
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


17. . 

Identiteitt van staat en recht 

Inn het voorgaande heb ik steeds gesproken over normstellers, rechts vormers, 
rechtstoepassers,, wetgevers, rechters, enzovoort. Zoveel mogelijk heb ik 
vermedenn het begrip staat te gebruiken. Dat was namelijk nog niet aan de 
orde.. Als men Kelsens beeld van de staat wil weergeven, dan stelt men 
vervolgvragen:: wie zijn het die in een rechtsgemeenschap rechtsvormend 
kunnenn optreden, hoe is het rechtsvormingsproces van een rechtsorde geor-
ganiseerd?? In de these van de identiteit van staat en recht drukt Kelsen zijn 
opvattingg uit dat de staat een bijzonder soort rechtsorde is. 

A.. Relatief gecentraliseerde rechtsorde 

Dee primaire functie van het recht is 'Selbsterzeugung': de regeling van zijn 
eigenn vorming en toepassing. Rechtsvorming en rechtstoepassing zijn de 
tweee - primaire - rechtsfuncties 'in eigenlijke zin'. Kenmerkend voor mo-
dernee rechtsordes is volgens Kelsen dat de primaire rechtsfuncties relatief 
gecentraliseerdd zijn. Zulke rechtsordes hebben het karakter van een staat. 

a.a. Centralisatie en de eenheid van de rechtsorde 
Ookk als Kelsen de kenmerken bespreekt van een statelijke rechtsorde, is zijn 
methodologischh uitgangspunt individualistisch. Hij denkt vanuit een rechts-
gemeenschapp bestaande uit individuen, ook waar het de staat betreft. Dit is 
hett beste toe te lichten door een extreem decentrale rechtsorde te constraste-
renn met een extreem gecentraliseerde rechtsorde. 

Hett minimum van centralisatie van de rechtsfuncties is denkbaar als men 
zichh een gemeenschap voorstelt waarin de regulering van onderlinge dwang 
minimaall  is, en zo decentraal mogelijk is georganiseerd, maar waar niette-
minn de eenheid van een rechtsgemeenschap bestaat. De vorming van de 
dwangregulerendee normen gebeurt in deze gemeenschap slechts door de 
gewoontee en vindt dus plaats door de leden van de rechtsgemeenschap zelf, 
niett door een bijzonder wetgevend orgaan. De gewoonte heeft in deze ge-
meenschapp geleid tot de bepaling van slechts één soort delict: het gebruik 
vann geweld tegen een ander lid van de rechtsgemeenschap is verboden, 
tenzijj  het plaatsvindt met toestemming van de gemeenschap. Deze minimale 
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rechtsgemeenschapp heeft dus bij gewoonte het geweldsmonopolie geves-
tigd.11 Tenslotte is de bevoegde reactie op verboden geweld in deze minima-
lee rechtsgemeenschap geheel decentraal georganiseerd. De toepassing van de 
normm die bepaalt onder welke voorwaarden een sanctie kan worden opge-
legd,, en de effectuering van de sanctie vindt plaats door belanghebbenden 
zelf,, volgens het beginsel van Selbsthilfe, eigenrichting. Het wordt aan 
degenee die door onrechtmatig geweld in zijn belang is getroffen overgelaten 
omm zelf te bepalen of het delict is gepleegd, en om zelf de sanctie te effectu-
eren.. Kelsens grondnormtheorie maakt het mogelijk om reeds bij deze ex-
treemm decentrale rechtsvorming en rechtstoepassing een eenheid van een 
rechtsordee te zien, die immers niets meer is dan het gemeenschappelijke van 
dee ordening van de onderlinge dwang. Het gemeenschappelijke, de orde, is 
hierr minimaal. 

Tegenoverr zo'n extreem decentrale rechtsorde is een rechtsorde te stellen 
waarinn de rechtsvorming en rechtstoepassing volstrekt gecentraliseerd zijn. 
Eenn alleenheerser stelt de algemene voorwaarden voor bevoegde uitoefening 
vann dwang, beslist of in feitelijke situaties de voorwaarden voor dwang zijn 
vervuld,, legt de bijbehorende sanctie op en voert deze uit. De gemeenschap 
denktt de bijpassende grondnorm bij het rechtsvormende en rechtstoepassen-
dee handelen van de alleenheerser, en acht dit handelen dus rechtsgeldig. 

Mett behulp van dit contrast is te verduidelijken dat Kelsens these van de 
identiteitt van staat en recht onschuldiger is dan meestal wordt aangenomen. 
Eenn rechtsgemeenschap kan volgens Kelsen 'staat' worden genoemd, als de 
vormingg en toepassing van de gemeenschapsnormen relatief gecentraliseerd 
zijn.. Daarmee brengt hij tevens tot uitdrukking dat hij de mate van centrali-
satiee die nodig is voor een staat, niet fixeert. 

Dee staat is een relatief gecentraliseerde rechtsorde. Hierin onderscheidt 
hijj  zich van bijvoorbeeld voorstatelijke primitieve rechtsordes en van de 
boven-- of tussenstatelijke volkenrechtsorde. De bewering dat modern natio-
naall  recht het karakter heeft van een relatief gecentraliseerde orde, komt op 
hetzelfdee neer als de bewering dat het moderne recht statelijk recht is.2 Ik 
beschouww het als polemische overdrijving wanneer Kelsen zegt dat de staat 
identiekk is met het recht. Elke staat is een relatief gecentraliseerde rechtsor-
dee en elke relatief gecentraliseerde rechtsorde is een staat. Maar niet elke 
rechtsordee is een staat. De identiteitsthese van staat en recht houdt in dat de 
staatt als rechtsorde is te identificeren.3 

11 Kelsen I960, p. 9, 323; zie ook hoofdstuk 14 onder B. 
22 Kelsen 1960, p. 90. 290; 1945/1961, p. 160. 

33 Kelsen (1945/1961, p. 438 asterisknoot) zegt bijvoorbeeld dat een kerk kan worden be-
schouwdd als een bijzonder soort staat: 'The desire for objectivity enforces positivity.' 
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Dee eenheid van staatsmacht is de eenheid van een - bijzonder soort -
rechtsorde.. De eenheid van staatsmacht voegt niets toe en doet niets af aan 
dee eenheid van de rechtsorde, die afhankelijk is van de positiviteit en effec-
tiviteitt van die rechtsorde. Het is een eenheid die voorondersteld is wanneer 
menn in een gemeenschap het handelen van individuele mensen normatief 
interpreteertt als geldige rechtsvorming en -toepassing. 

Doorr de identificatie van de staat als rechtsorde verdwijnt elke verwijzing 
naarr de staat als zuiver machtsfeit uit de beschrijving van het recht. Toen 
hett dualisme beweerde dat de staat als macht kan worden onderscheiden van 
dee staat als rechtssubject maar rechtswetenschappelijk niet kan worden 
begrepen,, overschreed het zijn rechtswetenschappelijk disciplinaire grenzen. 
Kelsenn stelt daartegenover zijn identiteitsthese van staat en recht. 

b.b. Arbeidsdeling 
Relatievee centralisatie van de primaire rechtsfuncties houdt in dat bepaalde 
rechtsfunctiess niet kunnen worden vervuld door een willekeurig individu uit 
dee gemeenschap, en dus niet door ieder individu dat aan de rechtsorde 
onderworpenn is. Ze kunnen slechts worden vervuld door individuen die door 
dee rechtsorde op bepaalde wijze zijn gekwalificeerd. Anders gezegd: ze 
wordenn vervuld volgens het beginsel van arbeidsdeling. Een statelijke 
rechtsgemeenschapp kenmerkt zich door het feit dat zij voor de uitoefening 
vann rechtsfuncties specialisten kent, 'arbeitsteilig funktionierende, dafl heifit 
zentrale'' organen. Zij zijn de zogenaamde 'rechtsorganen'.4 

Hett is voor het bestaan van een statelijke rechtsorde niet vereist dat alle 
rechtsfunctiess arbeitsteilig worden vervuld. Vooral de vorming van algeme-
nee rechtsnormen is vaak minder gecentraliseerd dan de overige rechtsfunc-
ties.. Een statelijke rechtsorde kan bijvoorbeeld de schepping van algemene 
rechtsnormenn door de gewoonte toelaten. Dit duidt op een gedecentraliseer-
dee wijze van rechtsvorming. Kelsen verzet zich tegen de voorstelling dat 
gewoonterechtt als niet-statelijk recht kan worden gesteld tegenover het door 
dee staat gevormde recht. Gewoonterecht is statelijk recht als de gewoonte 
alss rechtsvormend feit wordt beschouwd in een relatief gecentraliseerde rechtsorde.5 

'[N]aturall  law speculation, when it looks for certainty somewhere, flows into positive legal 
normss constituted under the authority of a church, that is, of a power organization [...]. 
Ordinarilyy these ecclesiastic norms present themselves as natural law, even if only to demon-
stratee their superiority to the State's positive law. In reality, they are only positive law, as the 
churchh is only a particular kind of State.' Kelsens grondnorm bevat echter niet alleen het 
positiviteitsbeginsel,, maar ook de definitie van recht als - fysieke - dwangorde. Mij dunkt dat 
zijnn grondnorm hem ervan had moeten weerhouden een kerk te beschouwen als een rechtsorde 
enn een staat. Raz kent zo'n beperkende definitie van recht met, en kan zonder moeite zeggen 
(1975,, p. 151): vele religieus normatieve systemen zijn gewone rechtssystemen. 
44 Kelsen 1960, p. 64, 161, 234. 

