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Drs. RFM Lubbers 

Rechtsstaat en samen
leving: opnieuw een 
sociale kwestie 

Men moet erkennen dat ons land ziek is. 
Wetgever en overheid staan onder kri
tiek. De erosie van socia/e verbanden 
vergrootte het beroep op de overheid. 
Maar deze kan de Hercules met zijn die 
op aile behoeften kan inspelen. De tekst 
is door minister-president Lubbers uit
gesproken op 3 september dit jaar. ter 
gelegenheid van de opening van het 
academisch Jaar aan de Katho/ieke Uni
versiteit Nijmegen. 

Dank voor de uitnodiging hier biJ u te spre
ken biJ gelegenheid van de opening van 
het academisch Jaar. 

lk wil dat graag doen op het kruisvlak van 
drie themata, namelijk 

het subsidiariteitsbeginsel, 
· de sociale vernieuwtng, 

·· de ontwikkeling van de rechtsstaat. 

Toen ik enkele Jaren geleden bij gelegen
hetd van de Europese Raad - het was in 
Madrid- in een poging mevrouw Thatcher 
en anderen te steunen daar waar terecht 
kritiek uitgeoefend werd op de bureaucra
tische aspecten van Brussel en op de van 
weinig zelfbeperking getuigende instelling 
van de Europese Gemeenschap, toen ik 
daar schuchter het begrip subsidiariteit -
doe aileen in Brussel wat daar beter kan, 
respectieveltjk moet gebeuren- herintro-
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duceerde, viel Jacques Oelors, de voorzit
ter van de Commissie, mij direct bij met de 
opmerking dat de waardevolheid van dit 
begrip en het daarachter schuilgaande 
gedachtengoed loch voor iedere Europe
aan geldingskracht moest hebben. 

Sindsdien speelt dit begrip in de Euro
pese dtscussie weer een grote rol; zij het 
dater nog grote behoefte is aan concreti
sering. 

Aan de herintroductie van het begrip 
subsidiariteit - laat zoveel mogelijk over 
een bestuurslagen dichterbiJ de mensen 
(vroeger lagere, nu andere overheden ge
noemd) en aan zogenaamde intermediaire 
structuren, groepen van burgers die zich
zelf voor de gemeenschap, respectievelijk 
voor een gemeenschappelijk doe I inzetten 
-was in Europa al voorafgegaan de zoge
naamde bottom up-gedachte, de opvat
ting dat een samenleving vitaler is naarma
te meer gemikt wordt op krachten van on
derop, op de betekenis van de ontplooiing 
van het individu en van de inzet van groe
pen in de samenleving Oil enthousiasme 
voor 'bottom up' kreeg wind 1n de zeilen 
door het te verbinden met de roep om be
houd van culturele indentiteit in Europa, 
het Europa van de regia's, van de ver
scheidenheid (en daarmee iets wezenlijk 
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anders dan de melting pot zoals de Ver
enigde Staten van Amerika d1e te zien 
heeft gegeven) 

De herwonnen kracht van het humanls
tisch en meer in het biJzonder van het per
sonalistlsch denken in de Ianden van Mid
den en Oost Europa, het geloof daar in de 
creatieve krachten van de vriJe mens, het 
daartoe zelfs ruimte geven aan pluralisme, 
zo broodnodig voor ontwikkeling van vriJ
heid, is zowel resultaat van als aanvulling 
op deze nieuwe ontwikkeling. 

Subsidiariteit 
Nu ja, nieuwe ontwikkeling. In Ieite IS het 
begrip subs1diariteit al oud en gaat het te
rug op de behoefte aan een zorgvuldige 
staatsrechtelijke ordening en een taakver
dellng tussen samenleving (maatschappij 
zo men wil) en politiek (de rol van de over
heid). 

lk zal u vanmiddag niet vermoeien met 
het onderscheid tussen soevereinite1t in 
eigen kring - zo nauw verwant met het 
concept van de mens tegenover zijn 
Schepper en uitermate principieel in per
soonlijke verantwoordelijkheid gefundeerd 
-en het beginsel van de subsidiariteit, dat 
meer doordrenkt is van doelmatigheids
denken en dat dan in relatie met het be
lang van de samenleving, het algemeen 
belang. lk wil slechts opmerken dat het 
subsidiariteitsdenken, zoals het met name 
een eeuw geleden aan de orde gesteld 
ging worden (en zijn kracht tot de Tweede 
Wereldoorlog behield), zijn impulsen in het 
bijzonder kreeg vanuit de sociale kwestie. 

