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15. . 

Positiviteitt en effectiviteit 

Kelsenss beeld van de rechtssfeer van het politieke recht is met het voorgaan-
dee nog steeds niet volledig geschetst. Het positiviteitsbeginsel in de grond-
normm maakt de objectieve gelding van een rechtsnorm afhankelijk van een 
normstellendd feit. Objectieve gelding van een rechtsnorm houdt echter ook 
inn dat de norm blijf t gelden nadat de handeling waardoor de norm is ge-
vormdd reeds verleden tijd is geworden. 

A.. Effectiviteit in de grondnorm 

Nadatt een wetgever een wet heeft vastgesteld, richt hij zijn aandacht weer 
opp iets anders. Wanneer een rechterlijk vonnis wordt geëxecuteerd, is de 
rechterr allang met andere zaken bezig. De executie van een testament vindt 
pass plaats na overlijden van degene die de testamentaire normen heeft ge-
steld.. Voor een voortgezette gelding, dat wil zeggen: voor een gelding in de 
tijdd nadat de feitelijke normstellende 'wil ' verdwenen is, is iets anders nodig 
dann positiviteit. 

Hett probleem dat hier aan de orde is, is verwant met wat Hart het 'per-
sistentie'-probleemm in het recht noemt: hoe kan recht dat afkomstig is van 
eenn vroegere, reeds lang verdwenen wetgever nog steeds geldend recht zijn? 
Hartt kiest als oplossing dat in actueel recht een regel bestaat die vaststelt 
wiee tot wetgeving bevoegd is, en dat deze regel kan terugverwijzen in de 
tijd.. Hij gebruikt de 'notion of an accepted rule conferring authority on the 
orderss of past and future, as well as present, legislators'.1 

11 Hart 1961, p. 60-64, m.n. 62. Hart verwerpt de bevelsconstructie voor de oplossing van 
hett persistentieprobleem die hij leest bij Hobbes: '[T]he legislator is he, not by whose authori-
tyy the laws were first made, but by whose authority they now continue to be laws'. Hobbes 
maaktt deze opmerking echter in verband met het probleem van de continuïteit van wetgevend 
gezagg bij een breuk in de opeenvolging van wetgevers, volgens Hart zelf (p. 60-61) 'the 
converse'' van het persistentieprobleem. Hobbes 1651/1986, (Ch. 26) p. 315: 'If the Soveraign 
off  one Common-wealth, subdue a People that have lived under other written Lawes, and 
afterwardss govern them by the same Lawes, by which they were governed before; yet those 
Lawess ar the Civill Lawes of the Victor, and not of the Vanquished Common-wealth.' Keise-
niaanss gezegd: de grondnorm van deze gemeenschap is veranderd; thans wordt bij de normen 
vann deze rechtsorde voorondersteld dat de overwinnaar de initiële bevoegde rechts vormer is. 
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Hartss oplossing van het persistentieprobleem kan niet dienen ter oplossing 
vann het probleem van Kelsen. Bij Kelsen gaat het niet slechts om de vraag 
hoee rechtsnormen nog geldig kunnen zijn die ooit, eventueel in een ver 
verleden,, gesteld zijn door een thans niet meer aanwezige wetgever. Het 
probleemm ontstaat bij elke norm, ogenblikkelijk nadat de normstellende 
handelingg is verricht. De vraag is: een normsteller heeft een geldige norm 
geproduceerd,, maar wat dan, wat gebeurt er verder met die norm? De 
voorwaardee voor het voortdurende bestaan van rechtsnormen is volgens 
Kelsen:: de (ooit) gestelde normen zijn werkzaam. Dit is het effectiviteitsbe-
ginsell  van recht.2 Nadat de normerende intentie van de normsteller verdwe-
nenn is, is de werking van de norm noodzakelijk voor de objectieve gelding 
ervan.. Effectiviteit van een rechtsnorm is een noodzakelijke voorwaarde 
voorr de voortduring van de gelding van de rechtsnorm nadat deze is gesteld. 
Alss vooronderstelling in de grondnorm moet worden opgenomen, dat gel-
dendd recht werkzaam recht is. Geldend recht is niet alleen positief, gesteld 
recht,, het is ook effectief recht.3 

Wanneerr het effectiviteitsbeginsel in de grondnorm is opgenomen, kunnen 
dee bevelen van een roversbende niet meer als geldende rechtsnormen wor-
denn geïnterpreteerd. De bevelen van de rovers voldoen aan de voorwaarde 
vann positiviteit: ze zijn door mensen gesteld. De definitie van recht als 
dwangordee verhindert het bepaald niet om de bevelen van de rovers als 
geldendd recht te beschouwen: als men slechts let op de subjectieve betekenis 
vann de gebiedende handelingen, dan is er geen verschil tussen de bevelen 
vann de roversbende en de gebiedende handelingen van bijvoorbeeld iemand 
diee optreedt als rechter. Wat de bevelen van de rovers missen, en wat ver-
hindertt dat hun normstellende handelen wordt geïnterpreteerd als objectief 
geldigee norm, is: duurzame werking. Het bevel van de rover is verdwenen 
zodraa de rover ophoudt iets van zijn slachtoffer te willen.4 

Effectiviteitt is bij Kelsen evenmin als positiviteit een criterium in een 
praktischee identificatieregel van geldend recht, evenmin als positiviteit. Het 
misverstandd dat de grondnorm een identificatieregel is, heb ik reeds bespro-

22 Kelsen 1960, p. 11; 1979 p. 271 nt. 88. Zo nu en dan gebruikt Kelsen 'positiviteit' in 
ruimee zin; dan omvat 'positiviteit' zowel het feitelijk gesteld zijn van de normen als de feitelij-
kee werking ervan; bijv. Kelsen 1960, p. 207 dubbele-asterisknoot; 1979, p. 114. Ik reserveer 
'positiviteit'' voor de normvormende feiten, voornamelijk normstellende handelingen. 

