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Symboolwetgeving. Een rechts

sociologische begripsbepaling 
DR. B.M.]. VAN KLINK 

Een goede manier om een wet of een wetsvoorstel te diskwalificeren, is deze 

aan te duiden als 'symboolwetgeving'. In het gangbare juridische en politieke 

taalgebruik doelt men dan gewoonlijk op wetgeving die nauwelijks effectueer

baar lijkt te zijn. Zo concludeerden bijvoorbeeld de sociologen Engbersen en 

van der Leun (1999) in een uitvoerige analyse van de praktijk van het illegalen

beleid dat dit in veel Europese landen vooral 'een symbolisch beleid' is voor 

een onoplosbaar probleem: 'de situatie is ontstaan van enerzijds een zeer res

trictiefwettelijk kader, vocaal begeleid door gespierde uitspraken van politici 

over het weren van illegale vreemdelingen, en anderzijds een omvangrijke 

gedoogpraktijk die het verblijf van illegale vreemdelingen mede mogelijk 

maakt" (zie ook elders in dit nummer het verslag van conferentie Haags So

ciaal Beraad). De kwalificatie 'symboolwetgeving' wordt vaak gebruikt en lijkt 

allerlei verschillende betekenissen te hebben. Bart van Klink schept in een sys

tematisch overzicht helderheid in al die mogelijke betekenissen en beant

woordt de vraag hoe kwalijk symboolwetgeving eigenlijk is. 

'" Regelmatig worden wetten of wetsvoorstellen afgedaan als 'symboolwetgeving'. 

o Zo werden de wettelijke voorschriften voor brandveilige kleding, die het kabinet 

medio vorig jaar voorbereidde in reactie op de ramp in Volendam, door de kle

dingbranche tot symboolwetgeving bestempeld. Het kabinet stelde - in navol

ging van strenge Amerikaanse wetgeving - voor, kleding te verbieden die in 

brand vliegt nadat deze een seconde in vuur is gehouden. Een woordvoerder van 

de kledingbranche reageerde sceptisch: "Als kleding twee seconden in vuur 

wordt gehouden en in brand raakt, mag het wél worden verkocht. Ter vergelij

king: de brand in de Volendamse bar duurde enkele minuten.'" Het voorstel van 

het CDA om het recht op veiligheid in de Grondwet op te nemen, werd eveneens 

symbolisch uitgelegd, omdat het de overheid tot weinig zou verplichten.' Ook de 

verschillende wettelijke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme die recen

telijk zijn geopperd, zoals het strafrechtelijk verbod op het aanzetten tot haat, 

worden wel als symboolwetgeving beschouwd. Andere maatregelen zouden meer 

effectief zijn, bijvoorbeeld het terugzenden van fanatieke imams naar hun land 

van herkomst" De tendens bestaat om elke niet- of nauwelijks effectueerbare wet 

enkel en alleen op grond van haar (veronderstelde) ineffectiviteit te karakterise

ren als een symboolwet. 
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'De misleidende sug

gestie die van een 

dergelijk gebroik 

van de kwalificatie 

'symboolwetgeving' 

uitgaat, is dat een 

symboolwet geen 

enkele praktische 

relevantie heeft.· 

having ervan. In geval van een symboolwet blijft een dergelijke inspanning ach

terwege. Die is ook niet nodig. want de werkzaamheid van symboolwetten is 

onafhankelijk van de manier waarop en de mate waarin deze worden afgedwon

gen. Een symboolwet dient er voornamelijk toe sociale idealen publiekelijk te 

symboliseren en daardoor macht uit te oefenen.' 

Er is dus sprake van symboolwetgeving, wanneer een wet wordt uitgevaardigd 

met de (veronderstelde) bedoeling te functioneren als een symbool. Een symbool 

dient hierbij. in semiotische termen, te worden opgevat als een connotatief 

teken: het gaat om een bestaand teken - in dit geval een wet - dat fungeert als 

een uitdrukking voor een nieuwe inhoud, en dat op zijn beurt weer dienst kan 

doen als een uitdrukking voor weer een nieuwe inhoud enzovoorts.'· Een natio

nale vlag is een symbool in deze zin, omdat zij niet alleen een stuk gekleurde 

stof is. maar ook en vooral een staat en zijn waarden representeert. Wanneer een 

wet als een symbool wordt gezien. betekent zij ook iets anders en iets meer dan 

op het eerste gezicht lijkt. Kindermann stelt dat de wetgever erop is gericht. "mit 

seinem Gesetz ein 'Zeichen' aufzurichten, dessen Bedeutung weit über die in ihm statuier

ten Handlungspflichten hinausgeht."" 

