be
schermd weet tegen het onrechtmatig handelen van anderen of van de gemeen
schap. In een veel geciteerde passage omschrijft Feinberg dit nieuwe zelfbewust
zijn als volgt: 

"Having rights enables us to 'stand up like men', to look others in the eye, 
and to feel in some fundamental way the equal of anyone. To think of one
self as the holder of rights is not to be unduly but properly proud, to have 
that minimal self-respect that is necessary to be worthy of the love and es-

Broekman 1989: Luhman 1981 
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teem of others. Indeed, respect for persons may simply be respect for their 
rights, so that there cannot be the one without the other. And what is called 
'human dignity' may simply be the recognizable capacity to assert 
claims".4 

Het nieuwe zelfbeeld en het zelfrespect dat de burgers als dragers van subjec
tieve rechten ontwikkelden, impliceerde een transformatie van de sociale we
derkerigheid in een rationele, door het recht bemiddelde wederkerigheid. Deze 
transformatie wordt door Peters als volgt onder woorden gebracht: 

"Het recht ontwortelt, voordat het verstevigt, maakt los voordat het vast
maakt. In het juridisch contract dat wederzijds rechten en plichten vast
stelt worden partijen eerst tegen elkaar afgezet, belang tegen belang, 
rechtspositie tegenover rechtspositie; op allerlei mogelijk conflicten en vor
men van trouweloosheid wordt geanticipeerd, om partijen vervolgens in 
één rechtsbetrekking die aan een gezamenlijke maatschappelijke activiteit 
gestalte geeft, te verenigen. "s 

Deze passage is direct te vertalen in de termen van het wederkerigheidsbe-
grip, zoals dat in dit boek werd beschreven. In Hoofdstuk I werd gesteld dat in 
de act van wederkerigheid het verschil tussen A en B tegelijkertijd wordt er
kend én opgeheven, waardoor intersubjectiviteit als de identificatieverhouding 
tussen het ene sociale Mij en het andere sociale Mij mogelijk wordt. 

Door en in het postconventionele recht nu gebeurt hetzelfde. Het recht 
vooronderstelt de verschillen tussen mensen en het daaruit voortkomende an
tagonisme. Ter bescherming tegen de agressie (Hobbes),de invasion of others 
(Locke) en de amour propre (Rousseau) moeten er subjectieve rechten worden 
toegekend en wetten worden opgesteld. De geldingsdrang van de ander wordt 
afgeweerd met het schild van het recht, dat verplicht tot erkenning van de an
der. Tegelijkertijd heft het recht die verschillen op door beide partijen als rechts
subjecten onder de gemeenschappelijke noemer van de rechtsorde te brengen. 
Omdat daarbij tevens een natuurrechtelijke vrijheid en gelijkheid tussen de 
rechtssubjecten wordt gepostuleerd, maakt het recht in beginsel een rationele 
wederkerigheid mogelijk op een hoger moreel niveau dan dat van de sociale we
derkerigheid. Mensen worden immers niet meer op grond van familiale en soci
ale identificatie in het wederkerigheidssysteem ingesloten - en uitgesloten waar 
deze identificatie ontbreekt - maar allen worden ingesloten op de rationele 
grond van de gemeenschappelijke en gelijke rechtssubjectiviteit. In deze princi
piële opname van elk individu in de rechtsgemeenschap liggen de morele radi
caliteit en solidariteit van het postconventionele recht besloten. 

4 Onder meer geciteerd bij Honneth 1995:120 
5 Peters (1985) 1993:213 
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De rationele wederkerigheid van het moderne recht is een abstracte weder
kerigheid en solidariteit, in die zin dat herkenning op grond van familiale gelij
kenis of sociale verwantschap ontbreekt. De rationele wederkerigheid is daar
om ook niet zozeer op een veel dimensies omvattende intersubjectiviteit geba
seerd, als wel op het vertrouwen dat eikaars rectesubjectiviteit zal worden ge
respecteerd. Dit vertrouwen nu zal duurzaam moeten zijn, en dus geïnsti
tutionaliseerd moeten worden, wil het zijn wederkerigheidsbevorderende 
functie vervullen. Hier is een belangrijke rol voor de staat en het positieve recht 
weggelegd. Recht en staat zullen bij burgers het vertrouwen moeten wekken 
dat hun rechtssubjectiviteit duurzaam zal worden erkend. Naarmate dat ver
trouwen sterker wordt geïnstitutionaliseerd door middel van strikte handha
ving van het wederkerigheidsbeginsel in wetgeving, rechtspraak, beleid en be
stuur, zal de legitimatie van recht en staat toenemen en daarmee ook de "solida
riteit onder vreemden".6 

Interessant is dat ook Habermas - als een van de weinigen - het begrip rechts
subjectiviteit en de principiële strekking van de moderne rechtsorde expliciet 
als een uitdrukking van het wederkerigheidsbeginsel opvat, en wel in vergelijk
bare termen.7 Omdat de door het moderne recht bewerkstelligde transformatie 
van sociale wederkerigheid in rationele wederkerigheid een van de kerngedach
ten van dit boek betreft, laat ik hier uitgebreid Van Roermund aan het woord 
die, beter dan Habermas zelf, de essentie van diens gedachten weergeeft. 

"Wezenlijk voor het begrip subjectief recht is dat het twee kanten heeft, die 
elkaar wederkerig vooronderstellen. Zeker is er het aspect van de private 
wilsmacht van de individuele persoon om desverkiezend bepaalde zakelij
ke en persoonlijke betrekkingen aan te gaan. Maar let wel: het gaat om een 
wilsmacht van de een ten opzichte van de ander. In die formulering is ie
der subject beurtelings 'de een' en 'de ander'. Ieder subject is een waarde 
van elk van de twee variabelen 'de een' en 'de ander'. Zulke subjecten 
schrijven dus een dergelijke vrijheid toe aan elkaar. De wilsmacht heeft 
dan ook een keerzijde: het voor allen geldende verbod van interventies 
van de één in het leven, de vrijheid en eigendom van de ander. Het begrip 
'subjectief recht' impliceert dus formele wederkerigheid. Deze implicatie 
heeft een praktische betekenis. Zij stelt immers niets voor als zij niet met
terdaad wordt beschermd. Welnu, dat is precies de eerste betekenis van het 
begrip 'objectief recht'. Daarom is er geen tegenstelling tussen subjectief en 
objectief recht. De begrippen veronderstellen elkaar. De inhoud van het be
grip 'objectief recht' kan dan ook niet willekeurig zijn: het begrip moet een 

6 Van Roermund 1994 
7 Habermas 1992 
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orde aanduiden die wederkerigheid waarborgt en niet één die bij voorbaat 
machtsbasis of waarheidsgrond veilig stelt. Een orde die 'de algemeenheid 
van de wet' als haar grondslag beschouwt, moet daaronder meer dan een 
loutere vorm verstaan, om aan bescherming van wederkerigheid toe te ko
men. Deze normatieve verwijzing naar wederkerigheid in de politieke 
oorsprong van het positieve recht is volgens Habermas de kern van de idee 
der volkssoevereiniteit. Democratie zou, algemeen gesproken, de instituti
onalisering daarvan moeten zijn. "8 

O p basis van het wederkerigheids- en gelijkheidsbeginsel levert het postcon-
ventionele recht het symbolische begrippenapparaat waarmee de tot burgers 
geworden mensen zich uit de pre-moderne wederkerigheidsbanden losmaken 
en - onder invloed van de ontwikkeling van een laag ontwikkelde Gemeinschaft 
naar een hoog ontwikkelde Gesellschaft - zich invoegen in een nieuwe, abstracte 
en rationeel geconstrueerde gemeenschap van mensen die elkaar niet meer op 
grond van familiale of groepskenmerken herkennen, maar desondanks bereid 
zijn elkaar als rechtssubjecten te erkennen. De solidariteit die op deze wijze 
wordt bewerkstelligd is een rationele, door rechtsbeginselen en geïnstituti
onaliseerd vertrouwen bemiddelde solidariteit. 

Ook Honneth9 geeft een beschrijving van het moderne recht waarin de soci
ale wederkerigheid een transformatie heeft ondergaan. Geïnspireerd door He-
gel en Mead analyseert Honneth dit proces als een ontwikkelingsmodel dat -
wanneer daaraan de allitererende trefwoorden love, life en law worden gegeven 
- nauw aansluit bij het model van de respectievelijk affectieve, sociale en ratio
nele wederkerigheid dat in dit boek wordt gehanteerd. Honneth concipieert 
het vraagstuk van de wederkerigheid als een vraagstuk van Anerkennung. In 
Hegeliaanse zin ziet hij de sociale emancipatiestrijd van klassen en rassen als een 
strijd om erkenning. Het streven naar erkenning zou de motor van de geschie
denis zijn. In hun behoefte aan zelfrespect zoeken mensen het respect en de ach
ting van anderen.10 Daartoe hebben zij een gemeenschappelijk waardensysteem 
nodig met behulp waarvan mensen aan elkaar duidelijk kunnen maken dat zij 
eikaars achting en respect verdienen. 

De eerste vorm van erkenning wordt gevonden in de liefdesrelaties van de 
familiale sfeer (Lové). In de beroemde formulering van Hegel is liefde "het in 
een ander jezelf zijn". Deze liefdevolle erkenning geeft het kind een fundamen
teel gevoel van eigenwaarde en legt als zodanig de basis voor zijn capaciteit om 
later - in het publieke leven - ook de ander te (h)erkennen in zijn verlangen naar 

8 Van Roermund 1994:126-127 
9 Honneth (1992) 1995 
10 In dezelfde zin Schmidtz (1993) 1996 
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eigenwaarde en achting. De tweede vorm van erkenning wordt gevonden in de 
sociale sfeer van de gemeenschap (social Li/e) waarin men wordt gerespecteerd 
op grond van persoonlijke eigenschappen en kenmerken die in het waardensys
teem van de gemeenschap hoog worden gewaardeerd. De derde - en hoogste -
vorm van erkenning wordt gevonden in het recht (Law). Familiale gelijkenis
sen en sociale waardensystemen vervullen niet langer de rol van de bemiddelen
de instantie op grond waarvan mensen elkaar herkennen en erkennen. Integen
deel, de transformerende kracht van het recht is juist daarin gelegen dat men 
ongeacht persoonlijke kenmerken en kwaliteiten en ongeacht de sociale groeps-
waardering daarvan, op rationele gronden wordt erkend als rechtssubject. Vol
gens Honneth is op deze situatie Hegels begrip van Sittlichkeit van toepassing: 

Hegel understood 'ethical life' as the type of social relationship that arises 
when love has heen refined, under the cognitive impress of the law, into 
universal solidarity among memhers of a community. "n 

Deze rationele, door het recht bemiddelde wederkerigheid is, aldus Hon
neth, een veeleisende norm. Het recht dwingt de burgers tot een erkenning van 
de ander die zij uit zichzelf vaak niet kunnen opbrengen omdat zij zich in de an
der niet kunnen herkennen. Daarvan is bij voorbeeld sprake wanneer een fami
liale of sociale gelijkenis ontbreekt, of wanneer de sociale afstand zo groot is dat 
ook in persoonlijke contacten geen herkenning - van bij voorbeeld een gemeen
schappelijke ervaring - tot stand kan komen.12 

De veeleisende rationele wederkerigheid waarover Honneth spreekt, is in 
eerste instantie neergelegd in de beginselen van het recht, in de grondrechten en 
mensenrechten. In deze onderdelen van het recht wordt formeel een hoog ge
halte aan sociale rechtvaardigheid bereikt. Er ontstaat op papier althans een 
evenwichtsverhouding tussen gelijkheid en wederkerigheid. Mensen worden 
gedwongen de ander op voet van gelijkheid te erkennen. Juist het gelijkheids
postulaat maakt het hoge moreel niveau van rationele wederkerigheid moge
lijk. Dat deze rechtvaardigheid niet alleen een formele belofte is, maar in de 

11 Honneth (1992) 1995:91 
12 Overigens leert de praktijk dat vreemden, ondanks alle mogelijke culture

le verschillen, elkaar spontaan blijken te herkennen en te erkennen wan
neer het om fundamentele - tot de affectieve en sociale levenssfeer beho
rende - menselijke ervaringen als dood, geboorte, lijden en ziekte gaat. 
Op dit niveau van herkenning van fundamentele ervaringen - die in elke 
symbolische orde zijn gerepresenteerd - wordt het uitsluitingseffect dat ei
gen is aan de affectieve en sociale wederkerigheid opgeheven. In die zin 
lokaliseert een auteur als Rorty (1989) in de fundamentele menselijke er
varingen terecht de bron van transculturele solidariteit. Zie ook Boute
lier 1993; Kunneman 1998 
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tweede helft van de twintigste eeuw in de westerse wereld tot op zekere hoogte 
ook is ingelost, blijkt uit de emancipatie van minderheidsgroepen. Arbeiders, 
vrouwen en etnische minderheden hebben, dankzij hun principiële lidmaat
schap van de rechtsgemeenschap, vrijheids- en gelijkheidsrechten kunnen in
roepen. Zij hebben mede daardoor hun maatschappelijke positie kunnen verbe
teren en zich aan uitbuiting en eenzijdige afhankelijkheidsrelaties kunnen ont
trekken. 