33 Kelsen zou mijns inziens Harts probleem van de 'persistentie van het recht' niet als een 
bijzonderr probleem beschouwen. Hart kiest voor de oplossing van zijn probleem zijn positie in 
hett heden, en laat een terugwerkende regel bestaan. Op kelseniaanse wijze kan men voor elke 
norm,, een jonge of een stokoude, een positie kiezen die een combinatie inhoudt van verleden 
enn heden: een in het verleden gestelde geldige norm is thans geldig als zij (nog steeds) werk-
zaamm is. 

44 Kelsen 1960, p. 48. 
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kenn in verband met het positiviteitsbeginsel.5 Het doet zich op dezelfde 
wijzee voor bij het effectiviteitsbeginsel. 

Dee rule of obsolescence van Hart is wel een praktijkregel. De praktijk 
waardoorr de ultieme identificatieregel van een rechtssysteem wordt geconsti-
tueerd,, kan inhouden dat een regel die lange tijd heeft opgehouden werk-
zaamm te zijn, niet langer beschouwd wordt als een regel van het systeem.6 

Alss de rule of obsolescence bestaat, dat wil zeggen: wordt gepraktiseerd, 
dann kan men onderscheid maken tussen enerzijds langdurig niet meer werk-
zame,, en daarom niet geldige rechtsregels, en anderzijds nog steeds werkza-
mee of niet langdurig niet-werkzame, en daarom geldige regels. 

Bijj  Kelsen heeft de grondnorm niet zo'n praktisch productieve, identifice-
rendee functie. Positiviteit en effectiviteit zijn begrippen die gebruikt worden 
voorr de conceptuele ordening, de interpretatie, van een gegeven rechtswer-
kelijkheid.. Men kan er bijvoorbeeld aan twijfelen of een bepaalde, wellicht 
langg geleden gestelde norm, nog werkt. Of men kan er, in een revolutionai-
ree situatie, aan twijfelen of een gehele rechtsorde nog wel effectief is. Op 
hett moment dat men bij de desbetreffende norm of rechtsorde de bijpassen-
dee grondnorm denkt, geeft men er blijk van dat de twijfel verdwenen is. 
Dann heeft men de werking van die norm of van de desbetreffende rechtsorde 
voorondersteld.. Blijf t men daarentegen twijfelen aan bijvoorbeeld de wer-
kingg van een rechtsorde, dan zal men niet langer beweren dat er sprake is 
vann een geldige rechtsorde, of zal men die bewering clausuleren. Anders 
gezegd:: dan zal men niet zonder meer de bijpassende grondnorm vooronder-
stellen.. Weer anders gezegd: dan zal men niet zonder meer overgaan tot de 
normatievee interpretatie van de feitelijke wilshandelingen met hun 'juridi-
schee zelfduiding'. De 'transformatie' van de subjectieve betekenis van de 
normstellendee handelingen in de objectieve betekenis van geldende normen 
zall  niet langer zonder meer plaatsvinden. 

Kelsenn zelf formuleert dit inzicht vanuit het statische perspectief van de 
reedss gedachte, reeds geldige grondnorm als volgt: 'De grondnorm kan 
alleenn een rechtsvormende autoriteit instellen wier normen over het geheel 
genomenn in acht worden genomen, zodat het sociale leven in grote lijnen 
verlooptt conform de rechtsorde die op de [gefingeerde] norm is geba-
seerd.'7 7 

Mett de opname van het effectiviteitsbeginsel in de grondnorm is het 
geheell  van vooronderstellingen voor de beschrijving van een geldende 
rechtsordee voltooid. Het eindresultaat is dat Kelsens rechtspositivistische 

55 Zie hoofdstuk 13 onder C. 

66 Hart 1961, p. 100, 247. 

77 Kelsen 1945/1961, p 437 (in het origineel: 'based on the hypothetical norm'). 
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grondnormm bevat: het positiviteitsbeginsel van recht, een definitie van recht 
alss dwangorde, de autorisering van initiële positieve rechtsvorming, en 
tenslottee het effectiviteitsbeginsel van recht. Kelsen zelf geeft nergens een 
formuleringg van de grondnorm die alle vooronderstellingen bevat. Wanneer 
menn bij initiële rechtsvorming vooral let op het door de historisch eerste 
wetgeverr van een rechtsorde gestarte rechtsvormingsproces, kan de volledi-
gee grondnorm op basis van Kelsens aanwijzingen als volgt worden geformu-
leerd:: dwang van mens tot mens kan worden uitgeoefend onder de voor-
waardenn en op de wijzen zoals deze zijn vastgesteld in de feitelijk gestelde, 
overr het geheel genomen werkzame historisch eerste constitutie, en in de 
overeenkomstigg deze constitutie gestelde, over het geheel genomen werkza-
mee algemene normen en werkzame individuele normen.8 

B.. Causale effectiviteit en normatieve effectiviteit 

Hett wordt Kelsen wel verweten dat hij zich niet houdt aan zijn eigen gebod 
omm normatieve en causale interpretaties van de werkelijkheid strikt te schei-
den,, wanneer hij de werking van recht in verband brengt met de gelding van 
recht.. De Jong en Dorbeck-Jung schrijven bijvoorbeeld: 'Tenslotte komt hij 
tott verbazing van velen tot de conclusie dat het gelden van een norm eigen-
lij kk toch niet los kan worden gezien van de (feitelijke) werkzaamheid ervan 
[...].. Met deze laatste stap komt Kelsen uiteindelijk toch bij de empirie 
terecht.. Hij verlaat de normatieve zuiverheid van zijn leer.'9 

Dezee kritiek berust mijns inziens op een misverstand. Men meent dat de 
geldingg van recht duidt op het ideële bestaan van recht als norm, terwijl de 
werkingg van recht zou duiden op causale effecten van het recht in een empi-
rischee werkelijkheid. Deze opvatting is niet die van Kelsen. 

a.a. Doelmatigheid van normstellend handelen 
Kelsenn ontkent niet dat normstellende handelingen causale effecten kunnen 
hebben.. Sterker nog, de normsteller zal volgens hem tot doel hebben derge-
lijkee effecten teweeg te brengen. Degene die de norm stelt, bijvoorbeeld 
B&WW dat een bepaald formaat van vuilniszakken voorschrijft, wil iets berei-
ken,, namelijk dat men in de gemeente vuilniszakken van bepaalde afmetin-
genn gebruikt. De normstelling wordt geacht een geschikt middel te zijn voor 

88 Anders gezegd, vanuit het perspectief van de rechtssubjecten die onderworpen zijn aan het 
verplichtendee - secundaire - recht: men moet zich gedragen overeenkomstig de verplichtende 
normenn die zijn gesteld in het proces van rechtsvorming dat bepaalt dat dwang van mens tot 
menss kan worden uitgeoefend ..., enzovoort; zie hoofdstuk 16 over de dubbele functie van de 
grondnorm. . 

