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2. . 

Vastee begripskern 

Overr het begrip rechtsstaat is meer te zeggen dan dat 'men er verschillend 
overr kan denken'. De ongrijpbaarheid van het rechtsstaatsdebat is niet alleen 
terugg te voeren op de politieke lading ervan, met alle meningsverschillen 
vann dien. De nauwkeurigheid van rechtsstaatsargumenten is gebaat bij een 
naderr onderzoek van wat als de vaste kern van het rechtsstaatsbegrip kan 
wordenn beschouwd: de binding van de staat aan het recht. Zo luiden de 
uitgangsstellingenn van deze studie. Ze hoeven niet als vanzelfsprekend te 
wordenn opgevat. Ze moeten concurreren met andere mogelijke reacties op 
dee onduidelijkheid van het rechtsstaatsdebat. 

A.. Verspilde moeite 

Prealabell  is de kritiek, dat het verspilde moeite is om bezig te zijn met 
begripsproblemenn van het rechtsstaatsdebat. Zulke kritiek is vanuit twee 
hoekenn te verwachten. 

a.a. Een voor ieder vertrouwd begrip 
Tenn eerste is er het standpunt dat het rechtsstaatsbegrip weliswaar onnauw-
keurigg is, maar dat dit geen bezwaar is. Immers: 'Om in een tamelijk hete-
rogenee politieke cultuur de discussie aan te kunnen gaan over de waarde van 
bepaaldee overheidsactiviteiten, moeten de daarbij figurerende begrippen 
somss abstract van aard zijn. Terwijl de perspectieven van verschillende 
deelnemerss aan de maatschappelijke discussie verschillen, is discussie moge-
lij kk omdat het begrip "rechtsstaat" niet scherp omlijnd is.' Iedereen weet 
well  zo ongeveer wat 'rechtsstaat' betekent. Iedereen kan daarom meedoen 
aann het rechtsstaatsdebat. Dat debat kan het goed stellen zonder een precieze 
betekeniss van 'rechtsstaat'; het wordt niet door conceptuele problemen 
bemoeilijkt.. De problemen die er zijn, zijn pragmatisch van aard; ze ont-
staann als er met het begrip wordt gewerkt.1 

Inderdaadd bieden schrijvers over de rechtsstaat vaak min of meer terloops 
hunn eigen lijstje rechtsstaatskenmerken aan. Ze hebben kennelijk ieder met 

11 Witteveen/Bovens/Derksen 1987, p. 6, 7. 
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hett eigen rechtsstaatsbegrip geen moeite. Integendeel, elk lijstje wordt ge-
presenteerdd met een sterke suggestie van evidentie. Doordat iedere schrijver 
opnieuw,, voor de eigen opsomming, evidentie suggereert, is het niet vreemd 
datt de algemene indruk ontstaat van een voor ieder vertrouwd begrip rechts-
staat.. Een verzameling van geïsoleerde opsommingen maakt echter nog geen 
debat. . 

Voorall  degenen die de verschillende standpunten met elkaar in contact 
willenn brengen, uiten dikwijls de wens van een duidelijker rechtsstaatsbe-
grip.. Waarom zouden zij dat doen, als het voor de discussie juist een voor-
deell  is om een onnauwkeurig rechtsstaatsbegrip te gebruiken? De inleiders 
vann de bundel De rechtsstaat herdacht merken op: 'Het begrip rechtsstaat 
wordtt bijna altijd gebruikt zonder nadere uitleg, alsof het voor iedereen 
dezelfdee betekenis heeft. Na enige studie blijkt dat niet zo te zijn.' Maar: 
'Voorr een zuivere discussie over de rol van de overheid in onze samenle-
vingg is het nodig te weten wat wordt verstaan onder het begrip rechtsstaat 
enn hoe, en in welke mate, het overheidsoptreden door het recht begrensd 
wordt'.2 2 

Dee verschillen in de opsommingen van rechtsstaatskenmerken doen de 
schrijverss van het openingsartikel van de bundel Rechtsstaat en sturing 
opmerken:: '"Rechtsstaat" [...] lijk t wel een vertrouwd begrip. Elke jurist 
weett wat ermee bedoeld wordt. De auteurs van dit boek leggen pro memo-
riee nog even uit wat er allemaal bijhoort, maar lijken er geen moment aan te 
twijfelenn wat een rechtsstaat eigenlijk is. Raar genoeg blijken de in dit boek 
gegevenn omschrijvingen bijna net zoveel van elkaar te verschillen als de 
definitiess van "sturing".' In reactie daarop stellen zij de vraag: 'Waarom 
zijnn er zulke verschillen in de omschrijvingen en waarom lijken er overal 
lacuness te zijn?' En ook al menen zij dat de problemen met het rechtsstaats-
begripp pas ontstaan 'als er met het begrip gewerkt moet worden', ze vinden 
ook,, dat het zinvol is een poging te doen om het rechtsstaatsbegrip 'wat 
problematischerr [...] te maken', '[o]mdat men de problemen met het rechts-
staatsbegripp vaak onderschat'.3 Kennelijk willen zij de wat al te grote van-
zelfsprekendhedenn afzwakken. Dan blijken zij het toch de moeite waard te 
vindenn om aandacht te besteden aan begripsmatige aspecten van het rechts-
staatsdebat. . 