De in het vorige hoofdstuk aangehaalde kritiek van Diamond op het post-
conventionele recht als de destructor van de sociale wederkerigheid gaat dan 
ook niet op waar het de principiële structuur van de moderne rechtsorde be
treft. Hetzelfde geldt voor de veel gehoorde kritiek van feministen en commu-
nitaristen. Feministische theoretici13 stellen dat de affectieve bindingen en on
bepaalde zorgplichten tussen mensen in het liberale model van individuele 
rechten niet tot uitdrukking komen. De opvatting dat het recht een schild zou 
zijn tegen de geldingsdrang van de ander, miskent de relaties tussen mensen. 
"Relationele rechten" zouden aan aan dit bezwaar tegemoet kunnen komen.14 

Communitaristen15 wijzen op de sociale gemeenschap waarin mensen zijn inge
bed, en waaraan zij hun identiteit en onderlinge solidariteit ontlenen. Deze af
fectieve en sociale bindingen zouden in het liberale model van individuele rech
ten niet worden erkend. Communitaristen pleiten daarom voor "collectieve 
rechten".16 

Vertaald in termen van het wederkerigheidsbegrip luidt de kritiek dat het 
postconventionele recht slechts een smalle mutuahteitsmoraal en niet een bre
de reciprociteitsmoraal belichaamt. De rationele wederkerigheid van het post
conventionele recht zou het menselijke en sociale belang van de affectieve en 
sociale wederkerigheid miskennen. Mensen worden immers slechts erkend als 
dragers van strikt bepaalde subjectieve rechten en plichten. Maar mensen erva
ren zichzelf niet louter als gelijke, individuele rechtssubjecten. Zij ervaren zich
zelf veel sterker als vader of zoon, moeder of dochter, echtgenoot, buurtge
noot, collega of landgenoot. De primaire behoeften van mensen aan liefde, ge
negenheid, begrip en identiteit kunnen niet door een abstracte rechtsgemeen
schap worden bevredigd, maar veronderstellen concrete affectieve en sociale 
verbanden. De moraal die uit deze primaire behoeften voortkomt is niet een 
smalle, rationele en universele moraal, maar een brede, irrationele en particula-
ristische moraal. De moderne rechtsorde ziet zich daarom - volgens de feminis-

13 Gilligan 1982; Minow 1996; Sevenhuijsen 1996; Tronto 1993 
14 Minow 1996 
15 Etzioni 1990;1993; Maclntyre 1981 
16 Galenkamp 1993 
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tische en communitaristische kritiek - voor de paradoxale taak geplaatst haar 
beginselen van universalisme en gelijkheid in overeenstemming te brengen met 
de feitelijk bestaande behoefte aan particularisme en verschil, ofwel een smalle 
moraal in overeenstemming te brengen met een brede moraal. 

Deze kritiek17 miskent de principiële structuur van het postconventionele 
recht. De moraal die in het postconventionele recht is neergelegd, richt zich op 
sociale verhoudingen buiten de liefde en buiten de homogene gemeenschap en 
vindt juist daarin zijn historische betekenis. De rationele wederkerigheid of so
lidariteit van het postconventionele recht is daarom een wezenlijk andere dan 
de affectieve en sociale wederkerigheid. In beginsel is er inderdaad sprake van 
een mutuele of smalle moraal. Mensen hoeven elkaar immers slechts als rechts
subjecten te erkennen, teneinde een minimale vrede mogelijk te maken. Deze 
minimale vrede is echter de noodzakelijke voorwaarde voor een brede of réci
proque moraal die zich uitstrekt tot mensen buiten de eigen familiale of sociale 
groep. Een hoog ontwikkelde, heterogene en vreedzame samenleving zou zelfs 
niet mogelijk zijn wanneer daaraan niet de plicht ten grondslag zou liggen om 
de ander minstens als rechtssubject te erkennen. Pas wanneer deze erkennings-
dwang door de staat wordt geïnstitutionaliseerd en gehandhaafd, kan er ook 
tussen vreemden een duurzaam vertrouwen ontstaan dat als voedingsbodem 
functioneert voor de ontwikkeling van sociale wederkerigheid. In dat geval 
wordt een rechtsgemeenschap een solidaire gemeenschap waarin ook jegens 
vreemden onbepaalde plichten worden nagekomen in het vertrouwen dat er op 
termijn zal worden verevend. 

Het belang van Hobbes, Locke en Rousseau ligt dan ook daarin dat zij een 
smalle moraal incorporeerden in hun symbolische voorstellingen van de nieu
we sociale verhoudingen in de Moderniteit. Omdat aan hun smalle moraal het 
individuele recht op vrijheid en gelijkheid ten grondslag ligt, maakten zij een 
principiële opening naar een sociale wederkerigheid op een hoger moreel ni
veau. Ook mensen buiten de eigen familiale of sociale groep behoren immers te 
worden erkend. De kritiek van feministen en communitaristen, alsmede van 
Diamond en zijn geestverwanten mist daarom doel voorzover hun kritiek het 

17 Zie voor een heldere analyse van deze kritiek Galenkamp 1993. Haar be
zwaren tegen het feministische en communitaristische pleidooi voor col
lectieve rechten zijn niet vanuit het wederkerigheidsbegrip geformuleerd 
maar komen wel dicht in de buurt, waar zij een onderscheid maakt tus
sen Gemeinscbaftswaa.rden en Gesellschaftswaarden. Zij acht deze waarden, 
en daarmee ook individuele en collectieve rechten, theoretisch onver
zoenbaar. 
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principiële karakter en de potentiële morele kracht van het postconventionele 
recht betreft. 

Hun kritiek wordt echter wél interessant voorzover deze raakt aan een pro
bleem dat al eerder ter sprake kwam: de dominante positie van privé-eigendom 
en contractuele associaties in de symbolische orde van de Moderniteit. Burger
schap veronderstelt volgens Locke eigendom en contractsvrijheid. Hierboven 
werd gesteld dat mede onder invloed van het werk van Adam Smith de eigen
doms- en contractsopvattingen van Locke in een economistische engte terecht
kwamen. Mede daardoor werd de potentiële reciprociteit van de natuurrechte
lijke contractsfilosofie in de loop van de Moderniteit onderdrukt. Het postcon
ventionele recht slaagde er niet in solidariteit tussen vreemden te verwezenlij
ken.18 Pas in deze eeuw gaat de reciprociteitspotentie zich ontvouwen, geduren
de een proces dat als "de vermaatschappelijking van het recht" bekend staat. De 
smalle, mutuele moraal van de rechtsorde ontwikkelt zich dan langzaam - mede 
door de activering van het gelijkheidsbeginsel - naar een réciproque moraal. 
Deze geschiedenis wordt hieronder beknopt beschreven. 

3 DE VERMAATSCHAPPELIJKING VAN HET 
PRIVAATRECHT 

De metafoor van het sociale contract heeft ook een andere dimensie, schreven 't 
Hart en Foqué. De metafoor structureert niet alleen het bewustzijn, maar zet 
zich voort in de nadere regelgeving die uit de metafoor voortvloeit. Van deze 
nadere regelgeving is vooral het contractenrecht van belang geweest voor de 
moderne sociale orde die mede op grond van de uitgangspunten van de con
tractsfilosofie tot stand kwam. 

Kenmerkend voor die sociale orde is de gedachte dat de vrijheid, gelijkheid 
en autonomie van de burgers privé-eigendom en contractsvrijheid veronder
stellen. Deze gedachte vinden we tot op de dag van vandaag terug. Bij voorbeeld 
in de dissertatie van Nieuwenhuis over de beginselen van het contractenrecht. 
Nieuwenhuis schrijft: 

18 Daaraan waren natuurlijk meer factoren debet dan alleen het eigendoms-
en contractenrecht. Het formele en instrumentele karakter van het posi
tieve recht droeg eveneens bij aan de mutualisering van de sociale verhou
dingen (zie daarover o.m. Peters 1993b en 1993c en Foqué & 't Hart 
1990). Het zou een aparte studie vergen om de ontwikkeling van het we-
derkerigheidsbeginsel ook vanuit die optiek te beschrijven. In het laatste 
deel van dit hoofdstuk wordt er enige aandacht aan besteed. 
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"Het privaatrecht staat en valt met de erkenning van het fundamentele 
recht op zelßeschikking (...) Eigendom en overeenkomst, twee kernthema 's 
van het privaatrecht, zijn slechts te begrijpen als uitingsvormen van deze 
autonomie. Eigendom en overeenkomst zijn noodzakelijke voorwaarden 
voor de individuele ontplooiing van de op samenleving ingestelde 

» I Q 

mens. i y 

De "op samenleving ingestelde" mens is kennelijk contractueel op dat samen
leven ingesteld. De sociale verhoudingen tussen mensen worden primair als 
contractuele verhoudingen tussen eigenaars gepresenteerd. Dit sociaalfilosofi-
sche primaat van privé-eigendom en contractsvrijheid had aanvankelijk tot ge
volg dat degenen die geen eigendom hadden, zoals vrouwen, of degenen die ei
gendom waren, zoals slaven, niet als burgers werden erkend.20 De gepostuleer
de burgerrechten kwamen mede daarom niet aan alle individuen toe, maar al
leen aan eigenaars. Ook al hebben de voormalig uitgesloten groepen inmiddels 
burgerrechten gekregen, nog steeds geldt dat wie geen privé-eigendom heeft 
formeel weliswaar als gelijk rechtssubject wordt erkend, maar in de praktijk 
met als gelijke burger blijkt te participeren in het wederkerigheidssysteem dat 
de rechtsgemeenschap krachtens haar beginselen pretendeert te zijn. 

In het contractuele model van de sociale orde staan de burgers niet alleen als 
eigenaren tegenover de staat, zij staan ook als eigenaren en contractanten tegen
over elkaar. De reductie van sociale verhoudingen tot contractuele verhouding
en werd door Hobbes, Locke en Smith gemotiveerd met het argument dat het 
individu de beste verdediger van zijn eigen belangen is. Het individu zal slechts 
in vrijheid en op voet van gelijkheid overeenkomsten aangaan. In deze opvat
ting worden privé-eigendom en contractsvrijheid als synoniemen van recht
vaardigheid beschouwd. En des te meer nu de privé-eigendom en contractsvrij
heid van het individu, als een invisible hand, eveneens het belang van de ge
meenschap zouden dienen. Volgens Adam Smith komen immers alleen uit een 
systeem van privé-eigendom de noodzakelijke impulsen voort voor technologi
sche innovatie en economische groei. En ook al genereert dit systeem sociale 
ongelijkheid, de groeiende welvaart biedt zelfs de armsten de mogelijkheid van 
een beter lot. Contractuele eigendomsverhoudingen zouden dus uit zichzelf tot 
solidariteit tussen vreemden leiden. 

In de Code Civil werd deze filosofische voorstelling van de sociale orde als 
een marktmodel waarin individuen zich als contracterende eigenaars met el
kaar verhouden, in juridische regelgeving neergelegd. In deze codificatie was 
niets meer terug te vinden van de pre-moderne wederkerigheidsmoraal met 

19 Nieuwenhuis i979:63 
20 Fraser & Gordon 1994 
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haar onbepaalde, morele plichten en rechten jegens elkaar en de gemeenschap.21 

De invisible hand van de wederkerigheidsmoraal die binnen homogene ge
meenschappen duurzame sociale bindingen creëert, werd genegeerd. De econo
misch nuttige geldingsdrang van de homo economicus werd juridisch niet getem
perd door de verplichting van de social man met de belangen van anderen reke
ning te houden. Het contract regelde de kortstondige relatie tussen gelijke par
tijen die tegenover elkaar slechts gerechtigd en verplicht waren voorzover de 
inhoud van het contract strekte. Daarbuiten hadden zij geen verantwoordelijk
heid voor elkaar, noch werden zij geacht een duurzame vertrouwensband op te 
bouwen. Over dit negentiende eeuwse contractenrecht schrijft Friedman: 

Basically then, the 'pure'law of contract is an area of what we can call abs
tract relationships. 'Pure' contract doctrine is blind to details of subject 
matter and person. It does not ask who buys and sells, and what is bought 
and sold. (...) Contract law is abstraction - what is left in the law relating to 
agreements when all particularities of person and subject-matter are remo
ved.22 

Dit van sociale bindingen abstraherende contractenrecht beantwoordde aan 
wat Luhmann de Abstraktionsleistung van het moderne recht noemt. 

Diese Abstraktion macht das Rechtsinstitut unabhängig von typmässig 
festliegenden reziproken Interessenkonstellationen, macht es vielfältiger 
verwendbar, abstrakter (nämlich unabhängig von der Fortdauer der Aus
gleichslage) garantierbar und mit all dem kompatibel mit höherer Kom
plexität und Variabilität der Gesellschaft.23 

De toenemende complexiteit en heterogeniteit van de samenleving vroeg 
om nieuwe ordeningsmechanismen die vooral het economische verkeer zo 
ongehinderd mogelijk moesten laten verlopen. Het synallagmatische do ut 
des-conlrzcx met zijn strikt omschreven en in tijd beperkte rechten en plichten 
sloot aan op de behoefte van de markt aan onpersoonlijke interactie. Röhl be
schrijft de functie van het contract in deze als volgt: 

Mit hilf e des Vertrages werden Rechte und Pflichten genau spezifiziert. Für 
Dankbarkeit bleibt kein Raum. Beim Markttausch kommen Ego und 
Alter nicht mehr als Verwandte, Nachbarn oder Stammesgenossen zusam
men, sondern als Besitzer materieller Tauschgüter. Das Interesse konzen
triert sich ganz auf die Ware des Kontrahenten, persönliche Faktoren 
treten zurück, und eine dauerhafte soziale Beziehung zwischen den Partei
en wäre zufälliger Natur. (...) Die rechterliche Form des Markttausches ist 

21 Kruithof 1986 
22 Geciteerd bij Gilmore (1974) 1985:6-7 
23 Geciteerd bij Röhl 1970:476477 
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der moderne Konsensualvertrag. Er beschränkt die Reziprozität auf die 
genau spezifizierte Leistung und Gegenleistung.24 

Het contractenrecht weerspiegelde en bevestigde de mutuele moraal van de 
markt.25 Deze werd beheerst door drie thema's: "vrijheid, gelijkheiden de strikte 
afbakening in de tijd van de contractuele gebondenheid".,26 

De term "wederkerige overeenkomst" in het burgerlijk recht is dan ook on
juist. Volgens de in dit boek gehanteerde terminologie regelde het klassieke 
contractenrecht slechts de wederzijdse, mutuele overeenkomst. Köndgen 
brengt dit verschil treffend onder woorden: 

Die do-ut-des-Maxime und ihre verschwisterte Zug-um-Zug-Mechanik 
misstrauen zutiefst dem Reziprozitätsprinzip, indem sie temporäre Imba-
lancen wenn nicht völlig ausschliessen, so doch zu verkürzen suchen. Ver
trauensinvestitionen werden nur gesichert, wenn sie sofortige Rendite 
versprechen; Kreditgewährung ist prinzipiell riskant und unerwünscht. 
Fernere, nicht mehr im Entgeltnexus stehende Gegenseitigkeitserwartung
en sind kein Thema von Vertragen mehr. Das klassische Vertragsmodell 
propagiert die Austauschmoral sich misstrauender Gegner, die nie wieder 
etwas mit einander zu tun haben.27 

Aldus bracht het klassieke contractsbegrip op conceptueel niveau een strik
te scheiding teweeg tussen in het gewoonterecht gewortelde reciprociteit en in 
het positieve recht neergelegde mutualiteit. Mutualiteit raakte geassocieerd met 
economische verhoudingen waarin op voet van gelijkheid equivalenten wor
den geruild, met strikt bepaalde en juridisch afdwingbare reenten en plichten, 
met een sociaal profijtelijk egoïsme. De reciprociteitsnorm daarentegen raakte 
geassocieerd met duurzame familiale en vriendschapsverhoudingen, met socia
le ongelijkheid, met behoeftigheid, met dankbaarheidsplichten, met de gifte-
thiek en met een sociaal profijtelijk altruïsme. Reciprociteit werd aldus gemar
ginaliseerd tot een private moraal die vooral in het vrouwelijke domein en in de 
charitas werd gepraktizeerd.28 

Kenmerkend in dit verband is de positie van het huwelijkscontract. Het hu
welijk werd - en wordt - als een contract sui generis beschouwd. Juist deze sui ge
nera-kwalificatie maakt duidelijk dat de reciprociteitsmoraal van de private 
sfeer, ondanks de contractuele vorm van het huwelijk, niet verloren mocht 
gaan. 