99 De Jong/Dorbeck-Jung 1997, p. 75-76. 
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hett teweegbrengen van het gedrag conform de norm. Causale effectiviteit 
vann normerend handelen heeft met dergelijke middel-doel-relaties te maken. 
Hett stellen van de norm moet op de een of andere manier motiveren tot het 
doorr de normsteller gewenste gedrag. 

Ookk in het recht wil de normsteller motiveren tot het gewenste gedrag. 
Niett per se tot gehoorzaamheid. Een veroorzaking van een gehoorzaam-
heidsintentiee aan de zijde van de rechtssubjecten is slechts één van de vor-
menn waarin de causale effectiviteit van de juridische normstelling zich kan 
voordoen.. Ook in het geval van de anarchist, die niet gehoorzaamt - hij 
erkentt niet de gelding van de norm -, maar met de sanctie in het vooruit-
zichtt zwicht voor het machtswoord van de rechtsnormsteller, is er de causa-
lee relatie tussen de normstellende handeling en het handelen conform de 
norm.100 Het verschijnsel van de calculerende burger is in Kelsens theorie 
geenn teken van gebrek aan effectiviteit van het recht. 

Dergelijkee middel-doel-relaties tussen de normstellingshandeling en het 
doorr de normsteller gewenste gedrag hebben te maken met de - normerings-
technischee - vraag, wat moet worden gedaan om een bepaald doel te berei-
ken,, en roepen problemen van doelmatige normstelling op. Deze causale 
relatiess zijn rechtens niet relevant, want: 'Die teleologische Notwendigkeit 
istt eine kausale Notwendigkeit, ein Mussen, kein Sollen'.11 

Hett recht bemoeit zich niet met de motieven van het gedrag van de 
rechtssubjecten.. Iemand die er niet van op de hoogte raakt dat B&W een 
bepaaldd formaat van vuilniszakken heeft voorgeschreven, wordt niet door 
hett uitvaardigen van dat voorschrift beïnvloed. Iemand die daar wel van op 
dee hoogte is, maar wiens gebruik van vuilniszakken van het correcte for-
maatt noch door de opgelegde plicht noch door de vrees voor de sanctie 
wordtt gemotiveerd, wordt er niet door beïnvloed. Van beiden kan het uiter-
lijkee gedrag conform de gestelde norm zijn, bijvoorbeeld onder invloed van 
dee omstandigheid dat slechts het voorgeschreven formaat te koop is. Nu hun 
gedragg uiterlijk conform de gestelde norm is, kan het worden geïnterpre-
teerdd als vermijding van de dwang waarmee is gedreigd. 

Dee rechtens relevante effectiviteit van normen heeft bij Kelsen betrekking 
opp twee soorten situaties. Ten eerste de situatie waarin het feitelijk gedrag 

100 Bij symboolwetgeving verwacht men een causaal effect tos van een verlening van be-
voegdhedenn tot dwang. Dergelijke wetgeving reguleert geen dwang en is daarom te beschou-
wenn als een 'rechtens irrelevant product'. 
111 Kelsen 1960, p. 24; 1979, p. 9, 10, 76. Kelsen (1979, p. 11-12) betreurt het dan ook dat 
Kantt zijn 'hypothetische imperatief' presenteert als een Sollen. Hypothetische imperatieven 
zijnn 'Imperative der Geschicklichkeit' bij een gesteld doel. Wat gedaan moet worden om een 
off  ander doel te bereiken, is een kwestie van oorzaak en gevolg, niet van Sollen maar van 
Mussen, Mussen, 
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vann rechtssubjecten wordt beschouwd als gedrag conform de aan hen gerich-
tee gedrags voor schriften. Dan is sprake van 'naleving' van - secundaire -
rechtsnormen.. Ten tweede de situatie waarin het feitelijk handelen van een 
juridischee gezagsdrager wordt beschouwd als handelen conform de norm die 
dee reactie regelt op schending van die gedragsvoorschriften. Dan is sprake 
vann 'toepassing' van - primaire - rechtsnormen.12 

b.b. 'lm grofien und ganzen' werkzaam recht 
Zoalss het positiviteitsbeginsel in de grondnorm betrekking heeft op feitelij-
ke,, op het gedrag van anderen gerichte wilshandelingen, zo heeft ook het 
effectiviteitsbeginsell  betrekking op de feitelijke werkelijkheid van het recht. 
Hett is de werkelijkheid van een effectieve rechtsorde die kan worden ge-
ïnterpreteerdd als geldende rechtsorde.13 Effectiviteit van recht is als gel-
dingsvoorwaardee in de grondnorm opgenomen. Dat wil zeggen dat men bij 
vooronderstellingg aanneemt dat deze voorwaarde vervuld is, wanneer men in 
dee rechtswerkelijkheid handelingen opmerkt die men als normconforme 
handelingenn interpreteert. Als een handeling wordt geïnterpreteerd als toe-
passingg van een geldige norm, dan veronderstelt men de werking van de 
normm die wordt toegepast. Als een handeling wordt geïnterpreteerd als 
vermijdingg van een sanctie (ongeacht de oorzaken ervan), dan veronderstelt 
menn de werking van de norm die aan overtreding van een gedragsvoor-
schriftt een sanctie koppelt. 

Wanneerr zal een rechtswetenschapper die een geldende rechtsorde be-
schrijft,, aannemen dat een rechtsnorm of een rechtsorde effectief is? Kelsen 
steltt dat het voor de rechtens relevante effectiviteit van recht voldoende is 
alss een rechtsregel of een rechtsorde im grofien und ganzen werkzaam is. 

