
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Geregeld recht : een rechtspositivistische analyse van de rechtsstaat

Bos, A.M.

Publication date
2001

Link to publication

Citation for published version (APA):
Bos, A. M. (2001). Geregeld recht : een rechtspositivistische analyse van de rechtsstaat.
[Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam]. Ars Aequi Libri.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/geregeld-recht--een-rechtspositivistische-analyse-van-de-rechtsstaat(8e5feec7-be1c-41ee-ba1b-0f224eb73c0f).html


10. . 

Functiess van de heerschappij van algemeen recht 

Neumannss rechtsstatelijke antagonisme is opgelost, wanneer in de praktijk 
vann het recht aan het algemene recht een overwicht toekomt over het politie-
kee recht dat de uiting is van een rechtens ongebonden soevereine wil. Dan is 
err een situatie waarin de juridische gezagsdragers zich houden aan van 
tevorenn gestelde algemene rechtsnormen. Dan is, anders gezegd, de rechts-
praktijkk een aan rechtsregel gebonden beslissingspraktijk. Neumann houdt 
rekeningg met de mogelijkheid dat de binding aan algemeen recht in gewij-
zigdee omstandigheden een andere betekenis krijgt. Terwijl iemand als Hayek 
elkee afwijking van het abstract-algemene recht opvat als aantasting van de 
rechtsstaat,, fixeert Neumann de rechtsstatelijke betekenis van de heerschap-
pijj  van algemeen recht niet. De aanspraak van de klassiek liberale bourgeoi-
siee dat alleen haar staat, gekenmerkt door de heerschappij van abstract-
algemeenn recht, het karakter van een rechtsstaat heeft, wordt door hem 
afgewezen.. Die opvatting berust naar zijn zeggen op de theorie van Kant, 
waarinn de idee van de staat als zodanig de beperking tot algemene wetge-
vingg met zich meebrengt.1 

Bijj  de vraag naar de eventuele voortdurende legitimerende kracht van de 
heerschappijj  van algemeen recht gaat het Neumann om de waarden van een 
doorr rechtsregels geleide rechtspraktijk als zodanig, niet om de inhoud van 
dee bindende rechtsregels. In dit verband onderscheidt hij drie functies van 
dee heerschappij van het algemene recht in het klassieke liberalisme. De 
onderscheidingg van deze drie functies vormt het meest geciteerde deel van 
zijnn werk: het algemene recht vestigt en waarborgt persoonlijke gelijkheid 
vann mensen, het versluiert de bestaande machtsverhoudingen, en het maakt 
dee rechtspraktijk berekenbaar. Kortweg, de heerschappij van algemeen recht 
heeftt een ethische functie, een versluieringsfunctie, en een calculatiefunctie. 

Eenn aan rechtsregels gebonden rechtspraktijk kan nog andere waarden 
dienenn dan die Neumann noemt. Schauer bespreekt de volgende redenen 
voorr 'playing by the rules' in het algemeen, niet alleen in verband met het 
recht:: gelijkheid in de zin van fairness en rechtvaardigheid in verband met 
consistentie;; zekerheid, voorspelbaarheid en vertrouwen; efficiëntie van 

11 Neumann 1936/1986, p. 180. Zie vorig hoofdstuk onder C. 
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beslissingsprocedures;; vereenvoudiging van beslissingen en vermindering 
vann het risico van fouten; bevordering van systematische stabiliteit en veran-
keringg van een waardevol geachte status quo; intertemporele of horizontale 
verdelingg van beslissingsmacht en -arbeid; coördinatie en coöperatie met het 
oogg op gemeenschappelijke activiteiten.2 

Neumannn richt zich op de drie waarden die de meeste aandacht kregen 
vann de critici van het liberalisme in zijn tijd. Hij komt uiteindelijk tot de 
conclusiee dat bepaalde aspecten van de ethische functie en van de calculatie-
functiee van de heerschappij van het algemene recht ook na afloop van het 
klassiekee liberalisme nog rechtsstatelijk relevant zijn. Dit berust op de ver-
onderstellingg dat de desbetreffende behoeften nog steeds actueel zijn. Hij 
verwachtt ook dat ze actueel zullen blijven. Alleen op deze manier is te 
begrijpenn dat hij van bepaalde aspecten van de heerschappij van het algeme-
nee recht zegt dat zij wellicht 'eeuwigheidswaarde' hebben. Dat hebben zij 
niett uit zichzelf. Steeds betrekt Neumann de veranderende sociale, economi-
schee en politieke werkelijkheid bij de vraag of de heerschappij van algemeen 
rechtt haar rechtvaardigende rol voor staat en recht kan blijven vervullen. 
Hijj  geeft zodoende blijk van het inzicht dat Schauer als volgt uitdrukt: 'A 
rule-basedd decision is acontextual, but the determination of whether a 
decisionall  environment should employ acontextual decision-making is a 
decisionn that cannot itself be made acontextually. '3 

A.. Ethische functie 

Eenn prescriptieve regel geldt voor bepaalde gevallen die door een prescrip-
tievee generalisering tot gelijksoortige zijn bestempeld, zo stelt Schauer.4 Dit 
iss een opmerking die zou passen in Neumanns betoog over de geringe bete-
keniss van de heerschappij van algemeen recht als men haar slechts internju-
ridischh bekijkt. De ethische waarde van een binding van de staat aan alge-
meenn recht is niet af te lezen aan de gebondenheid aan rechtsregels als 
zodanig.. In het klassiek liberale rechtssysteem verkrijgt het algemene recht 
zijnn ethische functie doordat de eis van de heerschappij van algemene 
rechtsnormenn een bijzondere rol vervult. Via deze eis wordt namelijk vol-
genss Neumann de verbinding tot stand gebracht tussen de internjuridische 
vrijheidsopvattingg van de klassiek liberale rechtsopvatting en de liberaal 
filosofischee achtergrondideeén daarbij, met name van Locke en van Kant.5 

22 Schauer 1991, p. 135-166, 229-233. 

33 Schauer 1991, p. 228. 

44 Schauer 1991, p. 17v. 

55 Neumann 1936/1986, p. 124, 213, 257. 
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a.a. Gelijkheid en vrijheid 
Dee juridische vrijheidssfeer is binnen het rechtsdenken van het klassieke 
liberalismee alleen te begrijpen als een creatie van het politieke recht. Juridi-
schee vrijheid is niets meer dan de door het soevereine recht vrijgelaten 
ruimte.. Maar het vrijheidsbegrip van het filosofische liberalisme dwingt tot 
eenn bepaalde omvang van de juridische vrijheid en bepaalt het karakter van 
dee interventie in vrijheid. 

Inn het filosofische voorstatelijke vrijheidsrijk van zowel Locke als Kant 
geldtt de vooronderstelling dat mensen gelijkelijk vrij zijn. Volgens Neu-
mannn is de gelijkheidsachtergrond van het algemene recht zo vanzelfspre-
kendd geworden, dat men nauwelijks meer opmerkt dat deze berust op een 
bijzonderr mensbeeld. In de conceptie van voorstatelijke vrijheid ligt de notie 
beslotenn van een fundamentele persoonlijke gelijkheid van mensen als indi-
viduen.. Als de staat er is ten behoeve van de voorstatelijke gelijke vrijheid 
vann mensen, dan moet hun persoonlijke gelijkheid binnen de staat behouden 
blijven,, en daartoe dient de binding van de rechtspraktijk aan algemeen 
recht.. In de notie dat mensen persoonlijk als gelijken moeten worden be-
schouwd,, niet alleen in abstracto, maar ook in het concrete leven binnen 
actuelee staten, ligt volgens Neumann de ethische functie van het algemene 
recht.. Het is een waarde die mensen sociaal en politiek beschermt tegen 
statelijkk optreden dat hen niet als gelijke individuen zou behandelen. 

Dee juridische uitwerking van dit uitgangspunt is er in twee richtingen. 
Tenn eerste is er de bepaling van een gebied waarin ten behoeve van de 
vrijheidd statelijke inmenging geheel kan worden geweerd, in aansluiting bij 
hett vrijheidsbegrip van Locke. De juridische vrijheid krijgt binnen het state-
lijkee recht vorm doordat de staat juridisch optreden nalaat. Dit wordt even-
tueell  nog versterkt door in het positieve recht zelf opgenomen hindernissen 
tegenn statelijke rechtsactiviteit, vooral met behulp van speciale 
rechtstechniekenn op het gebied van de grondrechten. 

Hett behoort echter niet tot de klassiek liberale rechtsopvatting noch tot de 
liberalee filosofie, dat de staat niet zou mogen interveniëren in het maat-
schappelijkk leven, aldus Neumann.6 In de tweede plaats zijn er dan ook de 
voorwaardenn waaraan statelijke interventie moet voldoen terwille van het 
behoudd van de filosofische vrijheid. In deze tweede richting worden de 
juridischee voorwaarden vastgesteld die ervoor moeten zorgen dat het juridi-
schee optreden van de staat wordt beperkt tot interventies die voldoen aan de 
voorwaardee dat de gelijke vrijheid - en daarmee de persoonlijke, individuele 

66 De mening dat het klassieke liberalisme zich zou verzetten tegen statelijke interventie is 
gangbaar,, maar wonderlijk. Zowel bij Locke als bij Kant noopt de natuurstaat juist tot gezag-
hebbendee interventie in de samenleving. 
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gelijkheidd - van mensen binnen de staat bewaard blijft . In deze tweede 
richtingg vindt het klassiek liberale recht aansluiting bij zowel Locke als 
Kant,, zij het dat hun theorieën tot verschillende uitkomsten leiden. 