24 Röhl 1970:456-457 
25 Kruithof 1986 
26 Van Erp 1990:5 
27 Köndgen 1991:270 
28 Fraser & Gordon 1994; Olsen 1984 
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The morality of altruism has heen supposed to animate the family to the 
same extent that morality of individualism has heen supposed to pervade 
the marketplace, 

schrijft Olsen29 in haar klassieke opstel over de waardendichotomisering 
tussen de private sfeer en de sfeer van de markt. En Cotterrell constateert: 

"In an individualistic society, the family appears as an island of Gemein
schaft values, tending to become the sole communal nucleus in a society of 
isolated individuals.30 

3.1 Van mutuele overeenkomst naar réciproque rechtsbetrekking 

Ondanks het uitgesproken mutuele, do ut öfe-karakter van het klassieke con
tractenrecht heeft de reciprociteitsnorm van meet af aan een onrustige rol ge
speeld. Rousseau bleek aan het begin te staan van een lange traditie waarin de 
sociale uitsluitingseffecten van het op eigendom en contract gebaseerde moder
ne recht werden gekritiseerd. Grote namen als Marx, Weber en Durkheim heb
ben zich in hun invloedrijke werk verzet tegen de mutualisering van de mense
lijke verhoudingen. 

Het op de metafoor van het sociale contract gebaseerde contractenrecht 
bleek het oerconflict tussen geldingsdrang en erkenningsdwang niet op te los
sen. Integendeel. Door de principiële vrijheid die in het contractenrecht aan de 
geldingsdrang van de homo economicus werd toegekend - niet getemperd door 
de dwang de belangen van anderen te erkennen - bleef het conflict juist op dat 
principiële niveau in stand. Het gevolg was de vrijheid en gelijkheid van enk
elen en de onvrijheid en ongelijkheid van velen. De liberale laissez faire-samen-
leving leidde weliswaar tot een explosieve toename van handel, industrie en 
rijkdom, maar genereerde geen evenwichtsverhouding tussen gelijkheid en we
derkerigheid, laat staan dat het rechtvaardigheidsideaal naderbij kwam waarin 
aan ieder het zijne wordt gegeven. Daarentegen bevorderde het vrije arbeids
contract massale uitbuiting van arbeiders. Onmenselijke arbeidsomstandighe
den en sociale ongelijkheid waren het gevolg. Wie zelfs zijn arbeidskracht niet 
kon verkopen, verloor zijn toch al zwakke positie in het mutualiteitssysteem 
en kwam terecht in de Lazaruslaag van de samenleving. De belofte van het so
ciaal contract en van de rationele wederkerigheid die mede door het contracten
recht zou worden gerealiseerd, werd niet ingelost. Er was eerder sprake van een 
tegengesteld effect. 

29 Olson 1984:1505 
30 Cotterrell 1992:122-123 
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Dit tegengesteld effect bracht vanaf het einde van de negentiende eeuw bin
nen het contractuele model van de sociale orde een dialectisch proces op gang. 
Jurisprudentie en nadere wetgeving poogden alsnog vrijheid en gelijkheid, als 
de ideale voorwaarden voor wederkerigheid, dichterbij te brengen. Dit proces, 
dat gewoonlijk de "vermaatschappelijking van het privaatrecht" wordt ge
noemd heeft zich volgens Nieskens-Isphording vanuit één leidend principe vol
trokken: 

de verantwoordelijkheid van de leden van de gemeenschap voor elkaar, en 
de (medeverantwoordelijkheid van de staat voor een in beginsel recht
vaardige samenleving. "31 

Dit leidend principe kan niet anders dan als een reciprociteitsprincipe wor
den geduid. Want wat is verantwoordelijkheid anders dan het zich door middel 
van role taking eigenmaken van het perspectief van anderen en - wanneer het 
andere als het eigene wederkeert - dienovereenkomstig handelen? Onder in
vloed van dit reciprociteitsprincipe onderging het klassieke contractsbegrip 
ingrijpende veranderingen, zelfs zodanig dat sommigen menen dat het contract 
inmiddels kan worden "dood verklaard".32 De partij-autonomie en de regel dat 
een overeenkomst slechts partijen bindt, werden gerelativeerd. Leerstukken als 
die van de goede trouw, de redelijkheid en billijkheid, undue influence, opge
wekt vertrouwen, veranderende omstandigheden en de bescherming van de 
zwakkere partij gingen een belangrijke rol spelen en hadden een concretisering 
van het contractenrecht tot gevolg. Dat abstraheerde niet langer van at particu
larities and subject-matter (Gilmore), maar betrok de maatschappelijke positie 
van partijen, hun deskundigheid, hun gerechtvaardigde vertrouwen en de mate 
waarin zij adequaat geinformeerd zijn, bij de uitleg van het contract. Partijen 
werden tot meer gehouden dan waartoe de letterlijke bewoording van het con
tract verplichtte. De contractsvrijheid bleef overeind, maar wie "het contrac
tenrecht opent" - om een uitdrukking van Nieskens-Isphording te gebruiken -
weet dat ook onbepaalde rechten en plichten de iure tot de contractsinhoud be
horen. Naast de partijwil ging ook de "sociale wil"33 een rol spelen ten behoeve 
van de gemeenschap, die alleen krachtens een systeem van sociale wederkerig
heid/solidariteit in stand kan blijven. Daarom werden ook verbintenissen op
gelegd daar waar de partijwil ontbrak. Ook degene die geen contract "opent", 
maar bij voorbeeld ten gevolge van zaakwaarneming, onverschuldigde betaling 
of onrechtmatige daad is verrijkt ten koste van een ander, wordt verplicht zijn 

31 Nieskens-Isphording 1991:18 
32 Gilmore (1974) 1995 
33 Nieskens-Isphording 1991:22 
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verrijking te verevenen.34 Dat wat wordt ontvangen behoort te worden terug
gegeven, indien niet-teruggeven onrechtvaardig, want een schending van het 
wederkerigheidsbeginsel zou zijn. Het recht, zo schrijft Nieskens-Isphording, 
kan niet tegen de belevingswereld van mensen ingaan. En deze belevingswereld 
is nu eenmaal op wederkerigheid ingesteld. Overigens zijn de onbepaalde plich
ten die op grond van het wederkerigheidsbeginsel door het vermogensrecht 
worden gehonoreerd, uiteraard niet identiek met morele plichten in het alge
meen. Het gaat steeds om een plicht tot een tegenprestatie die pas ontstaat wan
neer zich een ongerechtvaardigde vermogensverschuiving of-vermindering heeft 
voorgedaan, wanneer er dus sprake is van een ongerechtvaardigde verrijking of 
verarming. 

De reciprociteitsnorm werd ook op indirecte wijze, via het gelijkheidsbe
ginsel, geactiveerd. Nieuwe wetgeving zoals het huurrecht, het arbeidsrecht, 
het consumentenrecht, produktaansprakelijkheidsrecht en wetgeving inzake 
algemene voorwaarden hadden tot doel de sociale ongelijkheid tussen con
tractspartijen te compenseren.35 De pseudo-wederkengheid van het klassieke 
contractenrecht waarin de onvrijheid en ongelijkheid tot afhankelijkheid en 
uitbuiting leidden, moest door deze wetgeving worden voorkomen. In dit op
zicht strookt deze maatschappelijke wetgeving met de principiële - op gelijk
heid en wederkerigheid gebaseerde - rechtsbetrekkingen die in het sociale con
tract worden gepostuleerd. 

Wat van belang is, is dat in de loop van dit vermaatschappelijkingsproces de 
mutualiteitsnorm zijn scherpte verloor. Mede als gevolg daarvan vervaagde 
ook de grens tussen de rechtssfeer en de sociale sfeer, de grens tussen rechts
plichten en sociale plichten. Kortom, het juridische model van de sociale orde 
stelde de sociale verhoudingen niet langer voor als contractuele relaties tussen 
eigenaars, maar als betrekkingen tussen burgers die elkaar in het sociale verkeer 
in tal van configuraties ontmoeten. Uit deze ontmoetingen komen contacten, 
contracten en gehoudenheden voort die tot juridisch afdwingbare verbintenis
sen kunnen leiden. Het zijn de concrete en rechtens relevant bevonden relaties 
die tot deze rechtsverbintenissen aanleiding geven. De introductie van het be-

34 De hoofdstelling in de dissertatie van Nieskens-Isphording (1991) luidt 
dat niet - zoals in de literatuur vaak wordt beweerd - het vertrouwen een 
bron van verbintenissen uit de wet is. Pas het handelen-op-grond-van-
vertrouwen door de een dat tot verrijking van de ander leidt, wordt voor 
de verrijkte ander een aanvullende bron van verbintenissen die tot vere
vening verplicht. 

35 Gras 1984; Schoordijk 1988 
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grip "rechtsbetrekking" in het privaatrecht36 vond daarom veel weerklank: het 
zou meer recht doen aan deze dynamische sociale verhoudingen dan het stati
sche contractsbegrip. 

Bezien vanuit het in dit boek ontwikkelde wederkerigheidsbegrip worden 
de sociale verhoudingen en de sociale werkelijkheid door de term "rechtsbe
trekking" inderdaad beter weergegeven dan door het klassieke, mutuele con
tractsbegrip. Daarin werd immers geabstraheerd van het sociale feit dat tussen 
mensen, zodra zij met elkaar in communicatie treden, een uitwisselingsrelatie 
ontstaat die wederkerigheidsverwachtingen wekt. In Hoofdstuk II zagen we 
dat, indien deze verwachtingen worden gehonoreerd, een zichzelf versterkend 
proces op gang komt van duurzaam vertrouwen waarin sociale binding en soli
dariteit gedijen.3? Bij contractuele communicatie is dat in beginsel niet anders. 
De structuur van de geest werkt nu eenmaal zodanig, aldus Lévi-Straus, dat wat 
in communicatie wordt "gegeven", in een of andere vorm moet terugkeren naar 
de gever. Zo niet, dan houdt de communicatie op en kan er zelfs een situatie van 
vijandigheid of uitbuiting ontstaan. Communicatie en uitwisseling veronder
stellen - wat men zou kunnen noemen - een "communicatiemoraal van het ver
plicht zijn". Köndgen drukt deze moraal aldus uit: Reziprozität ist nicht in erster 
Linie eine Theorie des Sich-verpflichtens oder Verplichtet-werdens, sondern des 
Verpflichtet-seins.iS 

Het wezenlijke van de reciprociteitsnorm is immers dat deze norm, zonder 
enige extra ondersteuning door een andere norm, in elke uitwisselingsrelatie 
van kracht is.39 Daarom is - opnieuw volgens Köndgen - "Reziprozität das voll
kommene Gegenstück zum bindungsfeindlichen (...) Paradigma der 'Obligation als 
Beschränkung der natürlichen Freiheit'".*® 

Deze voor-juridische moraal van het communicatieve verplicht-zijn, gaat 
aan het contract vooraf en maakt de sociaal integrerende kracht van het con
tract pas mogelijk.« Onder het contract als uitdrukking van de ethiek van het 
gerechtigd zijn, ligt de ethiek van het sociaal verplicht zijn. Partijen kunnen 
deze plicht-ethiek van de sociale orde niet ecarteren zodra zij hun private, con
tractuele orde scheppen. Niet alleen is deze private orde slechts mogelijk dank
zij de sociale orde waarin deze is ingebed, maar ook ontlenen partijen hun auto
nomie en contractsvrijheid juist aan een symbolische orde die hen die autono-

36 Van Erp 1990 
37 Gouldner 1960 
38 Köndgen 1981:251 
39 Röhl 1978:447 in navolging van Blau 
40 Köndgen 1981:251 
41 Ook Durkheim legde reeds de nadruk op de voor-contractuele moraal, 

waarop het contract mede is gebaseerd. (1893) 1984:149-175 
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mie en vrijheid garandeert. In die zin zijn partijen per definitie beperkt in hun 
vrijheid om hun eigen wetten te stellen. Slechts die contracten zijn geldig - al
thans in deze visie - die beantwoorden aan de principiële rechtsbetrekkingen 
die door de rechtsorde zijn ingesteld en behoren te worden bewaakt: rechtsbe
trekkingen waarin aan ieder het zijne wordt gegeven en de geleverde prestaties 
al dan niet op termijn worden verevend. In een contractuele relatie is - naast de 
mutualiteitsnorm - de reciprociteitsnorm daarom als een implied term aanwe
zig. 