b.b. Achterhaald debat 
Dee stelling dat de binding van de staat aan het recht de kern is van het 
rechtsstaatsbegrip,, zegt niets over de mogelijkheid of wenselijkheid van die 

22 Lambers/Schuiling 1989, p. v, vii. 
33 Witteveen/Bovens/Derksen 1987, p. 6v. 
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binding.. Er zijn schrijvers die het hele debat over rechtsstatelijke legitimiteit 
achterhaaldd achten. Wat heeft het dan voor zin om begripsproblemen van de 
rechtsstaatt te willen bespreken? 

Bindingg van de staat aan het recht heeft een behoudende strekking, die, 
zoo stellen velen, niet meer past in de hedendaagse samenleving. Deze ken-
merktt zich door complexiteit, heterogeniteit, flexibiliteit, fragmentatie, of 
hoee men het ook wenst te noemen. Het juridisch handelen van de staat 
moet,, goed aangepast aan de tijd, gericht zijn op realisering van beleidsdoe-
len,, op rechtsvorming in overleg en onderhandeling met particuliere partij-
en,, en op de totstandkoming van beslissingen die rekening houden met alle 
bijzonderhedenn van individuele gevallen. Zulke rechtsvorming wordt belem-
merdd door een binding aan voorafgaand recht. Gewenst is slechts een zorg 
voorr enige continuïteit. En daarbij past niet de eis van 'binding aan', maar 
diee van 'aansluiting bij' het bestaande recht. Dan is er pas ruimte voor een 
adequatee juridische sturing van de samenleving, waarbij rekening gehouden 
wordtt met de sociale omgeving waarin de sturing plaatsvindt. Men zegt dan 
bijvoorbeeldd 'dat de rechtsstaat, met zijn ordening langs lijnen van represen-
tatiee en hiërarchie, zich niet verdraagt met moderne systeemsturing die in 
hogee mate afhankelijk is van situationeel en relationeel (dus niet hiërarchisch 
enn representatief) leren. '4 

Degenenn die het bestuur of de rechtspraak heden ten dage niet meer 
willenn dwingen in het 'keurslijf' van voorafgaande rechtsregels, verwerpen 
daarmeee niet zonder meer elke binding van de staat aan het recht. Wat te 
denkenn van een binding van uitvoerende organen aan brandveiligheidsvoor-
schriftenn voor de horeca? Of van een binding van de wetgever aan bijvoor-
beeldd het Europese communautaire recht, of aan internationale verdragen ter 
beschermingg van mensenrechten? Bij mijn weten verdedigt niemand de 
stellingg dat er, op welk rechtsgebied ook, geen enkele actuele waarde meer 
ligtt in een binding van statelijke gezagsorganen aan het recht, of dat nu 
wetgevers,, bestuurders of rechters zijn. Wel zijn er vragen te beantwoorden. 
Welkee waarden heeft men op het oog? Op grond waarvan meent men dat 
dezee al dan niet actueel zijn? Hoe stelt men vast wat waardevol is? 

Menn zegt wel dat de binding aan het recht in de concrete rechtspraktijk 
sterkk is afgenomen, maar dat voor de Nederlandse publieke orde als geheel 
nogg steeds opgaat: 'Nederland is een rechtsstaat'. Hoe is dit te rijmen? En 
bovendien:: legitimiteitsvragen hebben ook betrekking op concreet optreden 
vann publieke autoriteiten. Daar waar een binding aan het recht ontbreekt, of 
slechtss in geringe mate bestaat, zijn zij (mede) aangewezen op andere dan 
rechtsstatelijkee legitimiteitsgronden. Om te kunnen constateren waar voor 

44 Aldus vat Van Glinsteren (1987, p. 185) dit standpunt samen. 
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hett concrete optreden geen of slechts een zwakke aanspraak mogelijk is op 
rechtsstatelijkee legitimiteit, is een bepaald begrip van de rechtsstaat nodig. 

Kortom,, wie niet duidelijk maakt wat hij verstaat onder 'binding van de 
staatt aan het recht', maakt het onmogelijk om te beoordelen of het een 
steekhoudendee bewering is, dat de hedendaagse publieke orde zich niet met 
bindingg aan het recht verdraagt, of dat het recht de publieke orde niet meer 
bindtt of kan binden. De bewering dat het rechtsstaatsdebat achterhaald is, 
leidtt geenszins tot de conclusie dat het verspilde moeite is aandacht te beste-
denn aan begripsproblemen van de rechtsstaat. 