Lockess uitgangspunt is dat in de natuurstaat geen recht bestaat om arbi-
trairee inbreuk te maken op de vrijheid van anderen en dat een dergelijk 
rechtt derhalve niet kan worden overgedragen aan de staat. De juridische 
vormgevingg van dit uitgangspunt richt zich op de wijze waarop het positieve 
rechtt totstandkomt. Arbitrair statelijk optreden wordt voorkomen wanneer 
dee leden van de politieke gemeenschap instemmen met statelijke interventie 
inn hun vrijheid en eigendom. Zij moeten deze instemming als parlementaire 
wetgeverr vormgeven in duurzame en bekendgemaakte wetten. 

Dezee band tussen interveniërend statelijk optreden en een parlementaire 
herkomstt van het interveniërende recht ontbreekt bij Kant. Kant situeert de 
gelijkee vrijheid in de rechts- en staatsidee. Actieve interventie van de staat 
moett kunnen worden herleid tot algemene normen, op grond waarvan de 
vrijheidd van een ieder samen met die van alle anderen kan bestaan. Alleen 
eenn zo optredende staat is gericht op de verwerkelijking van de rechtsidee.7 

Hett resultaat is volgens Neumann dat het klassiek liberale rechtssysteem 
dee oplossing van het rechtsstatelijke antagonisme zoekt in een praktisch 
overwichtt van de rechtssfeer van de vrijheid, waarin de individuele mense-
lijkee gelijkheid wordt gewaarborgd. In de rechtssfeer van het soevereine 
politiekee recht kunnen naar willekeur individuele bevelen worden gegeven, 
all  dan niet in overeenstemming met algemene normen. Dat is niet meer 
mogelijkk wanneer binnen het positieve recht de fundamentele, voor statelijke, 
menselijkee gelijkheid moet worden bewaard. Algemene rechtsnormen krij-
genn door de filosofische achtergrondideeën een dubbele betekenis. Ze bevat-
tenn een impliciete verwijzing naar een sfeer van staatsonthouding, naar 
grondrechten.. Bovendien dienen ze als grondslag voor het optreden van de 
staatt buiten het gebied van de grondrechten of wanneer onder bijzondere 
omstandighedenn bemoeienis met grondrechtelijke vrijheid kan plaatsvinden. 
'Humann rights and the imputation of all acts of state intervention to general 
normss constitutes what is known as the Rule of Law, or, according to Ger-
mann terminology, the Rechtsstaatscharakter of the state', aldus Neumann.8 

b.b. Bestendige waarde van gelijkheid 
Dee theorieën van Locke en Kant zijn volgens Neumann alleen begrijpelijk 
tegenn de achtergrond van het bestaan van een harmonieuze sociale structuur 

77 Neumann (1936/1986, p. 7) stelt dat de definitieve scheiding van de liberale rechtsideolo-
giee en de democratische ideologie pas in de negentiende eeuw heeft plaatsgevonden. 
88 Neumann 1936/1986, p. 4. 
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mett relatief gelijk verdeelde klein- en middenschalige eigendom. In deze 
socialee structuur is ook de waarde van vrijheid voor de betrokken eigenaren 
gelijk.. Alleen bij deze vooronderstelling leidt begrenzing van de staatsbe-
voegdhedenn ter waarborging van vrijheid tot het vereiste van algemeen recht 
zoalss dit door Locke, maar vooral door Kant in de richting van gelijkheid is 
uitgewerkt.. Als de wetgever zich niet gelijkelijk met allen bezighoudt, 
doorbreektt hij de onderling gelijke verhoudingen. Daarmee overschrijdt hij 
dee grenzen van zijn aan - gelijke - vrijheid dienstbare rol. 

Bijj  Locke en Kant is de behoefte aan - en daarmee de waarde van - de 
heerschappijj  van algemeen recht de behoefte die bestaat onder de omstan-
dighedenn van het klassiek liberale rechtssysteem van het concurrentiekapita-
lisme.. Maar Neumann verzet zich tegen de stelling van Schmitt, dat de 
rechtenn op persoonlijke, politieke en economische vrijheid de kinderen zijn 
vann de moderne burgerlijke maatschappij van vrije concurrentie, en daarom 
kunnenn verdwijnen en moeten worden afgeschaft wanneer deze situatie niet 
meerr bestaat. Zelfs een oppervlakkige historische analyse toont volgens hem 
aann dat in elk geval persoonlijke en politieke rechten zijn bevochten en 
hebbenn bestaan lang voor het ontstaan van het economisch systeem van vrije 
concurrentie.99 Hij stelt dan ook dat de eis van de heerschappij van alge-
meenn recht de behoeften van het klassiek liberale rechtssysteem van het 
concurrentiekapitalismee overstijgt. Het algemene recht heeft een politiek en 
sociaall  beschermende functie in zijn relatie tot de achtergrondideeën over de 
fundamentelee persoonlijke vrijheid en gelijkheid van mensen. Deze waarde 
vann de heerschappij van algemeen recht bestaat ook nog na afloop van het 
economischee tijdperk van vrije concurrentie. 

Dee waarde van de heerschappij van algemeen recht bestaat slechts als 
uitdrukkingg van de concrete behoeften en verlangens van mensen. Daarom 
kann men er niet mee volstaan in abstracto over gelijke waardigheid van 
mensenn te spreken. Men moet erkennen dat gelijk gewicht toekomt aan de 
behoeftenn en verlangens van ieder mens afzonderlijk. Bij Locke en Kant 
levertt dit geen bijzondere problemen op door de vooronderstelde harmonieu-
zee samenleving met haar hoge graad van sociale gelijkheid. De rechtvaardi-
gingg van staat en recht met behulp van een verwijzing naar een gelijk ge-
wichtt van de behoeften en verlangens van mensen heeft echter potentieel 
destabiliserendee en desintegrerende effecten in een samenleving waarin 
mensenn zien dat hun verlangens niet gelijkelijk in het recht tot uiting ko-
men,, of dat hun behoeften niet gelijkelijk in het recht worden bevredigd, 
ookk al heeft dit recht de vorm van algemeen recht.10 

99 Neumann 1936/1986, p. 37-38, 257. 

100 Neumann 1936/1986, p. 5, 6. Terzijde is op te merken dat Neumann geen gebruik maakt 
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c.c. Gelijkheid en differentiatie 
Bijj  de ethische functie van de heerschappij van het algemene recht gaat het 
Neumannn om het gelijke gewicht van concrete, aan tijd en plaats gebonden 
behoeftenn en verlangens van mensen, hoezeer deze onderling ook verschil-
len.. Deze 'concrete gelijkheid' vraagt niet per se om verregaande juridische 
differentiatiee van verschillende groepen mensen met het doel om zo veel 
mogelijkk materiële, sociale gelijkheid te bewerkstelligen. Het streven naar 
materiëlee gelijkheid krijgt bij Neumanns nadruk op het gelijke gewicht van 
concretee behoeften en verlangens van mensen niet zonder meer de voorrang. 

Mensenn kunnen er bijvoorbeeld ook behoefte aan hebben dat zij door het 
rechtt worden vrijgelaten ook al betekent dit het instandblijven van materiële 
ongelijkheid.. En differentiatie op grond van door mensen zelf als rechtens 
relevantt gedefinieerde onderlinge verschillen is bijvoorbeeld te onderschei-
denn van differentiatie die, min of meer los hiervan, het gevolg is van bevor-
deringg van doeleinden die de staat met recht nastreeft. Bekend zijn in dit 
verbandd de kritische kanttekeningen in de sociale wetenschappen bij het 
rechtt van de verzorgingsstaat. Schuyt merkt op: 'Wanneer nu steeds verfijn-
deree rechtsregels worden gemaakt, zal het voor de rechtssubjecten steeds 
onduidelijkerr worden waarom de een wel door een rechtsregel wordt begun-
stigdd en de ander niet.' Daardoor worden volgens hem gevoelens van rela-
tievee deprivatie versterkt, evenals het gevoel overgeleverd te zijn aan de 
beschikkingsmachtt van niet bekritiseerbare instanties.11 En Hoekema zegt: 
'Off  deze maatschappijhervormingen niet als onbedoeld gevolg hebben dat 
mensenn juist extra vastgepind worden op hun 'anders'-zijn, dus als ongelijk-
waardigg worden gedoodverfd, is een vraag aan het beleid van vandaag.'12 

Hiertegenoverr staat de kritiek, vooral in bepaalde stromingen binnen het 
feminisme,, dat er in de juridische inrichting van de samenleving een gebrek 
aann sensitiviteit heerst voor wat van direct belang is in het concrete samen-
levenn van mensen. Pessers verwerpt het gelijkheidsbeginsel ten behoeve van 
meerr empathische aandacht voor de contextuele bijzonderheden van de 
directee leefomgeving van mensen. 'Tegenover de kwantificerende, abstrahe-
rendee en objectiverende strekking van het gelijkheidsbeginsel wordt een 
perspectieff  ontwikkeld waarvan relationaliteit, narrativiteit, contextualiteit en 
communicatiee de trefwoorden zijn.'13 

vann het denkbeeld van een gelijkheidsbelofte in het algemene recht. De gelijkheidsbelofte ligt 
niett in het positieve algemene recht als zodanig, maar wordt gedaan bij de rechtvaardiging van 
hett positieve recht, door degenen die het rechtvaardigen. 
111 Schuyt 1983, p. 215. 