55 Kelsen 1960, p. 297. Kelsen (1960, p. 233-234) stelt zijn opvatting over de gewoonte als 
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Hett ideaal van democratische zelfbestemming vraagt om een zo decen-
traall  mogelijk wetgevingsproces. Maar ook wanneer de regelvorming 
plaatsvindtt door een aparte volksvertegenwoordigende vergadering kan er 
volgenss Kelsen nog sprake zijn van democratische zelfbestemming, namelijk 
wanneerr het parlement rechtens verplicht is de wil van de vertegenwoordig-
dee kiezers uit te voeren. Zodra het parlement echter rechtens enige onafhan-
kelijkheidd heeft ten opzichte van zijn kiezers, is het democratiebeginsel tot 
opp zekere hoogte vervangen door dat van arbeidsdeling.6 

Ookk in een statelijke rechtsorde kan regelvorming dus decentraal gebeu-
ren.. Voor de vraag of een rechtsorde een staat is legt Kelsen het accent op 
eenn andere rechtsfunctie, namelijk die van toepassing van het recht op de 
rechtssubjecten.. Beslissend voor het bestaan van een staat is volgens hem 
datt er in een gemeenschap rechtsorganen functioneren die bevoegd zijn vast 
tee stellen dat de voorwaarden voor oplegging van een sanctie zijn vervuld, 
enn rechtsorganen die bevoegd zijn de sanctie fysiek te implementeren.7 

Opnieuww wekt het daarom verbazing dat Raz zo vaak opmerkt dat Kelsen 
tenn onrechte meer nadruk legt op rechtsscheppende dan op rechtstoepassende 
organen.88 Misschien onderkent Raz onvoldoende dat hij bij zijn kritiek op 
Kelsenn vaak een ander probleem bespreekt dan Kelsen zelf. Dat is mijns 
inzienss ook nu het geval. Terwijl Kelsen de vraag bespreekt wat een rechts-
ordee tot staat maakt, stelt Raz de vraag wat een normatief systeem tot 
rechtssysteemm maakt. Volgens Raz krijgt een normatief systeem het karakter 
vann een rechtssysteem wanneer rechtstoepassende organen ontstaan, dat wil 
zeggenn organen die bevoegd zijn te beslissen of het gebruik van dwang 
onderr bepaalde omstandigheden door recht is verboden of toegestaan. Zulke 
organenn ontstaan volgens hem 'op het moment dat de bevoegdheid om over 
dee toepassing van sancties te beslissen, geconcentreerd wordt in de handen 
vann relatief weinig mensen, die voor deze taak worden benoemd of aan wie 
dezee taak anderszins wordt toevertrouwd vanwege hun veronderstelde kun-

rechtsvormendd feit tegenover opvattingen die uitgaan van het declaratoire karakter van het 
gewoonterecht.. Men meent bijvoorbeeld dat het uitdrukking geeft aan de rechtsscheppende 
VolksgeistVolksgeist (Savigny, Historische School), of aan de rechtscheppende solidarité sociale 
(Duguit).. Een positivistische rechtstheorie kan noch het bestaan aannemen van een imaginaire 
Volksgeist,Volksgeist, noch het bestaan van een evenzeer imaginaire solidarité sociale. 

66 Kelsen 1945/1961, p. 289, 292, 311. 
77 Kelsen 1945/1961, p. 325. De van rechtswege intredende sanctie is kelseniaans gedacht te 
beschouwenn als gedecentraliseerde rechtstoepassing. Het wordt aan betrokken leden van de 
rechtsgemeenschapp overgelaten vast te stellen dat de voorwaarden voor de sanctie zijn vervuld 
enn dat het bijbehorende gevolg behoort in te treden. Pas als hierover onenigheid ontstaat, is 
tussenkomstt van gecentraliseerde rechtsorganen vereist voor de gezaghebbende vaststelling van 
dee sanctie of de fysieke implementatie daarvan. Vgl. Brouwer 1990, p. 257-258, 274. 

88 O.m. Raz 1980, p. 191-194. 
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digheden,, of omdat zij deze verdienen, en niet vanwege hun relatie tot de 
benadeeldee partij of tot de overtreder van het recht, mits zij zulke bevoegd-
hedenn voor een relatief lange periode hebben en in een onbepaald aantal 
gevallenn kunnen gebruiken. '9 

Kelsenss begrip van de rechtsorde is ruimer dan Raz' begrip van het juri-
dischee systeem. Kelsen kan geheel decentrale dwangordes, die geen afzon-
derlijke,, gespecialiseerde rechtstoepassende organen kennen, als rechtsordes 
beschouwen.. Er is reeds een rechtsorde bij het minimum aan gemeenschap-
pelijkee dwangregulering, bij de vestiging van een geweldsmonopolie zonder 
meer.. Wat voor Raz het ontstaan van een rechtssysteem betekent, te weten 
hett ontstaan van rechtstoepassende organen, kan bij Kelsen een teken zijn 
vann verstatelijking van een reeds bestaande rechtsorde. 

B.. Pluralisme 

Gewoonlijkk neemt men aan dat de eenheid van de statelijke rechtsorde het 
resultaatt is van een historisch centralisatieproces. In Kelsens theorie kan dat 
niett worden gezegd. De sociale gewoontes in een decentrale rechtsorde, 
maarr ook de besluiten van een gespecialiseerde wetgever of de uitspraken 
vann gespecialiseerde rechters in een statelijke rechtsorde zijn in eerste in-
stantiee slechts losstaande uitingen van (een verzameling van) individuen, die 
pass door een normatieve interpretatie hun betekenis van geldige normen 
verkrijgen.. Het is bij Kelsen niet de staat die de eenheid van de rechtsorde 
produceert.100 De eenheid van de rechtsorde kan statelijk zijn georgani-
seerd,, maar ook anders. Dit maakt Kelsens rechts- en staatsbegrip geschikt 
voorr de beschrijving van problemen van rechtspluralisme. 

Kelsenn waarschuwt voor een verwarring van twee begrippen 
(de)centralisatie,, het dynamische begrip dat het rechtsvormingsproces betreft 
enn het statische begrip dat betrekking heeft op het bereik van reeds gevorm-
dee normen. Men maakt vaak onvoldoende onderscheid tussen enerzijds een 
differentiatiee in het geldingsbereik van de gedragsvoorschriften voor de 
rechtssubjectenn en anderzijds de decentrale of centrale wijze waarop die 
secundairee normen kunnen worden gevormd.11 Niets staat er bijvoorbeeld 
aann in de weg dat een centrale wetgever voor elke afzonderlijke gemeente 
eenn aparte algemene plaatselijke verordening vaststelt, of dat decentraal 
gevormdee normen op het gehele grondgebied van de rechtsorde gelden 

99 Raz 1980, p. 194. 

100 Zie hoofdstuk 13 onder B: de eenheid van de rechtsorde wordt niet door feitelijk handelen 
tott stand gebracht. Kelsen 1960, p. 25, 32. 
111 Kelsen 1960, p. 315-319. 
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hoewell  zij in hun personele geldingsbereik slechts betrekking hebben op 
mensenn met een bepaalde kwalificatie. 

Voorr de verschillen in het geldingsbereik van de secundaire rechtsnormen 
maaktt Kelsen gebruik van het begrip partiële rechtsorde of deelrechtsorde. 
Tott een deelrechtsorde behoren de mensen van wie het handelen is geregu-
leerdd door de gedragsvoorschriften met hun gedifferentieerde geldingsbe-
reik.. De gemeenschappelijkheid van die secundaire rechtsnormen constitu-
eertt de normatieve deelorde. Daarmee is nog niets gezegd over de schep-
pingg van die normen. Die kan zijn overgelaten aan degenen op wie de ge-
dragsvoorschriftenn van toepassing zijn. Het resultaat is dat binnen een state-
lijkee rechtsorde 'gemeenschapsrecht' of 'volksrecht' in de zin van 'interne 
regelss van groepen en verbanden ter voorkoming en oplossing van conflic-
ten'' kan bestaan naast anders gevormd statelijk recht.12 

Inn rechtspluralistische benaderingen werkt men gewoonlijk met een of 
anderr compromis als oplossing voor wat men definieert als het probleem 
vann de relatie tussen enerzijds 'groepsrecht', 'gemeenschapsrecht' of 'volks-
recht'' en anderzijds 'statelijk recht'. Kelseniaans gedacht wordt het pro-
bleemm dan onnauwkeurig gesteld. Een statelijke rechtsorde kan decentrale 
vervullingg van rechtsfuncties toelaten, terwijl ook in het geldingsbereik van 
gedragsvoorschriftenn verregaande differentiatie kan zijn aangebracht. 
'Groepsrecht'' kan als decentraal gevormde partiële rechtsorde deel uitmaken 
vann een statelijke rechtsorde. Het probleem ligt daar waar men zich reken-
schapp moet geven van de relatie van de secundaire partiële rechtsordes met 
dee primaire eenheid die is voorondersteld. Verwijst men slechts naar een 
dominantiee van het 'officiële' recht, of naar 'politieke compromissen', dan 
geeftt men weinig uitsluitsel over die verhouding.13 

Vaakk wijst men op de gezagsaanspraken van het officiële recht tegenover 
hett groepsrecht. Het officiële recht zou aanspraak maken op de hoogste 
bevoegdheidd tot verbindende regulering van elk type gedrag, en daarmee 

122 Strijbosch 1993, p. 1; vgl. Brouwer 1995, p. 79-88. Griffiths (1989 p. 99) merkt op: 'De 
pretentiee van de moderne staat om een monopolie (zowel in empirische als in normatieve zin) 
tee hebben op alles wat "recht" mag heten, is al lang ontmaskerd als louter ideologie. De 
juridischee werkelijkheid van een moderne samenleving is er één van grote verscheidenheid van 
"rechts"sferenn en -bronnen.' De opmerking in de laatste zin van het citaat zou door Kelsen 
kunnenn worden onderschreven. In de eerste zin maakt de schrijver gebruik van een problema-
tischh staatsbegrip: de staat is vereenzelvigd met wat gewoonlijk 'staatsorganen' wordt ge-
noemd,, en de identiteit van staat en recht kan niet worden erkend. Zie ook hoofdstuk 18 voor 
Kelsenss bezwaren tegen de hypostasering van de staat tot handelende persoon. 

133 Zie Hoekema/Van Manen 1998, p. 54. Zij merken op dat de rechtsdogmatische leer der 
rechtsbronnenn 'geen genade [vindt] in de ogen van onder meer inheemse volken die zich als 
"firstt nations" beroepen op de gelding van het eigen recht, los van de eventuele "goedkeu-
ring""  ervan door de staat. In de praktijk blijken er echter politieke compromissen te kunnen 
wordenn gesloten die de kool en de geit sparen.' 
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zouu een ondergeschikte positie van het groepsrecht verklaard zijn. Ook op 
dezee manier wordt het probleem onnauwkeurig gesteld. De gezagsaanspra-
kenn zijn kenmerkend voor een geldende rechtsorde als geheel. Ze hebben 
geenn betrekking op een hiërarchische organisatie van rechtsvorming en 
rechtstoepassingg binnen het geheel van een rechtsorde. Men zegt bijvoor-
beeld:: 'Alleen na positieve toetsing kunnen zijn regels tot de Nederlandse 
rechtsordee worden toegelaten.'14 Als men hiermee bedoelt dat een 'offi-
ciële'' rechter het laatste woord heeft over de verbindendheid van de groeps-
regels,, dan verwoordt men geen bijzonder kenmerk van decentraal gevormd 
groepsrecht.. Hetzelfde gaat immers op bij het laatste woord over de verbin-
dendheidd van bijvoorbeeld interne verenigingsregels,15 maar ook over de 
verbindendheidd van gemeentelijke verordeningen, en mogelijkerwijs zelfs 
overr de verbindendheid van de hoogste 'officiële' wetgeving. 