Een wet kan worden beschouwd als een verzameling van rechtsnormen waarin 

een gebod. verbod. vrijstelling en/of toestemming ten aanzien van bepaalde 

gedragingen is neergelegd (materiële bepalingen). die ondersteund wordt door 

bepalingen om de naleving van die normen te waarborgen. bijvoorbeeld door 

middel van sancties. Over het algemeen gaat men er vanuit dat de wetgever 

enkel of voornamelijk die gedragingen wil afdwingen die expliciet in de materië

le bepalingen zijn vastgelegd. opdat een bepaalde achterliggende doelstelling -

vaak van sociale of economische aard - wordt bereikt. Deze duiding beperkt zich 

tot de zgn. primaire betekenislaag van een wet, dat wil zeggen de betekenis die 

de materiële bepalingen en de bepalingen ter handhaving en sanctionering 

waaruit de wet is opgebouwd, op het eerste gezicht lijken te hebben, ofwel de 

'letterlijke' betekenis. 

Een dergelijke interpretatie voldoet echter niet. wanneer er sprake is van sym

boolwetgeving. In dat geval wordt gepoogd. aan de eerste betekenislaag een 

tweede toe te voegen, de secundaire betekenislaag. Het belangrijkste doel van de 

symboolwetgever bestaat eruit een verzameling van normen vast te leggen, die 

een semantische meerwaarde krijgt voor de samenleving in haar geheel ofvoor 

bepaalde groepen hieruit. De wet moet met andere woorden in die samenleving 

gaan functioneren als een symbool. De secundaire betekenis die een symboolwet 

krijgt, verdringt grotendeels de 'eigenlijke' of ogenschijnlijke betekenis van die 

wet. Dat houdt dus in dat het hierbij niet (primair) gaat om het afdwingen van 

bepaalde gedragsnormen en daardoor het bereiken van de hieraan ten grondslag 

liggende doelste1ling(en), maar veeleer om de expressie van 'hogere', in de zin 
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'De waarden waar

aan een symboolwet 

uitdrukking geeft, 

kunnen zeer uiteen

lopend van aard zijn 

en hoeven ook niet 

voor elke groep in 

de samenleving 

dezelfde te zijn: 

van geestelijke, waarden, die ten dienste staat van een of meerdere politieke doe

len, zoals het bezweren van een maatschappelijk conflict. De waarden waaraan 

een symboolwet uitdrukking geeft, kunnen zeer uiteenlopend van aard zijn en 

hoeven ook niet voor elke groep in de samenleving dezelfde te zijn. De symbool

wet is fundamenteel meerduidig en de uiteindelijke betekenis ervan kan niet 

worden bepaald . 

Een voorbeeld uit de Nederlandse wetsgeschiedenis kan worden ontleend aan 

het onderzoek dat Aalders heeft verricht naar het functioneren van de Hinder

wet, die in 1875 is uitgevaardigd en, na verschillende keren gewijzigd te zijn, 

begin 1993 is vervangen door de Wet milieubeheer. Op letterlijk niveau kan de 

Hinderwet worden opgevat als een serie maatregelen ter bestrijding van gevaar, 

schade of hinder voor de omgeving van inrichtingen waaraan een vergunnings

plicht is opgelegd. Tijdens de wijziging van de wet in 1981 bleek echter dat aan 

deze primaire betekenis verschillende symbolische duidingen werden toege

voegd. Er stonden bij de totstandkoming ervan twee ongelijkwaardige belangen

groepen tegenover elkaar: de sterke industrielobby aan de ene kant en de relatief 

zwakke milieubeweging aan de andere kant. De wetgever zag zich omwille van 

de sociale orde gedwongen een compromis tussen beide belangengroepen te 

slechten, waarbij de milieubeweging de norm kreeg en de industrie de praktijk. 