122 Hoekema 1991, p. 19. 

133 Pessers 1999, p. X. 
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Inderdaadd abstraheren regels van de directe levenservaringen van mensen. 
Maarr het is geen noodzakelijk kenmerk van regels zelf, dat zij dit op botte, 
onderdrukkendee wijze doen. Niet het gelijkheidsbeginsel als zodanig zou het 
doelwitt moeten zijn van de kritiek. In plaats daarvan zou men moeten letten 
opp de selectieve beslissingen over wat gelijksoortig is, in de terminologie 
vann Schauer: de prescriptieve generaliseringen. Binnen het feminisme wordt 
ookk dit inzicht verwoord. Minow schrijft: 'Boundaries and categories of 
somee form are inevitable. They are necessary to our efforts to organize 
perceptionss and to form judgments. But boundaries are also points of con-
nection.. Categories are humanly made, en mutable. The differences we 
identifyy and emphasize are expressions of ourselves and our values. What 
wee do with difference, and whether we acknowledge our own participation 
inn the meanings of the differences we assign to others, are choices that 
remain.'14 4 

Hierr komt nog bij dat het zoveel mogelijk vermijden van aan regels 
gebondenn beslissingen niet steeds een geschikte strategie lijk t ter bevorde-
ringg van de gewenste contextuele sensitiviteit. Lockes standpunt was dat 
arbitrairr statelijk optreden wordt voorkomen wanneer de leden van de poli-
tiekee gemeenschap zelf instemmen met statelijke interventie in hun vrijheid 
enn eigendom. Schauer laat zien dat een binding aan regels ten dienste kan 
staann van een verdeling van beslissingsmacht en -arbeid met een bescheiden 
roll  voor degene die in een concrete situatie de beslissing neemt. Zonder 
regelss telt alleen het oordeel van de onmiddellijke beslisser. 'Het particula-
ristischee kijken naar elk relevant aspect van onmiddellijke ervaring is onge-
bonden,, onbescheiden, respectloos, en misschien zelfs arrogant'; en: "T m 
inn charge here" and "Let me do it, dear" are the attitudes of those who 
thinkk they understand everything and need not accede to the decision-
makingg abilities of others.'15 

d.d. Internjuridische formele gelijkheid 
Dee vraag kan opkomen of de ethische functie van het algemene recht bij 
Neumannn wellicht mede steunt op een of andere notie van formele recht-
vaardigheid.. Correcte toepassing van een algemene rechtsnorm, een rechts-
regel,, leidt tot onpartijdige en gelijke behandeling van individuele gevallen 
binnenn het toepassingsbereik van de norm. Het beginsel van 'gelijkheid voor 

144 Minow 1990, p. 390; zij bepleit het behoud van het 'rights discourse', zij het anders 
gevoerdd dan tot nu toe, vgl. p. 382: 'The shortfalls in traditional rights analysis, for those 
whoo question assignments of difference and legacies of stigma, are its insistence on proof of 
similarityy with a given "norm" and its defense of the private power of people entrusted with 
thee care of others.' 
155 Schauer 1991, p. 162 nt. 25. 



1366 FUNCTIES VAN DE HEERSCHAPPIJ VAN ALGEMEEN RECHT 

dee wet' duidt op deze formeel gelijke behandeling van gelijke gevallen 
'zonderr aanzien des persoons'. Hierin wordt vaak een beginsel van formele 
rechtvaardigheidd gezien. 

Neumannn zou dit standpunt mijns inziens niet onderschrijven. Heerschap-
pijj  van algemeen recht heeft geen legitimerende kracht alleen al doordat de 
internjuridischh correcte toepassing van algemeen recht leidt tot formeel 
gelijkee behandeling van gelijke gevallen. Neumann past wat deze kwestie 
betreftt beter in het gezelschap van Kelsen en Schauer dan van Hart. 

Hett standpunt van Hart is op te maken uit zijn betoog over de noodzake-
lijkee natural justice in de rechtspraktijk. Hart ziet in de formele gelijkheid 
vann de correcte toepassing van algemeen recht een minimaal noodzakelijk 
verbandd tussen recht en rechtvaardigheid. Zijn redenering verloopt als volgt. 
Eenn rechtssysteem vereist het bestaan van algemene regels. Een algemene 
regell  kan men slechts toepassen door gevallen te beslissen aan de hand van 
dee criteria van die regel. Door zo te beslissen behandelt men een geval dat 
onderr de regel valt, gelijk aan andere gevallen binnen het toepassingsbereik 
vann de regel. Hierdoor behandelt men gevallen gelijk op een door het recht 
gebodenn wijze. Welnu, gelijke behandeling van gelijke gevallen is tevens 
eenn essentieel element van het rechtvaardigheidsbegrip. Door het (algemene) 
rechtt toe te passen doet men dus iets wat de rechtvaardigheid gebiedt. Aldus 
impliceertt het begrip recht een rechtvaardigheidsbeginsel in de toepassing 
vann algemene regels op bijzondere gevallen.16 

Kelsenn maakt korte metten met elke associatie van formele gelijkheid in 
rechtstoepassingg met rechtvaardigheid. Hij stelt dat het rechtsbeginsel dat 
gebiedtt gelijken gelijk en ongelijken ongelijk te behandelen, geen beginsel 
vann rechtvaardigheid is, ook niet van formele rechtvaardigheid. Het is een 
beginsell  van logica. Het gebod van gelijke behandeling van gelijke gevallen 
iss immers slechts de logische consequentie van het algemene karakter van 
eenn norm die voorschrijft dat bepaalde individuen onder bepaalde omstan-
dighedenn op bepaalde wijze behandeld moeten worden. Wat men gewend is 
hett formele gelijkheidsbeginsel te noemen, het beginsel van gelijkheid voor 
dee wet, is geen rechtvaardigheidsbeginsel.17 

Schauerr drukt zich zo mogelijk nog scherper uit. Hij vergelijkt het beslis-
senn volgens regels met het beslissen met inachtneming van alle relevante 

166 Hart 1961, p. 160-161, 206-207 en Hart 1983, p. 81, 114. Hart heeft zelf overigens later 
enigee twijfel over de houdbaarheid van zijn stelling uitgesproken, zie 'Introduction', in: Hart 
1983,, p. 18. Zie Lyons (1984, p. 84) voor een onderscheid tussen de procedurele 'natural 
justice'' in correcte rechtstoepassing en de bijzondere opvatting over rechtstoepassing die 
Lyonss karakteriseert als 'strict adherence', waarbij men ervan uitgaat dat een rechter onrecht-
vaardigg handelt als hij zich niet strikt aan de voorschriften van het recht houdt. 

177 'Das Problem der Gerechtigkeit', Anhang in Kelsen 1960, p. 393-397. 
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omstandighedenn van een geval. Een regel abstraheert van de bijzondere 
omstandighedenn door te generaliseren. De bewering dat de algemeenheid 
vann regels de gelijke behandeling van gelijke gevallen bevordert, is volgens 
Schauerr loos. 'When rule-based decision-making prevails, what increases is 
thee incidence of cases in which relevantly different cases are treated similar-
ly,, and not the incident of cases in which like cases are treated alike. [...] 
[I] ff  cases are unalike under a substantive theory of decision, then not only 
doo we not need rules to treat them as unalike, but the existence of rules may 
preventt us from doing so. Thus there is nothing essentially just about rule-
basedd decision-making.'18 

Neumannss opvatting over de ethische functie van algemeen recht komt 
hett dichtst in de buurt bij het standpunt van Kelsen en Schauer. Heerschap-
pijj  van algemeen recht ontleent geen legitimerende kracht, hoe gering ook, 
aann de in correcte toepassing van algemeen recht vervatte formeel gelijke 
behandelingg van gelijke gevallen. De tegenovergestelde interpretatie zou 
leidenn tot het niet zo aannemelijke resultaat dat al een zekere rechtvaardi-
gingg van recht bestaat, zodra rechtstoepassing foutloos is, ook als de wetge-
verr zijn normen slechts dankzij zijn formuleringskunst de vorm van alge-
meenn recht heeft gegeven. 

Hierr komt nog bij dat Neumann er niet zoals Hart bij voorbaat vanuit 
gaatt dat algemeenheid kenmerkend is voor recht. Integendeel, het is juist 
eenn kwestie van zelfbinding wanneer de rechtspraktijk verloopt volgens 
regels.. In dat geval is er een antwoord nodig op de vraag waarom zulke 
regelgebondenheidd legitimerend kan werken.19 Voor de ethische functie die 
Neumannn aan het algemene recht toekent, is niet het formele gelijkheidsbe-
ginsell  van de correcte regeltoepassing doorslaggevend, maar het - internju-
ridischh niet noodzakelijke - verband van algemeenheid van recht met de 
fundamentelee persoonlijke gelijkheid van mensen die een rol speelt in de 
achtergrondideeënn bij het positieve algemene recht. 