Het arbeidscontract is een verhelderend voorbeeld van de gelijktijdige aan
wezigheid van (expliciete) mutualiteit en (impliciete) reciprociteit. De werkne
mer die meer doet dan waartoe hij op grond van zijn contract verplicht is, han
delt vaak uit loyaliteit jegens de werkgever of het bedrijf. Hij verwacht en ver
trouwt er overigens op dat de werkgever deze - de arbeidsovereenkomst over
schrijdende inspanningen - ook beloont, bij voorbeeld met een gratificatie of 
een promotie.42 

Maar ook andere duur- en vertrouwenscontracten tonen aan dat de recipro
citeit van de sociale praktijk vaak sterker is dan de mutualiteit van de juridische 
leer. Contractspartijen blijken niet altijd hun mutuele posities uit te spelen, om
dat ze beseffen dat de eerste transactie dan misschien niet door andere zal wor
den gevolgd. Wanneer beide partijen voordeel hebben bij een duurzame relatie 
zullen zij het vertrouwen willen wekken dat zij eikaars voor-juridische achter
grondsverwachtingen honoreren. Met andere woorden: in dergelijke gevallen 
zijn mét de mutuele, bepaalde contractsinhoud ook de onbepaalde wederkerig-
heidsplichten gegeven. Deze bewijzen hun diensten zodra het contract leemten 
vertoont, zodra zich onvoorziene omstandigheden voordoen, of zodra een van 
de partijen zich door het contract onrechtvaardig bedeeld voelt. Het contract 
behoort dan te worden uitgelegd en nagekomen overeenkomstig deze "subsidi
aire" contractsinhoud. We hebben onder meer van Macauley geleerd dat het 
juist de impliciete, subsidiaire wederkerigheidsnorm is die contractspartijen 
méér aan elkaar bindt dan de woorden van het contract zelf. 

Indien en zolang de wederkerigheidsnorm, die in elk contract aanwezig is, 
door partijen wordt gehonoreerd, of door het (vermaatschappelijkte) privaat
recht tot gelding wordt gebracht, functioneert het contract inderdaad als een in-

42 Voor alle duidelijkheid: de verwachte gratificatie of promotie zal niet snel 
op grond van het wederkerigheidsbeginsel juridisch afdwingbaar zijn, 
ook al zal iedereen de morele plicht in deze van de werkgever erkennen. 
Pas wanneer de werknemer kan aantonen dat de kosten die hij in zijn 
loyaliteit aan de werkgever heeft gemaakt, de werkgever hebben verrijkt, 
zal een vereveningsactie slagen. 
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strument tot sociale integratie en organische solidariteit (Durkheim) en past het 
contractenrecht in de "structuur van principiële rechtsbetrekkingen tussen 
rechtssubjecten"43, zoals die door het sociaal contract behoren te worden ge
waarborgd. Partijen herkennen en erkennen elkaar immers niet alleen in de ene 
dimensie van hun contractuele en mutuele rechten en plichten, maar zij (her
kennen elkaar ook in hun buiten-contractuele dimensies en onbepaalde rechten 
en plichten. Het is juist deze sociale solidariteitsfunctie van het contract (of 
rechtsbetrekking) die door de vermaatschappelijking van het recht wordt be
vorderd. 

Het is evident dat aan de geringe specificatiegraad van de reciprociteitsnorm 
ook nadelen zijn verbonden. De morele vraag naar de mate waarin "ik mijn 
broeders hoeder ben", dringt zich onmiddellijk op. Het onbepaalde karakter 
van de gehoudenheden en plichten roept tevens het probleem van de rechtson
zekerheid op. De onbepaaldheid van de reciprociteitsnorm kan een te grote 
kracht aan de feiten toekennen, ten koste van het systeem van het recht. Zij kan 
aan de rechter een te grote vrijheid bieden om op grond van vage en open nor
men plichten en verbintenissen in het leven te roepen.44 De orde van het recht 
is niet identiek met de orde van het sociale, al twijfelt niemand aan de diffuse 
grens tussen beide. 

Met andere woorden: tot hoever mag de reciprociteitsnorm in het recht tot 
gelding worden gebracht? In hoeverre komen de onbepaalde wederkerigheids-
verplichtingen in strijd met het door dezelfde rechtsorde gepostuleerde begin
sel van de individuele autonomie en de morele vrijheid van het individu? In 
hoeverre is het individu gevrijwaard van in het juridisch forum vastgelegde mo
rele wederkerigheidsplichten die de zijne niet zijn? Zonder deze vrijwaring im
mers zou een vergaande werking van het wederkerigheidsbeginsel in ongewen
ste sociale controle en disciplinering van het gedrag kunnen ontaarden. Deze 
spanningsverhouding tussen individu en gemeenschap, tussen persoonlijke mo
raal en sociale moraal, behoort echter tot de eeuwige kwesties van het recht, die 
door de rechter en wetgever door middel van afweging van belangen en begin
selen keer op keer tot een - per definitie tijdelij ke - oplossing moeten worden ge
bracht. Bovendien is in het privaatrecht reeds een grens aan al te revolutionaire 
rechtvaardigheidsverwachtingen ingebouwd. Het suum cuique in het privaat
recht, schrijft Nieskens-Isphording, is maar een voorlopig "ieder het zijne". De 
rechtvaardigheid van het vermogensrecht blijft een rechtvaardigheid van het 
tweede plan. Het privaatrecht heeft betrekking op eigendom, en gaat uit van de 

43 Salet 1994 
44 Barendrecht 1992; Van Zaltbommel 1993 
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status quo inzake eigendomsverhoudingen die op zichzelf legitimatie ont
beert.45 

In aansluiting daarop keer ik nog één keer terug naar de in het vorige hoofd
stuk aangehaalde kritiek van Diamond, van communitaristen en feministen op 
het postconventionele recht dat volgens deze critici zou abstraheren van de "ge
leefde werkelijkheid" en affectieve en sociale bindingen tussen mensen zou mis
kennen. Liefde en affectie zal het recht inderdaad nooit prediken, al was het 
maar omdat liefde niet afdwingbaar is. Maar de vermaatschappelijking van het 
recht, en de zorgvuldigheidsnorm die als resultaat van dat proces het recht is 
gaan beheersen, logenstraffen de kritiek dat het recht louter antagonistische 
verhoudingen construeert. Onder het huidige regime van het privaatrecht al
thans zijn partijen verplicht zich in eikaars positie te verdiepen, zich eikaars be
langen in bepaalde mate aan te trekken en dienovereenkomstig te handelen. Er 
is dus wel degelijk sprake van een zekere role taking of identificatie met (de be
langen van) de ander. In Hoofdstuk I werd uiteengezet dat identificatie en rolo-
vername voorwaarden voor wederkerige betrekkingen zijn. Door deze voor
waarden te incorporeren en een normatief systeem te bieden waarbinnen par
tijen elkaar kunnen herkennen en erkennen, voldoet het postconventionele 
recht aan zijn opdracht: wederkerige betrekkingen mogelijk maken buiten de 
liefde en buiten de sociale verwantschap. 

4 WEDERKERIGHEID EN POST-MODERNITEIT 

Ook buiten het privaatrecht is het begrip wederkerige rechtsbetrekking in 
zwang geraakt, zelfs zodanig dat van een nieuw paradigma wordt gesproken.46 

In het nieuwe arbeidsrecht47 en in het bestuursrecht48 wordt de wederkerige 
rechtsbetrekking als een adequate juridische term gezien voor de nieuwe ver
houdingen tussen respectievelijk werkgever en werknemer, overheid en bur
ger. Wie zich in de betreffende literatuur verdiept, bemerkt echter snel dat het 
begrip "rechtsbetrekking" uitgebreid aandacht krijgt, maar het begrip "weder
kerigheid" nauwelijks.49 In de bestuursrechtelijke literatuur wordt het begrip 
rechtsbetrekking opgevat als een duurzame en dynamische verhouding tussen 
overheid en burger die volledig door geschreven en ongeschreven rechtsnor
men wordt beheerst.50 Voorzover wederkerigheid wordt gedefinieerd, wordt 

45 Nieskens-Isphording 1991:77-78 
46 Gribnau 1993 
47 Van der Heijden 1997 
48 Hirsch Ballin 1991 
49 Met uitzondering van Salet 1994, Beurskens 1995 en Teunissen 1995 
50 Hirsch Ballin 1991; Van Male 1993 
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aansluiting gezocht bij het wederkerigheidsbegrip van het klassieke privaat
recht en op een verhouding van wederzijdsheid van bepaalde, omschreven 
rechten en plichten gedoeld, op mutualiteit dus. Onduidelijk is echter welke 
opvatting van wederkerigheid wordt gehuldigd. Gaat het ook buiten het pri
vaatrecht om reciprociteit en het streven naar meer sociale rechtvaardigheid? 
Of wordt inderdaad slechts wederkerigheid in de beperkte zin van mutualiteit 
bedoeld? Teneinde enige duidelijkheid te verkrijgen over de betekenis waarin 
het begrip wederkerigheid wordt gebezigd, wordt hieronder eerst de achter
grond geschetst waartegen de nieuwe rechtsfiguur van de wederkerige rechtsbe
trekking tot ontwikkeling is gekomen.51 

Blijkens de literatuur betreft die achtergrond een "post-modernisering" van 
de verhouding tussen respectievelijk werkgever en werknemer, overheid en 
burger. Ik spreek met opzet van "post-modernisering" omdat we te maken heb
ben met sociale en economische veranderingen die, wat hun revolutionaire 
strekking betreft, vergelijkbaar zijn met de veranderingen die zich aan het be
gin van de Moderniteit voltrokken. Zoals toen nieuwe symbolische voorstel
lingen van de veranderde maatschappelijke verhoudingen nodig waren, zo be
staat ook nu behoefte aan nieuwe voorstellingen van de veranderde sociale, eco
nomische en statelijke orde. Deze nieuwe voorstellingen worden vooralsnog 
gekenmerkt door de metafoor van de horizontale netwerkstructuur. Deze zou 
bepalend zijn voor de maatschappelijke verhoudingen in de informatie- en 
communicatiesamenleving waarin wij ons tegenwoordig bevinden.52 Deze zou
den niet meer hiërarchisch of centralistisch organiseerbaar zijn. Integendeel, in 
steeds wisselende configuraties en allianties bewegen onderdelen van de over
heid, markt, en belangenorganisaties van burgers zich in een ondoorzichtig net
werk. 

Vanuit die optiek lijkt het wederkerigheidsbeginsel inderdaad een adequaat 
beginsel om deze nieuwe, horizontale verhoudingen te normeren. De active
ring van dit beginsel volgt dialectisch op de activering van het gelijkheidsbegin
sel die aan de rechtsorde van de laat-Moderniteit haar dynamiek gaf, en in veel 
opzichten een minder hiërarchische en meer egalitaire samenleving bewerkstel
ligde. Maar of de wederkerige rechtsbetrekking inderdaad de adequate rechtsfi
guur is ter normering van de nieuwe verhoudingen tussen werkgevers en werk
nemers, en tussen overheid en burgers valt nog te bezien. Uit de hieronder vol
gende schets van de nieuwe, postmoderne sociaal-economische condities blijkt 
dat de feitelijke ontwikkelingen óók geïnterpreteerd kunnen worden als een 

51 Daarbij wordt gebruik gemaakt van onderzoeksmateriaal dat ik reeds eer
der publiceerde. Zie Pessers 1996. 

52 Frissen 1996 
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tendens naar pseudo-wederkerige betrekkingen. Teneinde dat risico duidelijk 
te maken zal de beschrijving van deze ontwikkelingen tamelijk gedetailleerd 
zijn. Ik beperk me daarbij tot de wederkerige arbeidsrechtelijke en bestuurs
rechtelijke betrekkingen.53 

4.1 Wederkerigheid in het arbeidsrecht 

De ontwikkelingen in de economie en de arbeidsmarkt die - in de woorden van 
Van der Heijden54 - tot "een nieuwe rechtsorde van de arbeid" en wederkerige 
rechtsbetrekkingen aanleiding geven, worden gekenmerkt door een overgang 
van het fordistische produktiemodel naar een model dat vooralsnog 
post-fordistisch wordt genoemd.55 Het fordistische model verwijst naar een 
economische groei die wordt bereikt door rationalisering en standaardisatie 
van het produktieproces. De organisatie van de onderneming is hiërarchisch en 
bureaucratisch. Werknemers verrichten nauw omschreven arbeidstaken en 
kunnen rekenen op een langdurig werkverband. Volgens Sennett56 leidde dit 
fordisme weliswaar tot de door Marx beschreven "vervreemding" en tot Mar-
cuse's "eendimensionale mens", maar het fordisme bood aan werknemers ook 
een stabiel en op duurzaamheid gericht levensperspectief, dankzij welke solida
riteit tussen werknemers en loyaliteit tussen werkgever en werknemer tot 
stand konden komen. 

Vanaf de jaren zeventig wordt dit fordistische model verlaten. De oliecrisis 
van 1973 luidde een recessie in. In de westerse industriële wereld volgden mas
sa-ontslagen, alsmede een golf van internationale fusies tussen grote bedrijven. 
Tegelijkertijd zorgden technologische innovaties - in de vorm van computers 
die dankzij chips en microprocessors een steeds grotere capaciteit kregen - voor 
stijging van de produktiviteit. Inmiddels zijn arbeid, kapitaal en grondstoffen 
niet langer de belangrijkste produktiefactoren, maar informatie: wetenschappe
lijke, technologische en management-informatie. Hoe sneller de informatie 
kan worden verzameld en verwerkt, en hoe sneller de produktie kan worden 
afgestemd op de informatie, des te hoger de produktiviteit en de economische 
groei van een bedrijf. 

53 Zie Gribnau 1993 over het wederkerigheidsparadigma in andere rechtsge
bieden. 

54 Van der Heijden 1997 
55 Er wordt ook gesproken over post-industrieel, post-materieel en 

post-modern. Toonaangevende studies zijn die van Harvey 1989; Castells, 
Hall 1994; Piore & Sabel 1984 

56 Sennett 1998 
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De informatierevolutie leidde ook tot veranderingen in de bedrijfsorganisa
tie. Het rigide, verticale fordistische model werd verlaten en vervangen door 
een (toyotistisch) model van massaprodukie op maat. Lopende band werk werd 
vervangen door werk in kleine, zelfstandige eenheden. Het management werd 
gereorganiseerd in een horizontale netwerkstructuur, waarbinnen informatie 
snel verspreid kan worden en de verzelfstandigde eenheden flexibel kunnen in
spelen op nieuwe ontwikkelingen. Door de razendsnelle verbindingen die -
dankzij kabels en satellieten - op elk gewenst moment vanuit en naar elk gewen
ste plaats op de wereld te leggen zijn, ontstaat een electronische markt, waarin 
tijd, ruimte en grenzen zijn opgeheven. De lopende band als metafoor van de 
fordistische produktiewijze werd vervangen door de "mondiale lopende band" 
als metafoor van de post-fordistische produktiewijze. Ontwerp, produktie, ad
ministratie en distributie kunnen afzonderlijk, op verschillende plaatsen ter 
wereld plaats vinden. Deze spreiding van de bedrijfsactiviteiten geeft onderne
mingen een grensoverschrijdende, horizontale netwerkstructuur met intensie
ve vervlechting van informatie- en communicatie. Technologische innovatie 
gaf ook belangrijke impulsen aan de dienstverleningssector, die inmiddels de 
grootste werkgelegenheid schept. 