De regels werden dus wel aangescherpt, maar feitelijk veranderde er weinig of 

niets in het beleid ten aanzien van hinder. Beide groepen zagen aanvankelijk de 

Hinderwet als een symbool voor de superioriteit van hun eigen ideeën: "De wet 

kan door beide belangengroepen bij wijze van 'vlagvertoon' worden gehanteerd, 

als blijk van het zegevieren van [het] eigen waarden- en normenstelsel."" Toen 

echter de milieubeweging ging inzien dat het symboolkarakter van de Hinder

wet de instrumentaliteit ervan blokkeerde, kreeg de wet voor haar een nieuwe 

betekenis. De Hinderwet werd een symbool voor het bedrog van de wetgever, die 

de milieubeweging slechts een 'fopspeen' had geboden. 

Zoals uit dit voorbeeld blijkt, kunnen de verschillende betrokkenen bij het pro

ces van wetgeving, een symboolwet op nogal uiteenlopende wijzen uitleggen. 

Het rechtssociologische onderzoek naar symboolwetgeving is voornamelijk 

gericht op de door de wetgever beoogde betekenis op het moment dat een wet 

wordt afgekondigd.13 

Aalders maakt aannemelijk dat de Hinderwet symbolisch bedoeld is, zowel tij

dens de totstandkoming in 1875 als bij latere wijzingen in 1952 en 1981. Het 

ging de wetgever dus nauwelijks om de handelingsverplichtingen die in de wet 

vastgelegd werden (de primaire betekenislaag), maar vooral om de symbolische 

waarde van die vastlegging (de secundaire betekenislaag). De achterliggende 

doelstelling hierbij was het afwenden van sociale onrust die een te rigide uitvoe

ring en handhaving van de normen uit de wet mogelijk met zich zouden bren

gen. Uit dit voorbeeld komt ook naar voren dat een symboolwet - vanuit het per-
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spectiefvan de wetgever gezien - wel degelijk effectief kan zijn. De Hinderwet is 

effectief te noemen. wanneer het compromis dat zij tussen de beide rivaliseren

de partijen tot stand heeft gebracht inderdaad leidt tot bestendiging van de 

openbare orde. 

Identificatie van symbool wetgeving 

Hoe kan nu worden vastgesteld dat we in een concreet geval te maken hebben 

met symboolwetgeving? Deze kwestie betreft de identificatie van symboolwetge

ving. In de rechtssociologische literatum over symboolwetgeving worden twee 

soorten van identificatiecriteria gehanteerd: semantische en pragmatische crite

ria. 

Semantische criteria hebben te maken met de tekst van de wet. In een symbool

wet bestaat er allereerst een discrepantie tussen de materiële bepalingen uit de 

wet en de bepalingen ter handhaving en sanctionering die - naar het oordeel 

van de beoordelaar - redelijkerwijs vermeden had kunnen worden. Dit is het dis

crepantiecriterium. De wetgever belooft aan de ene kant maatschappelijke ver

anderingen. maar laat aan de andere kant opzettelijk na afdoende maatregelen 

te treffen om die veranderingen te bewerkstelligen. waardoor naar alle waar

schijnlijkheid alles bij het oude zal blijven. Vilhelm Aubert kwalificeert op grond 

van dit criterium de Noorse Wet op het huishoudelijk personeel uit 1948 als een 

vorm van symboolwetgeving. Volgens de wetgever was de wet bedoeld om de 

relatief zwakke rechtspositie van het huishoudelijk personeel in Noorwegen te 

verbeteren. Tegelijkertijd werd in de wet een dusdanig zwak handhavings- en 

sanctiesysteem opgenomen dat aan deze intentie ernstig getwijfeld mocht wor

den (zie verder hieronder)." 

Een criterium dat Aubert vervolgens hanteert. is het zgn. ontoegankelijkheidscri

terium. Dit criterium houdt het volgende in: de boodschap die de wetgever pre

tendeert te willen overdragen. kan haar ontvangers niet bereiken. eenvoudigweg 

omdat ze geschreven is in een de betrokkenen onbegrijpelijke code. Uit de wets

geschiedenis blijkt dat de Wet op het huishoudelijk personeel vooral bedoeld is 

als een leidraad voor een publiek van leken. in concreto voor huisvrouwen en hun 

dienstboden. De wet is echter geschreven in het traditionele juridische jargon. 

dat enkel geschikt is als communicatiemiddel tussen juristen onderling. Daarbij 

voorziet de wet ook niet in een bemiddelende juridische instantie die de wet in 

eenvoudiger termen zou kunnen vertalen. Doordat de wet dus ontoegankelijk 

was voor het beoogde lekenpubliek. heeft de wet volgens Aubert haar officiële 

doelstelling nauwelijks bereikt. 