Bijj  Hoekema is een meer 'egalitaire' invulling van het pluralismepro-
bleemm te vinden: '[H]oe regel je de botsing tussen cultureel verschillende 
rechtsaansprakenn binnen een en hetzelfde staatsverband? Hoe bereik je (een 
vormm van rechts-)eenheid in verscheidenheid? Twee soevereinen op één 
kussen,, hoe houd je dat in orde?'16 Een kelseniaans antwoord op de laatste 
vraagg luidt: dat is niet in orde te houden. Stel dat in de verschillende cultu-
relee groepen normstellende handelingen worden verricht die voor de hande-
lendee personen zelf de (subjectieve) betekenis hebben van een rechtsnorm 
voorr de leden van de groep. Deze handelingen verkrijgen pas de objectieve 
betekeniss van een rechtsnorm als een gemeenschap er de bijpassende grond-
normm bij denkt. Welke gemeenschap, welke grondnorm? Als het voor de 
geldingg van een norm binnen een bepaalde culturele groep relevant is dat 
eenn andere groep de desbetreffende interne gezagsaanspraken erkent, is de 
relevantee rechtsgemeenschap groter dan de groep waarin de gezagsaanspraak 
wordtt gedaan. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de groepen een consti-
tutiee gemeenschappelijk hebben waarin de functies van rechtsvorming en 
-toepassingg decentraal, langs multinationale lijnen wordt geregeld. Op het 
momentt echter dat een groep voor de gelding van een rechtsnorm geen 
beroepp meer doet op erkenning van de gezagsaanspraak door andere groe-
pen,, heeft deze groep zich afgescheiden, en is een zelfstandige rechtsge-
meenschapp geworden. De gelding van de norm is slechts afhankelijk van de 
doorr de groep zelf gedachte grondnorm. 

Omm te kunnen spreken van naast elkaar in deelrechtsordes levende ge-
meenschappenn is het nodig dat zij met elkaar iets gemeenschappelijk hebben 

144 Strijbosch 1993, p. 11-12. 

155 Kelsen (1960, p. 180*181) beschrijft ook de rechtspersoon als deel rechtsorde. 

166 Hoekema 1998, p. 58. 
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inn een overkoepelende rechtsorde. Het bestaan van centrale organen in de 
overkoepelendee rechtsorde, bijvoorbeeld een constitutioneel hof of een 
centraall  ambtenarenapparaat, doorbreekt op zichzelf nog niet het egalitaire 
karakterr van de pluralistisch ingerichte rechtsgemeenschap. Het is mogelijk 
datt het alleen duidt op het statelijk karakter van de overkoepelende rechtsor-
de:: bepaalde gemeenschappelijke rechtsfuncties worden vervuld op basis van 
hett beginsel van arbeidsdeling. Kelseniaans gezien is het niet passend om in 
eenn dergelijke situatie 'de staat' tegenover 'de inheemse volken of minderhe-
denn in een staat' te stellen, iets wat Hoekema uiteindelijk toch weer doet: 
'[E]enn egalitair rechtspluralisme [is] in juridisch opzicht nooit werkelijk 
egalitair.. Hoe sterk de rechtspositie van bepaalde inheemse volken of van 
minderhedenn in een staat ook zou zijn, altijd behoudt de nationale staat het 
hoogstee positiefrechtelijk bezegelde gezag om in tijden van zware groeps-
conflictenn of groot algemeen belang de laatste knopen door te hakken.'17 

Mett een kelseniaanse benadering is het mogelijk om 'groepsrecht' al dan 
niett als decentraal gevormde deelrechtsorde van een statelijke rechtsorde te 
interpreteren,, zonder dat 'de staat' tegenover 'de groep' komt te staan. Zo'n 
benaderingg kan een genuanceerder beeld verschaffen van de geldingsrelaties 
binnenn een complexe statelijke rechtsorde dan een benadering die de statelij-
kee rechtsorde vereenzelvigt met het handelen van centrale rechtsorganen. En 
ditt is een conclusie die dwars staat op de associaties die men meestal heeft 
bijj  de identiteitsthese van staat en recht. 

C.. Internationalisering 

Ookk de internationalisering van het recht draagt bij aan de complexiteit van 
dee geldingsrelaties binnen een statelijke rechtsorde. En ook deze ontwikke-
lingg is met behulp van Kelsens begrippenapparaat te beschrijven. 

a.a. Normatieve betekenis van 'soevereiniteit' 
Anderss dan men wel meent, laat Kelsen toe dat van soevereiniteit van een 
staatt wordt gesproken.18 Hij legt echter uit dat 'soevereiniteit' alleen als 

177 Hoekema 1998, p. 61. Om op kelseniaanse wijze het probleem van minderheden met 
eigenn zelfstandige gezagsaanspraken binnen een grotere rechtsgemeenschap te bepalen, kan 
menn denken aan het voorbeeld van de anarchist, zie hoofdstuk 13 onder C. De vraag is wie 
bepaaltt wat de relevante gemeenschap is voor de gelding en verbindende kracht van rechtsnor-
men.. Zoals het de anarchist niet zal lukken om zich op grond van zijn privé-grondnorm te 
onttrekkenn aan recht dat anderen voor hem verbindend houden, zal het ook een minderheid 
niett lukken om op grond van een eigen grondnorm zich te onttrekken aan de rechtsgemeen-
schapp waarin dominante groepen het recht mede verbindend houden voor die minderheid. Van 
egalitairr pluralisme is dan echter geen sprake. 

188 Kelsen 1920/1981, p. 6v.; 1925/1993, p. 102v.; 1945/1961, p. 207v. 1960, p. 290v. 
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normatieff  begrip zinvol is. Het subject waaraan soevereiniteit wordt toege-
wezenn is daarmee, in welke soevereiniteitstheorie ook, gekarakteriseerd als 
'hoogst',, 'bovenst'. Dat is ruimtelijke beeldspraak, die in verband met 
menselijkee relaties twee dingen kan betekenen. Ten eerste kan 'boven' en 
'onder'' of 'hoger' en 'lager' duiden op een heerschappijverhouding tussen 
mensen.. Men is geneigd de staat als zo'n feitelijke heerschappijverhouding 
opp te vatten. Men spreekt dan in termen van een oorzaak-gevolg-relatie: de 
will  van de een wordt tot motief voor de wil van de ander, en men zegt dat 
dee eerstgenoemde - de regeerder - boven de ander staat, en de ander - de 
geregeerdee - onder de eerstgenoemde.19 Op deze wijze kan volgens Kelsen 
geenn sprake zijn van soevereiniteit. De speurtocht naar een feitelijk soeve-
reinn subject zal een speurtocht worden naar een prima causa, een 'onbe-
wogenn beweger'. Men moet een bron van macht, een motiverende oorzaak, 
vindenn die zelf niet op een oorzaak kan worden teruggevoerd, en daarom 
'vrij '' of 'onafhankelijk' is. Dat is echter onverenigbaar met een causale 
interpretatiee van de werkelijkheid. Als men de staat opvat als een feitelijke 
motivatierelatiee tussen regeerders en geregeerden, kan hij niet soeverein 
zijn.. Zelfs de in politiek opzicht machtigste grootmacht is in alle aspecten 
vann het economische, juridische en culturele leven door iets anders bepaald, 
enn dus afhankelijk en onvrij. 

Inn de tweede plaats gebruikt men volgens Kelsen de ruimtelijke beeld-
spraakk van het 'boven en onder' voor menselijke relaties in verband met de 
normatievee verhouding van de verplichting. 'Boven' een ander staat hij 
wienss wil als verbindend geldt voor degene die hem in dat opzicht onder-
worpenn is. En hij staat het 'hoogst' - dat wil zeggen: is 'soeverein' - die 
geenn wil kent die voor hem als verbindend geldt. De normatieve relatie 
tussenn soeverein en onderworpene bestaat niet rechtstreeks tussen mens en 
mens.. Verbindende normstelling is slechts mogelijk op grond van een -
'hogere'' - norm.20 Een statelijke overheid is soeverein als zij haar gezag 
uiteindelijkk aan de grondnorm van de eigen rechtsorde ontleent. Daarnaast is 

199 Terzijde zegt Kelsen dat het dan niet aangaat de staat te vereenzelvigen met de regeerders. 
Dee staat als heerschappij verhouding omvat regeerders en geregeerden in gelijke mate. 
200 Deze gedachtegang resulteen niet in rechtssoevereiniteit in de zin van Krabbe, omdat het 
soevereinee recht bij Krabbe al van een inhoud is voorzien, hetgeen niet verenigbaar is met 
Kelsenss positiviteitsbeginsel. Krabbe (1915, p. 41-43): 'Het recht, als norm gedacht, moet 
noodzakelijkk aan twee vereischten voldoen. Vooreerst hieraan, dat het zijn gelding ontleent 
aann een buiten den menschelijken wil staande macht en dus tegenover dien wil objectiviteit 
bezit.. Ten tweede dat, aangezien het recht bedoelt het handelen te bepalen, de inhoud der 
normm in verband moet staan met de geestelijke natuur van de menschen tot wie de normen 
zichh richten. [...] [Hjet rechtsgevoel [is] een algemeen menschelijke neiging [...], welke 
reageertt op ons eigen gedrag en de gedragingen van andere menschen. Normen, welke uit die 
reactiee ontspringen, zijn rechtsnormen'. Neumanns rechtsstatelijke antagonisme is door Krabbe 
theoretetischh opgelost door een voorrang voor het recht van het rechtsbewustzijn. 
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hett mogelijk dat statelijke overheden onafhankelijk van elkaar zijn zonder 
datt dit berust op een eigen grondnorm. Ook dan kunnen zij soeverein wor-
denn genoemd.21 

b.b. Absolute of relatieve soevereiniteit van de staat 
Eenn statelijke rechtsorde kan in verband gebracht worden met de internatio-
nalee rechtsorde. Dan is het de vraag welke vooronderstelling men gebruikt 
voorr de verhouding tussen het internationale recht en het nationale recht. Er 
zijnn twee constructies mogelijk. Men kan volgens Kelsen de gelding van het 
internationalee recht invoegen onder de grondnorm van een statelijke rechts-
orde.. Maar men kan ook de gelding van een statelijke rechtsorde invoegen 
onderr de grondnorm van het internationale recht. Beide constructies zijn 
monistisch.22 2 

Dee eerste constructie is die van de absolute soevereiniteit van de staat in 
traditionelee zin. Wanneer men de verhouding tussen nationaal recht en 
internationaall  recht wil beschrijven, kiest men zijn vertrekpunt in de positie-
vee rechtsorde van de desbetreffende staat. De constitutie van een staat kan 
bijvoorbeeldd bevoegdheden tot rechtsvorming toekennen aan verdragssluiten-
dee staten of aan volkenrechtelijke organisaties. Zij kan de eigen rechtstoe-
passendee organen de bevoegdheid verlenen de zo gevormde normen toe te 
passen.. Interpreteert men de artikelen 92 en 93 van de Nederlandse grond-
wet233 op deze wijze, dan neemt men aan dat de gelding van het internatio-

211 Neumann (1936/1986, p. 23) is van mening dat in theorieën die de staat als een rechtsor-
dee beschouwen niet gesproken kan worden van soevereiniteit van de staat, maar hoogstens van 
dee soevereiniteit van staatsorganen. Deze kritiek is niet houdbaar. Wat Kelsen 'staatsmacht' 
noemt,, is de gelding van een positieve en effectieve rechtsorde die relatief gecentraliseerd is. 
Hett is de statelijke rechtsorde die bij Kelsen soeverein kan worden genoemd. In afgeleide zin 
kann men vervolgens van 'soevereine staatsorganen' spreken. 