Voor de beroepsbevolking hebben deze ontwikkelingen vergaande implica
ties. Van werknemers wordt een hoge technologische scholing, permanente bij
scholing en omscholing verwacht. De werknemer wordt verplicht zijn employ-
ability op peil te houden. De beroepsbevolking wordt in snel tempo getransfor
meerd tot een flexibel inzetbaar arbeidsleger. Werkgevers proberen een nieuw, 
horizontaal arbeidsmodel te introduceren waarin de werknemer wordt voorge
steld als een kleine ondernemer die per klus zijn arbeidskracht verkoopt en van 
baan naar baan springt. Flexwerk en uitzendwerk beginnen algemeen geaccep
teerde arbeidsvormen te worden. 

Sennett57 wijst erop dat door deze flexibele, kortstondige arbeid die in een 
steeds wisselend dienstverband of zelfstandig wordt verricht, het gevaar dreigt 
dat de arbeidsdeling niet langer het mechanisme tot sociale integratie en solida
riteit is, zoals door Durkheim beschreven. Het ontbreken van duurzaamheid 
in de arbeidscontracten kan tevens leiden tot vermindering van de loyaliteit 
tussen werkgever en werknemer, en tussen werknemers onderling. Welke ver
houding daarvoor in de plaats komt is nog niet duidelijk. 

Interessant is dat Van der Heijden58 zich juist op het wederkerigheidsbegin-
sel beroept ter juridische normering van deze nieuwe arbeidsverhoudingen. Hij 
constateert dat twee pijlers van het oude contractenrecht dreigen weg te vallen: 

57 Sennett 1998 
58 Van der Heijden 1997 
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het ondergeschiktheidscriterium en het begrip "werkgever". De toenemende 
professionalisering in veel beroepen brengt met zich mee dat werknemers hun 
taken zelfstandig en naar eigen inzicht uitoefenen. Hetzelfde geldt voor de busi
ness units en de "taakgroepen" die in de postmoderne, horizontale organisatie 
van het bedrijf zelfstandig hun werk verrichten en in dat opzicht onafhankelijk 
zijn. Wat betreft het werkgeverschap als een ander essentieel onderdeel van de 
arbeidsovereenkomst, constateert Van der Heijden dat steeds vaker onduidelijk 
is wie de werkgever is. Het uitzendbureau? Het detacheringsbureau? De ar
beidspool? 

Deze erosie van het klassieke arbeidscontract voltrekt zich in een context 
die Van der Heijden "verprivaatrechtelijking" noemt. Hij signaleert hier een, 
ten opzichte van de vermaatschappelijking van het privaatrecht, omgekeerde 
tendens. Dankzij het succes van de vermaatschappelijking heeft het arbeids
recht geen sterk publiekrechtelijke ordening meer nodig. Arbeidsvoorwaar
den, arbeidsomstandigheden en arbeidstijden worden in toenemende mate in 
een individueel contract tussen werkgever en werknemer vastgelegd. Leidt deze 
privatisering van de arbeidsverhoudingen niet tot "een wederopstanding van 
het private contract als de ware basis van de arbeidsverhouding?" zo vraagt Van 
der Heijden zich af. N u de periode van de arbeidsbescherming, ongelijkheids
compensatie en de emancipatie van de arbeider achter ons ligt, zou aan het we-
derkerigheidsbeginsel vrij baan kunnen worden gegeven. En te meer zo indien 
het werkgeversgedrag wordt getoetst aan het beginsel van goed werkgever
schap, behoorlijk ondernemerschap en de grondrechten van de werknemers. 
Het wederkerigheidsbeginsel zou volgens Van der Heijden betekenen dat de 
werkgever verplicht is zich aan deze beginselen van goed werkgeverschap te 
houden en dat de werknemer op zijn beurt verplicht is zijn marktwaarde op 
peil te houden. 

De wederkerige rechtsbetrekking die Van der Heijden construeert behoudt 
in juridisch opzicht - door de nadruk op de rol van rechtsbeginselen - het princi
piële karakter van het vermaatschappelijkte arbeidsrecht, maar ontbeert in so
ciaal opzicht het element van duurzaamheid. Zoals we hebben gezien ligt juist 
in de duurzaamheid van de rechtsbetrekking een belangrijke voorwaarde voor 
vertrouwen, loyaliteit en reciprociteit. Als duurzaamheid in de nieuwe arbeids
verhoudingen ontbreekt, hoe moeten loyaliteit en reciprociteit dan tot stand 
komen? Bovendien: hoe moet de loyaliteit worden gemeten nu niet meer is vast 
te stellen of de werknemer méér doet dan waartoe hij contractueel verplicht is? 
Zelfs zijn verplichte taken zijn immers onbepaald geworden, alleen het objec
tief meetbare resultaat telt. En tenslotte: reciprociteit is primair een identifica
tie-verhouding. Twee natuurlijke personen kunnen zich in eikaars belangen in
leven. A houdt rekening met de belangen van B, in het vertrouwen dat anders
om ook het geval zal zijn. Mede daarom worden onbepaalde rechten en plich-
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ten gehonoreerd. Maar hoe moeten we ons de wederkerigheid tussen een werk
nemer en een grote multinationale rechtspersoon voorstellen? Of tussen een 
werknemer en een werkgevend uitzendbureau, een detacheringsbureau of ar
beidspool? Doorbreekt hier de ongelijkheid en asymmetrie in sociale positie 
niet de mogelijkheid van wederkerigheid? Hoe zijn een duurzaam vertrouwen 
en wederkerigheid mogelijk tussen een natuurlijke persoon en een anonieme 
rechtspersoon? 

Wanneer partijen zich niet meer in elkaar herkennen, zal de wederkerigheid 
tussen hen rationeel bemiddeld moeten worden. In de oude orde van de arbeid 
werd de wederkerigheid van overheidswege via sociale wetgeving bemiddeld. 
In de visie van Van der Heijden zouden de beginselen van behoorlijk onderne
merschap deze bemiddelende functie moeten vervullen. Ik vraag me af of de so
ciale wederkerigheid die door het oude, collectieve arbeidsrecht werd afge
dwongen, in het geprivatiseerde arbeidscontract door beginselen kan worden 
gerealiseerd. Dreigt niet het gevaar dat we hier in hetzelfde geloof in ideologi
sche beginselen vervallen zoals dat aan het begin van de Moderniteit en in het 
klassieke contractenrecht gebeurde? Er bleek toen uitgesponnen sociale wetge
ving nodig om aan de beginselen van partij-autonomie, contractsvrijheid en ge
lijkheid van partijen alsnog enige reële werking te geven. Voor de realisering 
van het wederkerigheidsbeginsel zal dat niet anders zijn. Gegeven het sociale 
feit dat het wederkerigheidsbeginsel pas optimaal functioneert wanneer ook 
het gelijkheidsbeginsel wordt geactiveerd - immers: principles come in clusters or 
not at all - zal de gelijkheids- en antidiscriminatiewetgeving van het oude ar
beidsrecht haar actualiteit voor het nieuwe arbeidsrecht behouden. 

4.2 Wederkerigheid in het staats- en bestuursrecht 

De rechtsfiguur van de wederkerige rechtsbetrekking in het bestuursrecht is in 
nauwe samenhang met de hierboven beschreven context tot ontwikkeling ge
komen. De overgang van een fordistische naar een post-fordistische economie 
ging gepaard met een gedeeltelijk vergelijkbare herstructurering van het staats
apparaat. Het is niet eenvoudig deze herstructurering overzichtelijk te beschrij
ven. Economische, politieke, sociale, juridische en technologische ontwikke
lingen grijpen als serpentines in elkaar. 

Ook hier kunnen de jaren zeventig als begin van de herstructurering wor
den genomen. De ineenstorting van het Bretton Woods-sys- teem van vaste wis
selkoersen ontnam staten de controle op het kapitaalverkeer. De staat kwam 
onder druk te staan van geliberaliseerde financiële markten, die in een steeds 
hoger en speculatiever tempo kapitalen over de hele wereld rondpompen. De 
toenemende mondialisering van de economie en de daarmee gepaard gaande 
concurrentie brachten werkgelegenheid, lonen, sociale zekerheid en publieke 
dienstverlening in een neerwaartse spiraal. Mede daardoor werd de verzor-
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gingsstaat aan bezuinigingsoperaties onderworpen. Klassieke staatstaken wer
den afgestoten. Openbare nutsbedrijven als post en telefoon, spoorwegen en 
electriciteitsvoorziening, alsmede het ambtenarenpensioenfonds werden gepri
vatiseerd. 

Marktwerking en het gebruik van informatie- en communicatietechnologie 
moesten de efficiency van de afgeslankte overheid bevorderen. Grote delen van 
de staatsbureaucratie werden gereorganiseerd naar het model van het bedrijfsle
ven. Ook hier zien we een horizontalisering en flexibilisering van bestuursor
ganen. Beleid en uitvoering werden gesplitst. Verzelfstandigde bestuursorga
nen werden verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. Deze organen 
bewegen zich als private partijen op wat in deze eeuw het werkterrein van de 
staat was: onderwijs, cultuur, volkshuisvesting en gezondheidszorg. De "onder
nemende staat" verschijnt als ondernemende universiteit, ondernemend mu
seum en ondernemend ziekenhuis. De staat is geen marktmeester meer, maar 
daalt af van zijn arbiterstoel. Geprivatiseerde bestuursorganen installeren zich 
tussen de marktkramen. In de terminologie van het wederkerigheidsbegrip gaat 
het om een proces waarin de staat zijn functie verliest van derde instantie die 
tussen burgers bemiddelt. Geprivatiseerde onderdelen van de staat worden par
tij met de burgerlijke partijen. 

Behalve aan private ondernemingen, werden - in het kader van economische 
integratie - ook aan de Europese Unie staatstaken overgedragen. Teneinde Eu
ropa te ontwikkelen tot een economisch machtsblok dat de concurrentie met 
het Amerikaanse en Zuid-Oost Aziatische machtsblok kan aangaan, werden de 
Europese lidstaten tot een streng monetair beleid gedwongen. De macht van de 
staat over het financiële en economische beleid werd verder beperkt door grote 
handelsakkoorden zoals de W T O , en instellingen als het IMF en de Europese 
Centrale Bank. 

De herstructurering van de verzorgingsstaat werd begeleid door een ideolo
gie van eigen verantwoordelijkheid voor de risico's van het bestaan. In het sys
teem van collectieve verzekeringen werden bressen geslagen. De gevolgen van 
arbeidsongeschiktheid, ziekte, werkloosheid en overlijden van kostwinners 
moeten in toenemende mate door burgers zelf particulier worden (bijverze
kerd. 

Deze sociaal-economische ontwikkelingen kenden een lange aanloop die in 
de juridische literatuur al vroegtijdig werd onderkend. De aanval op de traditio
nele staatsopvatting werd ingezet door Belinfante, die in 1966 het door juristen 
gekoesterde, sacrale beeld van de soevereiniteit van de staat neerhaalt.59 In na
volging van sociologen en politicologen stelt hij: 

59 Belinfante 1966 
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"De staat als bovennatuurlijke drager van soevereiniteit blijkt een samen
spel te zijn van allerlei machtsdragers, die ieder op hun wijze invloed op de 
formele gezagsdragers en op elkaar uitoefenen. In plaats van een geconstru
eerde denkeenheid, de soevereine staat, stelt de sociologie een ingewikkelde 
feitelijke structuur van menselijke verhoudingen binnen het machtsappa
raat. "60 

Een jaar of tien later gaat Prakke in zijn oratie61 nader in op de ontluistering 
van de staat en op de vele concurrerende informele machthebbers. De 
na-oorlogse wederopbouwpolitiek met de nauwe samenwerking tussen staat en 
vooral technisch-industriële actoren heeft er toe geleid dat staat en samenleving 
op elkaar zijn aangewezen "en dat in hun onlosmakelijke verbond het zwaarte
punt bij de laatste ligt. " 

In navolging van Forsthoff62 constateert hij dat "voor zijn aan de industriële 
samenleving ontleende stabiliteit de staat heeft moeten betalen met het verlies van 
zelfstandige macht. " 

De staat buigt diep, volgens Prakke. Bevelen maken plaats voor overleg, di
rectieven worden standpunten, onderdanen sociale partners. Vervolgens signa
leren Burkens en Stroink 63 de overgang van verticale gezagsverhoudingen tus
sen overheid en burger naar horizontale verhoudingen waarin de overheid als 
gelijkwaardige partner optreedt. En Van der Burg64 vraagt zich af of de over
heid nog wel onderdanen heeft. De overheid heeft in ieder geval een beperkte 
macht over die onderdanen. Zij is gedwongen rekening te houden met belang
enorganisaties van burgers, die als intermediaire macht tussen overheid en on
derdanen fungeren. 