Ten slotte wordt er wel gewerkt met het vaagheids- ofmeerduidigheidscriterium. 

Volgens Monika Vog (1989: 33) kunnen we een symboolwet herkennen aan de 

"nichtssagende Generalklauseln" en ook de "unbestimmbare Rechtsbegriffe" die erin 
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zijn opgenomen. Murray Edelman (1967: 140-141) verdedigt de vergaande stelling 

dat wetgeving altijd symbolisch is, aangezien ambiguïteit een wezenskenmerk 

van alle juridische taal zou zijn. lb Dit laatste criterium is naar mijn mening één 

van de minst overtuigende criteria, omdat er met behulp hiervan nauwelijks een 

onderscheid gemaakt kan worden tussen symbool- en andersoortige wetgeving. 

Veel hedendaagse wetgeving die weinigen als symbolisch zullen aanmerken, 

maakt gebruik van open normen. Denk bijvoorbeeld aan het vermogensrecht 

waarin de norm van redelijkheid en billijkheid een centrale rol speelt (zie met 

name art. 3:12 Burgerlijk Wetboek), of aan de Wegenverkeerswet die iedere ver

keersdeelnemer verbiedt hinder te veroorzaken (art. 5 Wegenverkeerswet). 

Daarnaast is het onmogelijk om vast te stellen of een norm nietszeggend of zelfs 

onbepaalbaar is, voordat deze in de rechtspraktijk heeft gefunctioneerd. 

Pragmatische criteria betreffen de maatschappelijke en politieke situatie waarin 

een wet tot stand komt. Bij symboolwetgeving staan er soms tijdens de totstand

koming van de wet twee (of meer) groepen tegenover elkaar, die verschillende of 

zelfs onverenigbare belangen kennen. De machtigste groep verdedigt de status 

quo, terwijl de minder machtige groep juist veranderingen nastreeft. Het wetge

vingsproces rond de Hinderwet in 1981 voldoet aan dit criterium van de belan

genstrijd. Vertegenwoordigers van de twee betrokken belangengroepen bestre

den elkaar fel, zowel tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel 

als op andere momenten, waarbij er een duidelijke machtsongelijkheid bestond 

tussen de ene, behoudende partij (de industrie) en de andere, hervormingsgezin

de partij (de milieubeweging). 

Een ander criterium dat in sommige gevallen opgaat, is het criterium van de 

politisering. Dit criterium houdt in dat één van de groepen, die betrokken is bij 

het onderhandelingsproces rond symboolwetgeving, een - vanuit het perspectief 

van de andere groep - overdreven nadruk legt op het belang van de onderhavige 

regeling. Die ene groep eist de issue als het ware voor zich op en schildert de 

andere groep af als een tegenstander van deze goede zaak. De andere partij voelt 

zich hierdoor gepasseerd en beledigd, en probeert vervolgens de werkzaamheid 

van de regeling te frustreren. W.G. Carson laat zien dat dit gebeurde tijdens de 

onderhandelingen over de Britse Factories Regulation Act van 1833. De hervormers 

die streden voor de verbetering van de werkomstandigheden en de afschaffing 

van kinderarbeid beschreven de toenmalige situatie in de fabrieken in zulke 

schrijnende termen dat het ethos van de werkgevers werd geschaad. De fabrikan

ten beschouwden de zaak aanvankelijk als een symbool voor hun eigen morele 

vernedering. Pas toen het debat minder gepolitiseerd werd, waren zij bereid con

cessies te doen, waardoor er uiteindelijk toch een instrumentele fabriekswet tot 

stand gebracht kon worden. 17 

Daarnaast kan het crisiscriterium genoemd worden: de samenleving verkeert in 

een acute noodtoestand die vraagt om ingrijpen van de overheid. Onder 'acute 
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'Er is sprake van sta

tuswetgeving wan

neer een wet wordt 

afgekondigd, niet 

zozeer om ma-teriële 

doeleinden te berei

ken, maar vooral om 

de normen en waar-

den van een bepaal

de sociale groep offi

cieel te bevestigen.' 

noodtoestand' kan in dit verband een situatie worden verstaan waarin de geloof

waardigheid oflegitimiteit van het overheidshandelen op zodanige wijze ter dis

cussie wordt gesteld dat de maatschappelijke stabiliteit ernstig wordt bedreigd. 

