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HOOFDSTUKK 2 DWORKIN EN RICHARDSON 

2.11 Inleiding 

Hett voornaamste doel van dit proefschrift is om voor de beginselen 
vann behoorlijk bestuur een bevredigender plaats te vinden in het 
systeemm van bestuursrecht dan tot nu toe gebruikelijk. Daartoe zal ik 
omm te beginnen drie schrijvers bespreken die met hun werk steun 
biedenn voor dit onderzoek. Dat zijn Dworkin en Richardson, die aan 
bodd komen in dit tweede, en Habermas, aan wie het derde hoofdstuk is 
gewijd.. Hun werk wordt behandeld voorzover dat van belang is voor 
onderzoekk naar rechtsbeginselen. Ik beperk me hier tot een beschrij-
vingg daarvan, zij het dat er in het kader van de beschrijving van 
Dworkinss werk ook aandacht zal zijn voor Hart en Raz. In dit hoofd-
stukk volgt nu eerst een behandeling van de controverse tussen Hart en 
Dworkinn (2.2). Dat is de basis voor de behandeling van de rechtstheo-
riee van Dworkin (2.3). Daarna komt de meta-ethische theorie van 
Richardsonn aan bod (2.4). Tot slot zal ik proberen beide theorieën met 
elkaarr te verbinden in het licht van het doel van dit proefschrift (2.5). 

2.22 Hart versus Dworkin 

Dee rechter moet zijn oordeel baseren op normen die onderdeel zijn van 
hett positieve recht. Dit recht kan echter tekort schieten en de rechter 
onvoldoendee steun geven. Zo'n geval is te beschouwen als een moeilij-
kee zaak, of een 'hard case'. Ook in een moeilijke zaak heeft de rech-
ter,, mits hij bevoegd is, de plicht om de zaak te beslissen. Dat wil niet 
zeggenn dat hij nu naar willekeur kan beslissen. Er zijn wel degelijk 
maatstaven.. Belangrijk zijn morele beginselen die de rechter in zijn 
uitspraakk kunnen leiden. Het rechtskarakter van de morele beginselen 
diee een rol spelen bij de beslissing van een rechter in een hard case 
heeftt in de contemporaine Anglo-amerikaanse literatuur veel stof doen 
opwaaien.. Centraal hierin staat de controverse tussen de rechtsfilosofen 
Hartt en Dworkin. Deze heeft veel invloed gehad op de discussie in 
anderee landen, waaronder Nederland. 
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Hartt en Dworkin onderscheiden beiden de benadering van het recht 
vanuitt een intern perspectief en die vanuit een extern perspectief. 
Volgenss Soeteman is het externe perspectief 'het gezichtspunt van 
degenee die (...) probeert weer te geven wat er binnen het recht gebeurt 
enn wat geldend recht is, maar zonder enige normerende pretentie'. Het 
internee perspectief is dan 'het gezichtspunt van degene die participeert 
aann de praktijk van het recht'.21 Dat kan in principe een ieder zijn. 
Niett onbelangrijk zijn in dit verband de juridische ambtsdragers, of 
rechtsautoriteiten.. Dit zijn de wetgevers, de rechters, en ook bestuur-
ders.. Het interne perspectief is normatief, het 'geeft de houding aan 
diee mensen aannemen ten opzichte van hun eigen gedrag, de verhou-
dingg waarin zij dit zien tot het gedrag van anderen en de mate waarin 
hett gedrag als 'gepast' of als 'juist' wordt ervaren'.22 Het interne 
perspectieff  is verbonden met de praktijk van de rechtvaardiging van 
juridischee oordelen. Degene die participeert in de praktijk van het 
rechtt vraagt zich vanuit dit perspectief af welke juridische oordelen 
gerechtvaardigdd zijn, of waar, of juist. Hart en Dworkin wijzen beide 
inn hun werk op de rol van rechtsautoriteiten, en met name die van de 
rechter.. Het perspectief van de rechter is bij hen het voorbeeld bij 
uitstekk van de benadering vanuit het interne perspectief. 

Eenn andere overeenkomst tussen Hart en Dworkin is het feit dat 
hunn theorieën beide gericht zijn op het geven van een zo goed mogelij-
kee beschrijving en verklaring van gebeurtenissen in de rechtspraktijk. 
Hartt heeft zijn rechtsbegrip ontwikkeld door te opponeren tegen het 
werkk van Austin. Austin definieert rechtsregels als regels die navolging 
vinden,, omdat het soevereine gezag feitelijke machtsmiddelen heeft om 
navolgingg af te dwingen, 'orders backed by threats'. Hart stelt dat er 
nogg andere redenen zijn om rechtsregels te accepteren, zoals opportu-
nisme,, of onderwerping, maar ook acceptatie uit innerlijke overtui-
ging.233 Volgens hem is het recht een sociale praktijk die vanuit extern 
perspectieff  empirisch waarneembaar is.24 Waarneming vanuit dit 
perspectieff  leert dat er regels zijn die navolging vinden, en ook dat van 
dezee regels verschillende een rechtskarakter hebben. Hart beschrijft 

211 A. Soeteman, Hercules aan het werk, AA 1991, p. 745. 
1111 G.H. Van Oenen, Conventie en rechtsintrige, Zwolle 1994, p. 20. 
233 R. Dworkin, Taking Rights Seriously, Londen 1977, p. 19. 
244 Zie Van Oenen, p. 20 - 21. Hart geeft een eigen interpretatie van wat waarneming 

is.. Deze geschiedt aan de hand van objectief te signaleren verschijnselen, maar 
overr de wijze waarop deze waarneming plaatsvindt heeft hij geheel eigen ideeën, 
onderr meer op basis van hermeneutische en taalanalytische grondslagen. 
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daarmeee het interne perspectief en stelt daarbij vast dat acceptatie om 
verschillendee redenen kan geschieden. Dworkin gaat een stap verder 
doorr te stellen dat voor de navolging van rechtsregels acceptatie van 
dezee regels behoort plaats te vinden.25 Het cruciale verschil tussen 
beidee is dat Hart een descriptief rechtsbegrip heeft en Dworkin een 
normatieff  rechtsbegrip. Bij Dworkin is het interne perspectief noodza-
kelijkk om de acceptatie van rechtsregels te rechtvaardigen en zo vast te 
kunnenn stellen wat het recht op een bepaalde tijd en plaats is. 

Omm in de moderne samenleving waar te nemen dat een regel tot het 
rechtt behoort is het volgens Hart noodzakelijk om een andere regel te 
vindenn die de erkenning van deze eerste regel vastlegt. Om vervolgens 
hett bestaan van het recht als sociale praktijk te kunnen verklaren, is 
acceptatiee door burgers van belang, maar van meer belang is voor Hart 
dee acceptatie door juridische ambtsdragers. Ambtsdragers hoeven het 
rechtt niet allen volledig te accepteren. Om het bestaan van het recht te 
kunnenn verklaren is het echter wel noodzakelijk dat een belangrijk 
aantall  van hen grote delen van het recht accepteert uit een innerlijke 
overtuiging.. Dit wil zeggen dat zij het als juist beschouwen om zich 
eraann te conformeren. Deze acceptatie moet vanuit het interne perspec-
tieff  bepaald worden, maar is volgens Hart waarneembaar vanuit extern 
perspectief.. Het is op te maken uit het gedrag van rechters, ambtsdra-
gers,, en ook andere personen. Uit dit gedrag blijkt welke regels 
uiteindelijkk erkend worden als regels van geldend recht.26 

Inn tegenstelling tot Hart concentreert Dworkin zich niet op de beschrij-
vingg van het interne perspectief, maar geeft hij vanuit dit perspectief 
aann hoe rechtvaardiging dient te geschieden. Door te stellen dat dit de 
wijzee is waarop rechtvaardiging in het Anglo-amerikaanse recht in feite 
geschiedt,, geeft hij toch ook een beschrijving. Hij bestudeert de 
fenomenologiee van het interne perspectief van met name de rechter. 
Datt wil zeggen dat hij zich zo goed mogelijk probeert in te leven in de 
positiee van de rechter. Bij rechtsdenken vanuit het interne perspectief 
speeltt in tegenstelling tot denken vanuit het externe perspectief de 
moraall  een rol. Bij Hart is de identificatie van geldend recht onafhan-
kelijkk van de moraal. Het interne perspectief geeft ruimte aan bestude-
ringg van de invloed van moraal en morele kritiek op het recht.27 

Ziee Dworkin, 1977, p. 50 - 51. 
Dworkin,, 1977, p. 21, zie ook p. 49 - 50 over Hart, en p. 59 - 60 over de 
overeenkomstenn en verschillen tussen Hart en hemzelf. 
Ziee Van Oenen, p. 25 - 28, 33, 122 - 123. 
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Dworkinn richt zich sterk op het interne perspectief en op de 
kritischee functie van de moraal. Bij hem is de identificatie van geldend 
rechtt afhankelijk van de moraal. Baseert de rechter zich in zijn uit-
spraakk op de kritische moraal, dan veranderen morele oordelen het 
recht.. Hart onderscheidt deze oordelen van juridische oordelen. Voor 
Dworkinn bestaat dit onderscheid niet, moreel redeneren door de rechter 
iss voor hem juridisch redeneren. Dworkin stelt, sterker dan Hart, dat 
moreell  redeneren draait om beginselen, en in het geval van juridisch 
moreell  redeneren dus om rechtsbeginselen. In de aanvankelijke contro-
versee met Hart was een belangrijk bezwaar van Dworkin dat rechtsbe-
ginselenn slecht passen in Harts theorie. Inmiddels is de discussie 
hieroverr zo ver voortgeschreden dat menigeen het idee heeft dat Harts 
theoriee wel degelijk ruimte laat voor rechtsbeginselen, en dat de 
eigenlijkee meningsverschillen tussen Hart en Dworkin elders liggen. 