Ook bestuursrechtelijk komt de staat onder vuur te liggen. De centrale stu
ringspretenties van de staat kunnen niet langer worden volgehouden. De al-
om-aanwezigheid van de staat en de bureaucratie leidt tot stagnaties en verhin
dert een dynamische maatschappelijke ontwikkeling. De staat moet van zijn 
"elefantiasis" worden genezen65 door zich tot zijn kerntaken te beperken en 
door een andere verhouding tot de burgers te zoeken. Vermagering van de staat 
moet worden bereikt door deregulerings- en privatiseringsoperaties. De ver
houding tot de burger moet - overeenkomstig de gegroeide maatschappelijke 
verhoudingen - worden gehorizontaliseerd en geïnformaliseerd. Er ontstaat be-

60 Belinfante 1966:35-36 
61 Prakke 1974 
62 Forsthoff 1971. Van soortgelijke strekking Galbraith 1967. 
63 Burkens, Stroink 1980 
64 Van der Burg 1987 
65 Kortmann 1981 
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hoefte aan flexibel, pluriform recht dat ontdaan is van stringente vormvereisten 
en op maat kan worden toegepast.66 

Op dit vlak ontvouwt zich het communicatieperspectief, waarin de rechtsfi
guur van de wederkerige rechtsbetrekking zijn natuurlijke bedding lijkt te vin
den. Zowel de Duitse systeem-en communicatietheorieën van Habermas, 
Luhmann en Teubner, als de pragmatische Amerikaanse communicatietheorie
ën van Nonet en Selznick vinden - hoe onderling verschillend ook - in de Ne
derlandse rechtswetenschap weerklank en worden door Hirsch Ballin in zijn 
hoedanigheid als minister van Justitie in zijn wetgevingsbeleid geïmplemen
teerd.67 De gevoeligheid van de rechtsgemeenschap voor theorieën over com
municatief, responsief, openstaand, overleggend en op voet van gelijkheid en 
wederkerigheid opererend bestuur, sluit aan op de maatschappelijke behoefte 
aan participatie-democratie. Mede onder invloed van het werk van Geelhoed68 

gaat het normerende bestuursrecht zich in toenemende mate oriënteren op de 
pragmatisch en doelgericht ingestelde bestuurskunde. Het resultaat is een be
stuurlijke perspectiefverschuiving van hiërarchische, verticale en formele ge
zagsverhoudingen - waarin de wet het instrument bij uitstek is - naar horizonta
le en informele netwerkverhoudingen, waarbij onderhandeling en convenant 
als geëigende instrumenten worden gezien. 

4.3 De wederkerige rechtsbetrekking in het bestuursrecht 

Tegen de achtergrond van deze internationale, sociaaleconomische, technologi
sche en juridische ontwikkelingen ontstaat de rechtsfiguur van de wederkerige 
rechtsbetrekking tussen overheid en burgers. Vooralsnog is onduidelijk hoe de 
maatschappelijke machtsverhoudingen liggen en of inderdaad sprake is van toe
nemende horizontalisering van de verhouding tussen staat en burgers, en tussen 
staat en maatschappelijke spelers. Is de staat werkelijk afgedaald van zijn arbi-
terstoel, of blijft hij in de camouflage van marktspeler en onderhandelingspart
ner een dominante rol vervullen? En kan de burger - zowel principieel als feite
lijk - in een gelijke en wederkerige verhouding tot de overheid worden gedacht? 
Moet hier niet een noodzakelijk onderscheid worden gemaakt tussen machtige 
rechtspersonen en natuurlijke personen? Want in de praktijk is het meestal zo 
dat alleen invloedrijke maatschappelijke groepen aan de onderhandelingstafel 

66 Stout 1994 
67 Zie voor een nauwgezette analyse van het communicatieperspectief Salet 

1994 
68 Geelhoed 1983 
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verschijnen, maar "de gewone burger nog steeds nederig aan het loket zijn beurt af
wacht", zoals Damen69 schrijft. 

En bovendien, worden met de term "wederkerig" mutuele of juist récipro
que verhoudingen bedoeld? Is het nieuwe van de rechtsbetrekkingen tussen 
overheid en burgers daarin gelegen dat niet alleen bepaalde maar ook onbepaal
de plichten moeten worden nagekomen? Voor die veronderstelling bestaat aan
leiding. Zo bevat bij voorbeeld de Wet Milieubeheer in artikel 1.1a een algeme
ne zorgverplichting jegens het milieu.70 

Ook kan men zich voorstellen dat in de onderhandelingscontacten tussen 
overheid en organisaties van burgers relaties groeien waarin morele, onbepaal
de plichten worden nagekomen. Hoekema en Van Manen71 beschrijven enige 
praktijkgevallen waarin tussen overheid en particuliere onderhandelingspart
ners een groeiend begrip voor eikaars positie ontstaat. Dit proces van role ta
king en identificatie met de belangen van anderen is bevorderlijk voor het tot 
standkomen van réciproque verhoudingen. Verderop wordt nader ingegaan op 
deze réciproque bestuursverhoudingen. 

De wederkerige rechtsbetrekking werd in de wetgeving geïntroduceerd72 in 
de memorie van toelichting bij het voorontwerp Algemene wet bestuursrecht, 
en daar als volgt omschreven: 

"een rechtsbetrekking tussen naar hun aard verschillende partijen - omdat 
het bestuur het algemeen belang vertegenwoordigt en daarbij dienstbaar is 
aan de uitvoeringvan democratische genomen besluiten, terwijl de weder
partij een individueel belang naar eigen inzicht mag behartigen - maar 
toch een rechtsbetrekking waarin beide partijen in een wederkerige relatie 
tot elkaar staan, zodat zij rekening moeten houden met depositie en de be
langen van de andere partij".73 

In zijn veel geciteerde Themisartikel gaat Hirsch Ballin74 nader in op de we
derkerige rechtsbetrekking. Hij stelt dat de rechtsbetrekking tussen overheid 
en burgers gezien moet worden als een min of meer duurzame betrekking waar
in burgers en bestuur elkaar ontmoeten. Deze voorafgegeven rechtsbetrekking 
wordt door wetgever, bestuur en rechter nader genormeerd door beschikking-

69 Damen 1993 
70 Zie voor een felle bestrijding van deze onbepaalde zorgverplichting van 

burgers in het milieurecht Tak & Teunissen 1994 
71 Hoekema & Van Manen 1998b 
72 In de literatuur gebeurde dat al eerder door Vegting en Donner, zie 

Hirsch Ballin 1991, Van Male 1993. 
73 M.v.T. eerste tranche Algemene wet bestuursrecht, T.K. 1988-1989, 

21221, nr.3, p.12 
74 Hirsch Ballin (1989) 1991 
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en, rechtshandelingen, toezeggingen, verwachtingen, jurisprudentie en andere 
rechtens relevante gebeurtenissen. In deze visie wordt het bestuursrecht begre
pen als de ordening van een geheel van rechtsbetrekkingen. 

"In deze benadering", schrijft Van Male75 "verschijnt de wet, de algemene 
maatregel van bestuur of de beschikking niet als de bron van een rechtsbe
trekking, maar als de bron van rechtsnormen die aan de reeds tussen par
tijen geldende rechtsnormen worden toegevoegd. " 

De wederkerige rechtsbetrekking is dan ook, aldus van Male, naar haar aard 
onvoltooid. 

Zowel Hirsch Ballin als Van Male zijn van mening dat de figuur van de we
derkerige rechtsbetrekking past binnen de visie dat aan de staat geen rechtsvrije 
en louter op doelmatigheid ingerichte ruimte toekomt. De gebondenheid van 
zowel de burgers als de overheid aan het recht is volgens Hirsch Ballin "de kern 
van het denkmodel van het sociaal contract". 

Wel moet de staat een discretionaire ruimte hebben om het algemeen belang 
door middel van het bestuur te dienen, waarbij algemeen belang volgens Van 
Male moet worden opgevat als "het concretiseren van de algemene rechtvaardig
heidsidee".7b 

Voorop staat dus de gedachte dat de wederkerige rechtsbetrekking past in de 
verhoudingen tussen staat en burgers, waarbij de staat niet - in hobbesiaanse zin 
- als een soeverein met absolute macht wordt voorgesteld maar - in lockeaanse 
zin - als gebonden aan het recht waaraan ook de burgers zichzelf - door middel 
van het sociaal contract - hebben gebonden. Tussen staat en burgers bestaat dus 
een op vertrouwen gebaseerde identificatieverhouding.77 

Theoretisch komen we hier dicht in de buurt van het wederkerigheidsbe-
grip zoals dat in dit boek is ontwikkeld. Vanuit dat begrip kunnen we de staat 
opvatten als de derde instantie die terwille van het algemeen belang - waarvan 
de behartiging ook tevens het individuele belang is - bemiddelt in het conflict 
tussen geldingsdrang en erkenningsdwang zoals zich dat tussen burgers af
speelt. De staat vervult deze bemiddelingstaak door de beoogde rationele we
derkerigheid (als uitdrukking van "de algemene rechtvaardigheidsidee" waar
over Van Male spreekt) tussen de burgers te institutionaliseren in wetgeving, 
rechtspraak en beleid. 

Het democratische element in het denkmodel van het sociaal contract is 
daarin gelegen dat de burgers de staat zelf hebben ingesteld als resultaat van hun 
onderhandeling. De staat is dus geen partij bij het sociaal contract, maar het re-

75 Van Male 1993:17 
76 Van Male 1993:5 
77 In dezelfde zin Salet 1994 
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sultaat ervan. Bij Locke kunnen we lezen dat de staat zijn legitimatie slechts be
houdt indien en zolang de burgers zichzelf in het principiële karakter van de 
wetten herkennen. Want juist aan die principes bonden zij zichzelf én de staat. 
Indien de staat bestuurt op een wijze die in strijd is met dat principiële karakter, 
herkennen de burgers zich niet meer in de staat, en zullen zij deze ook niet lang
er erkennen. Kortom, de legitimatie van de staat verdwijnt in dat geval. 

Het bestuursrecht heeft zich in de afgelopen decennia in zoverre in Locke-
aanse zin ontwikkeld dat er sprake is van toenemende legitimatie van het staats-
optreden ten gevolge van een gestage uitbouw van de rechtsbescherming van de 
burger. Net zoals in het privaatrecht heeft zich ook in het materiële en proces
suele bestuursrecht een vermaatschappelijkingsproces voltrokken. Materiële 
en formele ongelijkheidscompensaties en de ontwikkeling van beginselen van 
behoorlijk bestuur, behoorlijke wetgeving en behoorlijke rechtspleging zijn 
erop gericht om op vertrouwen gebaseerde, principiële rechtsbetrekkingen tus
sen overheid en burgers (en tussen burgers onderling) mogelijk te maken. De 
burger weet zich door de rechter beschermd tegen onrechtmatige en willekeu
rige inbreuken door de overheid op zijn vrijheid. Met name het zorgvuldig
heidsbeginsel en het motiveringsbeginsel dwingen de overheid ertoe met de be
langen van de individuele burgers rekening te houden. In juridische zin hebben 
de verhoudingen tussen overheid en burgers daardoor een meer horizontaal ka
rakter gekregen. Het bestuursrecht lijkt door deze ontwikkelingen inderdaad 
rijp geworden voor de theoretische aanname van wederkerige rechtsverhou
dingen tussen overheid en burger. 

Maar deze theoretische veronderstelling wordt niet algemeen gedeeld. Het 
legaliteitsbeginsel zou in de weg staan aan wederkerige rechtsbetrekkingen tus
sen overheid en burger. Met name de "Maastrichtste school"78 verzet zich heftig 
tegen de constructie van plichten van de burger die niet te herleiden zijn tot een 
wettelijke grondslag, maar voortspruiten uit de als horizontaal voorgestelde 
rechtsbetrekking tussen overheid en burger. Het constitutionele en dogmati
sche onderscheid tussen privaatrecht en publiekrecht verbiedt - aldus de Maas
trichtse kritiek - een voorstelling van de verhouding tussen overheid en burger 
als gelijkwaardige partijen die op basis van hun autonomie en contractsvrijheid 
overeenkomsten sluiten. De verhouding tussen overheid en burger is en blijft 
wezenlijk verticaal van karakter. Want wanneer het op handhaving van de 
plichten van de burger aankomt, wordt de relatie in ieder geval een strikt een
zijdige en verticale machtsrelatie. Ook de primaire taak van de overheid om het 
algemeen belang te behartigen, verzet zich tegen de rechtsfiguur van de weder-

78 De "Maastrichtse school" heeft zich onder meer gepresenteerd in Van der 
Linden & Tak (red.) 1995 
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kerige rechtsbetrekking en de daarmee gesuggereerde gelijkwaardigheid van 

overheid en burgers. 
Het argument dat het legaliteitsbeginsel wederkerige rechtsbetrekkingen 

tussen overheid en burger verbiedt, wordt door Scheltema79 gerelativeerd. Het 
legaliteitsbeginsel mag dan rechtszekerheid, gelijkheid voor het recht en een de
mocratische grondslag voor het overheidsoptreden waarborgen, zo stelt hij, de 
eerste twee waarborgen kunnen ook langs een andere weg worden verkregen. 
Strikte handhaving van het legaliteitsbeginsel heeft volgens Scheltema boven
dien als nadeel dat de nadruk te veel op de rechtsbescherming van de burger valt 
en in de weg staat aan die andere eis van de burger: een actieve en goed preste
rende overheid, die zorgt voor een schoon milieu, goed onderwijs, gezond
heidszorg, openbaar vervoer, sociale zekerheid etc. Teneinde deze taken naar 
behoren te kunnen vervullen, is de overheid in veel gevallen aangewezen op de 
medewerking van burgers. De tweezijdigheid van de bestuursrechtelijke be
trekkingen en de vaststelling van de rechten en plichten over en weer zullen 
daarom volgens Scheltema meer aandacht moeten krijgen. In dezelfde zin laat 
Nieuwenhuis80 zich uit, die zelfs een dialectische heer en knecht-verhouding 
tussen staat en burger construeert. De staat is heer en knecht tegelijkertijd. Hij 
staat in een verticale relatie tot de burgers, maar in die hoge positie heeft hij een 
dienende taak ten behoeve van het algemeen belang. N u het algemeen belang 
een fictie is en in werkelijkheid bestaat uit een hoeveelheid botsende en strijdige 
belangen, zal de staat deze met elkaar moeten verzoenen op een wijze die vol
doende draagvlak vindt in de samenleving. Van de burger op zijn beurt mag 
worden verwacht dat hij rekening houdt met het algemeen belang. De aanspra
kelijkheid van de burger indien hij ongeschreven zorgvuldigheidsnormen over
treedt is - aldus Nieuwenhuis - reeds een uiting van de onbepaalde rechtsplich
ten van de burger jegens de overheid. 

4.4 Natuurlijke personen en rechtspersonen 

Opmerkelijk is dat in het bestuursrechtelijk debat over de wederkerige rechts
betrekking nauwelijks onderscheid wordt gemaakt in de verhouding tussen 
overheid en individuele burgers enerzijds en tussen overheid en rechtspersonen 
anderzijds. Toch is dat onderscheid van belang voor het antwoord op de vraag 
of niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk van de postmoderne maat
schappelijke verhoudingen geloofwaardige wederkerige betrekkingen tussen 
overheid en burger kunnen bestaan. 