Dee tegenstelling die men vaak aanbrengt tussen formele en materiële 
gelijkheidd berust, ook vanuit Neumanns theorie bezien, op een misverstand. 
Degenenn die spreken over de 'loze' formele gelijkheid voor de wet hebben 
gelijk,, als zij daarmee bedoelen dat het beginsel van gelijkheid voor de wet 
geenn rechtvaardigheidsbeginsel is. Problematisch is het echter als men zegt 

188 Schauer 1991, p. 137. 

199 Ook Rawls gaat er niet op voorhand van uit dat algemeenheid kenmerkend is voor recht. 
Hijj  stelt dat algemeenheid van recht, en daarmee de toepassing van regels, wenselijk is. 
Volgenss Rawls (1971, p. 235, 237-238) wordt de conceptie van formele rechtvaardigheid, de 
regelmatigee en onpartijdige uitvoering van publieke regels, de rule of law wanneer deze 
conceptiee wordt toegepast op het rechtssysteem. Vanuit Neumanns theorie gezien heeft hij 
hiermeee nog niet aangegeven waarom deze rule of law een legitimerende werking heeft. 
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datt de differentiatie in het recht tussen groepen mensen te maken heeft met 
eenn vervanging van het beginsel van formele gelijkheid door het beter op 
concretee sociale omstandigheden afgestemde beginsel van materiële gelijk-
heid.. Als dit de achtergrond is van de kritiek op de loosheid van formele 
gelijkheid,, is ze verkeerd gericht. Ze zou gericht moeten zijn op de inhoud 
vann de regels, op een ongewenste dominantie van bepaalde soorten criteria 
diee bij de prescriptieve generaliseringen worden gebruikt, niet op de binding 
aann regels als zodanig. Alleen doordat vergeten wordt dat in de algemene 
normenn een ooit gekozen materiële vergelijkingsmaatstaf een rol speelt, 
komtt formele gelijkheid tegenover materiële gelijkheid te staan.20 

Hett beginsel van formele gelijkheid wordt niet afgeschaft als materiële 
gelijkheidd wordt bevorderd. Hoe ver men ook differentieert ter bevordering 
vann materiële gelijkheid, formele gelijkheid blijf t bestaan in de gelijke be-
handelingg van gelijke gevallen, een gelijkheid die gerelateerd is aan de 
criteriaa voor vergelijking in het gedifferentieerde recht. Verfijning van de 
criteriaa leidt vanuit het gezichtspunt van formele gelijkheid tot meer gelijk-
heden,, en tot evenzovele ongelijkheden. 

B.. Versluieringsfunctie 

Dee tweede functie van de klassiek liberale heerschappij van het algemene 
rechtt is de versluieringsfunctie. Voor het grootste gedeelte is de kritiek op 
dee ideologie van het algemene recht overbekend. Ik zal mij dan ook beper-
kenn tot een aantal opmerkingen die meer in het bijzonder van belang zijn 
voorr vragen van rechtsstatelijke rechtvaardiging. De verhulling van de 
dominantiee van bepaalde belangen vindt volgens zijn verspreide opmerkin-
genn op drie manieren plaats.21 

Dee eerste manier heeft te maken met de totstandkoming van het recht. 
Hett adagium rule of law, not of men stelt kernachtig het respect voor recht 
voorop.. Doordat het recht als zodanig als respectabel wordt voorgesteld, 
wordenn de mensen in het recht onzichtbaar, aldus Neumann. Het feit wordt 

200 Men zegt wel dat het gelijkheidsbeginsel niet beperkt kan worden tot formele gelijkheid 
voorr de wet, omdat het tevens ongerechtvaardigd onderscheid verbiedt. Ondanks een zekere 
schijnn van het tegendeel, zo merkt Brouwer (1992, p. 187) op, is ook deze vorm van gelijk-
heidd formeel. Alles draait namelijk om de waarden en beginselen die men als vergelijkings-
maatstaff  hanteert en zodoende met het gelijkheidsbeginsel verbindt. Pas het beroep op zulke 
maatstavenn maakt het mogelijk om ongerechtvaardigde verschillen in behandeling te onder-
scheidenn van gerechtvaardigde. 

211 Neumann 1936/1986, p. 125, 149, 213, 254. Het is opmerkelijk, maar gezien het bespro-
kenee in de vorige paragraaf begrijpelijk dat Neumann, als hij de versluieringsfunctie be-
spreekt,, niet op de gebruikelijke wijze verwijst naar de 'loosheid' van het beginsel van forme-
lee gelijkheid. 
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verhuldd dat het recht door en voor mensen wordt gemaakt. De aandacht 
wordtt afgeleid van de vraag wie de 'meerderheid' is die als wetgever het 
algemenee recht stelt. En niet langer is zichtbaar, wie degenen zijn wier 
belangenn bij uitstek in het algemene recht worden behartigd, of ze nu wel of 
niett deelhebben aan de wetgevende macht. Tegenwoordig legt men het 
accentt ook wel anders: de uitsluiting van alle anderen wordt verborgen. 
Degenenn die gelijkelijk als deelnemers aan het liberale sociale contract 
wordenn gedacht, en die zijn vertegenwoordigd in het proces van wetgeving 
off  wier gelijke vrijheid moet worden gewaarborgd door algemeen recht, zijn 
niett werkelijk allen. Grote groepen mensen, waaronder vrouwen en econo-
mischh afhankelijke werkers zijn uitgesloten van het sociale contract.22 

Inn de tweede plaats versluiert de klassiek liberale heerschappij van alge-
meenn recht de realiteit van economische ongelijkheid en klassenconflict in 
eenn economisch systeem van vrije concurrentie en een klassenmaatschappij. 
Dee aanname van een belangenharmonie onder de groepen die de staat vor-
men,, is volgens Neumann een van de belangrijkste manieren waarop de 
versluieringg plaatsvindt van de dominantie van specifieke belangen. Ook 
Kantss impliciete verdediging van concurrentievrijheid is alleen als zinvolle 
rechtvaardigingg van staat en recht te beschouwen op grond van de vooron-
derstellingg van een fundamentele harmonie van belangen. Die vooronderstel-
lingg is kenmerkend voor theoretici van het burgerlijk liberale recht, en staat 
inn verband met de economische theorie van het klassieke liberalisme. Men 
ontkentt niet dat er zowel egoïstische als sociaal voelende mensen zijn. Het 
probleemm is juist hoe, onder erkenning van dit ervaringsfeit, een maatschap-
pijj  kan worden geconstrueerd waarin eigenbelang en algemeen belang sa-
mengaan.. De klassieke oplossing voor dit probleem geeft Adam Smith: het 
nastrevenn van individueel eigenbelang leidt automatisch, op grond van een 
wereldplan,, tot de realisering van het algemeen belang. De behartiging van 
hett individuele belang is niet meer dan een middel, zij het het enige middel, 
voorr de realisering van het algemeen belang. Door een 'invisible hand' 
wordtt iemand die alleen uit is op eigen voordeel, ertoe geleid een doel te 
bevorderenn dat geen onderdeel van zijn intentie was.23 

Hett derde en laatste aspect van de versluieringsfunctie van de heerschap-
pijj  van het algemene recht is gerelateerd aan de ethische functie ervan. Het 
klassiekk liberale recht is het recht van de concurrentie-economie. Het econo-
mischee systeem met de bijbehorende eigendomsorde wordt nu zelf bekleed 

222 Zie bijv. Shanley/Pateman 1991 en Gunning 1991 voor de constructie van de uitsluiting 
vann vrouwen. 
233 Neumann 1936/1986, p. 188-193. Neumann (1936/1986, p. 189) vat de vooronderstelling 
vann de belangenharmonie niet op ats bedrog; hij meent dat steeds sprake is van een combinatie 
vann overtuiging en ervaring. 
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mett de morele waardigheid die verbonden is met de ethische functie van het 
algemenee recht. Het lijk t in overeenstemming met een onontkoombaar mo-
reell  beginsel en dus van eeuwige waarde. Dit aspect is volgens Neumann 
voorall  bij Kant goed te zien. Kant kent de status van universele ethische wet 
toee aan de handhaving en volledige ontwikkeling van de particuliere eigen-
dom.. Binnen de universaliteitsaanspraak van de algemene wet staan alterna-
tievenn niet open. Zodoende wordt de bestaande eigendomsorde door de 
doctrinee van de algemene wet vereeuwigd. Dit betekent niet dat binnen die 
ordee geen wijzigingen meer kunnen optreden. Wijzigingen kunnen echter 
alleenn betrekking hebben op de bestaande eigendom. Alleen verschuiving, 
herverdelingg binnen de gegeven eigendomsorde is mogelijk. Anders gezegd: 
hett objectieve recht van de staat moet de bestaande subjectieve rechten 
volgen,, het kan niet zelf nieuwe subjectieve rechten creëren, het kan niet -
bijj  wijze van anachronistisch voorbeeld - naburige rechten in het objectieve 
auteursrechtt introduceren.24 

Volgenss Neumann maakt Schmitt gebruik van dit laatste aspect van de 
versluieringsfunctiee van de heerschappij van het algemene recht om de 
liberalee rechtsstaatsgedachte volledig af te wijzen. Schmitt erkent de verslui-
eringsfunctiee en combineert die met een ontkenning van de ethische functie 
vann de heerschappij van algemeen recht. Hij probeert aan te tonen dat de 
heerschappijj  van het algemene recht geen uitdrukking geeft aan een univer-
selee morele waarde, maar uitsluitend de belangen dient van het concurren-
tiekapitalisme.. Na afloop daarvan kan de suprematie van het algemene recht 
dann ook worden afgeschaft. Het rechtsdenken in de theorie en de praktijk 
vann de burgerlijke rule of law is volgens Schmitt niets anders dan Situati-
ons-Jurisprudenzons-Jurisprudenz en wijkt daarin niet af van elk ander rechtsdenken. Dit is 
inn overeenstemming met het wezenlijke karakter van recht: recht is niets 
anderss dan een mysterieuze techniek voor de verovering en handhaving van 
macht.255 Op deze wijze gaat volgens Neumann bij Schmitt tegelijkertijd de 
ethischee functie van het algemene recht verloren die bestaat in de bescher-
mingg van een fundamentele persoonlijke gelijkheid van mensen. 