122 De handeling waardoor een bevoegdheid wordt uitgeoefend in overeenstemming met een 
bevoegdheidverlenendee norm zou men evengoed, zo niet handiger, 'naleving van recht' 
kunnenn noemen. Maar Kelsen associeert 'naleving van recht' kennelijk met het voldoen aan 
eenn rechtsplicht, en heeft dan een andere term nodig voor de uitoefening van een bevoegdheid. 
Hett voordeel van zijn terminologie is dat er afzonderlijke termen zijn voor het normconforme 
handelenn in het kader van het primaire recht en het normconforme handelen in het kader van 
hett secundaire recht. Het nadeel van zijn gebruik van 'rechtstoepassing' is, dat er geen afzon-
derlijkee termen zijn voor enerzijds de normconforme uitoefening van een bevoegdheid en 
anderzijdss het gebruik van een rechtsnorm als interpretatieschema om de normatieve status te 
bepalenn van een nog ongeïnterpreteerde werkelijkheid. Door Kelsens terminologie te volgen 
laatt ik het voordeel de doorslag geven. 

133 Volgens Kelsen (1960, p. 220; 1945/1961, p. 121) is er niet slechts bij het positiviteitsbe-
ginsell  maar ook en vooral bij het effectiviteitsbeginsel in zekere zin sprake van een transfor-
matiee van macht in recht. Het resultaat van de opname van het effectiviteitsbeginsel in de 
grondnormm is: geldend recht kan niet duurzaam bestaan zonder macht. Hij zegt zelfs: 'Ver-
vangtt men het begrip werkelijkheid - als werking van de rechtsorde - door het begrip macht, 
dann valt het probleem van gelding en werking van de rechtsorde samen met dat van recht en 
macht.. Recht kan niet bestaan zonder macht.' 
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Eenn normsteller kan met een gedragsvoorschrift preventie tot doel heb-
ben.. De ideale situatie is in dat geval dat in het geheel geen gedrag voor-
komtt in afwijking van die norm. In dat geval is ook geen reactie te ver-
wachtenn op schending van het gedragsvoorschrift. De werking van de norm 
blijf tt beperkt tot naleving. Voor de beschrijving van het recht is er dan 
echterr een probleem. Hoe kan zo'n volledig nageleefde norm worden onder-
scheidenn van een norm die gebiedt wat toch al zal gebeuren, of die verbiedt 
watt men niet kan doen? Een norm die verplicht tot gedrag waarvan men van 
tevorenn al weet dat het zich moet voordoen, is volgens Kelsen zinloos, en 
zouu niet als geldige norm beschouwd moeten worden. Een normsteller die 
mett zijn op het gedrag van anderen gerichte intentie van die anderen ver-
langtt dat zij iets doen of nalaten wat zij niet kunnen doen of nalaten, handelt 
'zwecklos'.. Om vast te kunnen stellen dat een volledig nageleefde norm niet 
eenn zinloze, maar een sterk werkzame norm is, voert Kelsen de voorwaarde 
inn dat de mogelijkheid om de norm na te leven of ervan af te wijken (waar-
doorr bevoegdheden tot dwang worden geactiveerd) altijd gegeven moet 
zijn.144 Het resultaat is mijns inziens hetzelfde als bij Raz, te weten de in-
voeringg van de contrafactische voorwaarde: 'if presented with the appropri-
atee case the courts would act on the law'.15 

Kelsenn maakt onderscheid tussen de werking van een individuele, op een 
bijzonderee persoon in een concrete situatie toegespitste rechtsnorm, de 
werkingg van algemene rechtsnormen, en de werking van een rechtsorde als 
geheel. . 

144 Kelsen 1979, p. 112; vgl. Kelsen 1979, p. 15: het bevel de deur te sluiten heeft geen 
objectt als de deur reeds gesloten is; het bevel kan niet worden opgevolgd, en men kan ook 
niett op zinvolle wijze zeggen dat het achterwege laten van het sluiten van de deur duidt op 
ongehoorzaamheidd aan het bevel. Kelsen onderschrijft dus volgens Raz (1980, p. 124) het 
beginsel:: 'ought' implies 'can' and 'can abstain'. Uitgebreid over dit beginsel: Wright 1963, 
p.. 108-116. Zie ook Kelsen 1960, p. 11, 98, 219; 1979, p. 113. De onderschrijving van dit 
beginsell  lijk t op gespannen voet te staan met Kelsens ruime acceptatie van de mogelijke 
terugwerkendee kracht van normen (zie hoofdstuk 14 onder D); een gedragsvoorschrift dat nog 
niett gold op het moment dat het gedrag plaatsvond, kon destijds niet worden nageleefd of 
geschonden.. Dit probleem is mijns inziens op te lossen door het accent anders te leggen. Het 
genoemdee beginsel heeft geen betrekking op het kunnen naleven of schenden van een geldende 
norm,, maar op het kunnen verrichten of achterwege laten van het gedrag dat wordt genor-
meerd.. Een dichte deur kan men niet sluiten, en niet nalaten te sluiten. De terugwerkende 
normm gaat inderdaad pas gelden wanneer zij is gesteld. Maar de inhoud van die norm strekt 
zichh (mede) uit tot gedrag van de rechtssubjecten in het verleden. Wanneer de met terugwer-
kendee kracht genormeerde handelingen destijds achterwege konden worden gelaten en konden 
wordenn verricht, is er geen strijd met het beginsel. De wetgever heeft thans de normatieve 
statuss van reeds voltooid, maar vroeger vermijdbaar gedrag veranderd en het alsnog gekwalifi-
ceerdd als een delict. Daardoor worden vanaf het moment dat de norm gaat gelden, bevoegdhe-
denn tot dwang in reactie op dat gedrag geactiveerd. 

155 Raz (1979, p. 88) presenteert zijn oplossing overigens onder verwerping van Kelsens 
effectiviteitsopvattingg en als alternatief daarvoor. 
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Voorr individuele normen, bijvoorbeeld voor een rechterlijke beslissing 
datt deze rover moet worden gestraft met vijf jaar gevangenisstraf, is effecti-
viteitt een kwestie van alles-of-niets. Effectief is de individuele norm slechts 
bijj  een handeling conform deze norm. Bij de veroordeling tot gevangenis-
straff  gaat het rechtstreeks om de fysieke implementatie van de door de 
rechterr bevolen sanctie door de bevoegde executeur. 