B.. Essentieel betwist begrip 

Vervolgenss is kritiek te verwachten op de stelling dat de binding van de 
staatt aan het recht de vaste kern is van het rechtsstaatsbegrip. De stelling 
verdraagtt zich op het eerste gezicht niet met de opvatting dat politieke be-
grippenn als autonomie, rechtvaardigheid, soevereiniteit en democratie 'es-
sentiallyy contested concepts' zijn, een idee dat door Gallie in de politieke 
theoriee is geïntroduceerd.5 'Rechtsstaat' past in dit rijtje begrippen. Maar 
watt betekent het eigenlijk dat het begrip rechtsstaat betwist is? En wat bete-
kentt het dat 'rechtsstaat' niet zomaar betwist is, maar essentieel betwist? 

a.a. Gedeeld begrip en noodzakelijk meningsverschil 
Err bestaat verschil van mening over de betekenis van 'rechtsstaat'. Dat 
meningsverschill  kan echter niet alle aspecten van de betekenis van 'rechts-
staat'' betreffen. Een betwist concept moet tot op zekere hoogte ook een 
gedeeldd concept zijn. Anders zou het gebruik van het woord rechtsstaat 
slechtss leiden tot een totale spraakverwarring. 'Betwistbaarheid' van een 
termm duidt op een bijzonder type verbale onbepaaldheid, niet op volledige 
onbepaaldheid.6 6 

Opp grond waarvan herkennen en accepteren we bepaalde argumenten van 
onszelff  en van eventuele politieke mede- en tegenstanders als argumenten 
vann rechtsstatelijkheid, los van de bijzondere waarderende inhoud ervan? 

55 Gallie 1956, p. 166-198. 

66 Waldron (1994, p. 512-513, 526v.) bespreekt drie vormen van verbale onbepaaldheid: 
ambiguïteit,, vaagheid en betwistbaarheid. Een uitdrukking wordt betwistbaar als het duidelijk 
iss dat ze een normatieve maatstaf bevat, maar verschillende gebruikers van mening verschillen 
overr de gedetailleerde inhoud van die normatieve maatstaf. Een betwistbare uitdrukking is 
steedss ook vaag: er is onzekerheid over wat er wel en niet onder het begrip valt. Een betwist-
baree uitdrukking kan tot een ambigue worden als de betwiste betekenissen zich verzelfstandi-
gen.. Waldron gaat bovendien na in welke opzichten van termen kan worden gezegd dat ze 
essentieell  betwistbaar zijn. Ik volg in deze paragraaf zijn indeling. 
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Hett behoort in elk geval tot het vaste, bepaalde deel van de betekenis van 
'rechtsstaat'' dat er een positief waardeoordeel aan de orde is als men de 
termm gebruikt. Dat dit het geval is, doet nog niet de onzekerheid ontstaan. 
Hett probleem is dat de term 'rechtsstaat' niet de criteria aangeeft op grond 
waarvann dit waardeoordeel totstandkomt. De gebruikers van 'rechtsstaat' 
verschillenn van mening over de precieze inhoud van de te gebruiken waarde-
maatstaven.. Dit deel van de betekenis van 'rechtsstaat' is betwist. 

Err moet nog meer tot het vaste deel van de betekenis van 'rechtsstaat' 
behorenn dan dat er een positief waardeoordeel aan de orde is. Men kan 
'rechtsstaat'' niet voor welke evaluatie dan ook gebruiken, althans niet wan-
neerr men deelneemt aan een ontwikkeld rechtsstaatsdebat van juridische 
deskundigen.. In dat debat lijk t men 'rechtsstaat' te gebruiken als de evalua-
tiee te maken heeft met de legitimiteit van de politieke inrichting van een 
samenlevingg - nauwkeuriger: van het statelijke handelen daarin -, en als bij 
diee evaluatie een belangrijke rol voor het recht is weggelegd - nauwkeuri-
ger:: als de evaluatie betrekking heeft op de binding van de staat aan het 
recht.. Van der Vlies zegt bijvoorbeeld: 'Het begrip rechtsstaat houdt in 
essentiee in dat de staat onderworpen is aan het recht. Dat is natuurlijk een 
platitude.'' Vervolgens zegt zij, dat het begrip zijn inhoud krijgt door con-
creterr de eisen waaraan een rechtsstaat moet voldoen, aan te geven.7 En 
Hirschh Ballin merkt op: 'Kenmerk van een rechtsstaat is heel in het alge-
meenn gebondenheid van de overheid aan het recht.' Hij vervolgt met een 
besprekingg van de grondrechten en het legaliteitsbeginsel.8 