79 Scheltema 1996 
80 Nieuwenhuis 1997 
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Een van de redenen waarom de idee van de souvereine staat verouderd raak
te, is juist de onder meer door Forsthoff en Prakke beschreven toenemende in
vloed van machtige rechtspersonen die de staat ertoe dwingen het machtsmo
nopolie op te geven, en vanuit een horizontale positie de macht te delen. Wil de 
staat het algemeen belang blijven behartigen dan is hij aangewezen op de mede
werking van die rechtspersonen. Deze rechtspersonen kunnen commerciële 
bedrijven of belangenorganisaties zijn die als intermediaire organisaties bemid
delen tussen overheid en individuele burgers.81 Niet alleen het aantal maar ook 
het maatschappelijk belang van rechtspersonen is sinds de Tweede Wereldoor
log enorm toegenomen. Inmiddels zijn 80 à 90 procent van de werknemers in 
dienst van rechtspersonen. Bij de meerderheid van de rechtszaken is minstens 
één rechtspersoon betrokken. Was een eeuw geleden het krantennieuws voor
namelijk gewijd aan natuurlijke personen, aan het eind van deze eeuw is het 
voornamelijk gewijd aan rechtspersonen.82 Niet natuurlijke personen, maar 
rechtspersonen zijn de cruciale rechtssubjecten van de late twintigste eeuw, schrijft 
Bovens.83 Reden te meer om in het debat over de wederkerige rechtsbetrek
kingen tussen overheid en burgers een onderscheid te maken tussen rechtsper
sonen en natuurlijke personen. Ten Berge84 is een van de weinigen die dat na
drukkelijk doen. 

In het complex van rechtsbetrekkingen dat de overheid moet ordenen, on
derscheidt hij een bestuursrechtelijk "driestromenland" dat bestaat uit: 1. de 
rechtsbetrekkingen tussen overheid en individuele burgers; 2. de rechtsbetrek
kingen tussen overheid en intermediaire actoren; 3. de rechtsbetrekkingen tus
sen intermediaire actoren en burgers. 

De rechtsbetrekkingen tussen overheid en individuele burgers komen tot 
stand door bij voorbeeld de APV-geboden en -verboden, door bijstandsverle
ning, verblijfsvergunning, subsidies etc. Analyseert men de wetgeving, dan 
blijkt volgens Ten Berge de overheid vooral met intermediaire actoren van 
doen te hebben, bij voorbeeld door middel van subsidies, milieuvergunningen, 
ziekenhuisvergunningen etc. Veel bijzonder bestuursrecht - zoals volkshuisves-
tingsrecht, sociaal zekerheidsrecht, welzijnsrecht etc. - is juist ontworpen met 
het oog op de betrekkingen met rechtspersonen. Daarnaast regelt de overheid 
de rechtsbetrekkingen tussen intermediaire actoren en individuele burgers en 

81 Zie Stout (1994b) over de vraag of hier al dan niet sprake is van 
neo-corporatisme. 

82 Bovens1998 
83 Bovens 1998:651 
84 Ten Berge 1994 
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stelt daaraan in toenemende mate inhoudelijke en procedurele eisen.85 

Naar de mening van Ten Berge wordt in het bestuursrecht onvoldoende ge
wicht toegekend aan het feit dat de overheid zich niet alleen tot de individuele 
burgers richt, maar vooral tot intermediaire actoren. 

"De traditionele benadering binnen het bestuursrecht gaat uit van de 
rechtsbetrekking tussen overheid en 'burger'. Het beeld van de burger is de 
individuele burger. Dat de overheid relatief evenveel zo niet méér rechtsre-
laties heeft met intermediaire actoren en groepen in de samenleving wordt 
binnen het bestuursrecht weliswaar niet ontkend, maar toch relatief ver
onachtzaamd. Dat is merkwaardig, omdat nogal wat zwaarwichtige be
stuurlijke problemen zich juist tussen overheid en intermediaire actoren 
afspelen".86 

Ook om andere redenen bevat het bestuurlijke driestromenland een nuttig 
onderscheid in rechtsrelaties. Tussen overheid en intermediaire actoren speelt 
volgens Ten Berge het algemene normatieve beginsel van de rechtsbescherming 
een minder prominente rol. Tussen overheid en machtige rechtspersoon be
staat vaak een zakelijke, gelijkwaardige verhouding waarbij de overheid tot 
doel heeft het algemeen belang zo goed mogelijk te behartigen. Daartoe kan sa
menwerking met die rechtspersoon in de rede liggen, in welk geval er sprake is 
van "onderhandelend bestuur". De rechtsbetrekking tussen overheid en (mach
tige) rechtspersonen is dan ook een geheel andere dan die tussen overheid en na
tuurlijke personen en vraagt - aldus Ten Berge - om verschillende normering. 

Deze conclusie lijkt mij vooral van belang voor de vraag of er tussen over
heid en burgers een wederkerige rechtsbetrekking kan bestaan. Waar dat in be
paalde situaties en onder bepaalde condities - die verderop ter sprake komen -
mogelijk lijkt in de verhouding tussen overheid en invloedrijke rechtsperso
nen, daar lijkt dat minder goed mogelijk in de verhouding tussen overheid en 
natuurlijke personen. In die verhouding ligt het gevaar van pseudo-wederke-
righeid op de loer. Niet alleen wegens de argumenten die de Maastrichtse 
school naar voren heeft gebracht, maar ook op grond van het wederkerigheids-
begrip zelf zoals dat in dit boek is ontwikkeld. 

Zoals beschreven zijn de voorwaarden voor wederkerigheid de overname 
van het perspectief van de ander {role taking) en de herkenning en erkenning 
van de ander die daarvan het gevolg kunnen zijn. Onder die voorwaarden kan 
er een situatie ontstaan waarin partijen zich binden aan bepaalde rechten en 
plichten (mutualiteit) of - er is dan meestal sprake van duurzame vertrouwens-

85 Zoals democratische besluitvorming, inspraak, klachtrecht, gelijke behan
deling etc. 

86 Ten Berge 1994:33 
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verhoudingen - zich zelfs binden aan onbepaalde rechten en plichten (reciproci-
teit). 

Ook al kan de individuele burger zich in het ideale geval van optimale 
rechtsbescherming en beginselvast overheidshandelen herkennen in de princi
piële rechtsbetrekkingen die de staat wettelijk heeft gegarandeerd, en ook al is 
hij bereid de staat op die grond te erkennen, deze maximale legitimatie kan niet 
meer dan wederkerigheid in de beperkte zin van mutualiteit bieden. Feit blijft 
immers dat de verhouding tussen overheid en individuele burger structureel 
asymmetrisch is, en bovendien een verhouding betreft tussen een natuurlijke 
persoon en een machtige, anonieme rechtspersoon. Onder die condities kan 
moeilijk van een duurzame vertrouwensrelatie worden gesproken waarin ook 
onbepaalde, morele plichten worden nagekomen, in dezelfde zin waarin dat in 
het privaatrecht het geval is. 

Zoals hierboven uiteengezet, strookt de réciproque rechtsbetrekking in het 
privaatrecht in veel gevallen met de sociale werkelijkheid. In duurzame (con
tractuele) verhoudingen wordt vaak gegeven en genomen in het vertrouwen 
dat er op korte of lange termijn wel zal worden verevend. De ene dienst is im
mers de andere waard, souplesse bij de ene partij verplicht moreel tot souplesse 
bij de andere partij. De achtergrondsverwachting van wederkerigheid door
trekt de contractuele verhouding en brengt deze in het grensgebied tussen be
paalde, juridische en onbepaalde, morele rechten en plichten. 

Maar is ook in de rechtsbetrekking tussen overheid en natuurlijke personen 
een dergelijke latente contractsinhoud aanwezig? De voorstelling van de ver
houding tussen overheid en individuele burgers als een rechtsbetrekking waar
in over en weer erop wordt vertrouwd dat ook onbepaalde, morele plichten 
worden nagekomen, is een wel erg gepersonaliseerde versie van die verhouding. 
Zelfs als men een dergelijke versie zou accepteren, dan nog is de term wederke
righeid hier niet op zijn plaats. Kenmerkend voor het post-conventionele we-
derkerigheidsbegrip is immers het element van gelijkheid daarin. Alle rechtsbe
scherming tegen de overheid ten spijt, kan er moeilijk van een gelijkwaardige 
verhouding tussen overheid en individuele burger worden gesproken. Per saldo 
lijkt mij de conclusie dat de wederkerige rechtsbetrekking tussen overheid en 
individuele burger slechts in de beperkte zin van een mutuele rechtsbetrekking 
kan worden opgevat. Voorzover het zorgvuldigheidsbeginsel onbepaalde, on
geschreven plichten voor de burger in het leven roept, behoren deze - gegeven 
de ongelijkheid van partijen - strikt te worden uitgelegd. 

De wederkerigheidskwestie komt echter anders te liggen indien de natuur
lijke persoon wordt vertegenwoordigd door rechtspersonen, zoals intermediai
re organisaties. In het bestuurlijke driestromenland van Ten Berge hebben we 
dan met een andere machtsverhouding tussen overheid en burgers te maken. Is 
in die verhouding wél reciprociteit mogelijk? In bepaalde situaties en onder be-
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paalde voorwaarden blijkt dat inderdaad het geval te zijn. Ik doel hier met name 
op de convenanten die tussen overheid en rechtspersonen tot stand komen in 
het kader van onderhandelend bestuur, dat ook wel horizontaal, integraal of 
convenanten-sluitend bestuur wordt genoemd.87 

4.5 Onderhandelend bestuur 

Van onderhandelend bestuur is sprake wanneer de overheid of overheidsorga
nen het algemeen belang behartigen door in overleg met derden het overheids
beleid voor te bereiden, vast te stellen en uit te voeren. Deze derden zijn vaak 
invloedrijke particuliere rechtspersonen. Ten Berge88 kwalificeert onderhande
lend bestuur als een "vlucht uit het juridische, en wel een vlucht uit de onzekerheid 
van het juridische". 

De juridische onzekerheid wordt veroorzaakt door de complexiteit van de 
maatschappelijke problemen waarop het recht betrekking heeft, en door het 
open karakter van de normen van behoorlijke wetgeving en bestuur.89 Niet al
tijd is het voor een bestuursorgaan duidelijk hoe een hoger bestuursorgaan of de 
rechter de open normen zal uitleggen. Tegelijkertijd wijst volgens Kleijn het ge
bruik van convenanten ook op een vlucht uit het al te strakke keurslijf van het 
bestuursrecht: 

"De overheid ontvlucht in zekere zin zichzelf. Ze probeert te ontkomen 
aan de chaos van voor dagelijks gebruik te strikt geworden juridische bin
dingen die zijzelf, naar werd aangenomen in het belang van de burgers, in 
het leven riep. Een vlucht ook van het bedrijfsleven voor het keurslijf van 
wat onze rechtsstaat in de loop der jaren aan voorschriften heeft opgele
verd. Die vlucht is een terugkeer naar een vertrouwensbasis, naar een we
derkerig gedrag waarbij het fatsoen voorop staat, naar een poging tot 
begrip voor eikaars positie en uitgangspunten, en last but not least naar het 
besef dat zo ook de eigen belangen het beste worden gediend. "9° 

Willen in de post-industriële en post-moderne samenleving overheid, be
drijfsleven en belangenorganisaties hun doelstellingen realiseren, dan zijn zij 
tot elkaar veroordeeld. Een al te strak gereglementeerd en hiërachisch bestuurs
recht laat zich niet goed rijmen met deze nieuwe, horizontale afhankelijkheids
verhouding. Partijen hebben baat bij bestuursvormen die deze interdependen
tie honoreren. Het citaat van Kleijn maakt duidelijk dat in deze setting van on-

87 Stout & Hoekema 1994; Hoekema & Van Manen 1998b 
88 Ten Berge 1994:38 
89 Zie over de oorzaken van de opkomst van een horizontaal sturingsmodel 

ook Hoekema & Van Manen 1998b. 
90 Geciteerd bij Stout 1994:45 
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derlinge afhankelijkheid het informele en op vertrouwen gebaseerde wederke-
righeidsbeginsel zich haast vanzelfsprekend aandient. Men bindt zichzelf niet 
meer aan het bestuursrecht - dat als een sta in de weg wordt ervaren - maar aan 
elkaar. Deze morele en sociale zelfbinding wordt bevorderd door de weten
schap dat men duurzaam tot elkaar is veroordeeld. De geldingsdrang kan niet 
ongetemperd worden uitgeleefd, men is gedwongen zich het perspectief van de 
ander eigen te maken en die ander te erkennen. In de woorden van Hoekema en 
Van Manen: "Men investeert in een relatiepatroon. Het gemeenschappelijk belang 
houdt het uitspelen van de eigen belangen in toom".91 

Daardoor ontstaat ruimte voor wederkerigheid in de brede zin van recipro-
citeit. 

We worden hier geconfronteerd met de interessante kwestie dat in een post
moderne samenleving de rationele wederkerigheid tussen vreemden - die door 
het recht wordt afgedwongen - voor sommige maatschappelijke verhoudingen 
althans zichzelf overleefd lijkt te hebben. Het besef van interdependentie is in 
de horizontale netwerkverhoudingen tussen (geprivatiseerde) overheidsorga
nen en machtige maatschappelijke rechtspersonen kennelijk zo groot gewor
den, dat zij niet langer als vreemden - tussen wie het publiekrecht moet bemid
delen - tegenover elkaar staan. De nauwe interdependentie brengt een proces op 
gang van directe herkenning van eikaars posities en daarmee in beginsel de be
reidheid die posities ook te erkennen. De wederkerigheid die daardoor tot 
stand komt, lijkt op de sociale wederkerigheid zoals die tussen de leden van een 
homogene groep en binnen/zee to/ace-relaties pleegt te bestaan. 