Hett is ingewikkelder om de effectiviteit van algemene normen vast te 
stellen.. In een algemene norm zijn de voorwaarden voor een sanctie en de 
aanduidingg van de sanctiehandeling nog slechts in abstracto bepaald. Het is 
eenn bijzonderheid van de gelding van de algemene norm, dat deze moet 
wordenn beschouwd als een proces. Het stellen van de algemene norm moet 
wordenn gecombineerd met de individualisering ervan in een concrete situa-
tie.166 Er kunnen zich concrete situaties voordoen waarin de abstract bepaal-
dee voorwaarden van de algemene norm zijn vervuld. Als in zulke gevallen 
werkelijkk een individuele norm wordt gesteld conform de algemene norm 
(enn de sanctie wordt uitgevoerd), dan heeft de algemene norm 'volle gel-
ding'.. In een situatie van 'volle gelding' is in de rechtswerkelijkheid te 
constaterenn dat de algemene norm werkt, effectief is. De algemene norm 
werktt echter niet alleen op momenten waarop zij haar volle gelding bereikt. 
Err zijn ook situaties waarin feitelijk aan de toepassingsvoorwaarden is vol-
daan,, maar de norm niet wordt toegepast. Kelsens stelling is, dat voor 
effectiviteitt van algemene normen vereist is dat zij im grofien und ganzen 
werkzaamm zijn. 

Watt betreft de effectiviteit van de rechtsorde in z'n geheel is er de vol-
gendee bijzonderheid. Het is volgens Kelsen een noodzakelijke voorwaarde 
voorr de gelding van elke afzonderlijke tot de rechtsorde behorende norm, 
datt de orde als zodanig im grofien und ganzen werkzaam is.17 Anders ge-
zegd:: de grondnorm kan slechts de gelding van een im grofien und ganzen 
werkzamee rechtsorde funderen. Bij twijfel aan de effectiviteit van een 
rechtsorde,, zal men aarzelen om een grondnorm van die rechtsorde te ver-
onderstellen.. Hart geeft Kelsens standpunt als volgt weer, vertaald in de 
terminologiee van zijn eigen theorie: 'The general efficacy of the system is 
nott a criterion of validity provided by the rule of recognition of a legal 
system,, but is presupposed though not explicitly stated whenever a rule of 
thee system is identified as a valid rule of the system by reference to its 
criteriaa of validity, and unless the system is in general efficacious, no mea-
ningfull  statement of validity can be made.'18 

166 Kelsen 1979, p. 39, 246 nt. 43. 

177 Kelsen 1960, p. 212; 1961, p. 41-42, 118-122. 

188 Han 1961, p. 247 nt. 100, p. 100-101. Hart merkt op dat hij van Kelsens standpunt in 
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Dee kritiek dat Kelsen zich niet houdt aan zijn eigen gebod om normatieve 
enn causale interpretaties van de feitelijke werkelijkheid strikt te scheiden, 
treftt geen doel. Mij dunkt dat Kelsen met de hier geschetste opvatting op 
geenn enkele manier suggereert dat het effectiviteitsbeginsel in de grondnorm 
verlangtt dat voor de gelding van recht enig oorzakelijk verband bestaat 
tussenn het normstellende handelen en de naleving of de toepassing van de 
gesteldee normen. Hij spreekt zich niet uit over een causale invloed van de 
normstellingg op het gedrag van de rechtssubjecten of van de juridische 
autoriteiten.. 'Der Begriff der Wirksamkeit', zo zegt hij zelf, 'hat hier eine 
normative,, keine kausale Bedeutung.'19 

c.c. 'Voedsel' voor gelding 
Kelsenn lijk t zich met enige wanhoop te keren tegen de misverstanden rond 
zijnn effectiviteitsbeginsel. Hij zegt dat hij nooit heeft beweerd: 'Als een 
rechtsnormm niet werkzaam is, dan is zij ook niet geldig.' Zijn stelling is, dat 
eenn geldige rechtsnorm haar gelding verliest als zij haar werking verliest, of 
alss zij helemaal niet werkzaam wordt. Een norm geldt reeds voordat zij 
werkt.. Een norm begint te gelden op het moment dat een feitelijke normstel-
lendee handeling als objectief geldige norm wordt geïnterpreteerd, op grond 
vann het positiviteitsbeginsel van recht. Als een rechter een wet toepast on-
middellijkk na de afkondiging van die wet, dan past hij een geldige wet toe 
diee nog niet werkzaam kon zijn. Er konden nog geen handelingen conform 
dee norm zijn verricht.20 

Geldingg is bij Kelsen de - ideële - bestaanswijze van recht. Voorwaarden 
voorr de gelding van recht zijn voorwaarden voor het bestaan van recht in 
zijnn normativiteit. Het zijn voorwaarden voor de normatieve interpretatie 
vann de werkelijkheid. Positiviteit en in aanvulling daarop effectiviteit zijn de 
voorwaardenn voor de gelding van recht, en dus de bestaansvoorwaarden 
voorr recht in zijn normativiteit. Met een voorbeeld probeert Kelsen de 
relatiee toe te lichten tussen gelding als bestaanswijze van recht enerzijds en 
positiviteitt en effectiviteit als geldingsvoorwaarden anderzijds. Een mens 
moett geboren worden om te leven, Maar om in leven te blijven, moeten ook 

zoverree afwijkt, dat hij effectiviteit van het systeem weliswaar ziet als de normale context 
voorr uitspraken over gelding, maar dat zulke uitspraken onder speciale omstandigheden ook 
zinvoll  kunnen zijn als het systeem niet meer effectief is. Een docent bijvoorbeeld die op een 
levendigee manier Romeins recht doceert, spreekt zijns inziens in termen van geldend Romeins 
recht.. Dat Hart hier een afwijking van Kelsens standpunt vermoedt, komt mijns inziens slechts 
doordatt zijn rule of recognition niet geldig is, maar slechts wordt gepraktiseerd. De kelseni-
aansee docent zal rechtstreeks kunnen zeggen dat hij de bijpassende grondnorm inclusief 
effectiviteitt van het Romeinse recht veronderstelt. 