Alss deze suggestie over het gebruik van 'rechtsstaat' juist is, dan behoort 
hett tot het vaste deel van de conventionele betekenis van 'rechtsstaat' dat er 
eenn positief waardeoordeel aan de orde is over een legitimerende binding 
vann de staat aan het recht.9 Het meningsverschil over de betekenis van 
'rechtsstaat'' betreft niet het gehele rechtsstaatsbegrip, maar is slechts daar te 
situerenn waar met betrekking tot de binding van de staat aan het recht de 
waardemaatstavenn worden ingevuld: aan welk recht, hoe gebonden? Om een 
onderscheidd van Hart10 over te nemen: het begrip rechtsstaat heeft een con-
stantt en een variabel begripsdeel. Gegeven het constante begripsdeel, dat 
'rechtsstaat'' tot een gedeeld begrip maakt, is er de onbepaaldheid van het 
variabelee begripsdeel dat de waardemaatstaven bevat. 

77 Van der Vlies 1987, p. 121. 
88 Hirsch Ballin 1987, p. 91. 

99 Zo nee, dan moet aan de 'binding van de staat aan het recht' een bescheidener plaats 
wordenn toegekend. Zie hierna onder b. 
100 Hart 1961, p. 156. 
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Hett begrip rechtsstaat heeft een vaste kern én is noodzakelijkerwijs ver-
bondenn met meningsverschil. Met de onbepaalde maatstaven van het rechts-
staatsbegripp is het meningsverschil gegeven. Anders gezegd: het maakt deel 
uitt van de betekenis van 'rechtsstaat', dat 'men er verschillend over kan 
denken'.. Dit is het eerste aspect van de essentiële betwistbaarheid van het 
rechtsstaatsbegrip. . 

b.b. Concepties 
Hett rechtsstaatsbegrip is ook in een tweede opzicht als essentieel betwist te 
beschouwen.. 'Essentially contested' duidt ook op de notie dat mensen over 
dee evaluatiecriteria van het variabele begripsdeel ten diepste van mening 
verschillen,, en niet slechts over randgevallen. Als het meningsverschil zo 
verr gaat, kan het rivaliserende paradigma's genereren. De verschillende 
gebruikswijzenn van een zo verregaand betwist concept worden wel 'concep-
ties'' genoemd.11 

Inn de rivaliserende concepties van 'rechtsstaat' heeft het onbepaalde, 
variabelee deel van het rechtsstaatsconcept invulling gekregen met bepaalde, 
uiteenlopendee waardemaatstaven. De conceptie dat de klassieke rechtsstaat 
uitt de negentiende eeuw het paradigma is van de binding van de staat aan 
hett recht, rivaliseert bijvoorbeeld met de conceptie dat de negentiende-eeuw-
see rechtsstaat slechts een bijzondere historische vorm is van binding van de 
staatt aan het recht. De conceptie dat 'rechtsstaat' duidt op binding van de 
staatt aan het positieve recht, rivaliseert met de conceptie dat 'rechtsstaat' 
duidtt op binding van de staat aan een achter het positieve recht liggende 
rechtsidee. . 

Alss het juist is dat de legitimerende binding van de staat aan het recht het 
vaste,, bepaalde deel uitmaakt van de betekenis van 'rechtsstaat' als gedeeld 
begrip,, dan verschillen de concepties van het rechtsstaatsbegrip van elkaar 
doordatt ze de variabele waardemaatstaven voor de binding van de staat aan 
hett recht op uiteenlopende wijze fixeren. 

Sommigenn menen dat de binding van de staat aan het recht zelf al moet 
wordenn gezien als een van de invullingen van het variabele deel van het 
rechtsstaatsbegrip.122 Dan is niet meer verdedigbaar dat de binding van de 
staatt aan het recht de vaste kern is van het algemeen gedeelde begrip rechts-
staat.. De binding kan in dat geval slechts worden opgevat als de kern van 

111 Waldron 1994, p. 529, 531. Vgl. Rawls 1971, p. 5, 10 over het concept en de concepties 
vann justice; Dworkin 1977, p. 134-136 over het concept en de concepties van fairness en 
1986,, p. 70-72 over het concept en de concepties van courtesy. 