Vann Oenen onderscheidt vier typen rechtsbeginselen, waarvan er 
driee passen in de opvatting van Hart, en het vierde niet. Het vierde 
typee past wel binnen de opvatting van Dworkin, Daar zit een belang-
rijkk onderscheid tussen beide schrijvers. Tot het eerste type rechtsbe-
ginselenn die Van Oenen noemt, behoren gepositiveerde beginselen. Tot 
hett tweede type behoren beginselen 'waarvan via interpretatie van een 
reekss casus aannemelijk kan worden gemaakt dat ze in feite door 
rechterss zijn 'geaccepteerd', ook al zijn de beginselen in kwestie nooit 
expliciett en eenduidig geformuleerd en ook al is de acceptatie (daarom) 
nooitt expliciet gearticuleerd'. Een derde type beginselen komt 'aan het 
lichtt door systematische analyse van het geheel van rechtsregels; het 
zijnn dus beginselen die volgen uit 'het systeem der wet'. Missende 
bouwstenenn in dat systeem kunnen uit de wèl aanwezige elementen 
(regels)) worden afgeleid'. Tot het vierde type behoren 'beginselen 
waarvann het (juridisch) bestaan controversieel is. Zulke beginselen zijn 
perr definitie niet 'geaccepteerd', maar ze spelen toch een rol in juridi-
schee argumentatie. Het gaat om beginselen die rechters op grond van 
(eenn filosofische reflectie op) hun zelfopvatting zouden moeten aan-
vaarden'.28 8 

Dee eerste drie typen rechtsbeginselen zullen bij Hart, net zoals 
rechtsregels,, een erkend onderdeel zijn van het positieve recht. In een 
moeilijkee zaak geven de erkende regels en beginselen de rechter niet 
langerr houvast. Bij Hart heeft de rechter dan de discretionaire be-
voegdheidd om alsnog tot een beslissing te komen. Toepassing van 

Vann Oenen, p. 252. Het citaat komt uit zijn conclusie; zie uitgebreider: p. 40 - 45. 
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beginselenn die behoren tot het controversiële type zal alleen geschieden 
bijj  uitoefening van discretionaire bevoegdheid door de rechter in een 
moeilijkee zaak; ze behoren immers niet tot het recht. Bij Dworkin 
kunnenn controversiële beginselen wel tot het recht behoren. Doet een 
rechterr een beroep op deze beginselen, dan is derhalve geen sprake van 
discretionairee ruimte. Ook bij Dworkin doet de rechter alleen een 
expliciett beroep op deze beginselen in een moeilijke zaak.29 

2.33 Dworkin 

Vann Oenen maakt een onderscheid tussen Dworkins 'aanvankelijke' 
theoriee en zijn 'latere' theorie. Met name de eerste theorie is ook in 
bestuursrechtelijkee kring bekend.30 Dworkin ontwikkelde deze in 
reactiee op de opvattingen van Hart. Hoewel de belangrijkste elementen 
reedss in de aanvankelijke theorie liggen opgesloten, zijn deze in de 
lateree theorie verder uitgediept.31 Mijn bespreking zal grotendeels 
Vann Oenens onderscheid en werkwijze volgen, maar eerst komen twee 
onderwerpenn uit de aanvankelijke theorie in aanmerking voor een 
apartee bespreking, omdat die later in dit proefschrift meer aandacht 
krijgen.. Dat betreft het bekende onderscheid dat Dworkin heeft aange-
brachtt tussen regels en beginselen, en het onderscheid tussen recht en 
beleid. . 

2.3.12.3.1 Regels en beginselen; recht en beleid 

RegelsRegels en beginselen 
Hett onderscheid tussen regels en beginselen dat Dworkin hanteert, 
berustt in essentie op slechts één criterium, dat luidt: 'Wanneer aan de 
toepassingsvoorwaardenn van een maatstaf is voldaan, dan is die maat-
staff  een regel wanneer de gevolgen die de maatstaf daaraan verbindt 

Ziee Dworkin, 1977, p. 31 - 39, m.n. p. 35 - 36; zie ook p. 44, 6 0 - 6 1. Het 
verschill  tussen sterke en zwakke discretie laat ik hier buiten beschouwing. 
Ziee met name B.W.N de Waard, Beginselen van behoorlijke rechtspleging, Zwolle 
1987,, p. 68 - 79, en ook p. 79 - 98; Nicolaï, 1990, p. 250 - 255; zie ook Hirsch 
Ballin,, 1982, p. 106; en zie voor de latere theorie N.A. Florijn, Rechtsvergelijking 
inn het wetgevingsproces, Zwolle 1993, p. 34 - 37. 
Vann Oenen p. 5, 9, 13, 114. 
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logischh volgen, en een beginsel wanneer dat niet het geval is'. Dat 
will  zeggen dat beide op een eigen manier uitwijzen wat deze gevolgen 
zijn.. Regels wijzen dit op een dwingende manier uit, terwijl bij de 
toepassingg van beginselen niet noodzakelijkerwijs duidelijk is welke 
gevolgenn zullen intreden. Uit dit ene criterium volgen twee verschillen 
tussenn regels en beginselen, die beide zeer bekend zijn: a) regels 
hebbenn een 'alles-of-niets-karakter' en beginselen niet; en b) conflicte-
rendee regels kunnen niet tegelijkertijd gelden, terwijl beginselen die in 
tegengesteldee richting wijzen, verenigbaar zijn. Het alles-of-niets-ka-
rakterr van regels brengt mee dat bij een conflict tussen twee regels, 
eenn van de regels moet wijken. Ze kunnen niet beide onverkort blijven 
gelden.. 'Beginselen daarentegen, kunnen conflicteren en beide - in 
ongewijzigdee vorm - deel uit blijven maken van het recht'.33 

Dworkinn schetst twee situaties waaruit moet blijken dat regels een 
alles-of-niets-karakterr hebben. De eerste is als volgt: 'Als zich de 
rechtsfeitenn van de regel voordoen, en de regel geldig is, dan treedt het 
rechtsgevolgg in. In dat geval moet het rechtsgevolg logisch gezien 
wordenn geaccepteerd; afwijzing van het rechtsgevolg is niet te rijmen 
mett aanvaarding van de regel als een geldige regel.'34 De tweede 
situatiee luidt: 'Als (...) de rechtsfeiten gegeven zijn, maar de regel niet 
geldt,, dan is de regel van generlei waarde voor de beslissing.' Uit het 
alles-of-niets-karakterr van regels volgt dat in het geval van conflicte-
rendee regels één van beide zal moeten wijken. 'Bij beginselen daaren-
tegenn treden de rechtsgevolgen niet onmiddellijk in'. Zijn twee of meer 
tegelijkertijdd van toepassing, dan is er ruimte voor afweging vooraf 
aann het intreden van de rechtsgevolgen. Gedurende deze afweging 
kunnenn de beginselen met elkaar verenigd worden, want 'de beginselen 
leidenn niet dwingend tot logisch onverenigbare oplossingen. '35 

322 P.W. Brouwer, Rechtsbeginselenen rechtspositivisme, in Ars Aequi 1991, p. 757, 
enn zie p. 757 - 758: "(De term 'maatstaf is een overkoepelende term, waarmee ik 
zowell  regels als beginselen aanduid)." 

333 Brouwer, p. 758. 
344 Zie Brouwer, p. 759. 'Geldig' wil hier zeggen 'van toepassing is'; zie Brouwer, p. 

759. . 
355 Brouwer, p. 765. Wie Brouwers artikel op deze pagina leest zal zien dat hij daar 

beginselenn van behoorlijk bestuur gebruikt in zijn bewijsvoering omtrent rechtsbe-
ginselen. . 
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RechtRecht en beleid 
Dworkinn maakt een vergelijking tussen beginselen en beleidsdoelein-
den,, 'principles and policies'. De vergelijking vangt aan bij de rechter-
lijkee beslissing in een 'hard case'. Bij een dergelijke beslissing rijst de 
vraagg in hoeverre deze politiek is. Dworkin toont aan dat de rechter 
daarbijj  geen politiek bedrijft, maar dat zal verder buiten beschouwing 
blijven.. Het gaat in deze paragraaf om het deel van zijn redenering 
waarinn het onderscheid van principles versus policies, oftewel van 
beginselenn versus beleid een rol speelt. Beleidsargumenten rechtvaardi-
genn een politieke beslissing door aan te tonen dat de beslissing een 
collectieff  doel van de gemeenschap in zijn geheel bevoordeelt of 
beschermt.. Argumenten op basis van beginselen rechtvaardigen een 
politiekee beslissing door aan te tonen dat de beslissing het recht van 
eenn individu of groep niet schendt, of beschermt.36 Om bijvoorbeeld 
eenn wettelijke regeling te rechtvaardigen zijn meestal beide soorten 
argumentenn nodig, dus zowel argumenten op basis van beleid, als 
argumentenn op basis van beginselen. 