199 Kelsen 1960, p. 28. 

200 Kelsen 1960, p. 11; 1979, p. 271 nt. 88. 
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anderee voorwaarden worden vervuld. Hij moet bijvoorbeeld voedsel tot zich 
nemen.. Als deze voorwaarde niet wordt vervuld, verliest de mens zijn 
leven.. Het leven zelf is echter niet identiek met het geboren worden, noch 
mett het nuttigen van voedsel.21 

Aann Raz lijk t de wanhoop van Kelsen niet besteed.22 De verklaring hier-
voorr is wellicht dat Raz onder de bestaansvoorwaarden van recht iets anders 
verstaatt dan Kelsen. Wat bij Kelsen het bestaan van recht in zijn normativi-
teitt is, komt bij Raz neer op wat deze de 'identiteit van rechtssystemen' 
noemt.. Om die identiteit te kunnen vaststellen moet men weten welke nor-
menn deel uitmaken van een geldend rechtssysteem.23 Los hiervan bespreekt 
Razz het probleem van wat hij het 'bestaan van een rechtssysteem' noemt, en 
ditt probleem komt bij hem neer op de vraag naar de voorwaarden voor het 
empirischee bestaan van een rechtsorde. In het kader hiervan weidt Raz uit 
overr aspecten van causale effectiviteit van recht en over empirische voor-
waardenn voor gehoorzaamheid aan recht.24 

Kelsenn laat binnen zijn internjuridische, rechtswetenschappelijke benade-
ringg van recht geen uitspraken toe die het karakter hebben van een causale 
interpretatiee van de rechtswerkelijkheid. De beginselen van positiviteit en 
effectiviteitt duiden inderdaad op voorwaarden die feitelijk vervuld moeten 
zijn:: de voorwaarde van het gesteld zijn van een rechtsnorm en de voor-
waardee van het zich voordoen van handelingen die als rechtsnaleving of 
rechtstoepassingg worden geïnterpreteerd. Maar dit zijn de feitelijke voor-
waardenn voor het ideële bestaan van recht, voor de gelding van het recht, 
niett voor het bestaan van een rechtsorde als empirisch verschijnsel. De 
normstellendee handelingen met 'juridische zelfduiding' plus de handelingen 
diee - door welke oorzaak ook - overeenstemmen met de gestelde normen, 
vormenn de feitelijke basis van de rechtsorde, het 'empirische rechtsmateri-
aal',, de 'historisch-politieke werkelijkheid' van het recht.25 Door deze han-
delingenn te combineren met de vooronderstelling van een bijpassende grond-

211 Kelsen 1960, p. 219. 
222 Noch aan Soeteman (1996, p. 2836), die stelt dat Kelsen op het probleem van gelding en 
werkingg lijk t 'vast te lopen door zijn stelling dat effectiviteit niet de grond maar wel de 
bestaansvoorwaardee is voor rechtsnormen.' 
233 Raz 1980, p. 1, (Ch. VII I 'The Identity of Legal Systems') p. 187v. Uit de criteria die 
menn gebruikt om te bepalen welke normen deel uitmaken van een geldend rechtssysteem, kan 
menn de criteria afleiden voor de identiteit van het rechtssysteem, waarmee men de vraag 
beantwoordtt door welke normen het systeem wordt gevormd. 
244 Raz 1980, (Ch. IX, 'On the Existence of Legal Systems') p. 203v. De bespiegelingen van 
Razz over wat hij ziet als de bestaansvoorwaarden van recht, zouden voor Cotterrell (vgl. 
1989,, p. 94) waarschijnlijk een voorbeeld zijn van de volgens hem vaak voorkomende 'socio-
logicall  drift' in de normatieve rechtstheorie. 
255 Kelsen 1945/1961, p. 402, 437. 
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normm verkrijgt men een normatief geïnterpreteerde rechts werkelijkheid. Dan 
iss er het ideële bestaan van recht, anders gezegd: dan bestaat de normatieve 
eenheidd van een geldende rechtsorde. 

Bijj  Raz is het misverstand over de werking van recht als voorwaarde 
voorr (voortduring van) gelding duidelijk merkbaar. Raz is van mening dat 
Kelsenn de gelding van een rechtsnorm afhankelijk maakt van de gedragsbe-
invloedendee effecten van de norm. Zijn interpretatie van Kelsens theorie 
getuigtt op dit punt niet van welwillendheid. Hij zegt dat Kelsen 'of course 
deniess that he is dealing with the motivational influence that the law exerci-
ses'.. Toch beweert hij: 'One version of the erroneous [...] suggestion that 
thee motivational force of a rule decides its normative character has been 
convincinglyy refuted by Hart in criticizing Kelsen, one of the more forceful 
defendantss of this fallacy.'26 Kelsen duidt echter met de voorwaarde dat de 
rechtsordee im grofien und ganzen werkzaam is, slechts op uiterlijke overeen-
stemmingg van het sociale leven met de rechtsnormen, zonder in te gaan op 
dee oorzaken van die overeenstemming. 

Razz biedt een alternatief voor wat hij als Kelsens positie beschouwt. Men 
moett de nadruk leggen op 'the law's intention' als de beslissende factor 
voorr de beschrijving van de normatieve aard van het recht. Dan behoudt 
menn de aansluiting met de fundamentele intuïtie die ten grondslag ligt aan 
hett werk van vele rechts wetenschappers, te weten dat de aard van recht 
afhangtt van de activiteiten en attitudes van de belangrijkste rechtsinstituties 
diee verantwoordelijk zijn voor de vorming en handhaving van recht. Wat 
feitelijkk in de werkelijkheid gebeurt is een aparte vraag, zo stelt Raz, en 
vormtt het onderwerp van veel sociologisch onderzoek van recht. 