222 Kelsen 1945/1961, p. 189, 255, 383-385. In toepassing van de later opgegeven these van 
dee uniciteit van normatieve ordes (zie hoofdstuk 16 onder C) wees Kelsen lange tijd een 
dualistischee verhouding van internationaal en nationaal recht af. Het dualisme zou alleen 
acceptabell  zijn als het internationale recht en het nationale recht twee volstrekt van elkaar 
geïsoleerdee normensystemen kunnen vormen, waarvan de gelding berust op twee verschillende 
grondnormen.. Het geldingsbereik in ruimte en tijd van internationaal recht en nationaal recht 
zouu elkaar dan niet mogen overlappen. Dit is echter reeds daarom niet mogelijk, omdat 
organenn van de staat bevoegde internationaalrechtelijke rechtsvormers zijn. Gelijktijdige 
geldingg op hetzelfde gebied van zowel internationaal als nationaal recht sluit echter reeds de 
aannamee van twee verschillende grondnormen uit. Kelsen geeft geen uitsluitsel over de gevol-
genn van de herroeping van de uniciteitsthese voor zijn interpretatie van de verhouding tussen 
nationaall  en internationaal recht. Mijns inziens zou hij het monisme handhaven, maar niet 
meerr als wetenschapstheoretische noodzaak. Het monisme maakt een meer adequate beschrij-
vingg van de rechtswerkelijkheid mogelijk, gelet op de omstandigheid dat staatsorganen bevoeg-
dee internationale rechtsvormers zijn. 

233 Artikel 92 Grondwet bepaalt dat 'bij of krachtens verdrag aan volkenrechtelijke organisa-
tiess bevoegdheden tot wetgeving, bestuur en rechtspraak [kunnen] worden opgedragen.' 
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nalee recht in de Nederlandse rechtsorde berust op de Grondwet. Kent men 
dee voorrang toe aan de statelijke rechtsorde, dan veronderstelt men dat de 
geldingg van de statelijke rechtsorde berust op een 'nationale' grondnorm. 

Bijj  de tweede constructie kent men de voorrang toe aan de internationale 
rechtsorde.. Deze wordt beschouwd als de hogere rechtsorde, waaraan de 
statelijkee is gebonden. In dat geval kan alleen van relatieve soevereiniteit 
vann de staat worden gesproken. 'Soevereiniteit' duidt er dan op dat de staat 
geenn andere binding kent dan aan internationaal recht, en dat er geen ge-
zagsverhoudingg bestaat in de relatie met andere staten.24 

Bijj  de tweede constructie fundeert men de gelding van een statelijke 
rechtsordee in een internationaalrechtelijke norm. Door statengewoonte is de 
volkenrechtelijkee definitie van de staat gevormd, die groot gewicht toekent 
aann effectieve controle over de bevolking van een bepaald gebied door een 
regeringg die onafhankelijk is van andere staten. De volkenrechtelijke defini-
tiee van de staat is te beschouwen als een positieve norm van volkenrecht. 
Dezee norm is de grondslag voor de gelding van effectieve statelijke rechts-
ordes.. Het effectiviteitsbeginsel is hier niet een vooronderstelling in de eigen 
grondnormm van een statelijke rechtsorde. De bevoegdheid van een individu 
off  een groep individuen om een effectieve dwangorde tot stand te brengen 
berustt op de volkenrechtelijke norm, die de effectieve dwangorde als geldi-
gee rechtsorde autoriseert, en als staat in de zin van het volkenrecht kwalifi-
ceert.255 De statelijke rechtsvorming kan dan niet meer als initiële rechts-
vormingg worden beschouwd. Er is geen behoefte meer aan en geen plaats 
meerr voor een 'nationale' grondnorm. 

Wanneerr men de gelding van een statelijke rechtsorde fundeert in het 
internationalee recht, zegt men nog niets over de organisatie van het rechts-
vormingsprocess binnen die statelijke rechtsorde. Het is denkbaar dat de 
rechtsorganenn van die rechtsorde slechts bevoegd zijn om statelijk recht toe 
tee passen. Een bepaling als artikel 93 van de Nederlandse grondwet is ook 
opp deze wijze te interpreteren. Ze kan dan worden beschouwd als een trans-
formatiebepaling,, en wel als een blanketbepaling waardoor al die internatio-
naalrechtelijkee normen 'die naar hun inhoud een ieder kunnen verbinden', 
tott statelijk recht worden getransformeerd.26 

Artikell  93 Grondwet luidt: 'Bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke 
organisaties,, die naar hun inhoud een ieder kunnen verbinden, hebben verbindende kracht 
nadatt zij zijn bekendgemaakt.' 
244 Kelsen 1960, p. 292-293, 328-329. 

255 Kelsen 1960, p. 221-222. 

266 Bij onderzoek van een bepaalde statelijke rechtsorde zou kunnen blijken dat de bevoegd-
heidd van statelijke organen ontbreekt om internationale rechtsnormen rechtstreeks in concrete 
gevallenn toe te passen, terwijl ook een transformatiebepaling afwezig is. Men kan dan niet 
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Dee relatieve opvatting van soevereiniteit houdt niet in dat men een inper-
kingg heeft geaccepteerd van de bevoegdheid van staten om alles te normeren 
watt zij effectief kunnen normeren. Men beweert slechts dat deze statelijke 
bevoegdheidd geen initiële is. Staten kunnen zich in de internationale rechts-
ordee ten opzichte van elkaar hebben verplicht om bij de uitoefening van hun 
rechtsvormendee bevoegdheden bepaalde beperkingen in acht te nemen. Hoe 
verr die beperkingen ook gaan, zij onderwerpen zich daardoor niet op directe 
wijzee aan eikaars gezag. Men kan daarom ook dan blijven spreken van 
'soevereiniteit'' van staten. 

Hett is niet mogelijk om bij voorbaat op grond van rechtswetenschappelij-
kee overwegingen te beslissen welke van de beide monistische constructies 
juistt is. Onderzoek van positief statelijk en van positief internationaal recht 
kann er eventueel toe leiden dat men een van beide monistische constructies 
accepteertt en de andere verwerpt. De reden hiervoor kan in een kelseniaan-
see benadering slechts zijn, dat de ene constructie meer en de andere minder 
adequaatt is voor de beschrijving van het desbetreffende recht. De rechtswe-
tenschapp kan voor het overige de constructies slechts als interpretatiesche-
ma'ss aanbieden.27 

Hett ligt wel binnen het kennisbereik van de rechtswetenschap om vast te 
stellenn dat de constructie met de voorrang voor het statelijke recht de inter-
nationalee rechtsorde niet noodzakelijkerwijs minder bevordert dan de con-
structiee die de voorrang toekent aan het internationale recht. Geen van beide 
geeftt immers uitsluitsel over de inhoud van de rechtsorde waaraan de voor-
rangg wordt verleend. 

c.c. Europese rechtsorde 
Somss probeert men normatieve conclusies te verbinden aan het verschil 
tussenn de beide constructies. Men wil dan antwoord op de vraag of, en zo ja 
inn hoeverre, de statelijke handelingsvrijheid internationaalrechtelijk beperkt 
iss of kan worden. Zo'n antwoord is niet uit het begrip soevereiniteit af te 

zonderr meer concluderen dat het internationale recht binnen deze statelijke rechtsorde niet 
geldt.. Bij niet-toepassing schendt de staat mogelijkerwijs zijn volkenrechtelijke plicht, zodat 
eenn volkenrechtelijke sanctie toepasselijk wordt. Kelsen 1960, p. 336-337. 
277 Kelsen 1960, p. 342-346; 1945/1961, p. 386-387. Hart (1983, p. 31 lv., m.n. p. 313) 
noemtt Kelsens monistische opvatting 'content-obsessed' en verwerpt deze met het volgende 
argument:: 'When we have laws that explicitly or implicitly refer to other laws, or their 
existencee or validity, we cannot determine from these relationships alone whether they belong 
too the same or different systems. This depends on facts concerning the making and recognition 
off  laws. The pure theory of law is too pure to attend to such facts'. De harde kritiek van Hart 
iss raadselachtig, en doet weinig recht aan Kelsens uitgangspunt dat elke beschrijving van 
recht,, ook die van de verhouding van internationaal en nationaal recht, moet starten bij de 
feitenn die zich internationaal en nationaal als rechtsvormend voordoen, los van enige inhoud 
vann dat recht. 
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leiden,, aldus Kelsen. Noch, zo is aan te vullen, uit de begrippen supranatio-
naliteitt of communautaire rechtsorde. Begrippen normeren niet. Het ant-
woordd krijgt men slechts door onderzoek van het positieve statelijke en 
internationalee of communautaire recht. 

Bijj  de interpretatie van een rechtswerkelijkheid waarin zowel nationaal-
rechtelijkee als internationaalrechtelijke aspecten een rol spelen, moet men 
mett gelijktijdige en gelijkplaatselijke gelding van beide rechtsordes rekening 
houden.. Er is bijvoorbeeld de vraag of een bepaling van een besluit van een 
volkenrechtelijkee organisatie een bepaling is 'die naar haar inhoud een ieder 
kann verbinden' in de zin van artikel 93 Grondwet. Besselink28 wijst erop 
datt naar geldend Nederlands recht het antwoord op deze vraag afhangt van 
dee interpretatie van de aan dat besluit ten grondslag liggende verdragsbepa-
lingenn en van de internationaalrechtelijke betekenis van het besluit. Op 
dezelfdee wijze kan de vraag of naar geldend Nederlands recht het Europese 
gemeenschapsrechtt de Nederlandse burgers rechtstreeks kan binden, slechts 
wordenn beantwoord op grond van desbetreffende bepalingen van het Euro-
pesee recht en de uitleg daarvan. Een bijzonderheid van het communautaire 
rechtt is dat er voor de uitleg van dat recht de gezaghebbende interpretaties 
zijnn van het Europese Hof van Justitie. 