Wetgevingg die bijvoorbeeld de subsidiëring van een industrietak 
betreft,, zal voornamelijk op beleidsargumenten drijven, en wetgeving 
diee de emancipatie van een achtergestelde groep betreft meer argumen-
tenn omtrent beginselen. In beide gevallen zullen ook de andere argu-
mentenn tellen. Zo kunnen beleidsargumenten aansturen op de steun aan 
eenn enkel bedrijf, maar in de uiteindelijke wetgeving mogen niet alleen 
diee argumenten tellen. Zeker het gelijkheidsbeginsel eist dat de wetge-
vingg zo in elkaar moet zitten dat duidelijk is waarom het ene bedrijf 
well  steun krijgt, en het andere niet. Ook is het niet mogelijk om een 
achtergesteldee groep object te maken van emancipatie zonder daar een 
beleidd aan ten grondslag te leggen waarin emancipatie een doel van de 
gemeenschapp is.37 De beginselen geven individuele rechten weer, en 
hett beleid beschrijft collectieve doeleinden. Wat is nu het verschil 
tussenn een individueel recht en een doel?38 

Dworkin,, 1977, p. 82. Dworkin spreekt hier van individuele en groepsrechten 
terwijll  hij verderop, zie p. 90, expliciet spreekt van het individu. In noot 1 op p. 
911 zegt hij het volgende: "I count legal persons as individuals, so that corporations 
mayy have rights; a political theory that counts special groups, like racial groups, as 
havingg some corporate standing within the community may therefore speak of 
groupp rights". 
Dworkin,, 1977, p. 83. 
Dworkin,, 1977, p. 90 - 91. 
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Eenn individueel recht is een geïndividualiseerd en een doel is een 
niet-geïndividualiseerdd politiek streven. Een politiek streven is een 
opvattingg over een stand van zaken die de basis is voor de rechtvaardi-
gingg van besluiten. In deze opvatting pleit het voor een besluit dat dit 
voordeell  of bescherming biedt aan deze stand van zaken. Dit besluit 
moett niet vallen wanneer het deze stand van zaken benadeelt of in 
gevaarr brengt, zelfs wanneer dat een ander politiek streven dient. Valt 
ditt besluit in het kader van een geïndividualiseerd politiek streven, dan 
krijgtt een individu, of groep individuen, een recht op een bepaalde 
kans,, of mogelijkheid, of vrijheid. Valt dit besluit in het kader van een 
niet-geïndividualiseerdd politiek streven, dan ontstaat niet, zoals bij een 
recht,, een dergelijke kans, of mogelijkheid, of vrijheid.39 

Omm tegemoet te komen aan een soort nut van het algemeen leiden 
collectievee doelen tot de verdeling van lusten en lasten binnen de 
gemeenschap.. Zo is gelijkheid behalve als recht ook op te vatten als 
eenn collectief doel. Het nastreven van dat doel kan onder meer leiden 
tott een zodanige verdeling van welvaart dat geen enkele culturele 
minderheidd het beduidend slechter heeft dan andere groepen in de 
samenleving.. Deze verdeling moet tegemoet komen aan een soort 
consensuss binnen de gemeenschap dat dit het beste is. Een gemeen-
schapp zal daarnaast verschillende doeleinden tegelijkertijd nastreven, 
bijvoorbeeldd het stimuleren van de luchtvaart, en het beschermen van 
dee omgeving van luchthavens tegen overlast. Dworkin wijst er op dat 
dee verdeling van lusten en lasten een afweging is waarin steeds diverse 
doelenn betrokken zullen zijn. Het nastreven van een doel kan absoluut 
zijn,, zodat het voorrang heeft boven alle andere. De uitkomst van de 
afwegingg staat dan op voorhand grotendeels vast. Meestal zullen echter 
allee doelen onderworpen zijn aan compromissen. De invulling van een 
compromiss staat open voor alternatieven, zodat de uitkomst van de 
afwegingg op voorhand minder vaststaat.40 Ingrediënten van dergelijke 
alternatievenn zijn bijvoorbeeld het openen van een nieuwe landings-
baan,, of van een nieuw vliegveld, het weren van vliegtuigen die te veel 
lawaaii  produceren, of het slopen van woningen in de aanvliegroutes. 

Nett als doeleinden kunnen in een gemeenschap individuele rechten 
absoluutt zijn. Toch zullen ze meestal een relatief gewicht hebben ten 
opzichtee van andere rechten en ten opzichte van collectieve doeleinden. 
Datt betekent dat ze in een afweging altijd een zeker gewicht in de 
schaall  zullen leggen. Het is volgens Dworkin het kenmerk van indivi-

Dworkin,, 1977, p. 91. 
Dworkin,, 1977, p. 91 - 92. 
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duelee rechten dat sociale doeleinden niet zóveel meer gewicht in de 
schaall  kunnen leggen, dat deze rechten niet meer meetellen. Daarmee 
neemtt hij een deontologisch standpunt in. Een geïndividualiseerd 
politiekk streven is pas een recht als het in de afweging tegenover 
collectievee doeleinden een zekere drempelwaarde heeft. Is bijvoorbeeld 
dee veiligheid van politiemensen in het geding dan moet vrijheid van de 
perss wijken, maar niet tot elke prijs, want anders is deze vrijheid geen 
recht.. Iemand kan een politiek standpunt innemen waarin persvrijheid 
afhankelijkk is van doeleinden als politiewerk. Deze vrijheid bestaat dan 
slechtss voorzover het past in een afweging van doeleinden ten bate van 
hett nut van het algemeen in de samenleving. Binnen dit standpunt is 
persvrijheidd geen recht, maar een doel. Het is afhankelijk van een 
politiekee stellingname of een politiek streven een individueel recht is, 
dann wel een collectief doel.41 

Hett is ook afhankelijk van politieke stellingname welk gewicht 
rechtenn en doelen hebben. Dworkin maakt daarbij een onderscheid 
tussenn abstracte en concrete rechten. Een abstract recht geeft een 
geïndividualiseerdd politiek streven weer, zoals gelijkheid, of vrijheid 
vann meningsuiting, maar geeft niet aan welk gewicht dit onder omstan-
dighedenn moet hebben. Een concreet recht geeft daaromtrent meer 
aanwijzingen.. Dat brengt het onderscheid tussen beginselen en regels 
weerr in beeld.42 Is exact bekend welk gewicht een recht heeft, dan 
berustt het op een regel. Geeft een recht aan dat het onder bepaalde 
omstandighedenn een zeker gewicht moet hebben, maar is er gezien de 
omstandighedenn reden voor afweging tegen andere rechten en tegen 
collectievee doelen, dan is het een beginsel. Dat wil niet zeggen dat 
regelss enkel nauwkeurige specificaties van beginselen zijn. Regels 
leggenn ook doeleinden vast, of het resultaat van een afweging van 
beginselenn en doelen. 

2.3.22.3.2 Dworkins aanvankelijke theorie 

Hartt ziet het recht als een bestand van erkende regels en beginselen. 
Schietenn deze in een moeilijke zaak tekort, dan ontbreekt het de rechter 
aann juridische maatstaven om zijn beslissing te motiveren. Dit betekent 
datt het recht geen grond biedt om tot een juiste oplossing te komen. In 
dee visie van Hart is het nu mogelijk dat naar geldend recht geen 
oplossingg als de juiste kan gelden. De rechter heeft de discretionaire 

Dworkin,, 1977, p. 92 - 93. 
Dworkin,, 1977, p. 93 - 94. 
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ruimtee om een oplossing vast te stellen. Dworkin denkt daarentegen 
datt deze ruimte niet aanwezig is. Hij rekent ook de controversiële 
beginselenn tot het bestand van regels en beginselen van recht. Het moet 
dee rechter mogelijk zijn om binnen dit bestand wèl tot een juiste 
oplossingg te komen.43 

Rechterss en ook andere participanten in de rechtspraktijk schrijven 
volgenss Dworkin aan het recht een zogenaamde morele 'pointe' toe.44 

Inn de rechtspraktijk worden beslissingen genomen over rechten en 
plichtenn van rechtssubjecten. De pointe van het recht maakt dat deze 
beslissingenn de morele rechtvaardiging van deze rechten en plichten 
moetenn zijn. Essentieel voor Dworkin is dat morele rechtvaardiging 
volgtt uit de beginselen die behoren tot het huidige bestand van het 
recht.. Deze beginselen brengen morele en politieke overtuigingen tot 
uitdrukking,, die in de maatschappij leven, en die daarmee ook een rol 
spelenn in de rechtspraktijk.45 Rechtvaardiging van de rechten en 
plichtenn van een rechtssubject bestaat bij Dworkin uit consistente 
erkenningg en toepassing van deze beginselen bij het nemen van een 
beslissing.. Hieruit volgt de zogenaamde rechtenthese. Deze stelt dat 
rechterss hun beslissingen laten volgen uit de rechten en plichten die 
behorenn tot het huidige bestand van het recht.46 

Uitt de rechtenthese laat Dworkin de these van het juiste antwoord 
volgen.. Volgens hem is de zelfopvatting van rechters zodanig dat zij er 
bijj  het nemen van een beslissing van uitgaan dat er één juist antwoord 
bestaatt op de rechtsvraag die zij moeten beantwoorden. Het bestaande 
systeemm van recht is zodanig dat daaruit een juist antwoord kan volgen. 
Hett is niet gezegd dat de rechter erin slaagt dit antwoord te vinden. De 
thesee van het juiste antwoord stelt slechts dat de rechter als uitgangs-
puntt heeft dat een dergelijk antwoord mogelijk is, en dat hij er naar 
streeftt dit te vinden. De rechter heeft bij Dworkin niet als uitgangspunt 
datt verschillende juiste antwoorden naast elkaar kunnen bestaan.47 

Volgenss Dworkin is eigen aan de rechtspraktijk dat rechters leven 
naarr een zelfopvatting waarin de rechten en plichten van een ieder een 
morelee rechtvaardiging verdienen. Hij geeft hiermee een verklaring 

433 Dworkin, 1977, p. 36. 
444 'Pointe' is een term die, in Van Oenens indeling, eigenlijk pas in de latere theorie 

opduikt,, maar die ik hier, in navolging van Van Oenen, nu reeds gebruik. 
455 Dworkin, 1977, p. 67 - 68. 
466 Dworkin, 1977, p. 87 - 88. Het huidige bestand van het recht bestaat ook uit 

beleid,, maar het is niet aan de rechter om dat tot ontwikkeling te brengen. 
477 Dworkin, 1977, p. 279 - 290, zie met name p. 280 - 281. 
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vann verschijnselen in de rechtspraktijk. Deze verklaring heeft zekere 
overeenkomstenn met die van Hart, die het bestaan van de rechtspraktijk 
verklaartt met behulp van acceptatie van het recht uit innerlijke overtui-
gingg door juridische ambtsdragers. Er zijn echter grote verschillen.48 

Hartss theorie is grotendeels gebaseerd op het externe perspectief op het 
recht.. Het externe perspectief is in tegenstelling tot het interne niet 
normatief.. Om deze reden schiet het, naar de mening van Dworkin, 
tekortt om een juiste verklaring te geven van de rechtspraktijk. Hart 
kann volgens Dworkin niet verklaren waarom in de rechtspraktijk het 
strevenn naar het enige rechtens juiste antwoord zo centraal staat. 