C.. Calculatiefunctie 

Dee derde en laatste functie van de heerschappij van het algemene recht in de 
periodee van het klassiek liberale recht is de calculatiefunctie. De suprematie 

244 Arbeidswaardetheorieën over het ontstaan van eigendom worden hiermee impliciet afge-
wezen.. Wanneer eigendom door arbeid ontstaat, is de hoeveelheid eigendom immers niet 
gefixeerd. . 

255 Neumann 1936/1986, p. 6, 283-285. 
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vann algemeen recht draagt in deze periode bij aan de vervulling van een 
concretee behoefte aan voorspelbaar en zeker recht op economisch gebied. 

Wanneerr Neumann de calculatiefunctie van de heerschappij van algemeen 
rechtt aan de orde stelt, maakt hij gebruik van Webers onderscheid tussen 
irrationaliteit,, formele rationaliteit en materiële rationaliteit van de rechts-
praktijk.266 Kenmerkend voor formeel rationeel recht is dat het berekenbaar 
iss op grond van zijn eigen eigenschappen. Men kan met internjuridische 
overwegingenn volstaan voor het antwoord op de vraag wat rechtens is. De 
klassiekk liberale rechtsstaatseis komt neer op de eis dat individuele rechtsbe-
slissingenn zijn af te leiden uit algemene rechtsnormen zonder dat men aange-
wezenn is op buitenjuridische overwegingen. Degenen die het recht toepassen 
zijnn uitsluitend aan het recht gebonden. 

Mett betrekking tot de ethische functie van het algemene recht kon Neu-
mannn zonder veel moeite verdedigen dat deze ook na afloop van het klassiek 
liberalee tijdperk rechtsstatelijk relevant is. Met betrekking tot de calculatie-
functiee laat hij zien dat dat moeilijker is.27 

a.a. Concurrentie- en monopoliekapitalisme 
Voorr de calculatiefunctie van het algemene recht in de klassiek liberale 
periodee van het concurrentiekapitalisme is opnieuw het gelijkheidsaspect van 
hett algemene recht doorslaggevend. Gelijke concurrenten hebben een ge-
meenschappelijkk belang bij instandhouding van de onderlinge gelijkheid, 
hoezeerr ze ook concurreren. Er is een gemeenschappelijk belang dat afspra-
kenn worden nagekomen, zonder een voortdurende dreiging dat interventie in 
gemaaktee afspraken zal plaatsvinden op basis van - relatief kleine -
machtsverschillen.. In het concurrentiekapitalisme, met een groot aantal 
concurrentenn van ongeveer gelijke concurrentiekracht, moet men met zeker-
heidd kunnen verwachten dat contracten zullen worden nagekomen. Het 
daarbijj  passende recht moet algemeen naar inhoud, duidelijk, ondubbelzin-
nigg en volledig zijn. Rechtspraak moet terwille van een exclusieve gebon-
denheidd aan het algemene recht in onafhankelijkheid geschieden. Interventie 
vann de staat door wijzigingen van het recht moet calculeerbaar zijn. Dat 
betekentt volgens Neumann ten eerste dat de interventie niet met terugwer-
kendee kracht mag plaatsvinden, omdat anders opgewekte verwachtingen 
wordenn gefrustreerd.28 Ten tweede mag de staat niet buiten het recht om 

266 Zie hoofdstuk 7. 

277 Neumann 1936/1986, p. 44, 213, 256-257, 278-283. 

288 In een gesloten rechtssysteem is het beroep op opgewekte verwachtingen sterker dan in 
eenn open systeem; calculatie kan plaatsvinden op grond van het beginsel dat toegestaan is wat 
niett verboden is. 
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interveniëren.. Tenslotte mag de staat niet door middel van individuele 
rechtsnormenn interveniëren, omdat elke individuele interventie de onderlinge 
gelijkheidd van de concurrenten aantast. 

Inn een economie die door monopolies - in concern- of kartelvorm -
wordtt gekenmerkt, ontvalt de maatschappelijke gelijkheidsbodem aan de 
calculatiefunctiee van het abstract-algemene recht, terwijl tegelijkertijd de 
economischee behoefte aan calculeerbaar recht afneemt. De vele vrije, con-
currerendee ondernemers maken plaats voor ondernemers die meer als functi-
onarissenn van de ondernemingen worden beschouwd. De economische basis 
vann het belang van afspraken wordt zwakker. Interne marktrelaties worden 
minderr gekarakteriseerd door op wilsbeslissingen gebaseerd contract, en 
meerr door feitelijke relaties van macht en onderworpenheid. De monopolist 
kann het stellen zonder hulp van het recht. Zijn economische machtspositie is 
voldoendee substituut voor de juridische dwangmacht van de staat. 

Neumannn is ambivalent in zijn waardering van de calculatiefunctie van 
algemeenn recht buiten de context van het economische concurrentiesysteem. 
Hijj  stelt enerzijds dat de berekenbaarheid van staatsoptreden altijd te prefe-
rerenn is boven onvoorspelbaar overheidshandelen. Berekenbaarheid van 
rechtt is niet een exclusief klassiek liberale waarde. Anderzijds echter stelt 
hijj  dat de economische behoefte aan de calculatiefunctie van het algemene 
rechtt verzwakt of zelfs verdwijnt na afloop van het economisch systeem van 
volledigee concurrentie. Hiertegenover staat weer dat het formeel rationele 
rechtt door zijn sterke band met gelijkheid tevens de economisch zwakkere 
kann beschermen. Bij het beginsel van contractsvrijheid is er bijvoorbeeld 
steedss ook de tendens om contractsposities gelijk te houden en 
machtsmisbruikk bij het aangaan van overeenkomsten tegen te gaan. Boven-
dienn maakt de contracts- en handelsvrijheid de intrede van nieuwkomers 
mogelijk,, die gevestigde monopolistische posities in gevaar kunnen bren-
gen.29 9 

299 Neumanns argumenten doen denken aan het hedendaagse debat over de wenselijkheid van 
vrije,, niet door monopolies beheerste markten, en ook aan het oudere debat over de januskop 
vann het recht als instrument voor sociale verandering. Vgl. Abel 1982, p. 10, 11: 'Forma-
lismee kan geregeld een bruikbaar wapen voor machtelozen zijn, als een zwaard. Het kan 
gelijkheidseisenn rechtvaardigen, of sociale verandering die volgens formele procedures ver-
looptt legitimeren. Maar er pleit veel tegen formalisme als strategie voor progressieve politiek 
[...].. Kapitalisten zijn gewend om de neutraliteit van formele procedures te gebruiken voor 
hunn eigenbelang, wat iets anders is dan het gebruik ervan voor sociale verandering. Als een 
schildd is formalisme even dubbelzinnig. Formalisme beschermt niet alleen de machtelozen, het 
maaktt het ook de machtigen mogelijk zich tegen staatscontrole te verzetten.' 
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b.b. Unieke situaties en de opening van het algemene recht 
Neumannss ambivalentie over de waarde van de calculatiefunctie van alge-
meenn recht buiten de context van de klassiek liberale concurrentie-economie 
wordtt gevoed door een politiek bezwaar tegen handhaving van de eis van 
algemeenheidd van het recht buiten de gelijkheidscondities van het concurren-
tiekapitalisme. . 