Err is noch in het Europese recht, noch in het Nederlandse recht een 
aanknopingspuntt te vinden om van het hierboven geschetste uitgangspunt af 
tee wijken waar het gaat om de beroemde prejudiciële beslissingen van het 
Europesee Hof van Justitie in de jaren negentienzestig, waarin het Hof be-
paaldee dat de vraag of particulieren rechtstreeks aan het gemeenschapsrecht 
rechtenn kunnen ontlenen onafhankelijk is van de nationale wetgeving, en 
moett worden beslist aan de hand van 'inhoud en bewoordingen' van het 
gemeenschapsrechtt zelf. Het EG-Verdrag heeft volgens het Hof een eigen 
rechtsordee in het leven geroepen, die in de rechtsorde der lidstaten door-
werkt.. De soevereine rechten van de lid-staten zijn definitief beperkt. Vol-
genss Besselink is het de heersende Nederlandse leer, dat de artikelen 93 en 
944 Grondwet29 door deze uitspraken van het Hof hun betekenis hebben 
verlorenn voor de doorwerking van het Europese recht in Nederland. 

Dee heersende leer gaat met deze interpretatie verder dan mogelijk is 
wanneerr zij zich strikt zou beperken tot interpretatie van het gegeven 
rechtsmateriaal.. Het Hof is een rechtsorgaan van de communautaire rechts-
orde,, gebonden aan die rechtsorde. Wat het Hof ook doet, het geeft geen 

288 Besselink 1996, p. 166-167. 
299 Artikel 94 Grondwet: 'Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden 
geenn toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalin-
genn van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties.' 
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uitlegg van de Nederlandse grondwet. Het Hof heeft zich uitgesproken over 
Europeess gemeenschapsrecht, niet over de betekenis van een tweetal Neder-
landsee grondwettelijke bepalingen. Een eventueel conflict russen statelijk 
rechtt en gemeenschapsrecht is niet opgelost doordat de autonomie van het 
gemeenschapsrechtt is gevestigd. Zoals Besselink dan ook terecht naar voren 
brengt,, hebben de artikelen 93 en 94 nog steeds hun staatsrechtelijke beteke-
niss voor de rechtstreekse werking en voorrang van het Europese recht. Zij 
zorgenn ervoor dat er geen constitutionele obstakels bestaan voor de door-
werkingg van het gemeenschapsrecht. Het staatsrecht van Nederland maakt 
hett op soepele wijze mogelijk dat de Nederlandse staat aan zijn gemeen-
schapsrechtelijkee verplichtingen voldoet. 

Eenn voorbeeld van een redenering die past in de door Besselink afgewe-
zenn heersende leer is te vinden in het commentaar van Bracke op het reeds 
eerderr genoemde arrest van het Duitse Bundesverfassungsgericht van 12 
oktoberr 1993.30 Het commentaar van Bracke op dit arrest houdt meer in 
dann enkel een interpretatie van het gegeven rechtsmateriaal. Hij heeft er 
bezwaarr tegen dat de Duitse rechter zich rechtstreeks beroept op het Duitse 
recht,, '[zjonder de regels van gemeenschapsrecht theoretisch te weerleg-
gen.'' Daarmee tast de rechter zijns inziens de autonomie en voorrang van 
hett Europese recht aan. De rechterlijke beslissing zou daarom in strijd zijn 
mett geldend recht. 

Eenn kelseniaanse reactie op dit commentaar is ten eerste, dat de wettelijke 
goedkeuringg van een internationaal verdrag, ook al heeft dit verdrag mede 
betrekkingg op de communautaire rechtsorde, een kwestie was van Duits 
positieff  recht. Ten tweede deed de Duitse rechter wat des rechters is: vra-
genn omtrent toepassing van het recht van de eigen rechtsorde beslissen. Ten 
derdee impliceert het standpunt van Bracke dat de Duitse rechter de verplich-
tingg zou hebben conflicten tussen de Duitse en de communautaire orde op te 
lossen.. Hij geeft geen positiefrechtelijk argument ter ondersteuning van dit 
standpunt.. Hij houdt geen rekening met een andere positiefrechtelijke moge-
lijkheid:: als de rechterlijke bevoegdheid beperkt zou zijn tot toepassing van 
Duitss recht, en de rechter zich keurig aan deze beperking houdt, dan zou de 
uitkomstt kunnen zijn, dat de Duitse staat niet aan zijn communautaire ver-
plichtingenn voldoet. Het communautaire recht voorziet in een reactie op 
schendingg van communautaire verplichtingen door de lid-staten. Maar uit 

300 Zie hoofdstuk 14 onder C; de Duitse rechter besliste de vraag of het Duitse recht het 
toelaatt het Verdrag van Maastricht tot oprichting van de Europese Unie goed te keuren, gelet 
opp het democratiebeginsel van artikel 20 Grundgesetz, dat een beperking inhoudt van de 
bevoegdhedenn van de wetgever tot overdracht van wetgevende bevoegdheden aan supranatio-
nalee organen. Bracke 1993, met reactie door Leenknegt 1994, en naschrift door Bracke 1994; 
ziee ook Koopmans 1994, 
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eenn eventuele schending door de staat van gemeenschapsrecht kan niet wor-
denn afgeleid dat de rechter zijn rechterlijke rechtsplicht heeft geschonden. 
Tenslottee keert het argument van de autonomie van de Europese rechtsorde 
zichh tegen de criticus: een beslissing over nationaal recht kan niet als aantas-
tingg van een andere rechtsorde worden geïnterpreteerd, zeker niet als deze 
anderee rechtsorde autonoom is. 

Dee uitspraak van het Bundesverfassungsgericht is interessant om een 
anderee reden. De rechter lijk t een voorkeur te uiten voor de eerste monisti-
schee constructie als het gaat om de verhouding van Duits recht tot internati-
onaall  recht. Hij beslist: 'Deutschland ist einer der "Herren der Vertrage", 
diee ihre Gebundenheit an den "auf unbegrenzte Zeit" geschlossenen Unions-
Vertragg (Art. Q EUV) mit dem Willen zur langfristigen Mitgliedschaft 
begründett haben, diese Zugehörigkeit aber letztlich durch einen gegenlaufi-
genn Akt auch wieder aufheben könnten.' Hij beroept zich voor dit oordeel 
opp artikel 2 onder 1 van het Handvest van de Verenigde Naties: 'De Orga-
nisatiee is gegrond op het beginsel van soevereine gelijkheid van al haar 
leden.'' Het beroep op dit artikel ondersteunt de beslissing dat Duitsland 'die 
Qualitatt eines souveranen Staates aus eigenem Recht und den Status der 
souveranenn Gleichheit mit anderen Staaten' handhaaft. Een soevereine staat 
'auss eigenem Recht' - dat duidt op de vooronderstelling van een eigen, 
nationalee grondnorm voor de Duitse rechtsorde, dus op de constructie van 
dee absolute soevereiniteit van de staat. Zou de rechter slechts hebben beslist 
datt Duitsland de status van soevereine gelijkheid met andere staten hand-
haaft,, dan zou de beslissing geen blijk geven van een voorkeur voor de ene 
off  de andere monistische constructie. Ook in de opvatting van de relatieve 
soevereiniteitt van staten zijn staten niet aan eikaars gezag onderworpen, 
maarr slechts aan dat van de internationale rechtsorde. 

D.. Centralisatie en machtenscheiding 

Hett denkbeeld van de eenheid van de statelijke rechtsorde houdt niet per se 
inn dat de statelijke rechtsorde in absolute zin als soeverein wordt be-
schouwd,, noch dat al het geldende recht wordt gevormd door gespecialiseer-
de,, statelijke rechtsorganen. Wel kan men, gegeven de eenheid van de 
statelijkee rechtsorde, speciaal letten op die aspecten van de rechtsorde die de 
centralisatiee tonen waardoor de rechtsorde 'staat' kan worden genoemd. 
Hierr is het vraagstuk van de machtenscheiding te situeren. 

a.a. Arbeidsdeling bij de primaire rechtsfuncties 
Evenminn als Neumann beschouwt Kelsen het beginsel van machtenscheiding 
alss een internpositiefrechtelijk beginsel. Het traditionele machtenscheidings-
beginsell  is een concept van politieke organisatie, dat niet zonder meer eigen 
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iss aan de als rechtsorde beschouwde staat.31 Kelsen gaat zelfs nog een stap 
verder:: wanneer men een statelijke rechtsorde beschrijft met behulp van het 
politiekee machtenscheidingsconcept, geeft men een vertekend beeld van het 
recht.. De statelijke centralisatie van een rechtsorde heeft uitsluitend te ma-
kenn met de werking van het beginsel van arbeidsdeling voor de individuen 
inn een rechtsgemeenschap: sommigen van hen gaan als rechtsorganen functi-
oneren.. Er kan een politiek probleem ontstaan wanneer staatsmacht bij 
enkelenn uit de gemeenschap wordt geconcentreerd, maar het kennisbereik 
vann de rechtswetenschap strekt zich niet uit tot politieke problemen. 