Dworkinss denkbeelden betreffen het interne perspectief van de rechter. 
Dee rechter is van mening dat recht als een coherent en consistent 
geheell  is te construeren, waaruit hij vervolgens op consistente en 
coherentee wijze het juiste antwoord kan afleiden. Dworkin laat nu uit 
zijnn denkbeelden over de rechter ideeën volgen die het recht als geheel 
betreffen.. 'Het gehele stelsel moet kunnen worden beschouwd en 
geconstrueerdd als principieel gerechtvaardigd geheel waaruit een juiste 
oplossingg van de casus voortvloeit'.49 Een menselijke rechter zal niet 
inn staat zijn om steeds de juiste oplossing te vinden. Om deze reden 
voertt Dworkin een bovenmenselijke rechter ten tonele, Hercules.50 

Herculess is dat wat de normale rechter probeert te zijn. Volgens de 
rechtenthesee maakt de rechter de aanspraak dat zijn beslissingen volgen 
uitt een bestaand stelsel van recht. Dit stelsel is zodanig dat daaruit een 
juistt antwoord kan volgen. Dit maakt dat het stelsel een consistent en 
coherentt geheel moet zijn. De constructie van een dergelijk geheel is 
voorr normale mensen onbereikbaar, maar niet voor Hercules. Vandaar 
datt Dworkin dit geheel het herculesmodel noemt.51 

Vann Oenen heeft gewezen op drie typen beginselen die kunnen 
behorenn tot het positieve recht, en een vierde type dat de controversiële 
beginselenn betreft. Een consistent en coherent geheel van recht, het 
herculesmodel,, berust op al deze beginselen. Voorzover ze behoren tot 
hett positieve recht geven ze een beschrijving van dit recht. Deze 
beschrijvingg moet zo goed mogelijk passen. Dat wil zeggen dat het 
herculesmodell  een zo groot mogelijk deel van het positieve recht in 

Vann Oenen, p. 25. 
Vann Oenen, p. 49. 
"II  have invented, for this purpose, a lawyer of superhuman skill, learning, patience 
andd acumen, whom I shall call Hercules". Dworkin, 1977, p. 105. 
Dworkin,, 1977, p. I l l - 115. 
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eenn geheel moet plaatsen. Dworkin noemt dit de 'dimension of fit'. 
Controversiëlee beginselen beschrijven het positieve recht niet. Echter, 
allee beginselen tezamen moeten het recht kunnen rechtvaardigen. Dit 
betekentt dat niet slechts de beginselen die het positieve recht beschrij-
ven,, maar alle beginselen tezamen bepalen wat het recht 'eigenlijk' is. 
Dworkinn spreekt hier van de dimensie van politieke moraal. Deze 
moraall  moet als toetssteen de best mogelijke rechtvaardiging geven van 
dee rechten die men heeft, 'dimension of justification'.52 

Bijj  de rechtvaardiging wordt in de eerste plaats een beroep gedaan 
opp de conventionele moraal. Dat is de moraal die bij Hart doorklinkt 
inn het positieve recht. Nadere analyse van de conventionele moraal 
leidtt volgens Dworkin tot de ontdekking van de kritische moraal. De 
beginselenn die behoren tot de moraal die het recht kan rechtvaardigen 
moetenn een consistent en coherent geheel vormen. De constructie van 
ditt geheel kan leiden tot de formulering van beginselen die kritisch zijn 
tenn opzichte van de conventionele moraal. Aangezien deze beginselen 
inn dat geval ook kritisch staan ten opzichte van het positieve recht, 
bestaatt er spanning tussen dit recht en het recht als coherent geheel. 
Uitt deze spanning volgt dat rechtsbeginselen bij Dworkin het positieve 
rechtt kunnen veranderen. De constructie van een coherent en consis-
tentt geheel kan tot gevolg hebben dat de beginselen die het positieve 
rechtt beschrijven een nieuwe invulling krijgen vanuit de kritische 
moraal.. Ze stijgen als het ware boven zichzelf uit. Een nieuwe invul-
lingg kan vanuit hun plaats binnen het recht leiden tot een verandering 
vann het positieve recht. Daarnaast kan de kritische moraal leiden tot de 
ontwikkelingg van nieuwe beginselen en daarmee een verandering van 
hett positieve recht.53 

2.3.32.3.3 De latere theorie 

Dee uitspraak van de rechter is een belangrijk medium voor de invloed 
vann morele beginselen op het positieve recht. Nader onderzoek naar de 
wijzee waarop de rechter zijn oordeel vormt, kan uitwijzen hoe deze 
beginselenn hun invloed precies doen gelden. Hart heeft enige aandacht 
besteedd aan dit interne perspectief. Belangrijk is dat hij de afweging 
vann de rechter 'interpretatief noemt. Dat wil onder meer zeggen dat 
dee rechter niet langs mechanische, of arbitraire weg tot zijn oordeel 
komt,, maar dat hij zich naast juridische regels op vele, verschillende 

Dworkin,, A Matter of Principle, Londen 1985, p. 143. 
Vann Oenen, p. 54-55. 
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overwegingenn kan baseren.54 Veel meer dan Hart heeft Dworkin zich 
verdieptt in de wijze waarop de rechter tot een oordeel komt. Ook hij 
constateertt dat de rechter een interpretatieve methode volgt. 

Dworkinss aanvankelijke theorie geeft een verklaring voor de wijze 
waaropp rechtsbeginselen het positieve recht veranderen. De latere 
theoriee wijzigt deze verklaring niet essentieel, maar geeft een filosofi-
schee verdieping. Net zoals eerder bij zowel Hart als Dworkin het geval 
was,, is ook in Dworkins latere werk de praktijk van het recht het 
uitgangspunt.. Bij Hart is het recht als sociale praktijk eindig, want 
beperktt tot erkende rechtsnormen. Waar een ondubbelzinnige interpre-
tatiee van deze normen niet langer mogelijk is, daar houdt het recht op. 
Volgenss Dworkin houdt het recht niet op, en is verdere interpretatie 
mogelijk.. Deze verdere interpretatie is moreel van aard. Dat maakt het 
rechtt tot een normatieve interpretatie van de sociale werkelijkheid. Het 
rechtt is hiermee volgens Dworkin een interpretatieve praktijk.55 Dat 
uitgangspuntt staat centraal in zijn latere theorie. 

Interpretatiee bestaat volgens Dworkin uit drie fasen. De eerste fase 
iss de 'pre-interpretatieve', waarin de identificatie plaatsvindt van wat 
opp het eerste gezicht de regels zijn die in de sociale praktijk gelden. 
Datt zijn regels waarvan vrijwel onbetwist vast staat dat het regels van 
diee praktijk zijn, omdat daarover een hoge mate van consensus bestaat. 
Dee gegevens die beschikbaar komen in de pre-interpretatieve fase zijn 
geschiktt om te dienen als basis voor verdere interpretatie in de tweede 
enn derde fase. Voor verdere interpretatie is behoefte aan enig ruw 
materiaall  waarover de leden van een gemeenschap op z'n minst een 
aantall  aannames delen. Zo is het binnen onze gemeenschap geen 
probleemm om vaste onderdelen van het juridisch systeem, zoals recht-
spraakk of het verlenen van een vergunning, te identificeren.56 Een 
pre-interpretatievee beschrijving van het recht kan volgens Van Oenen 
bijj  uitstek geschieden met behulp van de theorie van Hart.57 

Dee tweede fase bestaat uit de formulering van de best mogelijke 
interpretatiee van de rechtspraktijk. Dat kwamen we in de aanvankelijke 
theoriee reeds tegen, maar hier gaat Dworkin een stap verder. Dit kan 

544 Van Oenen, p. 31 - 32. 
555 Soeteman, p. 745 - 746. 

Dworkin,, Law's Empire, Cambridge (Mass.) 1986, p. 65 - 68. 
Vann Oenen, p. 120 - 123. Dit is Van Oenens mening en hij geeft aan dat dit niet 
Dworkinss mening is, zie in dit verband bv. Dworkin, 1977, p. 57 - 58, en ook 
E.A.. Christodoulidis, The Suspect Intimacy between Law and Political Communi-
ty,, ARSP 1994, p. 11. 
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wordenn verduidelijkt met behulp van een begrip waar Dworkin op dit 
puntt gebruik van maakt, het paradigma. Dat speelt in het juridisch 
redenerenn de rol van een opvatting waarvan het belang binnen een 
tijdsbestekk en cultuur vrijwel onbetwist is. Zo is het verbod op slaver-
nijj  in onze tijd en cultuur een juridisch paradigma dat in het juridisch 
redenerenn onbetwist is. In dit redeneren vormen dergelijke paradigmata 
hett fundament van een zogenaamde conceptie van het recht.58 

Juristenn werken met concepties van het recht, omdat zij niet in 
staatt zijn te bepalen wat in een samenleving het ene voor een ieder in 
allee situaties geldige concept van het recht is. Dit concept, voorzover 
hett al kan bestaan, is volgens Dworkin het object van interpretatie, 
wanneerr juristen proberen tot de best mogelijke interpretatie van de 
rechtspraktijkk te komen.59 Bij gebrek aan concept komen zij met 
concepties,, waarvan hij er drie noemt: conventionalisme, juridisch 
pragmatismee en het recht als integer geheel.60 Deze drie concepties 
spelenn volgens Dworkin in de moderne samenleving een belangrijke rol 
bijj  de interpretatie van de rechtspraktijk. Kern van zijn latere theorie is 
dee keuze voor de derde conceptie, het recht als integer geheel. 