122 Zie bijv. Griffiths 1989, p. 87: 'Het begrip "rechtsstaat" kan op diverse wijzen worden 
ingevuld.. In de minimalistische - tevens "hardste" en "leegste" versie, heeft het betrekking op 
eenn situatie waarin het overheidshandelen gebonden is aan rechtsregels.' 
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dee rechtspositivistische rechtsstaatsconceptie waaraan deze studie is gewijd. 
Zoalss echter zal blijken, is de binding van de staat aan het recht de gemeen-
schappelijkee noemer in uiteenlopende rechtsstaatsconcepties. 

c.. Stimulerend meningsverschil 
Hett meningsverschil over de betekenis van 'rechtsstaat' is niet af te doen als 
slechtss een strijd om woorden; het is voor de bruikbaarheid van de term 
essentieell  dat het meningsverschil bestaat. Dit is de derde notie van het 
essentiëlee karakter van de controverse over het begrip. Bepaalde begrippen 
zijnn belangrijk niet ondanks, maar dankzij hun omstredenheid.13 

Alss er slechts sprake zou zijn van een woordenstrijd, zou men zich tevre-
denn kunnen stellen met een inventarisatie van gebruikte betekenissen. Of 
menn zou kunnen proberen zich aan het meningsverschil te onttrekken door 
eenn eigen betekenis van de term te stipuleren. Dat gebeurt allemaal niet. 
Iedereenn erkent dat het meningsverschil onoplosbaar is, en dat er niemand 
zall  zijn die het laatste woord heeft. Toch stopt de discussie niet. Gallie zegt: 
'Eenn essentieel betwist begrip gebruiken betekent het zowel defensief als 
agressieff  gebruiken'. En: '[E]ach party continues to defend its case with 
whatt it claims to be convincing arguments, evidence and other forms of 
justification',, ook al weet ze dat wat ze beweert in feite niet overtuigt.14 

Volgenss Gallie stopt de discussie niet, omdat het voortgezette gebruik van 
hett betwiste begrip waardevol is. Het levert een bijdrage aan de ontwikke-
lingg en ondersteuning van waar het bij het gebruik van de term om gaat. 
Hett bevordert de aanscherping van de argumentatie. Een bewering over de 
aardd van de rechtsstaat kan door het aanhoudende meningsverschil rijker 
zijnn en meer subtiel dan wanneer de bewering rechtstreeks was gemaakt 
vanuitt een historisch onbetwiste consensus.15 

Hett rechtsstaatsbegrip is een essentieel betwist begrip in de zin van Gal-
lie.. Dit te onderkennen is niet onverenigbaar met de stelling dat de binding 
vann de staat aan het recht de vaste, onbetwiste kern ervan is. Het eindeloze 
meningsverschill  heeft geen betrekking op deze kern, die 'rechtsstaat' tot een 
gedeeldd begrip maakt. Het heeft betrekking op de variabele evaluatiecriteria 
voorr de binding van de staat aan het recht. 

133 Waldron 1994, p. 530-531. 
144 Gallie 1956, resp. p. 172 en 168. 

155 Waldron 1994, p. 532, 540. Waldrons slotopmerking luidt: 'We zijn het over vele dingen 
inn onze samenleving niet eens, maar misschien kunnen we het eens zijn hierover: dat we door 
dee voortgaande argumentatie over bepaalde kwesties een betere samenleving zijn dan we 
zoudenn zijn als zulke argumentaties artificieel of stipulatief worden afgesloten.' 
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C.. Familiegelijkenissen 

Eenn van de reacties op de meningsverschillen over de rechtsstaat zoekt 
aansluitingg bij Wittgenstein en diens kritiek op de neiging om bij alle woor-
denn een gemeenschappelijk kenmerk in hun toepassingbereik te willen ont-
dekken.. Misschien is er wel niets gemeenschappelijks te vinden, maar zijn 
err slechts elkaar overlappende en kruisende familiegelijkenissen te ontdek-
kenn tussen al datgene waarnaar een woord verwijst.16 Witteveen, Bovens 
enn Derksen passen deze kritiek toe op het woord rechtsstaat.17 'De ene 
rechtsstaatt is de andere niet'; 'tussen de concepties van de rechtsstaat be-
staann familiegelijkenissen, maar er is niet één kenmerk dat alle rechtsstaten 
gemeenn hebben.' Als de schrijvers gelijk hebben met deze conclusie, is niet 
langerr vol te houden dat het rechtsstaatsbegrip een vaste, onbetwiste kern 
heeft.. Met zo'n kern heeft immers al datgene wat met 'rechtsstaat' wordt 
aangeduid,, iets gemeenschappelijks. Het is daarom de vraag, hoe overtui-
gendd de bezwaren zijn tegen de stelling dat de binding aan het recht een 
gemeenschappelijkee eigenschap van alle rechtsstaten is. 

