
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


23. . 

Besluit t 

Eenn rechtspositivistische rechtsstaatsevaluatie is gericht op alle handelingen 
vann alle rechtsorganen in het rechtsvormingsproces, van de eerste grondwet-
geverr van een rechtsorde tot aan de executeur van een rechterlijk vonnis, 
vann de kleinste lokale wetgever tot aan de hoogste rechter. Elk handelen van 
eenn rechtsorgaan kan worden beoordeeld op een gepraktiseerde binding aan 
voorafgaandd recht. De Jong herhaalt slechts een misverstand wanneer hij het 
rechtspositivismee de opvatting toeschrijft: 'Every action outside of the 
meaningg of the general rules is not part of the law, and as such does not 
belongg to the field of interest of legal scholars'. Het misverstand ondergraaft 
dee houdbaarheid van zijn conclusies: 'positivism is unable to deal with the 
problemm of the claim for legitimacy by a judge', en: 'these theories are also 
unsuitablee for dealing with the problem of the claim for legitimacy by a 
legislature.'1 1 

Neumannss theorie laat zien hoe een gepraktiseerde binding aan het recht 
legitimerendd kan werken, juist omdat de rechtssfeer van het rechtens onge-
bonden,, politieke recht niet uit het positieve recht is weg te denken. Kelsens 
theoriee geeft inzicht in de kenmerken van die politieke rechtssfeer. Het 
rechtsstatelijkk antagonisme van Neumann maakt in combinatie met het rech-
telijkk monisme van Kelsen begrijpelijk, dat de rechtsstatelijke binding van 
dee staat aan het recht een kwestie is van effectieve zelfbinding binnen het 
doorr het positieve recht geregelde rechtsvormingsproces, en maakt duidelijk 
hoee deze zelfbinding vorm kan krijgen. 

Dee rechtspraktijk is voor haar rechtsstatelijke legitimiteit afhankelijk van 
hett bestaan van determinerend recht, van rechstsregels die de politieke, 
rechtenss ongebonden, handelingsvrijheid inperken van degenen die later in 
hett rechtsvormingsproces optreden. Slechts wanneer voor het juridisch op-
tredenn van statelijke rechtsorganen voorwaarden zijn gesteld in daaraan 
voorafgaandee rechtsnormen, is door hen een rechtsstatelijk legitimerende 
bindingg aan het recht te praktiseren. Hun optreden is rechtsstatelijk gelegiti-
meerdd als het blijf t binnen het kader dat door het voorafgaande recht is 
gesteld.. De rechtsstatelijke legitimiteit van met voorafgaand recht overeen-

11 De Jong 1999, p. 157. 
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stemmendee rechtsvorming is sterker naarmate de gestelde voorwaarden 
strikterr zijn. Daarnaast levert de bereidheid van rechtsorganen om zich door 
regelss te laten leiden een bijdrage aan de rechtsstatelijke legitimiteit van een 
rechtspraktijk,, ook wanneer hun beslissingen in concrete gevallen soms 
onjuistt zijn. 

Eenn gerealiseerde binding aan het recht kan het handelen van rechtsorga-
nenn nooit volledig legitimeren, omdat zelfs de strikste regel de normatieve 
handelingsvrijheidd van latere rechtsvormers niet geheel opheft. Waar daar-
entegenn handelingen van wetgeving, bestuur of rechtspraak in het geheel 
niett worden bepaald door voorafgaande rechtsregels, is geen binding aan het 
rechtt te praktiseren. De rechtens ongebonden aspecten van rechtsvormende 
handelingenn kunnen uit rechtsstatelijk oogpunt niet legitiem zijn. Voorzover 
rechtsorganenn hun handelingsvrijheid niet zien ingeperkt door voorafgaand 
recht,, zullen zij de legitimiteit van hun optreden elders moeten zoeken. 

Ditt vestigt tegelijkertijd opnieuw de aandacht op de prealabele vraag: 
dientt de binding van de staat aan het recht waarden die nog actueel zijn? 
Hechtenn de leden van een rechtsgemeenschap nog waarde aan: erkenning 
vann de fundamentele persoonlijke gelijkheid van mensen als individuen; 
voorspelbaarheidd van het staatsoptreden; rechtszekerheid; spreiding van 
beslissingsmachtt die mogelijk wordt doordat regels gepaard gaan met een 
differentiatiee van rollen in het beslissingsproces; bescheidenheid van beslis-
sers,, die hun eigen oordeel over de beste beslissing ondergeschikt willen 
makenn aan oordelen van eerdere rechtsvormers?2 

Dee vraag naar de waarden van een binding van de staat aan het recht 
komtt neer op de vraag of een rechtsstatelijke organisatie van - gedeeltes van 
-- het rechtsvormingsproces als zodanig aansluit bij de wensen en behoeften 
vann de leden van de rechtsgemeenschap. Zo nee, dan gaat er geen legitime-
rendee werking uit van rechtsstatelijkheid. Een 'onvervulbaar verlangen naar 
individuelee gerechtigheid'3 verdraagt geen heerschappij van algemeen recht. 