Hett is niet zonder meer duidelijk wat the law's intention inhoudt als men 
dezee als beslissende factor beschouwt voor de normativiteit van recht. Het 
lijk tt te gaan om de activiteiten en attitudes van mensen die al de status van 
juridischee gezagsdrager hebben. Bij hun handelen is al een grondnorm 
gedacht,, direct of indirect. De door Kelsen gestelde vraag welk handelen in 
aanmerkingg komt voor de vooronderstelling van een daarbij passende grond-
norm,, blijf t onbeantwoord. Daarmee blijf t de normativiteit van dat handelen 
inn de lucht hangen. Bovendien is the law 's intention die door een gezagsdra-
gerr wordt uitgedrukt, verdwenen op het moment dat deze zijn aandacht op 
ietss anders richt. Ze verklaart niet de voortdurende gelding van een norm en 
negeertt dat niet alleen bij het positiviteitsbeginsel maar ook bij het effectivi-
teitsbeginsell  in zekere zin sprake is van een 'transformatie' van macht in 
recht.. Op grond waarvan hebben de rechtstoepassende instituties de attitude 
datt een ooit gestelde norm thans nog geldt? Kelsen zelf zegt over de verhou-

266 Raz 1980, p. 231 hoofdtekst en nt. 29. 
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dingg van gelding en werking: 'Es ist nur ein Spezialfall des Verhaltnisses 
zwischenn dem Sollen der Rechtsnorm und dem Sein der Naturwirklich-
keit.'27 7 

Hett verwijt dat Kelsens effectiviteitsbeginsel een inconsistentie betekent in 
zijnn geldingstheorie berust mijns inziens dus op een misverstand. Wel heb ik 
tegenn een onderdeel van zijn effectiviteitstheorie een ander bezwaar, voorna-
melijkk omdat daardoor opnieuw verwarring kan ontstaan. Kelsen lijk t zijn 
eigenn waarschuwing in de wind te slaan, dat men de belangrijkste voorwaar-
denn voor de bevoegde uitoefening van dwang - de gedrags voor schriften 
voorr de rechtssubjecten - desgewenst wel kan beschrijven als secundaire 
normen,, maar dat men deze niet los mag maken van hun positie in de pri-
mairee rechtsnormen die de bevoegdheden tot dwang reguleren. Kelsen lijk t 
nuu de naleving van de gedragsvoorschriften als zelfstandige aanwijzing op te 
vattenn voor de werking van het recht. Dit is mijns inziens een onnodige, en 
gezienn de rest van zijn theorie ongelukkige, benadering. Zoals hij immers 
zelff  zegt, is naleving van normen in het recht niet relevant. Het recht, dat 
dwangg reguleert, reageert niet op naleving van gedrags voor schriften. Slechts 
bijj  (vermeende) schending van rechtsplichten kan het actief worden. 

C.. Institutioneel karakter van recht 

Volgenss Raz moet men op the law's intention afgaan om recht in zijn nor-
mativiteitt te beschrijven. Als men te weten wil komen of de werking van 
eenn rechtsnorm van belang is voor de gelding ervan, moet men naar zijn 
zeggenn met name de rechterlijke praktijk centraal stellen. Slechts dan houdt 
menn volgens hem voldoende rekening met het institutionele karakter van 
recht.. De rechterlijke toepassers van recht hebben immers het laatste woord 
overr wat zij als recht toepassen. Als rechters bijvoorbeeld een bepaalde 
algemenee norm niet toepassen op grond van de overweging dat deze al lange 
tijdd niet meer is gebruikt, dan kan men concluderen dat deze norm geen 
deell  meer uitmaakt van het rechtssysteem.28 

Kelsenss theorie laat het institutionele karakter van recht volgens Raz 
onvoldoendee tot uiting komen. Hij stelt dat dit het gevolg is van Kelsens 
definitiee van recht als sanctierecht, waardoor de nadruk komt te liggen op 

277 Kelsen 1960, p. 215. Vgl. Edel 1998, p. 219: 'If the content of the basic norm [...] were 
interpretedd not normatively, not in accordance with the legal "ought", but in accordance with 
causality,, then that very power factor would be ignored without which the positive law, to put 
itt colloquially, is not born and does not survive.' 
288 Raz meent dat het bij gebruik van de bronnenthese niet nodig is effectiviteit en institutio-
naliteitt te beschouwen als voorwaarden voor recht: 'The existence and content of every law is 
fullyy determined by social sources.' Raz 1979, p. 46-47, 53v.; 1994, p. 316. 
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dee rechtsvorming, in plaats van op de rechtstoepassing. Raz stelt zijn eigen 
standpuntt daartegenover: rechtssystemen bevatten slechts die maatstaven, die 
opp bepaalde manieren in verband staan met de activiteiten van vooral rech-
terlijkee instituties. Kelsen zou dat verband niet op juiste wijze kunnen zien, 
enn daardoor zou zijn gebrek aan aandacht voor het institutionele karakter 
vann recht ontstaan. Raz baseert zich op de observatie: 'Kelsen thought the 
relationn is simple: Laws are norms addressed to courts'.29 

Ditt komt mij voor als een vertekening van Kelsens positie. Het primaire 
rechtt van Kelsen is het recht dat het normstellende en normtoepassende 
handelenn in een rechtsorde reguleert, vanaf de eerste grondwetgever tot en 
mett de laatste rechtsvormer, de steller van de individuele norm, en zelfs 
nogg verder: tot en met degene die de sanctie eventueel fysiek implementeert. 
Slechtss op grond van de normatieve eenheid van de rechtsorde kan het 
feitelijkee handelen van al deze individuen als rechtsvormend en rechtstoepas-
sendd worden beschouwd. Zeker ook als men Kelsens later te bespreken 
opvattingenn over de staat als gecentraliseerde rechtsorde erbij betrekt, is 
Kelsenss beeld van recht sterk institutioneel. 

Omdatt Raz de gedragsvoorschriften voor de rechtssubjecten beschouwt 
alss het primaire aspect van het recht, denkt hij bij effectiviteit van recht 
vanuitt de positie van de rechtssubjecten die aan de voorschriften zijn onder-
worpen.. Zij zullen die voorschriften opvatten als richtlijnen voor hun hande-
len.. Vervolgens maakt Raz de stap dat de rechtssubjecten, gesteld voor de 
vraagg of zij een voorschrift hebben geschonden, zich zullen richten naar de 
rechterlijkee beantwoording van die vraag. Rechters hebben immers het 
laatstee woord over wat zij als recht toepassen bij hun oordeel over het ge-
dragg van de rechtssubjecten. Op het laatste woord van rechters over de toe 
tee passen rechtsnormen ligt voor Raz het accent. De effectiviteit van een 
rechtsnormm is alleen relevant voor de gelding ervan, wanneer de rechterlijke 
rechtstoepasserss de werking van de norm betrekken in hun overwegingen. 