Dee vraag of de wetgever is gebonden aan een algemeenheidseis, komt 
volgenss Neumann pas op wanneer de wetgever met de unieke situaties van 
monopoliess wordt geconfronteerd. Een bijzondere politieke lading verkrijgt 
dezee vraag na de invoering van het algemeen kiesrecht. Hij beschrijft hoe de 
doctrinee in Duitsland de stelling ontwikkelde dat de constitutionele formule 
vann 'gelijkheid voor de wet' niet alleen betrekking heeft op correcte toepas-
singg van recht 'zonder aanzien des persoons' door rechters en administratie. 
Menn verdedigt dat ook de wetgever gebonden is aan dit gelijkheidsbeginsel. 
Menn stelt dat het gelijkheidsbeginsel de algemeenheid van wetten vereist, en 
datt aan het vereiste van algemeenheid slechts is voldaan als zowel de sub-
jectsomschrijvingg als de handelingsomschrijving algemeen is.30 

Hett is van de houding van rechters afhankelijk, zo merkt Neumann op, of 
eenn in de doctrine voorgestelde gebondenheid van de wetgever ook werke-
lij kk binnen het recht wordt geëffectueerd. Het toetsingsgedrag van rechters 
wordtt buitengewoon belangrijk. Begin jaren twintig besliste de hoogste 
Duitsee rechter volgens hem plotseling, dat hij zich altijd reeds bevoegd had 
geachtt parlementaire wetten te toetsen op hun overeenstemming met de 
constitutie,, en dat hij wetgeving dus kon toetsen aan het gelijkheidsbeginsel. 
Dee wetgever werd aldus internjuridisch aan een bepaalde rechterlijke inter-
pretatiee van het gelijkheidsbeginsel gebonden.31 

300 Dit zijn strengere eisen voor algemeenheid van recht dan bijvoorbeeld bij Rousseau en 
Austinn voorkomen, die beide kiezen voor één van deze criteria voor algemeenheid. Rousseau 
gebruiktt een criterium van algemeenheid van recht dat alle nadruk iegt op algemeenheid naar 
persoon:: de wetgever mag wel privileges instellen, maar deze niet aan bepaalde personen 
toekennen;; zie hoofdstuk 9 onder B. Austin maakt onderscheid tussen een command als law of 
rule,rule, en een command als occasional or particular command. De algemeenheid van de com-
mandmand als law of rule heeft slechts betrekking op de handelingen die geboden of verboden zijn. 
Hett is voor de algemeenheid van een rechtsbevel niet nodig dat het zich richt tot een klasse 
vann mensen, of mensen in het algemeen. De command als law I rule kan ook gericht zijn aan 
bijzonderee individuen, particuliere ondernemingen of administratieve organen. Neumann 
1936/1986,, p. 220; vgl. Austin, The Province of Jurisprudence Determined (1832), besproken 
doorr Cotterrell 1989, p. 59-60. 

311 Neumann 1936/1986, p. 273-278. Dit was volgens Neumann niet de enige internjuridische 
bindingg van de parlementaire wetgever die in deze periode door de rechter werd ingevoerd. 
Dee rechter die zichzelf het constitutionele toetsingsrecht had toegekend, gebruikte dit toet-
singsrechtt eveneens om het 'voorbehoud van de wet' bij de grondrechten af te zwakken, en 
zelfss om grondrechten naar hun aard niet-amendeerbaar door welke wetgever dan ook te 
verklaren.. Door deze rechterlijke stellingname naderde de Duitse rechtspraak volgens Neu-
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Eenn wetgever die in zijn wetgevende activiteit aan dit zo geïnterpreteerde 
gelijkheidsbeginsell  is gebonden, kan de unieke situaties van monopolies niet 
bereikenn door als een 'gesluierde wetgever' zijn wetten algemeen te formu-
lerenn in overeenstemming met de specifieke idealen van de formele rationa-
liteitt van recht. Dit wil volgens Neumann echter niet zeggen dat hij ge-
dwongenn is om geheel af te zien van de regulering van de unieke situaties. 
Dee wetgever kan gebruik gaan maken van vage termen en open normen. 
Daardoorr kan hij degenen die het nog steeds algemeen, maar niet meer 
exactt geformuleerde wetgeversrecht moeten toepassen, opdragen met de 
bijzonderee omstandigheden van het unieke geval rekening te houden. De 
rechtstoepasserr wordt dan alleen gebonden door globale aanwijzingen van de 
wetgever. . 

Ditt alternatief heeft gevolgen voor de aard en omvang van de internjuridi-
schee binding aan het algemene recht en dus voor de rationaliteit van de 
praktijkk van het positieve recht. Aan het algemeen geformuleerde recht 
komtt niet meer de volledige heerschappij toe over de beslissingen in concre-
tee gevallen. De suprematie van het algemene recht gaat gedeeltelijk verlo-
ren,, omdat de rechtstoepasser zijn beslissing niet meer geheel op het vooraf-
gaandee algemene recht kan baseren. Er is sprake van een 'deformalisering' 
vann het algemene recht, waardoor de internjuridische berekenbaarheid van 
dee praktijk van het recht afneemt. Het is een afname van berekenbaarheid 
diee onlosmakelijk verbonden is met de wijziging van de economische om-
standigheden.. Dit is een van de redenen waarom Neumann de calculatie-
functiee van het klassiek liberale ideaal van heerschappij van algemeen recht 
niett zonder meer relevant acht na afloop van de sociale en economische 
conditiess van het klassiek liberale rechtssysteem. 

Hett is de vraag of het nieuwe, open algemene recht van de wetgever 
wellichtt een nieuwe rationaliteit en een nieuwe calculeerbaarheid van recht 
oplevert.. Weber is van mening dat open rechtsnormen de rechters verwijzen 
naarr buitenjuridische, maar nog steeds algemene normen. Hij meent dat 
rechterss aan deze buitenjuridische algemene normen zijn gebonden. Op 
grondd van deze gebondenheid komt hij tot de conclusie dat de praktijk van 
hett open recht materiële rationaliteit bezit. Neumann zegt Weber op dit punt 
tee willen corrigeren.32 Hij is het eens met Weber waar deze de internjuridi-
schee binding van de rechter aan algemene normen, juridische of buitenjuri-
dische,, als doorslaggevende factor voor de rationaliteit van de rechtspraktijk 

mannn sterk die van de Verenigde Staten. Vgl. de bespreking door De Lange (1994, p. 71) van 
dee 'conservatieve variant van rechterlijk activisme, voornamelijk ter bescherming van econo-
mischee belangen en eigendomsrecht'. 
322 Neumann 1936/1986, p. 269-272, 279-281; zie ook hoofdstuk 7 onder F. 
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beschouwt.. Maar hij stelt ook dat wanneer de binding van de rechter aan 
algemeenn recht met formeel rationeel karakter is verdwenen, het van andere 
omstandighedenn gaat afhangen of de aanwijzingen van de wetgever nog 
resulterenn in een binding van de rechter op grond waarvan calculatie moge-
lij kk is. 

c.c. Pluralisme, monopolies en de irrationaliteit van de rechtspraktijk 
Dee rationaliteit en voorspelbaarheid op één deelgebied van het recht is niet 
bepalendd voor het rationaliteitsgehalte van een ander rechtsgebied; het is van 
belangg om het recht niet als homogeen geheel te zien. Neumann licht dit toe 
mett voorbeelden uit zijn belangrijkste praktijkgebieden, het ondernemings-
rechtt en het arbeidsverhoudingenrecht. 

Hijj  geeft onder meer het volgende voorbeeld uit het arbeidsverhoudingen-
rechtt in de collectivistische, door erkenning van paritaire belangenverhou-
dingenn gekenmerkte Weimar-democratie tot ongeveer 1930. Op grond van 
artikell  826 van het Duitse burgerlijk wetboek werd een staking onrechtmatig 
geoordeeldd als deze in strijd was met de goede zeden. Tot 1930 werd deze 
bepalingg door rechters geïnterpreteerd als een verwijzing naar in het volk 
erkendee morele maatstaven. In hoeverre kan de wettelijke verwijzing naar 
dezee morele maatstaven een rechterlijke binding opleveren? Voor werkge-
verss is vrijwel elke staking onrechtmatig, voor werknemers vrijwel geen 
enkele.. Een rechter die bij de pariteit van de collectivistische democratie 
wordtt verwezen naar de in het volk levende overtuigingen van redelijkheid 
enn billijkheid, vindt daar geen universeel erkende algemene norm waaraan 
hijj  zich gebonden kan achten. Als gevolg daarvan is de rechterlijke beslis-
singg niet gebonden en niet berekenbaar; de rechter kan slechts beslissen 
doorr een eigen persoonlijke waardering van het geval. 

Dee collectieve democratie is wel sociale rechtsstaat genoemd, in navol-
gingg van Heller. Een sociale rechtsstaat is gebaseerd op de politieke princi-
pess van pluralisme, dat wil zeggen op de distributie van staatsmacht onder 
sociaall  vrije organisaties. Wanneer het publieke leven wordt overgelaten aan 
'socialee partners' in een pariteitsverhouding betekent dat niet dat de staat als 
neutralee derde passief en zwak is. Veeleer duidt het op een verschuiving van 
parlementairee macht naar bestuurlijke macht, aldus Neumann.33 De rechter 
diee in een systeem van pariteit als neutrale derde beslissingen neemt, vormt 
eenn voorbeeld van een rechter die bestuurlijke beslissingen neemt in de 
vormm van oordelen van de gewone rechterlijke macht. 