Dee schrijvers geven zelf de volgende toelichting: 'Voor "rechtsstaat" 
betekentt dit dat er tussen alle concepties van het rechtsstaatsbegrip familie-
verbandenn bestaan; er zijn overeenkomsten maar er is geen eenvormigheid.' 
Zijj  vergelijken 'rule of law' met 'rechtsstaat'. In Engeland wordt juryrecht-
spraakk beschouwd als een instelling die behoort bij de rule of law, terwijl 
hett ontbreken van juryrechtspraak in Nederland niet wordt opgevat als een 
tekortkomingg vanuit rechtsstatelijk oogpunt. Onafhankelijkheid van de rech-
terr daarentegen behoort zowel tot de kenmerken van de Engelse rule of law 
alss tot die van de Nederlandse rechtsstaat. Ter afsluiting van de vergelijking 
concluderenn zij: '"Rule of law" en "Rechtsstaat" behoren duidelijk tot 
dezelfdee familie, maar zijn niet identiek.' 

Dee conclusie dat 'rule of law' en 'rechtsstaat' niet identiek zijn, zegt in 
ditt verband niet genoeg. Als er slechts familiegelijkenissen bestaan tussen de 
verschillendee verschijnselen die met het woord 'rechtsstaat' worden be-
noemd,, dan is er geen enkel gemeenschappelijk element te vinden. Het valt 
echterr op, dat de schrijvers vrijwel direct voorafgaand aan hun opmerkingen 
naarr aanleiding van Wittgenstein stellen, dat de 'beschaafde conversatie van 
rechtsgeleerden'' over de rechtsstaat weliswaar soms, maar lang niet altijd, 
leidtt tot onoplosbare patstellingen. Zij vervolgen: 'Bovendien zijn alle deel-

166 Wittgenstein 1971, p. 56-57 (§ 65-67). 
177 Witteveen/Bovens/Derksen 1987, p. 6-8. 
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nemerss het over een aantal elementen van de rechtsstaat eens'; russen haak-
jess voegen zij toe: 'gebondenheid van de overheid aan het recht'.18 

Ditt is een frappant resultaat. Want als alle deelnemers aan de conversatie 
hett eens zijn over 'gebondenheid van de overheid aan het recht' als een van 
dee elementen van hun rechtsstaatsconceptie, is het verdedigbaar dat de 
schrijverss een kenmerk hebben gevonden dat gemeenschappelijk is voor wat 
mett het woord 'rechtsstaat' wordt benoemd, althans binnen de vaktaal van 
beschaafdd converserende juridisch deskundigen. 

Datt er wel een gemeenschappelijk kenmerk in de rechtsstaatsconcepties te 
vindenn is, ook volgens de schrijvers zelf, wordt nog eens bevestigd, wan-
neerr zij in de consensus over gebondenheid van de overheid aan het recht 
zelfss aanleiding vinden om het begrip rechtsstaat niet een essentially conte-
stedsted concept, maar een partially contested concept te noemen.19 Op grond 
vann wat zij zelf naar voren brengen, lijk t dan ook niet goed vol te houden 
datt bij 'rechtsstaat' alleen maar sprake is van familiegelijkenissen, die elkaar 
overlappenn en kruisen zonder één element gemeenschappelijk te hebben. 

D.. Contexten 

Hett variabele deel van het rechtsstaatsbegrip bestaat uit de wisselende evalu-
atiecriteriaa voor de legitimerende binding van de staat aan het recht. Er is 
eenn benadering mogelijk die van zulke verschillen gebruik maakt om ver-
schillendee vocabulaires van elkaar af te bakenen, eventueel met verschillen-
dee historische achtergronden. Het is de vraag of deze aanpak de voorkeur 
verdientt boven een benadering die zich terugtrekt op de vaste, onbetwiste 
kernn van het rechtsstaatsdebat. 

Menn wijst wel op constitutionele, liberale, sociale en democratische 'wor-
tels'' van het begrip rechtsstaat: 'afhankelijk van het perspectief van de 
gebruikerr worden de accenten anders gelegd'.20 De perspectiefverschillen 
kann men gebruiken om verschillende contexten te onderscheiden, en om de 
onderscheidenn contexten tot uitgangspunt te nemen voor de beschrijving van 
dee betekenis van 'rechtsstaat'. Elke context kent een eigen betekenis van 
'rechtsstaat',, en binnen een bepaalde context kan men de desbetreffende 
betekeniss nauwkeuriger vaststellen. 

Hett voordeel van deze benadering is, dat het variabele deel van het 
rechtsstaatsbegripp de volle aandacht krijgt. Het nadeel ervan is echter, dat er 