Hiermeee is echter niet nog alles gezegd. Door waarden te beschouwen als 
eenn functie van de behoeften en verlangens van mensen, krijgt men er on-
vermijdelijkk mee te maken dat deze als zodanig niet beheerst worden door 
eisenn van rationaliteit. 'Gemengde gevoelens' - of, in dit verband beter: een 
'mengelingg van gevoelens' - behoren tot de menselijke conditie. Iemand die 
verlangtt dat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met alle bijzonderhe-
denn van zijn geval, geeft daarmee niet het verlangen op dat anderen hem 
vrijj  laten en zich niet met hem bemoeien. En: iemand die het bestuur of de 
rechtspraakk wil losmaken van bindend recht om directer op concrete om-

22 Zie aanhef hoofdstuk 10. 
33 Loenen 1996. 



330 0 BESLUIT T 

standighedenn te kunnen reageren, geeft daarmee niet de wens op, dat beslis-
singsbevoegdheidd wordt gespreid over verschillende organen. En een laatste 
voorbeeld:: iemand die de rechter in conflicten tussen burgers wil laten be-
slissenn als kadi, als 'wijze dorpsoudste', geeft daarmee niet de wens op dat 
burgerss in democratische procedures betrokken zijn bij de vaststelling van 
dee gedragsvoorschriften waaraan zij zijn onderworpen. Bespeurt men hier 
'tegenstrijdige'' verlangens, dan gebruikt men een notie van rationaliteit en 
logicaa waar die niet op zijn plaats is. 

Err is geen samenleving te organiseren waarin tegelijkertijd tegemoet ge-
komenn wordt aan alle verlangens uit zulke mengelingen. Daarmee gecon-
fronteerd,, zal men keuzes moeten maken. En deze keuzes kan men willen 
baserenn op een zo goed mogelijk geïnformeerde afweging. De wens om ten 
behoevee van zo'n soort afweging een beter begrip te krijgen van de rechts-
staat,, vormde in niet geringe mate de motor voor de onderhavige studie. Er 
staatt heel wat op het spel. Een geslaagde aanspraak van juridische autoritei-
tenn op de legitimiteit van hun optreden duidt immers op een morele gehoor-
zaamheidsplichtt van hun subjecten. 

Eenn 'normativistische' houding, dat wil zeggen de bereidheid regels te 
volgenn die door anderen zijn gesteld, geniet tegenwoordig geen hoog aan-
zien.. Ik houd het voor mogelijk dat men min of meer 'vergeten' is welke 
waardenn gediend kunnen worden met een rechtspraktijk die aan rechtsregels 
iss gebonden. Voor mijzelf is het gewicht van de waarden van 'geregeld 
recht'' in de loop van dit onderzoek eerder groter geworden dan verminderd. 

Menn kan gering gewicht toekennen aan de waarden van rechtsstatelijk-
heid,, maar dan nog kent men er gewicht aan toe. Wanneer men zonder 
meerr zegt dat een een binding van de staat aan het recht heden ten dage niet 
langerr wenselijk is, dan beweert men dat de waarden van rechtsstatelijkheid 
volledigg achterhaald zijn. Voor zo'n bewering bestaat mijns inziens onvol-
doendee grond. Een gerealiseerde binding van de staat aan het recht kan ook 
nuu nog legitimerend werken. Men kan de rechtspraktijk onderwerpen aan 
eenn rechtsstatelijke legitimiteitstoets. Het resultaat daarvan zegt op geen 
enkelee manier iets over andere vormen van legitimiteit. De conclusie dat een 
bepaaldee rechtsvormende handeling in rechtsstatelijk opzicht maximaal of 
minimaall  gelegitimeerd is, geeft als zodanig geen uitsluitsel over de mate 
waarinn die handeling voldoet aan bijvoorbeeld eisen van democratie. Rechts-
statelijkee evaluatie leidt tot een oordeel over de rechtsstatelijke legitimiteit 
vann de rechtspraktijk. Niets minder, maar ook niets meer. 