Ter bezwering van de ontstane onrust kan de overheid dan in de verleiding 

komen wetgeving uit te vaardigen die de schijn van daadkracht moet wekken. 

Een goed voorbeeld hiervan biedt de wetgeving die in Duitsland halverwege de 

jaren zeventig werd uitgevaardigd in reactie op de terreuraanslagen van de Rote 

Armee Fraktion (zie verder hieronder). 

Wanneer aan meerdere van deze, semantische of pragmatische, criteria is vol

daan, hebben we een sterke aanwijzing dat de wet in kwestie symbolisch geduid 

dient te worden. 

Functies van symboolwetgeving 

Symboolwetgeving kan verschillende functies vervullen: (i) de bevestiging van 

het normenstelsel dat een bepaalde sociale groep verdedigt; (ii) de demonstratie 

van de daadkracht van de regering; en (iii) de oplossing van een maatschappelijk 

conflict tussen twee (of meer) ongelijkwaardige sociale groepen of politieke par

tijen. Met deze functies corresponderen drie idealtypische vormen van symbool

wetgeving, te weten statuswetgeving, illusiewetgeving en compromiswetgeving. 

Een korte toelichting per type volgt hieronder. 

Sta~etgeving 

Er is sprake van statuswetgeving wanneer een wet wordt afgekondigd, niet 

zozeer om materiële doeleinden te bereiken, maar vooral om de normen en 

waarden van een bepaalde sociale groep officieel te bevestigen. Een dergelijke 

wet dient dus als symbool te fungeren voor de morele superioriteit van die groep 

en haar waardestelsel. Dit vormt de eigenlijke betekenis van de wet, die de 'let

terlijke' betekenis ervan grotendeels of zelfs geheel overschaduwt. In het wetge

vingsproces rond een statuswet kunnen ook meerdere rivaliserende groepen 

betrokken zijn bij de strijd om de publieke erkenning van hun moraal. In dat 

geval heeft statuswetgeving de functie een soort van slagveld te bieden. 

Aangezien de moraal de inzet van de strijd vormt, worden de deelnemers aan 

het proces van statuswetgeving wel aangeduid als 'moraalondernemers'.18 Men 

kan moraalondernemers aantreffen zowel binnen maatschappelijke groeperin

gen als binnen bestuursorganen. 

In zijn baanbrekende studie naar de Amerikaanse droogleggingsbeweging 

(Temperanee Movement) van 1826 tot en met 1933 heeft Gusfield (1976) voor het 

eerst de aandacht gevestigd op het verschijnsel van statuswetgeving. Hij vraagt 
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'DJwiewetgeving 

heeft de functie. het 

vertrouwen van de 

burger in de over

heid te versterken of 

juist te herstellen. 

Zij doet dat echter 

met behulp van 'rur

rogutmaatregelen', 

die volstrelct inade

quut zijn voor het 

probleem in kwes

tie: 

..... 

zich in deze studie af door welke motieven deze beweging gedreven werd om 

een algeheel verbod op de productie, distributie en consumptie van alcohol te 

eisen. Aanhangers van de droogleggingsbeweging wisten of konden tenminste 

van te voren weten dat een dergelijk verbod in de praktijk volstrekt ineffectief 

zou zijn (wat ook is gebleken), maar toch bleven ze bij hun eis. Wat kan hiervan 

de reden zijn geweest? Volgens Gusfield streefden de rurale Amerikaanse prote· 

stanten waaruit de beweging grotendeels bestond, er voornamelijk naar dat de 

wetgever als een gezaghebbende institutie hun moraal publiekelijk zou bevesti

gen. Deze protestanten uit de oude middenklasse voelden zich halverwege de 

vorige eeuw bedreigd door de opkomst van katholieke immigranten, die bekend 

en berucht waren om hun drankgebruik. In reactie hierop grepen ze wetgeving 

als middel aan om deze immigranten te overtuigen van de superioriteit van de 

waarde van geheelonthouding en daarmee van de gehele protestantse morali

teit: geheelonthouding nam namelijk een centrale plaats in binnen de asceti

sche levenswijze van de Amerikaanse protestant. I' 