Dee derde fase van interpretatie is de meest gecompliceerde. Deze is 
niett te begrijpen zonder te wijzen op de filosofische methode van 
interpretatiee waar Dworkin gebruik van maakt, de zogenaamde con-
structievee methode. Kenmerkend voor constructieve interpretatie is dat 
menn op zoek gaat naar het zelfbeeld van de gemeenschap. Interpretatie 
vindtt plaats door een praktijk te zien als de uitdrukking van de geest 
vann de 'auteur van deze praktijk', degene die de praktijk tot stand 
brengt.. In het geval van de politieke en de juridische praktijk moet dat 
volgenss de constructieve methode de gemeenschap zijn. De gemeen-
schapp is de auteur van de rechtspraktijk. Interpretatie geschiedt door 
dezee praktijk, en ook de politieke praktijk, te zien als uitdrukking van 
dee geest van de gemeenschap.61 

Burgerss hebben reden om zichzelf te begrijpen als onderdeel van de 
geestt die politiek en recht creëert, wanneer zij veronderstellen dat hun 
feitelijkee samenleving een ware gemeenschap is. Om deze veronder-
stellingg te kunnen rechtvaardigen dient in de gemeenschap de vraag aan 

Dworkin,, 1986, p. 72, 75, Zie J. Habermas, Faktizitat und Geltung, Frankfiirt 
a/M.,, p. 238 - 239, 257. 
Dworkin,, 1986, p. 74; en ook Dworkin, 1977, p. 134 - 135. 
Dworkin,, 1986, p. 90 - 96. 
Dworkin,, 1986, p. 52 - 65, Van Oenen, p. 130 - 137; zie ook Dworkin, 1977, p. 
1600 - 163. 
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dee orde te zijn 'welke soort wederzijdse zorg en verantwoordelijkheid 
onzee politieke praktijken moeten uitdrukken'. De ware gemeenschap is 
eenn ideaal. Om dat verder te verhelderen voert Dworkin drie idealen 
aan,, die centraal staan in zijn theorie: integriteit, fairness, en recht-
vaardigheid.. De laatste twee kunnen dienen om de eerste en meest 
gecompliceerdee te verhelderen. Fairness betreft de manier waarop 
beslissingenn tot stand komen, 'procedures die aan alle burgers min of 
meerr gelijke stem geven in collectieve beslissingen'. 

Rechtvaardigheidd betreft de inhoud van beslissingen: 'Het heeft 
betrekkingg op de juiste verdeling van goederen en het bieden van 
maatschappelijkee 'kansen' of 'mogelijkheden' aan alle burgers. Onder-
deell  daarvan vormt, in de moderne westerse maatschappij, de bescher-
mingg van fundamentele individuele rechten'.62 Fairness en rechtvaar-
digheidd vatten de idealen van het moderne politieke systeem samen. 
Echter,, beslissingen die stroken met deze idealen kunnen alsnog in 
botsingg komen met het zelfbegrip van de gemeenschap, waarin deze 
zichh ziet als een ware gemeenschap. Op dat moment toont het ideaal 
vann de integriteit zijn gedaante. Beslissingen moeten niet alleen fair en 
rechtvaardigg zijn, maar ook in overeenstemming met het ideaalbeeld 
vann de ware gemeenschap. Dat is een samenhangend geheel, dat een 
zoo goed mogelijke beeld geeft van de politieke en juridische praktijk. 
Pastt een beslissing niet in deze samenhang, dan schendt dat de integri-
teit.633 Dat is het sluitstuk van Dworkins theorie, zonder welke deze 
theoriee zelf ook geen samenhangend geheel kan zijn. 

2.3.42.3.4 Raz versus Dworkin 

Eenn bekende kritiek op Dworkin is dat zijn werk op gespannen voet 
staatt met het gezag van het recht. Om dit te verduidelijken zal eerst de 
kritiekk aan de orde komen zoals Raz die verwoordt in zijn essay 
'Authority,, Law, and Morality'. Daarna zal ik deze kritiek ter discus-
siee stellen. 

Vann Oenen, p. 137-138. 
Dworkin,, 1986, p. 176 - 184. 
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Kritiek Kritiek 
Inn zijn essay is voor Raz de relatie tussen recht en moraal het aankno-
pingspunt.. Hij onderscheidt drie visies op deze relatie:64 

1.. De bronnenthese 
All  het recht volgt uit rechtsbronnen. 

2.. De incorporatiethese 
All  het recht volgt ofwel uit rechtsbronnen, of volgt uit op rechts-
bronnenn gebaseerd recht. 

3.. De coherentiethese 
Hett recht bestaat uit op rechtsbronnen gebaseerd recht voorzover 
ditt past in de moreel best mogelijke rechtvaardiging van dit recht. 

Razz kiest zelf voor de bronnenthese. Hij schrijft de coherentiethese toe 
aann Dworkin en de incorporatiethese aan onder meer Hart. Raz stelt 
datt enkel de bronnenthese een juiste visie is op recht en moraal. Om 
datt te onderbouwen vestigt hij de aandacht op het verschijnsel gezag, 
autoriteit.. Daarin brengt hij in de eerste plaats een onderscheid aan 
tussenn legitiem gezag en de facto gezag. Deze laatste vorm van gezag 
iss niet noodzakelijk legitiem, maar maakt daar wel aanspraak op, ofwel 
wordtt geloofd een vorm van legitiem gezag te zijn. Bovendien is deze 
vormm van gezag doeltreffend in het opleggen van zijn wil aan velen 
waaroverr hij gezag zegt te hebben, wellicht omdat velen van zijn 
subjectenn dat erkennen. De aanwijzingen van een persoon of institutie 
mett praktische legitieme autoriteit zijn reden tot handelen voor hun 
subjecten.655 Uit de visie van Raz op gezag spreekt een opvatting van 
dienstbaarheidd van het gezag. Autoriteiten hebben een bemiddelende 
roll  tussen mensen en de redenen die hen raken, waarbij het gezag 
aangeeftt wat zij behoren te doen op grond van deze redenen. Uit deze 
opvattingg van dienstbaarheid volgen redenen voor deze mensen om het 
gezagg te volgen, en de overtuigingskracht van de redenen die hen 
rakenn te vervangen door de uitspraken van het gezag.66 

644 Joseph Raz, Authority, Law, and Morality, in: Ethics in the public domain, 
Clarendonn Press, Oxford 1994, p. 202, p. 194 - 195. 

655 Raz, p. 195. 
666 Raz, p. 198 - 199. 
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Eenn volgende stap in het betoog van Raz is het leggen van de 
verbindingg tussen gezag en recht. Hij neemt aan dat het recht noodza-
kelijkk de facto gezag heeft. Dat geldt voor ieder rechtssysteem dat 
waarr dan ook van kracht is. Zijn argument is dat het recht noodzake-
lij kk aanspraak maakt op gezag, en dat het juist daarom ook in staat is 
omm de facto gezaghebbend te zijn.67 Het recht is te beschouwen als 
eenn systeem van aanwijzingen, en heeft alleen gezag wanneer deze 
aanwijzingenn binden op grond van gezag. Om aan deze voorwaarde te 
voldoenn moet de aanwijzing twee kenmerken hebben: 

1.. Het eerste kenmerk is dat een aanwijzing alleen kan binden op 
grondd van gezag, wanneer het iemands visie is op hoe zijn subjec-
tenn zich dienen te gedragen, of op z'n minst is gepresenteerd als 
eenn dergelijke visie. 

2.. Het tweede kenmerk is dat duidelijk moet zijn dat de aanwijzing 
afkomstigg is van dit gezag, zonder daarbij afhankelijk te zijn van 
dee overwegingen waar de aanwijzing een oordeel over is.68 

Dworkinss visie op het recht strijdt met deze twee kenmerken: volgens 
hemm kan er recht zijn dat niemands visie weergeeft op hoe subjecten 
zichh dienen te gedragen, en dat ook niet als zo'n visie is gepresenteerd. 
Daarnaastt hangt de identificatie van veel recht volgens Dworkin af van 
overwegingenn waar het recht nu juist een oordeel over moet geven.69 

Uitt deze strijdigheid trekt Raz de conclusie dat Dworkins ideeën niet 
passenn bij het gezaghebbende karakter van het recht. Zij laten geen 
ruimtee voor het feit dat het recht noodzakelijk op gezag moet berusten 
enn dat het daarom in staat moet zijn om legitiem gezag te hebben. Raz 
komtt tot zijn kritiek op Dworkin door te toetsen aan de twee hier 
genoemdee kenmerken. 