De rechtsstaat met zijn trias politica, de 
scheid1ng van wetgevende. uitvoerende 
en rechterlijke mach!, had principieel zijn 
democratische bekroning gevonden 1n 
1848. Van daaruit lag in beginsel de weg 
open naar democratische controle, politie
ke pluriformiteit, ja ook naar de rechts
staat. waarin de burger beschermd word! 
tegen het bestuur. tegen de overheid. Ver
llchting en vriJheid schenen zo hand in 
hand te kunnen gaan. De baan lag open 
(al moesten wij - om eens een voorbeeld 
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te noemen -tot na de Eerste Wereldoorlog 
wachten voordat er kiesrecht voor vrou
wen kwam) 

Het zou na de bevriJdlng van 1848 enige 
tijd duren voordat mlspnJzend gesproken 
ging worden van de nachtwakersstaat. D1e 
terminolog1e had alles te maken met de 
waarnem1ng dat de Staat weliswaar ZIJn 
kerntaken vervulde (onder meer vooral d1e 
met betrekking tot het zogenaamde ge
weldsmonopolie), maar te kort school 1n 
wat later de sociale kwestie ging helen. 
Wat kon een staat d1e pnncipieel VriJheden 
in zijn vaandel had geschreven en daar
mee ruimte bood aan wat kapitalisme ge
noemd g1ng worden eigenlijk aan de so
ciale kwestie doen? Vanuit het etat1stisch 
denken leidde de analyse toen tot het al
ternatief van het socialisme (als alternatief 
dus voor het kapitalisme) 

Ju1st in die moeilijke afweging, Ja vriJwel 
patstelling - socialisme of kapitalisme -, 
was er ruimte de waarde van intermediaire 
structuren, die de Verlicht1ng en de Franse 
Revolutie JUist hadden willen afbreken en 
ook feitelijk afgebroken hadden, weer op
nieuw aan te priJzen. Deze ·revival', waarbiJ 
het uiteraard niet ging om de restauratie 
van feodale structuren, maar ju1st om het 
scheppen van nieuwe dynamische ver
banden, was inderdaad nauw verbonden 
met het confessionele denken en vooral de 
confessionele solidariteitsgedachte, maar 
wij komen dit denken ook tegen in de neu
trale. repectieveliJk vriJzinnige variant. 
Denk maar eens aan de maatschappiJ 
voor 'nut van het algemeen , de 'blauwe 
klloop -beweg1ng, en zo was er meer. 

De subsidiariteitsgedachte. wiJzend op 
de mogelijkheid van intermed1a1re structu
ren - tussen individu en staat dus- en 
daar ruimte voor opeisend, w1lde zo ook 
een uitweg bieden uit het d1lemma te moe
ten kiezen tussen kapitalisme en socialis
me. 

De subsidair1te1tsgedachte werd zo Ult
gewerkt, dat n1et aileen steeds alles op be
stuurlijke niveaus of nog l1ever in maat-
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schappeltjke verbanden zo dicht mogelijk 
bij de burger moest plaatsvinden, maar te
geliJk werd ook vastgesteld dat daar waar 
nodtg de overheid. in het bijzonder dena
tionale overheid, wei degelijk moest bij
springen. hulp moest bieden daar waar 
die hulp vereist was. Hter lag meteen ook 
de legitimatie voor wat later de welvaarts
staat zou gaan worden. 

lk zal u hier niet vermoeien met de succes
sen van dit denken, van vrije vakverenigin
gen tot de school van de ouders; noch met 
de democratische zorgen erover, daar 
waar corporatisme met gebrek aan demo
cratische legitimatie en democratische 
controle dreigde. lk wil slechts opmerken 
dat het boeiend is. waar te nemen dat de 
tweede helft van deze eeuw na de enorme 
uttbouw van de zogenaamde welvaarts
staat (ook wei de sociale rechtsstaat ge
noemd) en na de hercodiftcatie van (overi
gens al oude) grondrechten in de nieuwe 
Grondwet en de toevoeging daaraan van 
nieuwe grondrechten, respectievelijk ver-