Wanneerr men op deze wijze het recht bekijkt vanuit de positie van de 
rechtssubjecten,, is het alleszins begrijpelijk dat men vooral de praktijk van 
rechterss beslissend laat zijn voor de betekenis van effectiviteit in verband 
mett de gelding van recht. Men maakt de stap van rechtssubjecten die zich 
oriënterenn aan de richtlijnen van het recht, naar rechtssubjecten die zich 
oriënterenn aan wat de rechter met die richtlijnen doet. In Kelsens theorie 
vann het recht als sanctierecht hoeft men daarentegen geen aparte stap te 
doenn om tot het resultaat te komen dat het rechtstoepassende handelen van 
juridischee gezagsdragers van belang is voor de effectiviteit van recht. De 
voorr gelding van recht relevante werking komt immers tot uiting in norm-

299 Raz 1975, p. 131; 1979, p. 43-44 (m.n. 44 nt. 5), 87-88; 1980, p. 196, 201, 
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conformee handelingen in het kader van het primaire recht. Dat zijn reeds 
rechtstoepassendee handelingen. 

Eenn ander bezwaar tegen benaderingen als die van Raz is, dat het pro-
bleemm van de effectiviteit van het recht zonder noodzaak wordt versmald. 
Waaraann oriënteren rechtssubjecten zich als er nog geen geschil aan een 
rechterr is voorgelegd, en er dus nog geen rechterlijke toepassingshandeling 
heeftt plaatsgevonden? Als bepaalde constitutionele kwesties nooit aan een 
rechterr worden voorgelegd, is er dan niets te zeggen over de effectiviteit en 
duss over de gelding van de constitutie? In Kelsens theorie is er geen enkele 
aanleidingg het effectiviteitsprobleem te beperken tot de context van de rech-
terlijkee toepassing van recht. Zeker, ook bij hem hebben bevoegde toepas-
serss van het recht het laatste woord. En ook bij hem is de rechterlijke toe-
passingg van recht van belang voor de effectiviteit ervan. Maar als Kelsen de 
rechtstoepassingg aan de orde stelt die voor effectiviteit van recht van belang 
is,, richt hij zijn aandacht niet uitsluitend op het rechterlijke handelen. Door-
datt elk normstellend handelen in het recht op zijn beurt gebonden is aan 
rechtt - eventueel direct aan de grondnorm - is elk normstellend handelen, 
ookk dat van de hoogste wetgever, mede toepassing van recht. Als iemand 
zijnn rechtsvormende bevoegdheid gebruikt, past hij recht toe. In Kelsens 
theoriee kan het bijvoorbeeld voor de effectiviteit van een grondwettelijke 
normm van belang zijn dat de wetgever deze norm toepast. Dat valt te illus-
trerenn met een eenvoudig voorbeeld. Artikel 107 lid 2 van de Nederlandse 
grondwett bepaalt: 'De wet stelt algemene regels van bestuursrecht vast.' Als 
menn de totstandkoming van de Algemene wet bestuursrecht beschouwt als 
toepassingg van deze norm, dan duidt dit op de effectiviteit van de grondwet-
telijkee norm. 

Eenn ander voorbeeld biedt de verandering in het grondwettelijke codifica-
tieartikell  die is aangebracht bij de grondwetswijziging van 1983.30 De oude 
Grondwett verleende de wetgever de bevoegdheid om 'enkele' onderwerpen 
inn afzonderlijke wetten te regelen, bij wijze van uitzondering op het codifi-
catievoorschrift,, dus buiten de wetboeken om. Na verloop van tijd had de 
wetgeverr talrijke regelingen buiten de wetboeken om tot stand gebracht. Als 
menn de latere wetgevende handelingen interpreteert als handelingen die nog 
steedss overeenstemden met de codificatienorm, dan beschouwt men ze als 
handelingenn waarmee de grondwettelijke bevoegdheid wordt toegepast. 
Daarmeee zijn het handelingen waarin de effectiviteit van de grondwettelijke 
normm tot uitdrukking komt. Maar er was twijfel mogelijk of artikel 164 
Grondwett oud nog wel effectief was, of de codificatienorm nog 'in leven' 
wass en dus nog steeds geldig. In 1983 is de formulering van de desbetref-

300 Art. 107 Grondwet; an. 164 Grondwet oud. 
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fendee bevoegdheid veranderd. 'Enkele onderwerpen' is vervangen door 
'bepaaldee onderwerpen', een term die naar men aannam niet betekent dat 
hett slechts om een gering aantal onderwerpen kon gaan. Brengt de wetgever 
thanss buiten de wetboeken om bijzondere wetten tot stand, dan is er minder 
aanleidingg voor twijfel over de conformiteit van het wetgevend handelen 
mett de codificatienorm. Het wetgevend handelen kan gemakkelijker worden 
gezienn als toepassing van die norm. Men kan gemakkelijker zeggen dat de 
grondwettelijkee norm werkt, en dus geldt. 

Inn beide voorbeelden is sprake van een werking van grondwettelijke 
normenn die naar Kelsens theorie bepalend geacht kan worden voor de gel-
dingg van die normen. Deze werking komt niet in rechterlijke rechtstoepas-
singg tot uiting, maar in wetgevend optreden waarbij de grondwet wordt 
toegepast.. Het is niet te verwachten dat rechterlijke instituties ooit bij zulke 
grondwettelijkee kwesties van effectiviteit van recht te pas komen. Hiernaast 
iss in herinnering te roepen dat de effectiviteit van afzonderlijke normen 
bijdraagtt aan de effectiviteit van de rechtsorde als geheel. Het lijk t wat 
magerr om de vraag of een rechtsorde als zodanig effectief is - volgens Hart 
dee normale context voor uitspraken over gelding - uitsluitend te laten afhan-
genn van de activiteiten van rechters. 