Discussie Discussie 
Razz stelt het gezag van de aanwijzing in hoge mate afhankelijk van de 
auteur.. Voor Dworkin geldt dat de rechtskracht van de aanwijzing ook 
afhankelijkk is van de overwegingen waar het recht nu juist een oordeel 
overr moet geven, terwijl die rechtskracht bij Raz afhankelijk is van het 
feitt dat degene die de aanwijzing gaf deze ook mocht geven. Welk 

Raz,, p. 199 - 202. 
Raz,, p. 202. 
Raz,, p. 208 - 209. 
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rechtt heeft meer gezag, recht dat afkomstig is van een autoriteit, of 
rechtt dat als oorsprong een doorlopend discours over zijn integriteit 
heeft?? Raz kiest voor de autoriteit. Deze is volgens zijn eerste kenmerk 
vann de aanwijzingen van het gezag tevens de auteur van de aanwijzing. 
Hijj  creëert hiermee een beeld van een gezaghebber waarbij duidelijk is 
wiee het gezag is, en welke normen van dit gezag afkomstig zijn. Een 
aanwijzingg krijgt bij Dworkin daarentegen een interpretatie in het licht 
vann de moreel best mogelijke rechtvaardiging van het recht. 

Inn de discussie tussen Raz en Dworkin staat centraal 'wiens inter-
pretatiee van de aanwijzing is recht?' Hoe voorkom je dat de interpreta-
tiess van tal van verschillende actoren om voorrang strijden? Basis van 
rechtvaardigingg zijn bij Dworkin de rechtsbeginselen. Het bezwaar van 
Razz tegen deze visie is dat er een duidelijke auteur ontbreekt. Zijn 
kritiekk op Dworkin is dat hij niet duidelijk maakt van wie het recht 
afkomstigg is, en dat aanwijzingen die van het gezag afkomstig zijn, 
inzett kunnen zijn van een afweging. Daarmee verdwijnt alle gezag. 
Datt de gemeenschap auteur is van het recht zal Raz niet geruststellen. 
Datt brengt de kloof tussen hem en Dworkin aan het licht. 

Wiee een bindend juridisch oordeel uitspreekt, dat binnen de grenzen 
vann het bestaande recht zal blijven, werpt daarmee geen enkele gezags-
vraagg op. In het geval van een hard-case echter, zal de handeling die 
terr beoordeling staat het recht veranderen. De actor kan daarmee een 
auteurr van een aanwijzing van het recht worden, die ook voor andere 
actorenn richtinggevend zal zijn. Dat kan alleen indien deze auteur het 
gezagg heeft om deze aanwijzing te geven. Onderdeel van de toepassing 
vann beginselen is dat op basis van diverse beginselen de vraag aan de 
ordee komt of en in hoeverre een actor een handeling mag verrichten. 
Ditt volgt bijvoorbeeld uit beginselen als legaliteit, rechtszekerheid, 
specialiteitt en het verbod van détournement de pouvoir. Toepassing 
vann deze beginselen leidt tot serieuze vragen omtrent de basis die deze 
actorr kan vinden in wet en jurisprudentie. De belangrijkste vraag 
betreftt daarbij zijn bevoegdheid. De beginselen zelf eisen een antwoord 
opp de vraag of de actor wel de auteur mag zijn van een handeling die 
hett recht zal veranderen. Deze beide punten zijn een tegemoetkoming 
aann de beide kritiekpunten van Raz op Dworkin: er is wel een auteur, 
enn de vraag speelt ook of deze auteur mag zijn. 

Bijj  Raz moet duidelijk zijn dat een aanwijzing afkomstig is van het 
gezag,, zonder daarbij afhankelijk te zijn van de overwegingen waar de 
aanwijzingg een oordeel over is. Het lijk t hierboven alsof overwegingen 
omtrentt de toepassing van de beginselen zelf leiden tot het beredeneren 
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vann het gezag van de aanwijzingen die uit de beginselen volgen. Dit 
beredenerenn van het gezag vindt plaats in een discours, en dat roept 
opnieuww de kritiek op van Raz op Dworkin dat er geen onafhankelijke 
rechtsbronn is die een antwoord op de gezagsvraag geeft. De hierboven 
genoemdee beginselen eisen alle dat met name de bevoegdheid van de 
auteurr volgt uit een andere rechtsbron, die onafhankelijk van de 
beginselenn bestaat in de wet of de jurisprudentie. De beste morele 
rechtvaardigingg van het recht staat bij Dworkin niet los van de rechts-
bronnenn die bij Raz de enige rechtsbronnen zijn. 

Ondankss weerleggingen van de kritiek van Raz op Dworkin houdt 
dezee kritiek in zoverre wel stand, dat zich bij Dworkin de situatie voor 
kann doen dat een afweging gezaghebbend afgesloten moet worden. Hij 
pretendeertt met zijn theorie, law as integrity, een beeld te schetsen van 
hett geldende recht, maar zijn theorie heeft met name sterke papieren 
alss het gaat om de ontwikkeling van nieuw recht. In vergelijking met 
Razz blijkt dat Dworkin een beeld geeft van wat recht zou moeten zijn, 
enn dat de theorie van Raz sterker aangeeft wat het geldende recht op 
eenn bepaald moment is. Bij Dworkin kan de discussie over nieuw recht 
steedss maar doorgaan, maar het geldende recht is er ook voor om een 
basiss te bieden aan beslissingen. Er moeten, met andere woorden, 
knopenn doorgehakt worden, of met nog weer andere woorden, het 
discourss moet tijdelijk tot een einde komen, omdat er een besluit 
vereistt is. Habermas brengt dit moment helder in beeld. Om deze 
redenn zal ik in het volgende hoofdstuk over Habermas in 3.3.4 een 
eigenn conclusie trekken over de controverse tussen Dworkin en Raz. 

2.44 Richardson 

Richardsonn onderzoekt het proces, of patroon van ethische of morele 
afweging.700 Dat is de manier waarop iemand redeneert over wat een 
persoonn of groep moreel behoort te doen onder gegeven omstandighe-
den.. Subsumptie onder beginselen en maximalisatie van het goede zijn 

Inn het volgende hoofdstuk zal blijken dat Habermas een onderscheid maakt tussen 
ethiekk en moraal. Richardson doet dat anders, en maakt het onderscheid niet, zie 
zijnn noot 7, p. I l l : "I see no such principled line between morality and ethics, and 
hencee use the terms interchangeably." In navolging van de laatste zijn ook hier de 
termenn ethiek en moraal uitwisselbaar. H.S. Richardson, Beyond Good and Right: 
Towardd a Constructive Ethical Pragmatism, in Philosophy & Public Affairs 
1995/2. . 
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tweee methodes van moreel redeneren. Het goede is nastrevenswaardig, 
hett is als zodanig de moeite van het nastreven waard, omdat wij het op 
psychologischee en rationele gronden erkennen als een waarde die deze 
moeitee loont. Een individuele of gemeenschappelijke handeling is juist 
wanneerr deze, grof gezegd, in overeenstemming is met de geschikte of 
meestt redelijke beginselen, de 'principles of right'.71 Beginselen zijn 
mogelijkee beperkingen bij het nastreven van het goede door te stellen 
watt juist is. In navolging van Rawls voegt Richardson aan deze om-
schrijvingg toe dat beginselen een algemene inhoud hebben, dat zij 
universeell  en in openbare zaken toepasbaar zijn, en dat zij individuen 
inn hun handelen binden. Deze omschrijving is zodanig dat de reeks 
beginselenn onbeperkt zou kunnen zijn. Toch lijk t die reeks beperkt tot 
eenn overzichtelijk aantal. Zo noemen Dworkin en Habermas niet meer 
dann een handvol, waarbij het gelijkheidsbeginsel steeds prominent 
aanwezigg is. De aan Richardson ontleende abstracte omschrijving van 
hett goede geeft aan dat er een eindeloze reeks voorbeelden te verzin-
nenn is van waarden die mensen als goed kunnen ervaren. Voorbeelden 
zijnn gezondheid, veiligheid, cultuur, recreatie, bezit, en winst. 

Volgenss de methode van subsumptie onder beginselen is iemand 
gehoudenn de beginselen te volgen ongeacht de consequenties. Een 
moreell  oordeel dat past in deze methode heeft als basis een systeem dat 
dee interne spanningen tussen de beginselen oplost. Dat maakt dat bij 
toepassingg de relevante beginselen zich vanzelf aandienen. Daarvoor 
zijnn wellicht enige vaardigheden nodig, maar het is niet nodig onder-
zoekk te doen naar de goede en slechte effecten van deze toepassing. De 
methodee van maximalisatie van het goede is gebaseerd op het idee dat 
err slechts één beginsel telt, en dat is dat een ieder moet streven naar de 
maximalisatiee van het goede: iemand moet beslissen wat hij moreel 
behoortt te doen door uit te maken welke handeling de beste gevolgen 
heeft,, ongeacht of deze handeling verder conform andere beginselen is. 
Dee maximalisatie van het goede is daarmee ook op te vatten als een 
beginsel,, principle of right. Dit beginsel past niet in een systeem 
waarinn de andere beginselen een gelijkwaardige positie hebben, wel in 
eenn systeem waarin andere beginselen ondergeschikt zijn. 

Morelee oordelen die in het teken staan van een streven naar het goede 
passenn in de doctrine van het consequentionalisme, en oordelen in het 
tekenn van het juiste in de doctrine van de deontologie. Consequentiona-

Richardson,, p. 110 - 111. 
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lismee is de morele doctrine die zegt dat de juiste handeling de hande-
lingg is die over het geheel genomen de best mogelijke resultaten met 
zichh meebrengt. Dat betekent in de eerste plaats dat het goede zich 
manifesteertt in een rangorde van alternatieven die beter en slechter 
zijn,, en in de tweede plaats dat de juiste handeling het goede maximali-
seert.. Daaruit volgt dat de juiste handeling ook het slechte minimali-
seert.. Morele oordelen die in het teken staan van de deontologie 
hebben,, grof gezegd, als uitgangspunt 'het doel heiligt niet de midde-
len',, 'evil is not to be done that good may come of it'. lets minder 
absoluutt definieert Richardson deontologie als het inzicht dat het 
nastrevenn van de best mogelijk resultaten beperkingen kent, soms is het 
bestee niet het juiste. 