Menn moet volgens Kelsen niet proberen zogenaamde staatsfuncties te 
ontdekken,, maar er rekening mee houden dat in een relatief gecentraliseer-
de,, dus statelijke, rechtsorde de vervulling van de primaire rechtsfuncties op 
eenn bijzondere manier is georganiseerd. Uitgaande van de identiteit van staat 
enn recht en van de eenheid van de statelijke rechtsorde is een drietal bezwa-
renn in te brengen tegen de machtenscheidingsleer. Het eerste bezwaar kan ik 
zonderr nadere toelichting vermelden. Het houdt in dat er niet drie, maar 
slechtss twee rechtsfuncties in eigenlijke zin zijn: de vorming van rechtsnor-
menn en de toepassing van rechtsnormen. 

b.b. Hiërarchie versus complexiteit? Initiële rechtsvorming 
Dee machtenscheidingsleer neemt aan dat een nevenschikking van rechtsfunc-
tiess mogelijk is. Dit is het tweede bezwaar. De eenheid van een rechtsorde 
iss volgens Kelsen een 'hiërarchische' eenheid, figuurlijk gesproken. Het 
rechtt dat, uitgaande van de gefingeerde grondnorm, zijn eigen vorming en 
toepassingg regelt, vormt een 'Stufenbau' van boven- en ondergeschikte 
normen.. 'Lager' recht wordt gevormd met toepassing van 'hoger' recht. 
Eenn (lagere) norm behoort slechts tot een bepaalde rechtsorde als de desbe-
treffendee normvormende handeling is verricht conform een (hogere) norm 
diee deze rechtsvorming reguleert.32 

Ditt hiërarchische beeld van recht wordt gewoonlijk verworpen. Raz stelt 
bijvoorbeeldd dat het in Kelsens grondnormtheorie onmogelijk is dat binnen 
eenn statelijke rechtsorde, bijvoorbeeld op het gebied van wetgeving, meer 
dann één hoogste autoriteit bestaat. Kelsen zou daarom de eenheid van zeer 
complexe,, geïnstitutionaliseerde rechtssystemen niet kunnen verklaren. Ter 
toelichtingg merkt Raz op dat de common law in feite normstellende be-
voegdhedenn verleent aan rechterlijke instanties. Deze rechterlijke bevoegd-
hedenn zijn niet af te leiden uit parlementaire wetgeving, die dan als het 
hogeree recht zou kunnen worden beschouwd. Ook is er niet één en dezelfde 

311 Kelsen 1945/1961, p. 269. 
322 Kelsen 1960, p. 228. 
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normm die zowel bevoegdheden verleent aan de rechterlijke instanties als aan 
hett parlement. Zo'n norm kan men zich ook moeilijk voorstellen. De rech-
terlijkee en de parlementaire bevoegdheden verschillen zeer in hun bereik en 
hunn wijze van uitoefening. Zozeer, dat ze niet door één enkele norm kunnen 
zijnn verleend. Hier komt nog bij dat sommige rechtssystemen op gewoonte-
rechtt zijn gebaseerd. In zulke systemen zijn uiteraard niet alle rechtsnormen 
vann één wetgever afkomstig, en er is ook geen norm die de bevoegdheid 
verleentt om al deze rechtsnormen uit te vaardigen. Dit om de eenvoudige 
reden,, dat vele van de rechtsnormen in het geheel niet zijn uitgevaardigd. 
Tenslottee is volgens Raz niet uit te sluiten dat in de ontwikkeling van een 
bepaaldd rechtssysteem nieuwe tot rechtsvorming bevoegde autoriteiten ont-
staan,, die hun bevoegdheid niet ontlenen aan een andere autoriteit, en daar-
omm als hoogste autoriteit kunnen gelden.33 

Razz kent ook nu teveel normerende kracht aan de grondnorm toe, door 
hetzelfdee misverstand dat ik al een paar keer eerder heb gesignaleerd. Hij 
gaatt ervan uit dat Kelsens grondnormtheorie, evenals zijn eigen bronnenthe-
se,, te maken heeft met de vraag hoe de normen van een rechtssysteem 
kunnenn worden geïdentificeerd. Hij gaat ervan uit dat de grondnorm van 
Kelsenn fungeert als gemeenschappelijke bron van de normen van een 
rechtssysteem.. Hij veronderstelt dat de grondnorm één enkele bevoegdheid-
verleningg bevat. In feite echter is de grondnorm van Kelsen een verzameling 
vooronderstellingenn voor de normatieve interpretatie van feitelijk rechtsma-
teriaal,, dus voor de kennis van recht in zijn normativiteit. Ook van complex 
recht.. De grondnorm voegt zich, zoals gezegd, naar het positieve recht 
waarvann zij de gelding fundeert. Bij een complex rechtssysteem zal men dus 
eenn navenant complexe grondnorm vooronderstellen, anders kan men zo'n 
systeemm niet als geldende rechtsorde interpreteren. Telkens wanneer de 
rechtswetenschapp in de rechtswerkelijkheid een instantie bespeurt die recnts-
vormendd optreedt zonder daartoe in het positieve recht de bevoegdheid te 
hebbenn verkregen, zal zij deze instantie in de grondnorm een plaats moeten 
gevenn als een tot initiële rechtsvorming bevoegde instantie. Niets in Kelsens 
grondnormtheoriee verhindert dat de grondnorm van een bepaalde statelijke 
rechtsordee zowel de gewoonte als het wetgevend handelen van een parle-
mentt als initiële rechtsvormende feiten aanmerkt. Ook de vorming van 
algemenee normen door hoogste bestuurlijke organen of rechters kan zo'n 
initieell  rechtsvormend feit zijn. 

Razz meent dat Kelsen zich voor de identiteit van een rechtssysteem 
slechtss kan verlaten op constitutionele continuïteit, omdat hij de staat als 
onafhankelijkee politieke institutie geen plaats geeft in zijn rechtstheorie.34 

333 Raz 1975, p. 130-131; 1979, p. 95; 1980, p. 101, 105-109, 188. 

344 Raz (1979, p. 98-100) beschouwt het als een van Kelsens ernstigste fouten dat hij ontken-
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Dee historisch eerste constitutie van Kelsen is echter minder op een bepaald 
momentt in de geschiedenis te fixeren dan Raz lijk t te denken. Ze kan bij-
voorbeeldd zelf door een langzamerhand ontstane gewoonte zijn gevormd. 
Initiëlee rechtsvorming in de internationale rechtsorde vindt bijvoorbeeld 
plaatss doordat staten hun tussenstatelijke betrekkingen bij gewoonte regelen. 
Diee gewoonte verkrijgt haar normatieve status doordat de bijpassende 
grondnormm van de volkenrechtsorde wordt gedacht, die aan staten de be-
voegdheidd verleent om door middel van gewoonte volkenrecht te vormen.35 

Bovendienn kan het voorkomen dat men een eerder gedachte grondnorm 
moett aanpassen aan de voldongen feiten van de actuele effectieve rechtsor-
de.. Een historisch eerste grondwetgever heeft bijvoorbeeld de feiten bepaald 
waardoorr geldige rechtsnormen kunnen worden gevormd en daarvan uit-
drukkelijkk de gewoonte uitgezonderd. De rechters in deze rechtsorde blijken 
nietteminn na verloop van tijd normen die door gewoonte zijn gevormd toe te 
passenn als geldend recht. Rechters zijn bevoegd om geldend recht toe te 
passen,, maar hun bevoegdheid om gewoonterecht toe te passen is in deze 
rechtsordee niet te baseren op de eerste positieve grondwet. Dit maakt het 
noodzakelijkk om bij wijze van vooronderstelling aan te nemen dat de ge-
woontee geldend recht kan vormen. De grondnorm van deze rechtsorde 
verleentt dan niet slechts initiële rechtsvormende bevoegdheid aan de wetge-
verss van de historisch eerste grondwet, maar maakt ook de gewoonte tot 
initieell  rechtsvormend feit.36 

Kelsenss beschrijving van recht als hiërarchisch geheel van geldende 
rechtsnormenn heeft geen betrekking op het politieke probleem van een orga-
nisatorischee scheiding van machten. Ook niet op het politieke probleem van 
evenwichtigee verdeling van macht over verschillende rechtsorganen. De 
hiërarchischee eenheid van een Stufenbau is er in autocratieën, maar ook in 
sterkk gedecentraliseerde rechtsordes, en evenzeer in horizontaal en verticaal 
complexx georganiseerde moderne statelijke rechtsordes. 

c.c. Onsplitsbaarheid van de primaire rechtsfuncties 
Kelsenss derde bezwaar tegen de leer van de machtenscheiding richt zich 
tegenn de aanname dat de afzonderlijke rechtsfuncties van een staat aan af-
zonderlijkee organen kunnen worden toegekend. De primaire rechtsfuncties, 

dee dat een theorie over recht - tenminste gedeeltelijk - moet zijn gebaseerd op een theorie 
overr de staat als politiek systeem; zie eerder hoofdstuk 5 onder B. 
355 Kelsen 1960, p. 324-325. 

366 In dit voorbeeld is sprake van rechterlijke 'juridisering' in eigenlijke zin: wat voordien 
rechtenss irrelevant was - de gewoonte -, gaat door de handelwijze van rechters deel uitmaken 
vann de rechtsorde. 
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vormingg en toepassing van recht, zijn niet van elkaar te scheiden, en kunnen 
niett aan afzonderlijke organen worden toegekend. 

Bijj  nagenoeg alle juridisch handelen van de organen van de statelijke 
rechtsordee wordt positief recht tegelijkertijd zowel gevormd als toegepast. 
Slechtss aan de twee uitersten van het positieve rechtsvormingsproces is dit 
niett het geval. Aan het ene uiterste is er met name het eerste rechtsvormen-
dee feit van een rechtsorde: de totstandkoming van de historisch eerste con-
stitutie.. De historisch eerste grondwetgever ontleent zijn bevoegdheid aan de 
gefingeerdee grondnorm, waarvan de gelding is voorondersteld. Bij de vor-
mingg van de eerste constitutie wordt dus wel een geldige norm toegepast, 
maarr dat is een toepassing van een slechts gedachte, niet van een positieve 
rechtsnorm.. Hetzelfde geldt voor andere initiële rechtsvorming. 

Aann het andere uiterste van het rechtsvormingsproces is er de tenuitvoer-
leggingg van de in individuele rechtsnormen voorgeschreven sancties. Deze 
handelingg is alleen de toepassing van positief recht, en niet ook de vorming 
vann positief recht. Degene die de sanctie fysiek implementeert, vormt geen 
recht,, maar past het uitsluitend toe.37 

Afgezienn van deze twee uitzonderingen, is het juridisch handelen van 
rechtsorganenn altijd zowel vorming als toepassing van positief recht. Het is 
niett mogelijk om de rechtsvorming aan één orgaan toe te wijzen en de 
toepassingg van recht aan een ander orgaan. Gelet op de vervulling van de 
primairee rechtsfuncties is er dan ook nauwelijks verschil tussen de vervul-
lingg van wetgevende, bestuurlijke en rechterlijke functies.38 In al deze 
functiess wordt recht gevormd en toegepast. 

