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11. . 

Rechtsstatelijkee zelfbinding 

Neumannss theorie over de rechtsstatelijke legitimiteit van de 'onttoverde' 
modernee staat en zijn recht is mijns inziens ook nu nog, ruim zestig jaar na 
dee afronding van zijn onderzoek, actueel. Hij stelt het probleem van rechts-
statelijkheidd zeer scherp. Zijn theorie over het rechtsstatelijke antagonisme 
iss te karakteriseren als een internjuridische zelfbindingstheorie. Hij erkent 
geenn ander recht dan van mensen afhankelijk, 'onttoverd' recht. In beginsel 
iss de rechtsmacht van de staat een juridisch onbeperkte, soevereine bevoegd-
heid.. Er is geen buitenpositief recht dat het statelijke positieve recht zou 
kunnenn binden. Elke gebondenheid van het soevereine recht moet opgevat 
wordenn als een kwestie van zelfbinding binnen het positieve recht. Deze 
zelfbindingg moet aan bepaalde criteria voldoen om rechtsstatelijk relevant te 
zijn.. Wie beweert dat een bepaald juridisch optreden van de staat rechtssta-
telijkk gerechtvaardigd is omdat het aan inperkend recht gebonden is, kan 
wordenn gevraagd om aan te tonen dat dit recht binnen het positieve recht 
voldoendee is geconcretiseerd en geïnstitutionaliseerd, zodat het - in Neu-
mannss terminologie - een materiële rechtssfeer van de vrijheid vormt, die 
hett politieke recht van de rechtssfeer van de soevereiniteit werkelijk kan 
corrigerenn en beperken. Aangetoond dient te worden dat in de rechtspraktijk 
eenn overwicht bestaat van de rechtssfeer van het materiële recht. 

Neumannn zelf is op verschillende momenten ambivalent over de legitime-
rendee waarde van een binding van de rechtspraktijk aan het recht na het 
tijdperkk van het klassieke liberalisme. Hij wijst erop dat een rechtsstatelijke 
rechtvaardigingg van staat en recht alleen mogelijk is wanneer deze voor 
mensenn waardevol is en dus aansluit bij hun behoeften en verlangens, die 
naarr tijd en plaats kunnen verschillen. Tegelijkertijd veronderstelt hij dat 
mensenn een blijvende behoefte hebben aan de erkenning in het recht van hun 
fundamentelee persoonlijke gelijkheid als individuen. Hij wijst op een afge-
nomenn maatschappelijke behoefte aan de calculeerbaarheid van het recht. 
Tegelijkertijdd meent hij dat voorspelbaar optreden van de staat, zelfs wan-
neerr het onderdrukkend is, te prefereren is boven onvoorspelbaar, arbitrair 
optreden,, ook al komt dit op een bepaald moment gunstig uit. Een situatie 
waarinn staatsorganen gebonden zijn aan de beperkingen in het eigen statelij-
kee recht is te verkiezen boven een situatie zonder een dergelijke gebonden-
heid,, waarin het staatsoptreden arbitrair en onvoorspelbaar is. Hier vindt 
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Neumannn een 'eeuwige' waarde van de ideeën van de rule of law en van het 
Rechtsstaatsk&xdkieiRechtsstaatsk&xdkiei van de staat.1 

Well  is bij Neumann in elk geval duidelijk op welke problemen deze 
ambivalentiess betrekking hebben, omdat ze voortvloeien uit het gebruik van 
zijnn eigen criteria. Het gebruik van Neumanns criteria voorkomt dat prakti-
schee problemen van rechtsstatelijkheid worden weggemoffeld in uitspraken 
overr alles wat mooi kan zijn in staat en recht of in een nietszeggend relati-
visme. . 

Bijj  gebruik van Neumanns rechtsstaatscriteria wordt duidelijk dat een 
algemeenn geformuleerde aanspraak op rechtsstatelijke legitimiteit - 'Neder-
landd is nu eenmaal een rechtsstaat' - grond mist. Er zijn graden in de ge-
bondenheidd van de staat aan recht en dus ook in rechtsstatelijke gerechtvaar-
digdheidd van een rechtspraktijk. Een materieel rationele rechtspraktijk kent 
eenn zwakkere internjuridische binding dan een formeel rationele 
rechtspraktijk,, en is bijgevolg rechtsstatelijk zwakker gelegitimeerd. 