IDusiewetgeving 

Een ander type van symboolwetgeving vormt illusiewetgeving, soms ook aange

duid als 'alibiwetgeving'20 of 'crisiswetgeving'21. Het gaat er in dit geval niet om, 

het waardestelsel van een bepaalde sociale groep te bevestigen en daardoor het 

prestige van die groep te vergroten, maar om de daadkracht te demonstreren van 

de regering in het bijzonder of de staat in het algemeen. Illusiewetgeving heeft 

dl' functie het vertrouwen van de burger in de overheid te versterken of juist te 

herstellen. Zij doet dat echter met behulp van 'surrogaatmaatregelen', die vols

trekt inadequaat zijn voor het probleem in kwestie. Vandaar ook de naam 'illu

siewetgeving': ze dient de schijn te wel<l<en dat een bepaalde complexe situatie 

volledig wordt beheerst. terwijl het tegendeel het geval is. Een moeilijk of zelfs 

geheel niet oplosbaar probleem wordt, zoals Peter Noll (1981: 361) het uitdrukt. 

'symbolisch opgelost'." De illusiewet verschaft de wetgever een excuus om ver

der niets meer te doen aan dat probleem. 

Er kunnen verschillende redenen zijn op grond waarvan een illusiewet wordt 

uitgevaardigd. Eén reden heeft te maken met het systeem van representatieve 

democratie dat onder meer in Nederland wordt gehanteerd. Met het oog op de 

komende verkiezingen wil de zittende regering, nog net voor het verstrijken van 

haar termijn, een belangrijke daad stellen. Er wordt in korte tijd een wet opge

steld die moet getuigen van haar goede bedoelingen, maar die moeilijk effectu

eerbaar is. Dat laatste is echter van ondergeschikt belang, aangezien de gebrekki

ge werkzaamheid ervan in deze korte tijd toch niet aan het licht kan komen. Het 

gaat er voornamelijk om de kiezers te laten zien dat de regering tot handelen in 



staat is. De wet moet gedurende de verkiezingen dienst doen als een symbool 

voor het succes en de daadkracht van de regering. In dat licht kan bijvoorbeeld 

de onlangs door beide Kamers aangenomen Tijdelijke wet noodcapaciteit drugs

koeriers. die de instroom van 'bolletjesslikkers' via Schiphol moet indammen. 

gezien worden. Wanneer minister van Justitie Korthals niets tegen de drugs

smokkelaars op Schiphol zou hebben ondernomen. zou dat de WO hebben 

geschaad bij de aanstaande verkiezingen. aldus Niederer. Justitiewoordvoerder 

van deze partij: 

"Niemand vrij. iedereen opsluiten" is volgens Niederer de enig passende grond

houding voor de minister van een partij. die er - in de woorden van partijvoor

zitter B. Eenhoorn - in de verkiezingsstrijd prat op wil gaan de 'crimefighter-par

tij' bij uitstek te zijn. Alles dient de minister uit de kast te halen. Als het met die 

cellenbouw op zeer korte termijn niet lukt. dan maar onconventionele middelen 

bedenken als deeltijddetentie, elektronische hechtenis of in de woonplaats 

driemaal daags melden bij de politie, zegt Niederer. Alles beter dan dat de WO. 

terwijl de verkiezingsstrijd langzaam op toeren begint te komen. het imago ver

werft van een partij die een beetje soft de criminaliteit tegemoet treedt." 

Aangenomen mag worden dat de drugs problematiek door de voorgestelde maat

regelen niet zal verdwijnen, maar de regering, en dan met name minister 

Korthals, toont in ieder geval de nodige daadkracht." 

Een ander motief is dat de staat een slagvaardige indruk wil maken in een acute 

situatie van crisis. Er kunnen zich bepaalde omstandigheden voordoen die vra

gen om snelle en doeltreffende maatregelen van de kant van de staat. Stel (vols

trekt hypothetisch) dat een land wordt geteisterd door terroristische aanslagen. 

De publieke opinie eist een krachtig overheidsoptreden hiertegen. Het is duide

lijk dat er 'iets moet gebeuren'. Om de geloofwaardigheid van de staat te redden, 

komt de wetgever gemakkelijk in de verleiding, een illusiewet uit te vaardigen. 