Volgenss de machtenscheidingsleer zou in elk geval de wetgevingsfunctie, 
duss de vorming van algemene rechtsnormen, als aparte staatsfunctie afge-
zonderdd kunnen en moeten worden van de overige staatsfuncties. Volgens 
Kelsenn is het praktisch al vrijwel onmogelijk om de vorming van algemene 
rechtsnormenn toe te wijzen aan een afzonderlijk orgaan en alle andere orga-
nenn daarvan uit te sluiten. Los daarvan is het vergeefse moeite om te probe-
renn met een internjuridisch criterium de wetgevende taak van een parlement 
aff  te bakenen van eventueel wetgevend handelen door bestuurders of rech-
ters.. Internjuridisch is er geen verschil tussen door het parlement, door het 
bestuurr of door de rechter gevormde algemene normen.39 

Dee machtenscheidingsleer maakt ook onderscheid russen de bestuurlijke 
machtt en de rechterlijke macht. Dit onderscheid berust volgens Kelsen 
eerderr op een historisch gegroeid verschil tussen twee ambtenarenapparaten, 

377 Kelsen 1960, p. 228, 240-242. 

388 Kelsen 1960, p. 266-268. 

399 Kelsen 1945/1961, p. 255, 269-270. 
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dann dat het vanuit het oogpunt van een verschil in primaire rechtsfuncties te 
rechtvaardigenn is.40 Typerend voor rechtspraak is dat rechters bij de uitoe-
feningg van hun primaire rechtsfunctie de secundaire normen van het recht 
toepassen,, de gedragsvoorschriften voor de rechtssubjecten. Het door rech-
terss toegepaste recht is bij uitstek sanctierecht. Maar als bijvoorbeeld poli-
tieorganenn iemand als verdachte aanmerken, doen ook zij dat door een 
rechtsnormm toe te passen waarin bepaald gedrag van rechtssubjecten als 
voorwaardee is bepaald voor een sanctie. Hierin kan het verschil tussen 
rechtspraakk en bestuur dus niet liggen. Wel is de rechter in zijn rechtstoe-
passendee functie onafhankelijk en slechts gebonden aan de algemene rechts-
normen,, terwijl het ondergeschikte bestuursorgaan moet handelen volgens 
instructiee van hogere bestuursorganen. Hieruit kan men echter geen 
scheidslijnn tussen rechtspraak en bestuur afleiden. De hoogste bestuursorga-
nenn zijn in hun toepassing van het recht niet minder dan rechters onafhanke-
lij kk van instructie van anderen. 

Vanuitt het perspectief van het primaire recht bestaan volgens Kelsen 
slechtss enkele functionele verschillen tussen rechtspraak en bestuur. De 
fysiekee implementatie van sancties is een bestuurlijke, geen rechterlijke 
functie.. Ook de vorming van de norm die de bevoegdheid verleent tot een 
dwingendee handeling die niet het karakter van een sanctie heeft, is een 
bestuurlijkee functie, en geen rechterlijke. Dwang kan worden uitgeoefend 
zonderr dat een rechter heeft vastgesteld dat een rechtssubject een rechts-
plichtt heeft geschonden. Te denken is aan de gedwongen verkoop van var-
kenss ter destructie bij het uitbreken van varkenspest, of aan de gedwongen 
opnamee in psychiatrische ziekenhuizen.41 

Dee onderscheidingen van de leer van de machtenscheiding zijn kortom 
niett geschikt voor een beschrijving van de internjuridische gebondenheid 
vann staatsorganen aan het recht. Het politieke probleem van de concentratie 
vann staatsmacht bij enkelen uit de rechtsgemeenschap is niet op te lossen op 
basiss van juridische deskundigheid. De stellingen, dat het evenwicht tussen 
dee machten op een bepaalde manier moet worden ingericht zijn niet van 
juridischee aard. Dat geldt voor de stelling dat de bevoegdheid van de parle-
mentairee wetgever beperkt is tot het nemen van ingrijpende besluiten; dat de 
dogmatischh sacrosancte positie van de wet in formele zin moet worden 
opgegevenn ten gunste van zelfstandige verordenende bevoegdheid van de 
regeringg onder ministeriële verantwoordelijkheid; dat het bereik van het 

400 Kelsen 1960, p. 271. 
411 Eerder besproken in hoofdstuk 14 onder B. Wanneer dwang in dergelijke gevallen slechts 
opp basis van een rechterlijke uitspraak kan worden toegepast, spreekt men van 'oneigenlijke 
rechtspraak',, waarmee men aangeeft dat men de eigenlijke rechterlijke functie ziet in de 
toepassingg van sanctierecht. 
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legaliteitsbeginsell  beperkt is tot de 'eenzijdig bindende verplichtingen van de 
burgerr jegens de overheid'; dat constitutionele rechtspraak al dan niet moet 
bestaan.42 2 

E.. Staat in secundaire zin: bureaucratie 

Inn statelijke rechtsordes worden de primaire rechtsfuncties - rechtsvorming 
enn rechtstoepassing - (mede) vervuld volgens het beginsel van arbeidsde-
ling,, door gespecialiseerde leden van de rechtsgemeenschap optredend als 
wetgevers,, bestuurders en rechters. Statelijke rechtsordes hebben echter nog 
eenn ander kenmerk: het rechtsvormend handelen door de gespecialiseerde 
ledenn van de rechtsgemeenschap is veelal zelf het object van verplichtende -
secundairee - normen. Anders gezegd: de primaire rechtsfuncties worden 
grotendeelss vervuld volgens ambtsplichten.43 

a.a. Secundaire rechtsfunctie: naleving van recht 
Alless wat Kelsen over rechtsplichten opmerkt is ook van toepassing op de 
ambtelijkee organisatie van de primaire rechtsfuncties. Een ambtsplicht is een 
rechtsplichtt en bestaat zoals elke rechtsplicht doordat aan de schending van 
dee plicht een sanctie is gekoppeld. De schending van een ambtelijke rechts-
plichtt vormt een delict, vervult de voorwaarde voor een sanctie, en kan dus 
hett primaire rechtsvormingsproces activeren.44 

Wanneerr iemand handelt overeenkomstig zijn ambtelijke rechtsplicht, 
doett hij dat niet in zijn functie van - primair - rechtsorgaan. Hij vervult dan 
namelijkk de secundaire rechtsfunctie: naleving van recht. Hij is dan niet een 
gezagsdrager,, maar iemand die is onderworpen aan het recht. Als het amb-
telijkk rechtssubject door zijn rechtsplicht te schenden het primaire recht 
activeert,, kan zijn handelen beoordeeld worden door een primair rechtsor-
gaan.. Het enige waarin de naleving van recht door ambtelijke rechtssubjec-
tenn zich onderscheidt van naleving van recht door andere rechtssubjecten, is 

422 Dit zijn slechts enkele van vele mogelijke stellingen, resp: Witteveen 1991; Van der Vlies 
1984,, m.n. p. 105-108; Jurgens 1993 p. 1381 v.; Van Ommeren 1996. 
433 Kelsen 1960, p. 269-271, 298-301. Statelijke bureaucratieën vervullen gewoonlijk ook 
takenn van zogenaamd 'direct staatsbestuur', bijvoorbeeld het wegwerken van verontreinigd 
slib.. Dit directe staatsbestuur moet men onderscheiden van het 'indirecte staatsbestuur' dat 
hierr steeds aan de orde is, en waarbij een sociaal gewenste toestand wordt nagestreefd via het 
process van rechtsvorming, door het stellen van gedragsvoorschriften aan de rechtssubjecten. In 
hett vervolg bespreek ik alleen de ambtelijke organisatie van het rechtsvormingsproces. 

444 Zie hoofdstuk 14 onder D. Het zij overigens opgemerkt dat de intemjundische betekenis 
vann 'ambt' in Kelsens theorie niet te scheiden is van het bestaan van een rechtsplicht. Zie 
hoofdstukk 18 onder C voor een andere definitie van 'ambt'. 
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dee aard van het handelen dat secundair genormeerd is: handelen ter vervul-
lingg van de primaire rechtsfuncties. 

Terr ondersteuning van zijn bezwaar tegen de definitie van recht als dwan-
gordee wijst Hart erop dat recht zonder sancties volledig begrijpelijk is. Hij 
denktt dan met name aan de regels die bevoegdheden tot wetgeving en recht-
spraakk verlenen aan de hoogste organen in een rechtssysteem, en die hun 
geenn verplichtingen opleggen.45 Vanuit Kelsens theorie valt te beamen dat 
dezee regels geen sancties kennen. Een bevoegdheidverlening constitueert 
immerss geen rechtsplicht. Volgens de definitie van recht als dwangorde 
regulerenreguleren rechtsnormen de oplegging en uitvoering van sancties of andere 
dwangg in een rechtsgemeenschap. Wanneer men iemand een bevoegdheid 
verleentt tot het vaststellen van de voorwaarden voor een sanctie, of tot het 
opleggenn of uitvoeren van een sanctie, doet men iets anders dan wanneer 
menn iemand tot bepaald gedrag verplicht onder bedreiging met een sanctie. 
Hett is zelfs niet nodig om hierbij de beperking tot de hoogste rechtsorganen 
inn te voeren. Geen enkele bevoegdheidverlening is als zodanig ver-
plichtend.466 Het gaat Kelsen erom dat in een statelijke rechtsorde aparte -
secundairee - verplichtende normen bestaan voor het handelen ter uitoefening 
vann de in - primaire - normen verleende bevoegdheden. Dat wil zeggen dat 
bepaaldee aspecten van dit bevoegde rechtsvormende en rechtstoepassende 
handelenn zelf tot inhoud van een rechtsplicht zijn gemaakt. 

b.b. Rechtsplichten van hoogste rechtsorganen 
Ambtsplichtenn zijn door verplichtende normen geconstitueerde rechtsplich-
ten,, waarvan de schending de voorwaarde is voor strafrechtelijke, ambtena-
renrechtelijke,, of civielrechtelijke sancties. In reactie op Harts kritiek is te 
constaterenn dat het Nederlandse recht ook rechtsplichten kent voor hoogste 
rechtsorganen.. Er is maar één uitzondering: de koning. 