Dee twee dominante doctrines onderscheiden zich op basis van het 
onderscheidd tussen het goede en het juiste, 'the good and the right'. 
Datt maakt dat in het consequentionalisme het juiste uitgedrukt wordt 
opp basis van het goede, en in de deontologische stroming dat het 
mogelijkk is om te bestrijden dat slechte daden zijn toegestaan om een 
groterr goed te bereiken.72 Richardson maakt duidelijk dat deze beide 
doctriness zich onderscheiden van de twee methodes van morele afwe-
ging,, subsumptie onder beginselen en maximalisatie van het goede. Het 
iss namelijk mogelijk dat een moreel oordeel dat past in de consequenti-
onalistischee doctrine als basis subsumptie onder beginselen heeft. Dat 
will  zeggen dat een redenering aan de hand van beginselen uiteindelijk 
kann leiden tot een oordeel over wat het goede is. Een oordeel op basis 
vann maximalisatie van het goede kan leiden tot een oordeel over wat 
hett juiste is.73 Consequentionalistische morele oordelen kunnen geba-
seerdd zijn op een afweging aan de hand van beginselen, hoewel de 
meestt voor de hand liggende basis het maximaliseren van het goede is. 
Opp dezelfde wijze is het toepassen van beginselen de meest voor de 
handd liggende methode voor deontologische oordelen. 

Opp dit punt aangekomen is het wellicht nuttig om enige voorbeelden te 
gevenn van morele oordelen die passen in beide doctrines. Een duidelij-
kee casus betreft een man die voor een jaarlijkse controle bij de dokter 
komt.. Deze laatste ontdekt dat de organen van de man de levens van 
vierr van zijn patiënten kunnen redden. Mag hij dit ene leven nemen 
omm er vier te redden? Het is duidelijk dat dit niet mag; maar het gaat 
err hier om hoe oordelen uit de beide doctrines tot het antwoord ko-

Richardson,, p. 115. 
Richardson,, p. 111 - 112, p. 125. 
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men.. Uit een deontologisch oordeel zal simpel volgen dat het doden 
vann een mens onjuist is. Dat berust op het beginsel dat het doden van 
eenn mens niet mag. Uit een consequentionalistisch oordeel zal in dit 
gevall  volgen dat het nakomen van dit beginsel beter is dan het redden 
vann vier levens door het nemen van één leven.74 Dit volgt omdat er 
aann het nemen van dit ene leven in dit geval te grote nadelen kleven, 
zoalss de onrust die volgt uit constante vrees voor het eigen leven. Een 
anderee casus betreft het verdelen van voedsel onder poolreizigers in 
eenn situatie waarin er te weinig is. Uit een deontologisch oordeel zal 
volgenn dat dit naar gelijkheid en evenredigheid moet: iedereen een 
portie,, en eventueel de groteren wat meer dan de kleineren. Wil op 
basiss van een consequentionalistisch oordeel dezelfde uitkomst volgen, 
dann moet duidelijk zijn dat het nakomen van deze beginselen beter is 
dann het verstrekken van meer aan de sterkeren. Dat wil zeggen meer 
voedsel,, omdat zij dan de groep kunnen redden, ongeacht de omstan-
digheidd dat de zwakkeren dan verder zullen verzwakken. 

Dee methode van subsumtie onder beginselen en de methode van 
maximalisatiee van het goede stellen ofwel het goede boven het juiste, 
ofwell  het juiste boven het goede. Richardson noemt ze daarom asym-
metrisch.. Hij wil een derde methode ontwerpen die symmetrisch is.75 

Ditt is de methode van de pragmatische herziening, 'pragmatic revisi-
on'.. Hij spreekt hier van pragmatisch, omdat hij zijn ideeën ontleent 
aann het werk van Dewey, dat centraal staat in de filosofische stroming 
vann het pragmatisme. Herzien wil zeggen dat een overweging in 
termenn van het goede herzien wordt in termen van het juiste, en 
omgekeerd.. Het idee is dat een actor zich niet uitsluitend moet laten 
leidenn door het maximaliseren van het goede, noch uitsluitend door een 
systeemm van beginselen. De actor moet bij de afweging van wat hij 
behoortt te doen open staan zowel voor herziening van toepassing van 
dee beginselen op grond van het goede en slechte dat daar uit volgt, als 
voorr herziening van zijn opvatting van het goede op basis van inzicht 
inn wat juist of niet juist is. Dit laatste past volgens Richardson beter bij 
dee wijze waarop mensen oordelen, dan de twee gangbare methodes van 
morelee afweging.76 Om dat aan te tonen laat hij zien hoe morele 
oordelenn die passen binnen deze methodes zichzelf uiteindelijk in de 
staartt bijten: 

744 Zie Richardson, p. 115 - 116. 
755 Richardson, p. 111. 
766 Richardson, p. 113-114. 
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Eenn persoon die op grond van de deontologische doctrine een 
oordeell  geeft over hoe te handelen, kan op basis van de beginselen 
tott de juiste handeling komen, bijvoorbeeld het gelijk verdelen van 
schaarss voedsel onder pool reizigers. Hij kan nu voor het dubbele 
probleemm komen te staan dat het juiste in de eerste plaats niet goed 
is,, omdat nu niemand sterk genoeg zal zijn om hulp voor allen te 
halen.. In de tweede plaats is het een verbetering om de sterksten 
meerr voedsel te geven, maar dat is weer niet juist op basis van de 
gelijkee verdeling over allen die hongerig zijn. Het oordelen op 
grondd van wat juist is trekt hem de ene kant op, gelijke verdeling, 
enn het oordelen op grond van wat goed is de andere kant, meer 
naarr de sterken. Hetzelfde kan iemand overkomen die oordeelt op 
basiss van de consequentionalistische doctrine, en voor het probleem 
komtt te staan dat het goede waar hij naar streeft niet juist is, maar 
datt een juiste aanpassing niet goed is. Zo vindt hij het enerzijds 
goedd om de sterken meer te geven, maar dat is niet juist. Een 
gelijkerr verdeling is juister, maar niet goed, omdat het de sterken 
niett zo sterk maakt als nuttig zou zijn om hulp te halen. 

Dee oplossing van het probleem dat morele oordelen zich in de staart 
kunnenn bijten, ligt volgens Richardson besloten in de pragmatische 
herziening.. Het conflict tussen het goede en het juiste ontstaat omdat 
mensenn zich door beide begrippen laten leiden. De oplossing is niet dat 
menn het ene begrip laat prevaleren boven het andere, want de kosten 
daarvann kunnen aanzienlijk zijn. Zo kan een juiste beslissing catastro-
falee gevolgen hebben, alle poolreizigers komen om, en een beslissing 
diee het goede maximaliseert kan leiden tot het opofferen van individue-
lee poolreizigers.77 De oplossing van het probleem van het afstemmen 
vann het goede en het juiste ontstaat door het juiste zo goed mogelijk 
toee te passen, en tegelijkertijd het goede zo juist mogelijk: zoeken naar 
eenn zodanige verdeling van voedsel dat hulp gehaald kan worden en 
allenn overleven. Staat vast dat daarvoor niet genoeg voedsel aanwezig 
is,, dan staat vast dat een aantal poolreizigers niet zal overleven. Wat is 
dann de afstemming tussen goed en juist, als er toch nog hoop is dat 
hulpp gehaald kan worden? Uit het maximaliseren van het goede kan 
dann volgen dat de sterken die hulp kunnen halen zoveel voedsel moeten 
krijgenn als nodig is om zo snel mogelijk hulp te halen. Juist is dat de 
achterblijverss de rest naar gelijkheid en evenredigheid verdelen. 

Richardson,, p. 119, p. 124- 125. 
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Eenn afstemming tussen goed en juist kan alleen slagen wanneer het 
uitgangspuntt is dat aan een moreel oordeel niet een volledig uitgewerkt 
ideee van het goede, dan wel het juiste ten grondslag ligt. Is dat wel het 
gevall  dan zal dat idee prevaleren. Richardson stelt echter dat bij onze 
morelee afweging in de werkelijkheid waarneembaar is dat morele 
oordelenn een dergelijk idee niet als basis hebben. Morele afweging gaat 
volgenss hem niet in zijn werk alsof al bekend is hoe we het goede 
kunnenn maximaliseren, noch alsof al bekend is hoe we de beginselen 
moetenn toepassen. Op basis daarvan verwerpt Richardson de subsump-
tiee onder beginselen en de maximalisatie van het goede. Van een 
scherpee scheiding tussen goed en juist is volgens Richardson geen 
sprake,, omdat het niet zonder meer mogelijk is om te spreken van het 
maximaliserenn van het goede. Het goede is een dermate complex 
geheell  dat maximalisatie niet eenduidig en op voorhand helder is. Om 
dezee reden is het ook niet onmiddellijk duidelijk welke beperkingen de 
beginselenn aan deze maximalisatie moeten opleggen. Op basis daarvan 
verwerptt Richardson deontologie en consequentionalisme, want de 
bestaansgrondd van deze doctrines is precies de aanname dat een moreel 
oordeell  bestaat uit een overweging waarin een uitgewerkt idee preva-
leertt van ofwel het goede, ofwel het juiste.78 