Volgens NoH gebeurde dit in Duitsland halverwege de jaren zeventig in reactie 

op de terreurdaden van de RAF. In 1976 werd er een bepaling toegevoegd aan het 

Duitse Wetboek van Strafrecht, die het ongrondwettelijke propageren van crimi

nele handelingen strafbaar maakte. Deze - inmiddels ook weer afgeschafte -

bepaling heeft de activiteiten van de terreurgroep niet aan banden kunnen leg

gen, maar liet in ieder geval zien dat de wetgever het probleem van het terroris

me serieus nam." 

Een ander wetsvoorstel uit 1977, waarin CDUjCSU bepleit om de vrijheidsstraf te 

verhogen van 15 naar 20 jaar, kende eenzelfde illusoir karakter: geen enkele ter

roristische organisatie zou zich hierdoor hebben laten afschrikken." 

Om dezelfde reden kan het in paragraaf 1 genoemde voorstel om het aanzetten 
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tot haat in het Nederlandse Wetboek van Strafrecht op te nemen, als illusiewet

geving worden gekarakteriseerd. 

Compromiswetgeving 

In geval van compromiswetgeving gaat het er om groepen of partijen die ten 

tijde van het wetgevingsproces lijnrecht tegenover elkaar staan, tijdelijk met el

kaar te verzoenen door middel van een compromis. De ene, vaak minder machti

ge, groep streeft veranderingen na, terwijl de andere, machtiger groep de be

staande situatie zoveel mogelijk tracht te handhaven. Soms zijn de rollen ook 

omgekeerd: een machtiger groep bepleit hervormingen, waartegen een minder 

machtige groep zich juist verzet. Uiteindelijk wordt er na een lang en moeizaam 

onderhandelingsproces een compromis geformuleerd dat de beide ruziënde 

groepen tevreden moet stellen: de wet in kwestie stelt hervormingen in het voor

uitzicht, maar reikt een te beperkt instrumentarium aan om deze ook daadwer

kelijk te kunnen bewerkstelligen. De compromiswet lost het conflict dus niet 

echt op; het wordt eerder uitgesteld. 

Veel van de huidige wetgeving komt voort uit compromissen die de belangheb

bende partijen met elkaar sluiten gedurende het wetgevingsproces. Toch hebben 

we in deze gevallen niet altijd te maken met symboolwetgeving: hiervan is 

slechts sprake wanneer het bereikte resultaat tot op grote hoogte onwerkbaar is, 

gemeten naar instrumentele maatstaven. Het moet dus gaan om een schijncom

promis. Kindermann geeft aan dat compromiswetgeving in de loop van de tijd 

een ander karakter heeft gekregen. Terwijl het vroegere schijncompromis geken

merkt werd door een discrepantie tussen de verschillende materiële bepalingen 

onderling, doet zich de discrepantie tegenwoordig voor tussen enerzijds de ma

teriële bepalingen en anderzijds de bepalingen ter handhaving en sanctionering. 

De normatieve regeling is met andere woorden betrekkelijk eenduidig, maar de 

wetgever laat na zorg te dragen voor de effectuering ervan. Wat echter onveran

derd blijft, is het schijnkarakter van het in het recht verankerde compromis. De 

betrokken groepen zijn het er slechts over eens, de oplossing van het probleem 

uit te stellen en dus door te schuiven naar de uitvoerende instanties. Er wordt 

als het ware enkel een "symbolische vredespijp" gerookt.") 

Ter illustratie kan worden gewezen op het klassieke voorbeeld van de Wet op het 

huishoudelijk personeel van 1948, dat eerder al aan de orde is gekomen. Zoals 

Aubert laat zien, moest deze wet twee rivaliserende partijen in het Noorse parle

ment met elkaar verzoenen. De ene, progressieve partij streefde ernaar de rela

tief slechte rechtspositie van het huishoudelijk personeel te verbeteren, terwijl 

de andere, meer behoudende partij opkwam voor de belangen van de huisvrou

wen. Het schijncompromis dat na een lang parlementair debat werd gevonden, 

lijkt op het eerste gezicht de progressieven tegemoet te komen: de wet bevat con-

•••••• 
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crete, ondubbelzinnige normen die de arbeidstijd en het salaris van een huis

houdelijke hulp regelen. Bij nadere beschouwing blijkt de regeling echter vooral 

de conservatieven tevreden te stellen, aangezien deze normen nauwelijks afge

dwongen kunnen worden. Er werd bijvoorbeeld geen officiële arbeidsinspectie 

ingesteld, zodat de rechter bij een eventueel conflict gedwongen zou zijn af te 

gaan op de verklaringen van de partijen. Instrumenteel gezien bleek de wet in 

de praktijk ook nauwelijks effectief te zijn geweest. 