188 Witteveen/Bovens/Derksen 1987, p. 7. 

199 Witteveen/Bovens/Derksen 1987, p. 7, 15; zij noemen geen ander onomstreden element 
vann het rechtsstaatsbegrip. 

200 Witteveen/Bovens/Derksen 1987, p. 15. 
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nauwelijkss grenzen zijn aan te wijzen, althans niet zonder willekeurige 
ingreep.. Zo kan gemakkelijk een weinigzeggende veelheid aan betekenissen 
vann 'rechtsstaat' ontstaan. Men wil zich bijvoorbeeld beperken tot de con-
textt van de vaktaal van de rechtsgeleerdheid. Al snel is dan vast te stellen 
datt deze vaktaal niet een eenduidig en nauwkeurig rechtsstaatsbegrip kent. 
Menn kan vervolgens een verdere verfijning aanbrengen. In het administra-
tiefrechtelijkk debat heeft de betekenis van 'rechtsstaat' andere inhoudelijke 
accentenn dan in het staatsrecht, strafrecht of civiele recht, en ook deze 
laatstee verschillen onderling weer van elkaar. Vervolgens kan men zich er 
nogg rekenschap van geven dat ook binnen de subvocabulaires van de rechts-
geleerdee vaktaal de gebruikte betekenissen gekleurd zijn door de verschillen-
dee juridisch culturele wortels die tot uiteenlopende evaluatiecriteria leiden, 
zodatt een nog verdergaand onderscheid op z'n plaats zou zijn. En bij dit 
alless krijgt men steeds te maken met uiteenlopende politieke voorkeuren van 
dee vakgeleerden. 

Dee benadering om allerlei verschillende vocabulaires, contexten, perspec-
tieven,, discoursen te onderscheiden, fragmenteert het rechtsstaatsbegrip. 
Menn kan dat aantrekkelijk vinden, maar dan nog vormt ze geen overtuigend 
alternatieff  voor de benadering die zich richt op de vaste, onbetwiste kern 
vann het rechtsstaatsbegrip. Het is namelijk geen werkelijk concurrerende 
benadering.. In alle onderscheiden contexten zal nog steeds iets gemeen-
schappelijkss te vinden zijn. In elk onderscheiden vocabulair zullen uitspra-
kenn over de rechtsstaat uitspraken zijn over de binding van het statelijk 
handelenn dat bij dat vocabulair hoort, aan het recht dat bij dat vocabulair 
hoort.. Dat gemeenschappelijke is aparte aandacht waard. 

E.. Samenhang in beginselen 

Dee laatste hier te bespreken reactie op de grote verschillen in rechtsstaatsop-
vattingenn is vrijwel tegenovergesteld aan de bepaling van verschillende 
contextenn met eigen betekenissen van 'rechtsstaat'. Het is een reactie die te 
vindenn is bij Scheltema, in zijn artikel 'De rechtsstaat'.21 Scheltema stelt 
zichh ten doel de inhoudelijke maatstaven voor rechtsstatelijkheid in één 
overzichtt samen te brengen en te structureren. 'Allereerst is het goed te 
trachtenn enige overeenstemming te bereiken over de inhoud van het begrip. 
Indienn juristen, bestuurskundigen en politici er regelmatig mee werken, 
behoortt er meer duidelijkheid te bestaan over de vraag wat precies de in-
houdd ervan is.' Scheltema wil 'een voorzichtige poging doen het begrip iets 
meerr structuur te geven door na te gaan hoe de elementen, die heden ten 

211 Scheltema 1989, p. 11-25. 
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dagee als essentieel voor de rechtsstaat worden beschouwd, onderling met 
elkaarr samenhangen.' Het is zijn bedoeling 'om aan te geven welke elemen-
tenn tegenwoordig in ons land als essentiële elementen van de rechtsstaat 
wordenn beschouwd, en die enigszins gestructureerd te presenteren.'22 

Scheltemaa noemt vier beginselen die 'in grote lijnen de gemeenschappelij-
kee noemer vormen waarop redeneringen over de rechtsstaat zijn gebouwd.' 
Hett zijn: het rechtszekerheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel, het democra-
tiebeginsell  en het beginsel van de dienende overheid. Uit elk van de begin-
selenn leidt hij verschillende eisen af. 'Die eisen zijn geen waarden in zich-
zelf,, maar dienen om de beginselen tot hun recht te laten komen.' Uit het 
rechtszekerheidsbeginsell  leidt hij onder meer de legaliteitseis en de eis van 
onafhankelijkee rechtspraak af. Het gelijkheidsbeginsel leidt volgens hem tot 
dee eis dat het overheidsoptreden door algemeen geformuleerde regels wordt 
bepaaldd en tot de eis van de scheiding van machten. En zo verder. 

Scheltemaa lijk t tot doel te hebben om het essentieel betwiste karakter van 
hett rechtsstaatsbegrip op te heffen. Hij doet een beroep op consensus wan-
neerr hij zijn vier beginselen presenteert. Hij doet opnieuw een beroep op 
consensuss wanneer hij de uit de beginselen afgeleide eisen op een geordende 
manierr samenvat: 'De eisen geven naar mijn mening aan wat men op dit 
momentt voor Nederland aanvaardt als eisen waarvan het publiekrecht uit 
moett gaan.'23 Als men maar goed structureert, zo lijk t het, verdwijnen de 
controversess van de diverse concepties van het rechtsstaatsbegrip. Dan 
zullenn allen zich kunnen vinden in een soort eenheidsconceptie van het 
rechtsstaatsconcept. . 