333 Neumann 1936/1986, p. 271-272. Hoekema (1987, p. 17v.) wijst erop dat de staat in een 
forum-opvattingg van recht in feite meer ongebonden macht krijgt. 
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Holl  zegt: 'Belangenafweging en rechtsbewustzijn: dat zijn de componen-
tenn voor de rationaliteit van rechterlijke oordelen op grond van vage nor-
men.'344 Neumann komt tot de conclusie dat een dergelijk inzicht niet onder 
allee omstandigheden opgaat. Er bestaat geen enkele rechterlijke binding, als 
hett open recht op een bepaald gebied het karakter van een compromis heeft, 
dee betrokken belangen als conflicterend maar van gelijk gewicht worden 
beschouwd,, en de staat - inclusief de rechter - de rol heeft van neutrale 
derde,, die alleen actief hoeft te worden als de sociale opponenten niet tot 
overeenstemmingg komen. Een wettelijke verwijzing naar algemeen erkende 
(buitenjuridische)) normen brengt onder deze condities geen enkele rechterlij-
kee gebondenheid mee. De rechterlijke beslissing zal niet berusten op een 
algemenee norm, ook niet op een algemene buitenjuridische norm, maar 
uitsluitendd op zijn persoonlijke waardering ter zake. In zulke gevallen is de 
rechtspraktijkk internjuridisch beschouwd, anders dan Weber meende, niet 
materieell  rationeel maar irrationeel, omdat zij niet op grond van algemene 
normenn van welke aard ook berekenbaar is.35 

Dee situatie is anders wanneer het open normen betreft op rechtsgebieden 
diee door aanwezigheid van monopolies worden gekenmerkt. Neumann ge-
bruiktt voorbeelden uit het ondernemingsrecht en het recht betreffende de 
relatiess van producenten en consumenten. Deze rechtsgebieden zijn volgens 
hemm nooit gekenmerkt door een erkenning van het gelijke gewicht van 
botsendee belangen en door de behoefte aan compromissen. In internjuridisch 
opzichtt is ook hier een rechterlijke beslissing naar aanleiding van open 
rechtsnormenn onvoorspelbaar en irrationeel. Als de rechter door het wetge-
versrechtt naar buitenjuridische normen wordt verwezen, bijvoorbeeld naar 
eenn in de samenleving levende rechtsovertuiging, vindt hij immers ook nu 
slechtss conflicterende overtuigingen, geen algemeen erkende (buitenjuridi-
sche)) norm, waaraan hij zich gebonden kan achten. Maar bij uitstek op 
rechtsgebiedenn waar een maatschappelijk overwicht aan één zijde van de 
betrokkenn belangen bestaat, moet men de internjuridische berekenbaarheid 
vann recht goed onderscheiden van de voorspelbaarheid van rechtsbeslissin-
genn die het gevolg is van buitenjuridische maatschappelijke factoren.36 

344 Hoi 1994, p. 180. 

355 De rechter kan dan zelfs niet het eerste niveau van onafhankelijkheid bereiken dat De 
Groot-vann Leeuwen (1991, p. 200) onderscheidt: de onafhankelijkheid van zijn persoonlijke 
voorkeuren.. Het tweede door haar onderscheiden niveau is: onafhankelijkheid ten opzichte van 
hett collectief, met het oog op de kwaliteit van de individuele rechterlijke beslissing, tegenover 
routinisering,, mechanisering en rechtsgelijkheid. Ik merk op dat, gedacht vanuit Webers 
onderscheidingen,, de rechter zich op dit tweede niveau van onafhankelijkheid onttrekt aan de 
eisenn van bureaucratische rationaliteit, zie hoofdstuk 7 onder G. Het derde door haar onder-
scheidenn niveau is de onafhankelijkheid ten opzichte van andere juridische autoriteiten, de 
onafhankelijkheidd van de machtenscheiding. 

366 Vgl. Schauer 1999, p. 92 nt. 25: 'I do not see the existence of predictability of outcome 
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Neumannn verwacht dat het grote maatschappelijke belang van de monopolies 
dee balans zal doen doorslaan van de belangenafweging die een rechter zal 
toepassen.. Hij stelt dan ook dat de uitkomst van rechterlijke beslissingen die 
inn internjuridisch opzicht als irrationeel en onvoorspelbaar moeten worden 
beschouwd,, op grond van buitenjuridische factoren calculeerbaar kan zijn; 
dee monopolist zal erop kunnen vertrouwen dat ze in zijn voordeel zullen 
zijn. . 

Neumannss verwachting gaat uiteraard niet meer op wanneer monopolies 
onderr druk komen te staan van het streven naar volledig open markten, en 
wanneerr consumenten dwingendrechtelijk worden beschermd.37 Mijns in-
zienss heeft Neumann echter op scherpe wijze, en met onverminderd actueel 
belang,, op een aantal factoren gewezen waarop men moet letten bij de vraag 
off  sprake is van toepassing van en dus gebondenheid aan algemene normen. 
Eenn verwijzing van de wetgever naar redelijkheid en billijkheid, rechtsover-
tuigingenn en belangenafweging garandeert niet dat bestaande algemene 
normenn worden toegepast. Hier ligt volgens Neumann het ongelijk van 
Weber.. Het is mogelijk dat er geen toepasbare buitenjuridische algemene 
normenn zijn. 

D.. Rechterlijke attitudes 

'Deformalisering'' van het recht is niet alleen een gevolg van afnemende 
exactheidd van het wetgeversrecht. De houding die rechters aannemen tegen-
overr het toe te passen recht is minstens zo belangrijk. 

a.a. Normativisme 
Inn een formeel rationeel rechtssysteem kunnen rechters bij hun beslissingen 
volstaann met toepassing van algemene rechtsnormen. Ze kunnen, zoals 
Neumannn het noemt, een 'normativistische' houding aannemen.38 Anders 
gezegd:: ze kunnen de houding aannemen van deelnemer aan een beslissings-
praktijkk die door rechtsregels wordt geleid. 

Neumannn geeft verschillende voorbeelden waaruit blijkt dat de rechter 
zichh vanaf het eerste decennium van de twintigste eeuw nergens meer tot 
eenn strikt aan - vaak van de wetgever afkomstige - rechtsregels gebonden, 
normativistischee houding beperkte, ook al was het toe te passen algemene 

ass much evidence of the existence of constraint by legal rule; predictability would be compati-
blee with the use of widely shared non-legal-rule factors to prefer one result to another.' 
377 Vgl. artikel 4 EG-Verdrag: het economisch beleid moet worden gevoerd 'met inachtne-
mingg van het beginsel van open markteconomie met vrije mededinging.' 
388 Neumann 1936/1986, p. 261, 283-285. 
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rechtt exact bepaald. De door rechters geaccepteerde vrije rechtsvindingsthe-
oriee maakte het hun mogelijk zelfs exacte wetsbepalingen van de gewenste 
openheidd te voorzien. Rechters zelf hebben de openheid van goede trouw en 
redelijkheidd en billijkheid ingevoerd in wettelijke bepalingen die eerder door 
henzelff  werden toegepast als exact geformuleerde abstract-algemene wetsbe-
palingenn in een gesloten rechtssysteem. De bekende rechtvaardiging hier-
voorr is dat het formeel rationele, abstract-algemene recht te ver was komen 
aff  te staan van de maatschappelijke werkelijkheid. Weberiaans gezegd: de 
drangg vanuit de casuïstiek was niet meer te weerstaan. 

Neumannn noemt een Engels rechtspraakvoorbeeld uit 1924 over een 
wettelijkee bepaling uit 1855. Op grond van deze bepaling waren locale 
autoriteitenn bevoegd 'to pay such wages as they [...] may think fit' . In 1924 
gingg de interpretatie luiden dat zij slechts de bevoegdheid hadden 'reason-
ablee wages' te betalen. Een ander voorbeeld ontleent hij aan de interpretatie-
geschiedeniss van de Amerikaanse Sherman Act van 1890. Ondubbelzinnig 
bepaaltt de wet dat 'every contract [...] in restraint of trade [...] is hereby 
declaredd to be illegal.' Terwijl in de eerste rechterlijke beslissingen na de 
totstandkomingg van deze wet de bepaling strikt werd toegepast, werden in 
beslissingenn vanaf 1911 alleen onredelijke handelsbeperkingen onwettig 
geoordeeld.399 Het bekende voorbeeld uit het Nederlandse recht van die tijd 
iss de uitbreiding door de burgerlijke rechter van de wettelijke onrechtmatig-
heidscriteriaa met ongeschreven zorgvuldigheidsnormen in 1919. 

Meerr recent zijn de voorbeelden uit het Nederlandse recht waarbij de 
rechterr dwingendrechtelijke bepalingen opzij schuift op grond van de goede 
trouw,, zoals dat in de jaren zeventig in het dwingende huurprijsbescher-
mingsrechtt gebeurde. De rechter wenste een beroep op de nietigheid van 
eenn te hoge huurprijs veelal niet te honoreren, wanneer de huurder uitdruk-
kelijkk akkoord was gegaan met een hogere dan wettelijk toegestane huurprijs 
enn had toegezegd zich niet op de wettelijke huurprijs te zullen beroepen. 