Bepaaldee vormen van hedendaags juridisch staatsoptreden zijn in het 
geheell  niet met een beroep op rechtsstatelijke binding van de staat aan recht 
tee rechtvaardigen. Deze zijn voor hun legitimiteit geheel afhankelijk van 
andersoortigee rechtvaardigingsgronden. Te denken is bijvoorbeeld aan het 
verschijnsell  van het rechtens ongebonden, doelmatig onderhandelende be-
stuur.. Hoekema merkt daarover op: 'Instrumenteel gebruik van ook juridi-
schee instituties is niet alleen ver voortgeschreden, maar, belangrijker, onont-
koombaarr in het licht van de taken die aan overheden worden opgedragen, 
enn van de machtsvorming die zich in de vrije samenleving heeft voorge-
daan.'' Hoekema is van mening dat het 'onontkoombaar [is] dat onderhande-
lendd bestuur zich goeddeels aan de gebruikelijke juridische normerende 
kaderss onttrekt.' Hij wil zich dan ook niet 'voegen bij hen die terugwillen 
naarr de ouderwetse rechtsregel met zijn normerende kracht.' Niettemin doet 
hijj  de aanbeveling dat de normering van onderhandelend bestuur hoog op de 
politiekee en wetenschappelijke agenda komt.2 

Ookk al meent men dat het huidige, rechtens ongebonden doelmatig onder-
handelendd bestuur onontkoombaar en wellicht ook wenselijk is, op grond 
vann Neumanns criteria kan het rechtsstatelijk niet gerechtvaardigd worden 
geacht.. Het heeft het karakter van politiek recht in de rechtssfeer van de 
soevereiniteit.. Hoekema verwacht kennelijk dat er nog een of andere norme-
ringg en gebondenheid van het bestuur te realiseren is, zij het niet door mid-
dell  van de ouderwetse rechtsregel. Hij kiest dan toch voor handhaving van 

11 Neumann 1936/1986, p. 29, 32-33, 257, 276. 
22 Hoekema 1990, p. 122-126, m.n. p. 123, 125, 126. Zie ook Hoekema/Van Manen 1994, 
p.. 141 v. over coöperatieve legaliteit. 
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rechtsstatelijkee legitimiteitsgronden, kennelijk in combinatie met andersoor-
tigee rechtvaardigingen. 

Mij nn bespreking van Kelsen in het volgende deel is erop gericht de 
rechtsstatelijkee zelfbinding binnen het positieve recht nader te onderzoeken 
vanuitt een internjuridisch perspectief. Ik stel niet de sociaalwetenschappelij-
kee vraag, hoe de beslissingen van de juridische autoriteiten feitelijk zijn 
gedetermineerd.. Ook ga ik niet in op wat ik maar noem de 'ruzie binnen de 
trias'.. Ik zal mij concentreren op de vraag: in hoeverre, en op welke wijze 
kunnenn in internjuridisch perspectief juridische autoriteiten gebonden wor-
denn geacht aan recht zelf, als men de 'onttovering' van recht serieus neemt 
enn dus weigert aan recht een buitenpositie f bestaan toe te kennen? Kelsen is 
dee denker bij uitstek die zich diepgaand met deze vraag heeft beziggehouden 
enn op dit punt een bijzonder verfijnde theorie heeft ontwikkeld. 

Kelsenss invalshoek is, anders dan men vaak denkt, zelden een louter 
internjuridische.. Hij let steeds scherp op het onderscheid tussen politiek 
waarderendee en internjuridische vragen. Juist daarom is het aan de hand van 
zijnn theorie mogelijk de plaatsen aan te wijzen waar gemakkelijk een ver-
warringg optreedt van politiek waarderende en internjuridische argumenten, 
eenn verwarring die ook Neumann consequent heeft willen voorkomen. 

Neumannn zegt over Kelsen dat diens 'zuivere rechtsleer' een gezuiverde 
variantt is van de absolutistische theorie. In de variant van Kelsen is ze 
ontdaann van politiek belang en gereduceerd tot een methodologisch begin-
sel.33 Wat Neumann 'reductie tot een methodologisch beginsel' noemt, is 
echterr naar mijn mening de articulatie van een bijzonder perspectief op het 
recht.. Dat perspectief biedt een verheldering van wat de door Neumann 
geponeerdee rechtssfeer van het politieke recht inhoudt. Neumann zelf bena-
druktt dat deze rechtssfeer wordt gekenmerkt door originaire, rechtens onge-
bondenn rechtsmacht. Daar laat hij het echter bij. In dit opzicht is zijn rechts-
poss itivistische rechtsstaatstheorie onaf. 

Dee uitvoering van een rechtsstatelijkheidstoets met behulp van Neumanns 
criteriaa is afhankelijk van een beschrijving van de rechtspraktijk die deze 
toetsingg mogelijk maakt. Het moet een beschrijving zijn die het conceptuele 
rechtsstatelijkee antagonisme instandhoudt en daarbij een duidelijke plaats 
inruimtt voor de rechtssfeer van het politieke recht. Pas nadat goed is begre-
penn wat de niet tot hoger gezag te herleiden rechtsmacht van mensen in-
houdt,, is goed te begrijpen dat de oplossing van Neumanns rechtsstatelijk 
antagonismee - een gepraktiseerde zelfbinding van de staat aan het recht -
geenszinss vanzelf spreekt en juist daarom moreel legitimerend kan werken. 

33 Neumann 1936/1986, p. 301, nt. 22. 
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Hett rechtelijk monisme van Hans Kelsen 