Scheltema'ss verregaande beroep op consensus is niet plausibel. Al in het 
openingsartikell  van dezelfde bundel merkt Van der Hoeven op, dat Schelte-
maa weliswaar ook even over vrijheid spreekt, maar deze niet noemt als 
basisbeginsell  van de rechtsstaat. Hij vervolgt: 'Op dit punt kan ik zijn me-
ningg niet delen. Naar mijn opvatting is vrijheid en haar bescherming een 
fundamenteell  beginsel van de rechtsstaat waarnaast het gelijkheidsbeginsel 
voorall  als connex aan het vrijheidsbeginsel, maar duidelijk secundair ten 
opzichtee daarvan, moet worden opgevat. En op een afstand daarvan het 
democratiebeginsel.'244 Ook de andere schrijvers in de bundel hebben de 
keuzess van Scheltema niet zonder meer overgenomen. De tegenspraak die 
hijj  ondervindt, duidt erop dat zijn voorstel voor de oplossing van het me-
ningsverschill  over de betekenis van 'rechtsstaat' weinig kans maakt. 

222 Scheltema 1989, p. 15 en 12/3. 

233 Scheltema 1989, p. 22. 

244 Van der Hoeven 1989, p. 3. 
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Hiermeee is niet gezegd dat er over de beginselen waarmee Scheltema het 
variabelee deel van het rechtsstaatsbegrip vult, niet tot op zekere hoogte 
consensuss zou kunnen bestaan. Als men ze maar vaag houdt, en ze zo for-
muleertt dat ze nauwelijks vatbaar zijn voor meningsverschil. Wie is er tegen 
gelijkheid,, vrijheid, rechtszekerheid en democratie? Misschien meent men, 
métt Van der Hoeven, dat democratie niet in het rijtje thuishoort. Maar dat 
iss gemakkelijk op te lossen. Door democratie een andere plaats te geven dan 
inn de eenheidsconceptie van de rechtsstaat, zou de consensus weer zijn 
hersteld.. Dan is iedereen het weer met elkaar eens over de abstracte waar-
denn van de rechtsstaat. Dit zegt echter nog niets over een eventuele schei-
dingg der geesten in de rechtsstaatspraktijk van alledag. Het is aannemelijk 
datt daar alsnog rivaliserende concepties zullen ontstaan, anders gezegd: daar 
zall  blijken dat het rechtsstaatsbegrip niet slechts een constant, maar ook een 
variabell  deel heeft. 

Meerr op de praktijk gericht zijn de rechtsstaateisen die Scheltema zegt te 
hebbenn afgeleid uit de rechtsstaatsbeginselen. Hij meent dat de consensus 
overr de rechtsstaatsbeginselen - de doelen - kan overgaan op de rechts-
staatseisenn - de uit de doelen afgeleide middelen. Zijn benadering illustreert 
dee retorische kracht van een beroep op deductie. Hij verwacht dat zijn 
ordeningg zeer productief zal zijn: 'Start men [...] een redenering vanuit het 
rechtsstaatsbegripp en leidt men daaruit bepaalde consequenties af, dan is 
menn welhaast verzekerd van de algemene instemming met dat resultaat.'25 

Wiee onderkent dat hier geen sprake is van louter afleiding, zal zeggen dat 
dee redenering van Scheltema niet dwingt tot consensus over de meer prakti-
schee rechtsstaatseisen. 

Eenn grotere duidelijkheid in het rechtsstaatsdebat is niet te verkrijgen 
doorr een poging de maatstaven voor de evaluatie definitief te fixeren, want 
diee poging zal niet slagen, nog afgezien van het bezwaar dat men daardoor 
hett stimulerende meningsverschil zou gaan missen dat kenmerkend is voor 
hett rechtsstaatsbegrip als essentieel betwist begrip. Wat onomstreden is in 
hett rechtsstaatsbegrip, is wat het tot een gedeeld begrip maakt: in de beteke-
niss van 'rechtsstaat' zijn variabele evaluatiecriteria vervat met betrekking tot 
dee legitimerende binding van de staat aan het recht. Scheltema besteedt geen 
explicietee aandacht aan deze vaste kern van het rechtsstaatsbegrip. Dat is 
begrijpelijkk omdat zijn voorstel juist bedoeld is om een consensus te berei-
kenn die verder gaat dan deze kern. De binding van de staat aan het recht is 
voorondersteldd in zijn structurering van het rechtsstaatsbegrip met behulp 
vann beginselen en eisen die de evaluatieve criteria bieden voor die binding. 

255 Scheltema 1989, p. 13, 12. 