Dee Nederlandse rechtsorde kent een parlement, dat voor de vervulling 
vann zijn primaire rechtsvormende functies rechtens onafhankelijk is van zijn 
kiezers.. Dit wijst op een statelijk kenmerk van de Nederlandse rechtsorde: 
hett beginsel van arbeidsdeling komt daarin tot uiting. Daarnaast is een 

455 Hart 1961, p. 38. 
466 Het onderscheid tussen het bevoegdheidregulerende recht en het plichtregulerende recht 
wordtt niet gebruikt door Jue (1982, p. 134v., 197; 1990, p. 32-41); hij laat de rechtsplicht 
deell  uitmaken van de bevoegdheid: 'Zowel een gedragsaspect als een geldingsaspect zijn [aan 
dee bevoegdheidsnorm] te onderscheiden.' Jues benadering is overgenomen door Cleiren 1989 
enn 1992. Vgl. Brouwer 1990, p. 16 nt. 31: 'Ofschoon het onduidelijk kan zijn of een [of 
andere]]  bepaling [...] een onderdeel is van de bevoegdheidverlenende norm en de omvang van 
diee bevoegdheid bepaalt, dan wel een verplichtende norm met betrekking tot de uitoefening 
vann die bevoegdheid, zie ik niet in welke voordelen het biedt die verplichtende normen als 
onderdeell  van de bevoegdheidverlenende norm te zien.' 
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zekeree verambtelijking op te merken van de vervulling van de parlementaire 
rechtsfuncties.. Voor die vervulling gelden secundaire voorschriften, waar-
vann de schending een delict vormt.47 

Hett is evident dat het beginsel van arbeidsdeling toepassing heeft gevon-
denn in een rechtsorde die een onschendbaar staatshoofd kent. Er is op dit 
puntt een extreme centralisatie. Minder evident is het bestaan van een ambts-
plichtt van zo'n staatshoofd, of beter gezegd: zijn onschendbaarheid wijst op 
dee afwezigheid van ambtelijke rechtsplichten. Onderzoek van het Nederland-
see positieve recht bevestigt dat het Nederlandse staatshoofd zijn primaire 
rechtsfunctiess zonder ambtsplicht vervult. Enige aarzeling zou kunnen ont-
staann doordat de Grondwet in verband met het koningschap wel van een 
ambtt spreekt, namelijk in verband met de troonopvolging door de koning: 
'Hijj  zweert of belooft trouw aan de Grondwet en een getrouwe vervulling 
vann zijn ambt.' Toch wordt hier geen rechtsplicht geconstitueerd. Een even-
tuelee schending van de eed of belofte vormt geen delict dat een bevoegdheid 
tott dwang activeert. Internjuridisch gezien regelt de Grondwet hier dan ook 
geenn ambtelijke rechtsplicht van de koning. De Grondwet formuleert een 
politiekee koninklijke plicht, en gebruikt de term ambt daarbij niet in juridi-
sche,, maar in politieke zin.48 Internjuridisch gezien is het koningschap dan 
ookk niet als ambt in de zin van Kelsen te beschouwen. De koning kan de 
secundairee rechtsnalevingsfunctie niet vervullen. 

Ookk bij de primaire rechtsfuncties van de leden van het kabinet heeft het 
beginsell  van arbeidsdeling toepassing gevonden. Zij moeten zich bovendien 
bijj  de vervulling van hun primaire rechtsfuncties houden aan ambtelijke 
rechtsplichten.. De bevoegdheid van de Hoge Raad om kennis te nemen van 
dee ambtsmisdrijven en ambtsovertredingen begaan door de leden van de 

477 Zie art. 119 Grondwet en art. 92 Wet op de Rechterlijke Organisatie (Wet RO). De Wet 
ROO bepaalt dat de Hoge Raad in eerste en laatste ressort kennisneemt van de ambtsmisdrijven 
enn ambtsovertredingen begaan door (onder meer) de leden van de Staten-Generaal, en bepaalt 
voorr welke delicten deze bevoegdheid van de Hoge Raad bestaat; art. 92 lid 2: 'Onder ambts-
misdrijvenn en ambtsovertredingen worden hier begrepen strafbare feiten begaan onder een der 
verzwarendee omstandigheden omschreven in artikel 44 Wetboek van Strafrecht.' De verzwa-
rendee omstandigheden zijn: het gebruik maken van macht, gelegenheid of middel door het 
ambtt geschonken. De opdracht tot vervolging wordt ingevolge de Grondwet gegeven bij 
koninklijkk besluit of bij een besluit van de Tweede Kamer. 

488 Zie an. 42 Grondwet (onschendbaarheid) en 32 Grondwet (eed/belofte). De bepaling van 
artikell  32 Grondwet is te beschouwen als een 'rechtens irrelevant product' zie hoofdstuk 14 
onderr C. Artikel 42 lid 2 Grondwet luidt voluit: 'De Koning is onschendbaar; de ministers 
zijnn verantwoordelijk.' Als de ministeriële verantwoordelijkheid van juridische aard zou zijn, 
dann zou men wel kunnen concluderen tot het bestaan van een ambtelijke rechtsplicht van de 
koning.. Zijn onschendbaarheid zou er dan op neerkomen, dat de ministers als derden aanspra-
kelijkk zijn voor het ptichtschendende handelen van de koning. Er is in het Nederlandse recht 
metss wat op zulke aansprakelijkheid wijst. 
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Staten-Generaall  bestaat ook voor zulke delicten begaan door ministers en 
staatssecretarissen.. Verder zijn rechtsplichten van kabinetsleden gepositi-
veerdd door de Wet op de ministeriële verantwoordelijkheid, die strafrechte-
lijkee vervolging mogelijk maakt bij schending van de ministeriële plicht om 
zorgg te dragen 'voor de uitvoering der Grondwet en der andere wetten, voor 
zoverree die van de Kroon afhangt'. Strafbaarheid bestaat bijvoorbeeld in het 
gevall  dat 'de hoofden van ministeriële departementen [...] hun medeonderte-
keningg verlenen aan koninklijke besluiten of koninklijke beschikkingen, 
wetendee dat daardoor de Grondwet of andere wetten of algemene maatrege-
lenn van inwendig bestuur van de staat worden geschonden.'49 

Tenslottee vindt ook de primaire rechtsfunctie van rechtspraak in de Ne-
derlandsee rechtsorde plaats volgens het beginsel van arbeidsdeling.50 In het 
primairee recht is deze functie zo georganiseerd dat de rechtsprekende speci-
alistenn onafhankelijk zijn van de andere primaire rechtsorganen. Dit zegt 
echterr nog niets over het bestaan van secundaire rechtsplichten voor het 
rechtsprekendd handelen. Ook de in primair opzicht onafhankelijke rechters 
hebbenn in de Nederlandse rechtsorde ambtelijke status, en zijn dus gebonden 
aann secundaire normen waarvan de overtreding een delict vormt. Ontslag 
vann voor het leven benoemde leden van de rechterlijke macht door de Hoge 
Raadd is bijvooorbeeld mogelijk 'wegens handelen of nalaten dat ernstig 
nadeell  toebrengt aan de goede gang van zaken bij de rechtspraak of aan het 
inn haar te stellen vertrouwen.' Het verbod van rechtsweigering is geregeld 
alss een civiel delict; er is voorzien in een civiele verzoekschriftprocedure tot 
schadevergoedingg tegen een rechtsweigerende rechter.51 

c.c. Bureaucratische deelrechtsorde 
Voorr de beschrijving van inhoudelijke - territoriale of personele - verschil-
lenn in het geldingsbereik van secundaire rechtsnormen maakt Kelsen zoals 
gezegdd gebruik van het begrip partiële rechtsorde of deelrechtsorde. Tot een 
deelrechtsordee behoren de mensen van wie het handelen is gereguleerd door 

499 Zie art. 1 Wet op de ministeriële verantwoordelijkheid en art. 355 en 356 Wetboek van 
Strafrecht.. De bedreigde sancties zijn gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete 
vann de vierde categorie en hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde 
categorie.. Omdat deze strafrechtelijke vervolging nooit heeft plaatsgevonden, kan men twijfe-
lenn aan de werking en daardoor aan de gelding van dit voorschrift. Dan dient de volgende 
contrafactischee vraag te worden gesteld (zie hoofdstuk 15 onder B): als aan een rechter een 
schendingg van de gestelde rechtsplicht zou zijn voorgelegd, zou hij de norm dan hebben 
toegepast?? Zo ja, dan kan men het voorschrift beschouwen als geldend recht; zo nee, dan is 
hett niet langer op te vatten als geldend recht. 

500 Juryrechtspraak is te beschouwen als een gedecentraliseerde vorm van rechtspraak. 

511 Art. 11 Wet RO; art. 13 Wet Algemene Bepalingen; art. 844-852 Wetboek van Burgerlij-
kee Rechtsvordering. 
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dee gedragsvoorschriften van de deelrechtsorde. Ook de secundaire, verplich-
tendee normen voor het ambtelijk handelen constitueren volgens Kelsen 
binnenn een statelijke rechtsorde een deelrechtsorde, namelijk een deelge-
meenschapp die alleen de ambtelijk handelende individuen omvat. Deze 
deelrechtsordee noemt Kelsen de 'staat in engere zin', of: 'bureaucratie'. 
Omdatt de bureaucratische deelrechtsorde geconstitueerd wordt door secun-
daire,, ambtsplichten bevattende normen, kan men deze ook 'staat in secun-
dairee zin' noemen.52 

Vann de primaire rechtsorganen in de Nederlandse rechtsorde behoort 
alleenn de koning in geen enkel opzicht tot de bureaucratische deelrechtsorde. 
Hett rechtsvormende en ree hts toepassende handelen van de overige primaire 
rechtsorganenn is in meer of mindere mate gebureaucratiseerd. Tegen deze 
achtergrondd kan men bijvoorbeeld zeggen dat elke uitbreiding van de on-
rechtmatigee overheidsdaad in de sfeer van de vervulling van de primaire 
rechtsfunctiess te interpreteren is als een verdergaande bureaucratisering 
daarvan:: het ambtelijk karakter van de rechtsvorming en rechtstoepassing 
wordtt erdoor versterkt. 

Toenn Neumann naging welke mogelijkheden er zijn om de staat aan het 
rechtt te binden door diverse technieken van rechtsvorming en rechtstoepas-
sing,, had hij slechts de binding in het kader van het primaire recht op het 
oog.533 Kelsens benadering is nauwkeuriger. Er bestaan twee soorten bin-
ding,, die overigens strikt moeten worden onderscheiden. De rechtsfuncties 
inn eigenlijke zin, rechtsvorming en rechtstoepassing, worden vervuld door 
individuenn - 'rechtsorganen' - in gebondenheid aan het primaire recht van 
hett relatief gecentraliseerde rechtsvormingsproces. De secundaire rechts-
functie,, naleving van recht, wordt vervuld door individuen - 'ambtelijke 
rechtssubjecten'' - in gebondenheid aan rechtsplichten voor het handelen in 
dee bureaucratische deelrechtsorde. 

522 Kelsen 1960, p. 270. Binnen de context van de bureaucratische deelrechtsorde noemt 
Kelsenn de rechtsnalevende functie de primaire functie. Dit is begrijpelijk als men ziet dat 
Kelsenn de betekenis van zijn beschrijvende termen aanpast aan zijn perspectief. Stelt men de 
ambtelijkee organisatie van rechtsvorming en rechtstoepassing centraal, dan komt de omstandig-
heidd dat het ambtelijk georganiseerde handelen plaatsvindt ter vervulling van de rechtsfuncties 
rechtsvormingg en rechtstoepassing, op de tweede plaats. Om verwarring te voorkomen vermijd 
ikk Kelsens gewoonte om perspectiefwisselingen gepaard te laten gaan met betekeniswisselingen 
vann de termen primaire en secundaire rechtsfunctie. 
533 Zie hoofdstuk 7. 