De duurzaamheid van deze wederkerigheidsverhouding wordt bepaald 
door het vertrouwen dat men in elkaar heeft en behoudt. Wanneer dat vertrou
wen niet wordt beschaamd, komt er een zichzelf versterkend proces van zelf
binding op gang, waarin op een gegeven moment wordt gegeven en genomen in 
de gerechtvaardigde verwachting dat op korte of lange termijn zal worden ver
evend. Het reciprociteitskarakter van het onderhandelend bestuur wordt be
vestigd door het feit dat de onderhandelende partijen niet voor een contract kie
zen, maar voor een gentlemen's agreement.92 Het juridisch niet eenduidig vast te 
stellen karakter van een gentlemen's agreement93 biedt het flexibele kader voor 

91 Hoekema & Van Manen 1998:32 
92 Gegeven de - in het eerste deel van dit hoofdstuk beschreven - toenemen

de gevoeligheid van het verbintenissenrecht voor reciprociteit, is het ver
schil tussen een contract en een gentlemen's agreement overigens betrekke
lijk geworden. De keuze voor het laatste geeft echter wel aan hoezeer het 
contract nog in klassieke, mutuele zin wordt geduid. 

93 Wessels 1984 
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de onbepaalde gehoudenheden die uit een reciprociteitsverhouding voortvloei

en. 
Ligt het in de lijn der verwachtingen dat de sociale wederkerigheid aan bete

kenis wint naarmate de maatschappelijke verhoudingen een meer egalitair en 
interdependent karakter krijgen, daarmee is de rol van de rationele wederkerig
heid nog niet uitgespeeld. Het recht maakt deze vorm van wederkerigheid tus
sen vreemden mogelijk door hun sociale betrekkingen principieel te normeren 
binnen het kader van een democratie en rechtsstaat.94 Het is bij uitstek de taak 
van de staat om deze rechtsorde als een arbiter te bewaken en aldus de principi
ële rechtsbetrekkingen te garanderen waarbinnen de rationele wederkerigheid 
gedijt. 

Maar wat gebeurt er wanneer de staat niet meer boven de partijen staat, 
maar op een aantal beleidsterreinen partij met de partijen wordt? Wie vertegen
woordigt dan de burgers en organisaties die niet aan de onderhandelingstafel 
zitten, en dus niet participeren in het systeem van sociale wederkerigheid? Met 
andere woorden: wanneer de staat geen arbiter meer is en het publiekrecht als 
onbruikbaar terzijde wordt geschoven, wie of wat garandeert dan de principi
ële rechtsbetrekkingen tussen de burgers? Want aan de garantie van principiële 
rechtsbetrekkingen ontlenen staat en recht hun legitimiteit. Tegen dit risico 
van verlies aan legitimiteit en tegen de "afwezigheid van een principiële verant-
woordelijkheidsstructuur"95 richten zich de bezwaren tegen het onderhande
lend bestuur.96 

Deze evidente risico's van het onderhandelend bestuur zijn alleen te vermij
den wanneer partijen zélf een gemeenschappelijk geheel van normen vinden 
waarin ook de belangen van derden worden gehonoreerd en waaraan betrok
ken partijen zichzelf binden. Mét de macht van de staat wordt in dat geval ook 
de verantwoordelijkheid van de macht gedeeld. Maar indien van deze verdeling 
van macht én verantwoordelijkheid geen sprake is, functioneert het wederke-
righeidsbeginsel op dezelfde ideologische wijze als waarop ook het gelijkheids
beginsel zo lang heeft gefunctioneerd, en voor verschillende bevolkingsgroe
pen nog steeds functioneert. 

Zijn er situaties van onderhandelend bestuur denkbaar waarin macht en ver
antwoordelijkheid inderdaad worden gedeeld en de structuur van principiële 
rechtsbetrekkingen wordt beschermd? Onder bepaalde voorwaarden zijn deze 
er inderdaad. Ze worden door Hoekema en Van Manen gedetailleerd beschre-

94 Salet 1994; zie ook Hoofdstuk III, onder 6.1. 
95 Salet 1994:125 
96 Hoekema 1990; Stout & Hoekema 1994; Hoekema & Van Manen 1998 
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ven in hun interdisciplinair onderzoek naar verschillende vormen van onder
handelend bestuur.97 

4.6 Onderhandelend bestuur als reciprociteitsverhouding 

De auteurs stellen dat onderhandelend bestuur alleen dan op legitimiteit kan 
bogen indien er sprake is van (1) een open, participatief onderhandelingsproces 
dat (2) een samenhangend resultaat oplevert waarin geen relevante belangen 
zijn buitengesloten, en dat (3) bovendien politiek en juridisch controleerbaar 
is.98 Hoekema en Van Manen onderscheiden drie vormen van onderhandelend 
bestuur. 

In het eerste geval gaat het om onderhandelingen tussen de overheid en sec
torale netwerken die primair op hun eigen belangen zijn georiënteerd. Het gaat 
hier om traditionele en geïnstitutionaliseerde samenwerkingsvormen zoals die 
tussen overheid, werkgevers en werknemers; tussen overheid en artsenorgani
saties; tussen overheid en agrarische organisaties. Nederland dankt aan deze sec
torale netwerken zijn zogeheten "poldermodel". De actoren kennen elkaar, el-
kaars belangen en weten dat zij van elkaar afhankelijk zijn om hun eigen belan
gen te realiseren. De continuïteit van de belangen en van de onderhandelingen 
leiden doorgaans tot door alle partijen geaccepteerde probleemdefinities. Bin
nen deze probleemdefinities worden belangen geruild en bereikt men een com
promis. 

"Om een concreet resultaat te bereiken moet er worden 'ingeleverd' met de 
redelijke verwachting dat op een ander punt, elders of in de toekomst, kan 
worden gewonnen. "" 

Er is dus tussen partijen duidelijk sprake van reciprociteit, zoals in dit boek 
gedefinieerd. In een duurzame vertrouwensverhouding waarin men elkaar als 
onderling afhankelijken herkent en erkent, wordt er gegeven en genomen van
uit de achtergrondsverwachting dat er vroeg of laat zal worden verevend. Toch 
ontbeert deze vorm van onderhandelend bestuur legitimiteit wanneer de parti
ciperende overheid er niet in slaagt de belangen van derden te vertegenwoordi
gen en de onderhandelaars moreel en sociaal aan deze belangen te binden. Socia
le wederkerigheid binnen en tussen bepaalde sociale groepen heeft nu eenmaal 
de neiging - zoals in het derde hoofdstuk werd beschreven - anderen uit te slui
ten.100 In het systeem van geven en nemen vanuit het vertrouwen dat er te zij
ner tijd zal worden verevend, worden alleen diegenen geaccepteerd die in dit 

97 Hoekema & Van Manen 1998 
98 Hoekema & Van Manen 1998:318 
99 Hoekema & Van Manen 1998:32 
100 Zie over "reciprocity as a principle of exclusionKomter" 1996b 
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systeem kunnen participeren. Met andere woorden: die wat te geven en te rui
len hebben. Het is juist de strekking van de rationele wederkerigheid - en de 
taak van de staat en het recht - dat relevante belangen van anderen niet worden 
uitgesloten, opdat aan ieder het zijne kan worden gegeven. Hoekema en Van 
Manen schrijven dan ook dat: "in de literatuur de geslotenheid van de sectorale 
netwerken als een groot nadeel worden benadrukt. 'n01 

De tweede vorm van onderhandelend bestuur die Hoekema en Van Manen 
onderscheiden betreft situaties waarin partijen niet uitgaan van een vaste pro
bleemdefinitie, maar de definitie verbreden. Na een "cognitieve fase" zijn par
tijen in staat - zonder overigens hun eigen belangen te relativeren - meerdere as
pecten aan het bestuursprobleem te zien. Men laat het "alles of niets"-spel varen 
en accepteert dat het verlies op de ene post kan worden gecompenseerd door de 
winst die men behaalt op een andere post. Daartoe is wel nodig dat het aantal 
belangen, middelen en maatregelen die in het geding zijn worden vergroot, 
waardoor er voor alle betrokken partijen wat te ruilen valt, en er een 
win/win-situatie kan ontstaan. Als voorbeeld noemen Hoekema en Van Ma
nen de onderhandelingen over de vestiging van een vuilstortplaats binnen de 
gemeentegrens. O m deze vestiging gerealiseerd te krijgen worden er tevens toe
zeggingen gedaan met betrekking tot een nieuw industrieterrein. Het gemeen
tebestuur kan het verlies op het milieu compenseren met meer werkgelegen
heid. De werkelijke verliezers zijn de burgers die in de buurt van de vuilstort
plaats wonen. Het zal duidelijk zijn dat het onderhandelingsresultaat niet had 
kunnen worden bereikt wanneer ook deze belanghebbenden aan de onderhan
delingstafel waren uitgenodigd. Onderhandelend besturen door middel van 
win/win-resultaten heeft dan ook hetzelfde nadeel als sectorale netwerken: de 
neiging niet alle belanghebbenden bij de besluitvorming te betrekken. Zo kun
nen de kosten op derden worden afgewenteld. In dat geval ontbeert ook deze 
tweede vorm van onderhandelend bestuur legitimiteit. 

Als derde vorm noemen Hoekema en Van Manen de onderhandelingssitua
ties waarin het probleem niet wordt verbreed, maar al gaande het onderhande
lingsproces - in gezamenlijk overleg - opnieuw wordt gedefinieerd. Deze situa
ties doen zich vooral voor bij complexe en urgente sociale problemen, waarbij 
vele betrokkenen langs elkaar heen werken, ideologisch vaak lijnrecht tegen
over elkaar staan en geen van de partijen precies weet wat "het probleem" eigen
lijk is. In dergelijke gevallen blijkt het te lonen wanneer alle betrokkenen het ei
gen perspectief verlaten en een nieuw, gemeenschappelijk perspectief ontwik
kelen. Zodra het antagonisme tussen de verschillende partijen is verlaten, komt 
er ruimte voor de belangen van derden die evenredig worden meegewogen. 

101 Hoekema & Van Manen 1998:33 
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Deze derde vorm van onderhandelend besturen bezit een hoge mate van legiti
miteit. Omdat alle belanghebbenden worden uitgenodigd aan de onderhande
lingstafel, ontstaat het vertrouwen dat aan alle relevante belangen recht wordt 
gedaan. Deze respectvolle omgang met elkaar, zo schrijven Hoekema en Van 
Manen, genereert een nieuwe publieke moraal. Deze moraal zou een sociale 
wederkerigheidsmoraal genoemd kunnen worden. Partijen binden zichzelf en 
elkaar aan een gemeenschappelijk stelsel van normen en doeleinden, waarin 
ook de belangen van derden zijn meegewogen, en waarbij gegeven en genomen 
wordt in het vertrouwen dat er vroeg of laat verevend zal worden, zodat uitein
delijk aan elke belanghebbbende het zijne wordt gegeven. 

5 CONCLUSIE 

In dit hoofdstuk werd de ambivalente rol beschreven die het positieve recht 
met betrekking tot het wederkerigheidsbeginsel vervult. Enerzijds, zo werd be
toogd, wordt rationele wederkerigheid veilig gesteld door de beginselen van het 
postconventionele, moderne recht. Waar in de tamelijk homogene en weinig 
gedifferentieerde pre-moderne samenleving de sociale wederkerigheid was ge
worteld in het gewoonterecht (dat nauwelijks als een zelfstandig onderdeel van 
de symbolische orde was te onderscheiden), daar krijgt vanaf de Moderniteit 
het postconventionele recht de functie de sociale wederkerigheid te transforme
ren in rationele wederkerigheid. O p het niveau van zijn principes slaagt het 
recht daarin. Het vrijheids- en gelijkheidsbeginsel en de individuele rechtssub-
jectiviteit maken een rationele solidariteit mogelijk tussen mensen die elkaar 
niet herkennen op grond van familiale, sociale of etnische gelijkenissen, maar 
wél als medelidmaten van dezelfde rechtsgemeenschap. De herkenning en er
kenning van eikaars rechtssubjectiviteit maakt in beginsel een solidariteit tussen 
vreemden mogelijk waarin aan eenieder het zijne wordt gegeven. Anderzijds 
heeft het postconventionele/>osz>z>i>e recht er sterk aan bijgedragen dat de brede 
reciprociteitsnorm werd gereduceerd tot een smalle en economistische mutua
liteitsnorm. Het klassieke eigendoms- en contractenrecht creëerde tussen par
tijen een do ut ^es-verhouding waarin slechts strikt omschreven rechten en 
plichten hoefden te worden nagekomen. Pas gedurende het vermaatschappelij-
kingsproces van het recht, kwam er in het positieve recht ruimte voor onbe
paalde rechten en plichten. Het gelijkheids-, vertrouwens- en zorgvuldigheids
beginsel speelden hierbij een belangrijke rol en resulteerden in een grotere ge
voeligheid onder juristen voor het maatschappelijke belang van réciproque 
rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling. 

De wederkerigheid die het recht krachtens zijn beginselen bevordert, werd 
in dit hoofdstuk opgevat als rationele solidariteit. Kan er ook tussen overheid 
en individuele burgers in deze zin solidariteit bestaan? De nieuwe figuur van de 
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wederkerige rechtsbetrekking in het bestuursrecht lijkt dat te suggereren. 
Overeenkomstig het wederkerigheidsbegrip zoals dat in dit boek werd ontwik
keld, werd die vraag gedeeltelijk ontkennend beantwoord. Omdat het gelijk
heidsbeginsel een constitutief onderdeel is van het postconventionele wederke-
righeidsnorm, kan een réciproque rechtsbetrekking alleen worden aangeno
men tussen min of meer gelijkwaardige partijen. De verhouding tussen een 
machtige rechtspersoon als de staat enerzijds en de natuurlijke persoon van de 
individuele burger anderzijds, verzet zich reeds daarom tegen een veronderstel
de wederkerigheid tussen beide. Dat ligt anders waar het de verhouding tussen 
de staat en andere machtige rechtspersonen betreft. In het kader van het onder
handelend bestuur dat zijn effectiviteit mede dankt aan duurzame vertrouwens-
elaties tussen betrokken partijen, kunnen réciproque verhoudingen ontstaan. 
De constitutionele positie van de staat als derde, bemiddelende instantie bij 
conflicten tussen burgers, brengt echter met zich mee dat pas dan in principiële 
zin van wederkerigheid kan worden gesproken wanneer - overeenkomstig de 
strekking van het rationele wederkerigheidsbeginsel - door de onderhande
lingspartners ook de relevante belangen van derden worden meegewogen. 
Alleen in dat geval ontstaan de principiële rechtsbetrekkingen die in het sociaal 
contract worden beoogd, maar die in de vaak ondoorzichtige machtsverhou
dingen van de postmoderne samenleving illusoir dreigen te worden. 
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