Bijj  vage termen en open normen is het de wetgever zelf die aan de 
rechtstoepasserr een taak toebedeelt die meer is dan een strikte toepassing 
vann rechtsregels. Sinds 1992 is het voor de Nederlandse burgerlijke rechter 
niett meer nodig eigenmachtig - of zo men wil: op eigen gezag - de gewens-
tee openheid in exacte wetsbepalingen van verbintenissenrecht aan te bren-

399 Neumann 1936/1986, p. 281-282. Ook Dworkin (1977, p. 27-28) gebruikt de Sherman 
Actt als voorbeeld; hij steit het interpretatieprobleem van deze wetsbepaling als volgt: 'The 
Supremee Court had to make the decision whether this provision should be treated as a rule in 
itss own terms (striking down every contract "which restrains trade", which almost every 
contractt does) or as a principle, providing a reason for striking down a contract in the absence 
off  effective contrary policies.' Het commentaar van Neumann zou kunnen zijn dat de rechter, 
juistt door het probleem vanaf 1911 op deze wijze te stellen, zelfde opening aanbrengt in het 
exactee recht. 
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gen.. De wetgever heeft nu zelf in artikel 2 lid 2 boek 6 Burgerlijk Wetboek 
bepaald:: 'Een tussen schuldeiser en schuldenaar krachtens wet, gewoonte of 
rechtshandelingg geldende regel is niet van toepassing, voorzover dit in de 
gegevenn omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
onaanvaardbaarr zou zijn.' 

Dee acceptatie van de openheid van het rechtssysteem, de acceptatie van 
dee vrije rechtsvindingstheorie door rechters, en het gebruik van vage termen 
enn open normen in de wetgeving betekenen in combinatie met elkaar vol-
genss Neumann het definitieve einde van de strikt formele rationaliteit van de 
praktijkk van het recht met de bijbehorende internjuridische berekenbaar-
heid.40 0 

b.b. Institutionalisme 
Wanneerr het algemene recht een open karakter heeft en de rechtstoepassers 
niett maximaal bindt, kan de rechter niet volstaan met een 'normativistische' 
houding.. Hij kan deze volgens Neumann aanvullen met een 'institutionalis-
tische'' attitude. Maar ook waar beslissingen in gebondenheid aan algemeen 
rechtt wel mogelijk zijn, bestaat volgens hem in het juridische denken de 
neigingg om het normativisme te vervangen door het institutionalisme.41 Hij 
schetstt het volgende contrast tussen beide attitudes. 

Dee normativistische rechter past het beschikbare algemene recht slechts 
toe.. Hij kent geen juridisch relevant verschil tussen een negatieve staat, die 
zichh onthoudt van interventie in het maatschappelijk leven, en een positieve 
staat,, die intervenieert. Grondrechten zijn voor de normativistische rechter 
slechtss een ruimte die door het recht vrij wordt gelaten. De normativistische 
rechterr heeft een hekel aan open normen omdat zij hem onzeker maken en 
dee berekenbaarheid van zijn beslissingen vernietigen. 

Neumannss beeld van de institutionalistische rechter doet sterk denken aan 
hett rechterbeeld van Dworkin. De institutionalistische rechter ziet de rech-
terlijkee bezigheid niet als rechtstoepassing maar als een creatieve activiteit 
vann rechtsvinding. Juridische instituties als staat, huwelijk, vakbond, onder-
neming,, eigendom, enzovoort, zijn duurzame complexen van rechten en 
plichtenn ter regulering van sociale processen.42 Het recht dat de instituties 

400 Neumann 1936/1986, p. 281, 284. 

411 Neumann (1936/1986, p. 284) ziet drie bronnen voor het institutionalisme: het katholieke, 
thomistischee natuurrecht, het politieke pluralisme, en het conservatieve socialisme (waarmee 
hijj  waarschijnlijk doelt op het niet-revolutionaire, buitenparlementaire actie afwijzende 'revi-
sionisme'' waaraan de naam van Bernstein verbonden is). 

422 Volgens Neumann (1936/1986, p. 38) vestigt een institutie 'a relationship, intended to 
endure,, either between men, or between properties, or between men and property, for the 
purposee of regulating social processes, either organised on a hierarchical basis or as a fellow-
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beheerst,, wordt geacht zichzelf voortdurend te ontwikkelen. Het is de rech-
terlijkee kunst om vast te stellen wat dit recht op een bepaald moment voor-
schrijft.. De creatieve rechter wordt niet geacht zelf nieuw recht te scheppen, 
maarr zijn creativiteit is nodig om in het zich ontwikkelende recht te vinden 
watt rechtens is in het hem voorliggende geval. De institutionalist waardeert 
dee vrije rechtsvindingstheorie als progressief en veronderstelt dat de rechts-
normenn van de wetgever vrijelijk geïnterpreteerd kunnen worden ook als 
dezee exact geformuleerd zijn. Hij juicht de open normen toe, omdat de 
uitoefeningg van discretie daardoor tot de rechterlijke taken gaat behoren. Hij 
kent,, anders dan de normativist, een onderscheid tussen een positieve en 
negatievee staat. Hij definieert het onderscheid in juridische termen: de posi-
tievee staat intervenieert in juridische vrijheid en eigendom, de negatieve 
staatt treedt juridisch niet op. Contractuele rechten en plichten worden losge-
koppeldd van de subjectieve wil van contractanten en verbonden aan wat als 
objectievee feiten van de instituties worden beschouwd. 

Eenn normativistische, op regeltoepassing gerichte attitude van de rechter 
iss niet mogelijk als er geen toepasbare normen zijn. Maar het is volgens 
Neumannn een misvatting om te denken dat de rechter met een institutionalis-
tischee houding wel steeds het recht kan vinden, omdat hij steeds een aanwij-
zingg voor zijn beslissing kan vinden in de maatschappelijke betekenis van 
eenn institutie. In een pluralistisch systeem van paritaire verhoudingen heeft 
dee rechter zoals gezegd slechts met de persoonlijke, conflicterende belangen 
inn een geschil tussen partijen te maken. Buiten deze belangen om is er niet 
zoietss als een afzonderlijk mee te wegen maatschappelijk belang. Bij een 
gelijkk gewicht van conflicterende belangen helpt dus ook een institutionalis-
tischee houding van de rechter hem niet aan zijn beslissing. 

Neumannn levert ook verdere kritiek op het institutionalistische rechtsden-
ken.. Zijns inziens is het geneigd om juridische instituties los te maken uit 
hunn sociale afhankelijkheid en om ze te verabsoluteren en daardoor te mysti-
ficeren.. De institutie wordt niet beschouwd als een samenstel van in het 
rechtt geregelde sociale relaties met het oog op een bepaald sociaal proces, 
maarr wordt gezien als een op zichzelf bestaand juridisch geheel dat als 
objectieff  feit bepalend is voor de inhoud van de rechtsbetrekkingen tussen 
mensen,, en een eigen, ordelijke evolutie kent. De rechter moet zelf vaststel-
lenn wat de actuele juridische betekenis is van de institutie. Het is dit recht 
datt de rechter in een creatieve rechtsbeslissing op een bepaald moment tot 
uitdrukkingg brengt. Een dergelijke benadering draagt volgens Neumanns 
criteriaa niet bij aan de rechtsstatelijke rechtvaardiging van staat en recht. Er 
wordtt geen binding gepraktiseerd aan in positief recht zelf geconcretiseerde 

shipp (herrschaftlich or genossenschaftlich), and belonging either to public or to private law.' 
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enn geïnstitutionaliseerde beperkingen. Slechts doordat de rechter met deze 
institutionalistischee denkwijze de instituties een juridisch zelfstandig bestaan 
toekentt en zichzelf in staat acht de actuele juridische betekenis daarvan te 
achterhalen,, kan hij volhouden dat hij een beslissing geeft die uitdrukking 
geeftt aan het bestaande recht, en dat hij derhalve in dat opzicht aan recht 
gebondenn is. 

c.c. Decisionisme, functionalisme 
Naastt het normativisme en het institutionalisme onderscheidt Neumann nog 
tweee andere rechterlijke attitudes ten aanzien van het recht: het decisionisme 
enn het functionalisme.43 In het door Schmitt beïnvloede decisionisme wordt 
geenn enkele gebondenheid geaccepteerd aan welk recht dan ook. Neumann 
doett het met enkele woorden af: 'Decisionistic legal thought has, in fact, 
nothingg to do with law.' Recht wordt beschouwd als niets anders dan een 
techniekk om een politieke wil in recht om te zetten. In het decisionisme is 
geenn plaats voor het rechtskarakter van de politieke wil, noch voor het 
denkbeeldd van recht dat de politieke wil kan binden. 

Hett functionalisme neemt naar zijn zeggen als startpunt de aanname dat 
rechtt een functie is van de maatschappij, en geen waarde heeft in zichzelf. 
Functionalistischh rechtsdenken ligt volgens Neumann ten grondslag aan zijn 
eigenn onderzoek. De functionalistische attitude ten aanzien van het recht 
mogee geschikt zijn voor een onderzoeker, de rechter bevindt zich in de 
positiee dat hij in de eerste plaats moet denken in normativistische termen. 
'Thee judge who has to apply laws, has to apply the provisions of those 
laws,, and nothing else.' De institutionalistische en functionalistische benade-
ringenn zijn voor de rechter hoogstens van aanvullend belang. Met de institu-
tionalistischee benadering kan de rechter voor zichzelf de maatschappelijke 
betekeniss achterhalen van een institutie als complex van rechten en plichten 
terr regulering van een bepaald sociaal proces. Met de functionalistische 
benaderingg kan hij, wanneer hij geconfronteerd wordt met twijfel over de 
interpretatiee van een rechtsregel, de interpretatie kiezen 'which fits in the 
sociall  system realised in the constitutional life.' 

433 Neumann 1936/1986, p. 285. 