Belofte maakt schuld 

In tegenstelling tot instrumentele wetgeving is symboolwetgeving er niet op 

gericht het voorgeschreven gedrag dwingend op te leggen aan burgers en daar

door een achterliggende doelstelling te bereiken. De symboolwetgever streeft 

andere effecten na, die niets te maken hebben met een dergelijke normconfor

miteit en die daarom 'onafhankelijke effecten' worden genoemd.'" 

Hierbij kan onder andere worden gedacht aan de verzoening van verschillende 

antagonistische groeperingen in de samenleving ofhet boeken van electorale 

successen. Het is dus een misverstand te denken dat symboolwetgeving overeen

komt met niet- of nauwelijks effectieve wetgeving of met 'vrijblijvende' juridi

sche waarde-expressies in bijvoorbeeld preambules bij wetgeving. Symboolwetten 

staan geenszins buiten de sociale werkelijkheid, maar kunnen wel degelijk 

invloed hierop uitoefenen. In het bovenstaande zijn verschillende voorbeelden 

hiervan gegeven. Zo heeft de Hinderwet - naast enkele, zeer beperkte positieve 

'Symboolwetten effecten op het milieu" - ook en vooral een tijdelijke pacificatie tussen de indus-

staan geenszins bui- trie en de milieubeweging bewerkstelligd. Het algehele verbod op alcohol, neer-

ten de sociale werke- gelegd in het 18e amendement bij de Amerikaanse Grondwet uit 1919, zorgde voor 

lijkheid, maar kun- een belangrijke statusverhoging van de protestantse middenklasse in de 

nen wel degelijk Verenigde Staten. 

invloed hierop uit- Of een symboolwet ook daadwerkelijk de beoogde onafhankelijke effecten sor-

oefenen: teert, hangt veelal afvan de mate waarin deze effecten latent blijven. Zodra het 

symboolkarakter van de wet op grote schaal wordt doorzien, kan een tegenreac

tie van de kant van de gedupeerde groepten) niet uitblijven. In dat geval zullen 

de onderhandelingen opnieuw gestart moeten worden en begint het proces van 

wetgeving van voren af aan. Wanneer een symboolwet ter bezwering van een 

conflict wordt uitgevaardigd, dient de wetgever de impliciet in de wet vervatte 

belofte om in een later stadium instrumentele maatregelen te treffen binnen 

een redelijke termijn waar te maken, want anders laait het conflict onvermijde

lijk in verhevigder mate weer op. Bovendien kan een rechtssysteem zich niet te 

veel symboolwetgeving veroorloven, omdat hierdoor de bereidheid van burgers 

om de rechtsnormen na te leven, ernstig wordt ondergraven. Zoals Schuyt aan

geeft, werkt ineffectiviteit van rechten, aanvankelijk "systeemstabiliserend", 
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maar uiteindelijk "systeemlabiliserend".J2 Vanuit het oogpunt van effectiviteit 

bezien, dient de wetgever dus slechts voor een beperkte tijdsduur en vooral 

spaarzaam van het instrument van symboolwetgeving gebruik te maken. 

De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat symboolwetgeving onder bepaalde 

omstandigheden en met mate toegepast een effectief beleidsinstrument kan 

zijn, dat een alternatief biedt voor de directe sturing door middel van instru

mentele wetgeving. In hoeverre een dergelijk instrument verenigbaar is met de 

vereisten van de rechtsstaat is weer andere vraag - een vraag echter die het hier 

gehanteerde rechtssociologische kader te buiten gaat." 

Dr. B.M.]. van Klink is Universitair Hoofddocent Faculteit der Rechtswetenschappen bij de 

vakgroep Encyclopedie van het Recht aan de KUB te Tilburg 
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