Richardsonn komt met een alternatief voor consequentionalisme en 
deontologie:: 'constructief ethisch pragmatisme', constructive ethical 
pragmatism.. De definitie van het constructief ethisch pragmatisme is: 
dee juiste handeling is de handeling die ondersteund wordt door die 
opvattingg van het goede waar beginselen het best in passen, oftewel de 
handelingg die ondersteund wordt door die beginselen waar het best een 
opvattingg van het goede in past.79 Aan morele oordelen die passen in 
dezee alternatieve doctrine ligt de methode van de pragmatische herzie-
ningg ten grondslag. Morele afweging bestaat volgens Richardson uit 
eenn steeds meer verfijnde afstemming van het goede en het juiste op 
elkaar.. De methode van de pragmatische herziening geeft aan hoe dat 
inn zijn werk gaat. Daarbij kunnen het goede en het juiste niet ad hoc 
herzienn worden, omdat aldus slechts een voor het moment bevredigen-

788 Richardson, p. 125 - 127. 
799 "Thus, "constructive ethical pragmatism" is schematically defined as holding that 

thethe right act is the one endorsed by the conception of the good best integrating 
principlesprinciples of right within it". Richardson, p. 129, en daar zijn noot 41: "Although 
onee might equally say that according to a constructive ethical pragmatism the right 
actt is the one endorsed by the principles of the right that best integrate within it a 
conceptionn of the good, I find this phrasing less natural". 
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dee oplossing ontstaat.80 Kern van de methode van de pragmatische 
herzieningg is het specificeren van normen die volgen uit opvattingen 
overr wat goed en juist is. Deze specificatie leidt tot een steeds meer 
verfijndee afstemming van het goede en het juiste op elkaar. Waar het 
echterr niet toe leidt, en dat is essentieel, is tot een definitieve vaststel-
lingg van wat goed en juist is. Het gaat om een voorlopige vaststelling. 
Hett goede en juiste is blijvend het object van nieuwe constructies. Dat 
staatt er echter niet aan in de weg om tot oordelen en besluiten te 
komen.81 1 

2.55 Conclusie 

Hett voornaamste doel van dit proefschrift is om voor de beginselen 
vann behoorlijk bestuur een bevredigende plaats te vinden in het sys-
teemm van bestuursrecht. Tot slot van dit hoofdstuk zal ik proberen om 
inn het licht van dit doel de theorieën van Dworkin en Richardson 
zoveell  mogelijk met elkaar te verbinden. De belangrijkste verbinding is 
datt zij beide de methode van constructieve interpretatie volgen. Dat 
geschiedtt door de rechtspraktijk, en ook de politieke praktijk, te zien 
alss uitdrukking van de geest van de gemeenschap. Beslissingen van 
overheidsorganenn als rechters en bestuursorganen moeten in overeen-
stemmingg zijn met het ideaalbeeld van de ware gemeenschap, dan pas 
zijnn ze integer. Kern van deze theorie is dat bij Dworkin de rechtsbe-
ginselenn ten grondslag liggen aan de integriteit van beslissingen, en dat 
diee beginselen zich op een bepaalde manier verhouden tot collectieve 
doeleindenn (policies). Daarmee raakt Dworkins theorie aan het centrale 
themaa bij Richardson: de verhouding tussen deontologische en conse-
quentionalistischee overwegingen. 

Bijj  de behandeling van het onderscheid dat Dworkin maakt tussen 
rechtt en beleid is gebleken dat hij individuele rechten een bijzonder 
gewichtt toekent. Deze rechten hebben volgens hem als kenmerk dat 
socialee doeleinden niet zoveel meer gewicht in de schaal leggen, dat 

Inn dat geval zou sprake zijn van pragmatisme in de slechte zin van het woord. De 
toevoegingg 'constructief geeft aan dat de oplossing moet passen in een meer 
omvattendd beeld van wat in de samenleving goed en juist is. In de geest van 
Deweyy komt het pragmatische karakter naar voren in het verwerpen van een 
scherpee scheiding tussen goed en juist. Richardson, p. 128. 
Richardson,, p. 140 -141. Zie voor een beschrijving van de methode van specifica-
tie,, p. 129 - 133. 
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dezee rechten niet meer meetellen. Daarmee neemt hij een deontolo-
gischh standpunt in. Deontologisch geven normen richting aan menselijk 
handelenn door onvoorwaardelijk vast te leggen wat in bepaalde situaties 
wordtt verwacht. Zo legt het gelijkheidsbeginsel vast dat in een situatie 
waarinn de belangen van mensen afgewogen moeten worden, gelijke 
gevallenn gelijk behandeld moeten worden, en ongelijk naar de mate 
vann hun ongelijkheid. Dit geldt onvoorwaardelijk: het is niet mogelijk 
omm van gelijke gevallen af te wegen of ze een meer of minder gelijke 
behandelingg verdienen. Wél geldt dat deze onvoorwaardelijke eis een 
relatieff  gewicht heeft in de weging met andere normen, die bijvoor-
beeldd een ongelijke behandeling kunnen eisen. 

Hett maakt verschil of iemand zich in zijn handelen laat leiden door 
waarden,, dan wel door normen. Een waarde drukt een voorkeur uit, 
diee binnen een gemeenschap leeft, en die materiële of immateriële 
goederenn betreft die men door doelgericht handelen kan verwerven. 
Waardenn hebben een 'teleologisch' karakter; dat wil zeggen dat ze een 
nastrevenswaardigg doel betreffen. Richardson spreekt hier van een 
consequentionalistischh karakter. Gemeten naar de waarden die op enig 
momentt leven binnen een gemeenschap is een handeling juist, als deze 
inn zijn algemeenheid en op langere termijn goed is voor de leden van 
diee gemeenschap. Het verrichten van die handeling is derhalve raad-
zaam.. Anders ligt dit bij normen: in normatieve zin is een juiste 
handelingg in gelijke mate goed voor allen. Het verrichten van deze 
handelingg is derhalve geboden. Wie normen van waarden onderscheidt, 
krijgtt volgens Dworkin 'troeven' in handen. In tegenstelling tot waar-
denn kan van normen, afhankelijk van de situatie, namelijk een zekere 
voorrangg vastgesteld worden. Op grond van hun deontologische 
karakterr bezitten zij een algemene geldigheid, die waarden niet hebben. 
Zijj  geven een rechtssubject, bijvoorbeeld de rechter, zekerheid omtrent 
watt verwacht wordt in een situatie. 

Hett deontologische karakter van normen, en in het bijzonder 
beginselen,, geeft bij Dworkin aan de rechter een zekerheid die groter 
iss dan een afweging van waarden op kan leveren. Richardson daarente-
genn wil noch voor de deontologie, noch voor het consequentionalisme 
kiezen.. Hij wil van de beginselen niet op voorhand vastleggen dat zij 
troevenn zijn. De overeenkomst met Dworkin is nu dat het onderscheid 
datt Richardson maakt tussen deontologie en consequentionalisme goed 
pastt bij het onderscheid van Dworkin tussen recht en beleid. Rechten 
hebbenn een deontologisch karakter, en beleid heeft een consequentiona-
listischh karakter. Een andere overeenkomst is dat beide bij het zoeken 
naarr het evenwicht tussen recht en beleid, dat wil zeggen tussen 
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deontologischee normen en consequentionalistische waarden, gebruik 
makenn van de methode van constructieve interpretatie. Beide geven 
daarmeee aan dat een besluit moet passen in de normativiteit van de 
gemeenschap. . 

Eenn belangrijk verschil tussen Dworkin en Richardson is dat 
Dworkinn deontologische normen ziet als troeven. Een ander verschil is 
datt Dworkin redeneert aan de hand van een duidelijke samenhang 
tussenn de beginselen, en Richardson niet. Zeker dit laatste is in het 
lichtt van het doel van dit proefschrift van belang. Dworkin creëert een 
herkenbaarr systeem van recht, dat bruikbaar is om een systeem van 
bestuursrechtt te creëren. De beginselen die ten grondslag liggen aan de 
bestuursrechtelijkee praktijk, de beginselen van behoorlijk bestuur, zijn 
dann de grondslag van dit systeem. Iedere nieuwe beslissing die valt 
binnenn deze praktijk moet op grond van de samenhang van deze 
beginselenn te rechtvaardigen zijn in het licht van de normativiteit van 
dee gemeenschap. Richardson spreekt een dergelijke interpretatie in 
zoverree niet tegen, dat hij ook van mening is dat een besluit volgens de 
methodee van constructieve interpretatie moet passen binnen de normati-
viteitt van de gemeenschap. Op een ander punt echter is zijn werk 
bruikbaarr om een kritische kanttekening bij het werk van Dworkin te 
maken. . 

Dee theorie van Richardson is meta-ethisch.82 Dat wil zeggen dat 
dezee uitspraken doet over ethische theorieën. Kern van deze meta-
ethischee theorie is dat ethische theorieën doorgaans te sterk ofwel een 
deontologisch,, ofwel een consequentionalistisch karakter hebben. Iets 
soortgelijkss valt ook te constateren bij Dworkins rechtstheorie die 
duidelijkk een deontologisch karakter heeft. Is het nu mogelijk om het 
systeemm van Dworkin intact te laten, maar tevens, zoals Richardson 
aanbeveelt,, de nadruk op de deontologische troeven te laten vallen? 
Naarr mijn mening kan dat: het enige wat dan verandert in het systeem 
vann Dworkin is het 'troevenkarakter' van de beginselen, dat vervalt. 
Dee beginselen hebben zeker nog een gewicht, maar zijn niet meer de 
troeven,, die Dworkin er in ziet. In volgende hoofdstukken zal ik het 
werkk van Dworkin en Richardson toepassen op het bestuursrecht, maar 
dann ook in combinatie met het werk van Habermas, dat in het nu 
volgendee hoofdstuk aan de orde is. 

Richardson,, p. 109. 
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