Er is behoefte aan het 
opnieuw doordenken van 
het subsidiariteitsbeginsel. 

ftJningen daarvan - denk aan privacy, de
mocratisering, gelijke behandeling etc. -
er nu een situatie ontstaan is waarin ge
sproken wordt over overbelasting van de 
democratie, over teveel aan regelgeving; 
en er kennelijk behoefte is opnieuw te 
gaan nadenken over het subsidiariteitsbe
ginsel. (Dte behoefte aan minder regelge-
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ving, respectievelijk een goede selectie 
van waarvoor regelgeving echt nodig is, 
speelt overigens zeker niet aileen op het 
Europese niveau.) 

Begrijpelijk, want de taken van de over
heid nemen aileen maar toe. Denk bijvoor
beeld maar eens aan de verantwoordeliJk
heid voor het milieu. Juist hier is een boei
ende dtscussie ontstaan over de vraag 
hoe doelen bereikt moeten worden, over 
de functie van voorlichting, van wat 'inter
nalisering', bewustwording, en 'zelf aan
pakken' is gaan helen. 

Zo zien wij lien Jaar voor het eind van deze 
eeuw niet aileen in Europa, maar ook in bij
voorbeeld ons land in Ieite een hernieuw
de discussie over subsidiariteit. respectie
velijk over hoe datgene wat wij algemeen 
belang noemen werkelijk het beste ge
diend kan worden. 

Sociale vernieuwing 
Het tweede thema dat ik u aankondigde, is 
dat van de sociale vernieuwing De be
hoefte aan sociale vernieuwing komt voort 
uit de waarneming dat onze welvaartsstaat 
wei tal van regelingen en voorzieningen 
kent, maar er onvoldoende in slaagt te 
voorkomen dat mensen die op deze rege
lingen aangewezen raken er in feite als het 
ware in opgesloten worden, respectieveliJk 
onvoldoende ge't'ntegreerd worden in de 
samenleving. (Deze discussie is niet echt 
nieuw; ziJ werd tien jaar geleden al aange
zet in de Tweede Kamer.) 

Politiek wil integratiebeleid zijn. Een socia
le rechtsstaat, een sociale markteconomie, 
sociaal krachtens zijn voorzieningen, 
schiet te kort als weliswaar armoede uitge
bannen wordt, maar tegelijk te veel men
sen blijvend op het minimum aangewezen 
zijn; en daardoor vaak ook in isolement Ie
ven. 

BiJ de analyse met betrekking tot sociale 
vernieuwing, het antwoord dus op het zo
JUist gesignaleerde tekort. worden met 
name drie elementen onderscheiden. 
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-- Verminder de Haagse bureaucratie en 
geef meer armslag en daarmee ook 
meer verantwoordelijkheden aan de ge
meenten (geef de gemeenten ook meer 
belang. zoals meer voordeel bij de ver
mindering van het beroep op de Bij
standswet). 

-- Geef meer ruimte aan intermediaire 
structuren, aan wat particulier initiatief 
heet; aan de burgers zelf gestructureerd 
in allerle1 organisaties en verbanden 
(mooie voorbeelden zijn sport en cul
tuur) en praktizeer veel meer symb1ose 
tussen overheid en samenleving; denk 
bijvoorbeeld aan de tripartiete arbe1ds
voorz1ening en de samenwerking 1n de 
gezondheidszorg Daarbij gaat het niet 
aileen om meer steunen op mensen die 
gegeven hun prakt1jkervaring echt ken
nis van zaken hebben. maar ook om het 
motiverende, het inspirerende, dat het 
dragen van eigen verantwoordelijkheid 
nu eenmaal met zich meebrengt. 

- Het derde element betreft 'meer even
wicht in rechten en plichten'. Spreek de 
mens. het individu. de persoon aan op 
zijn eigen waarde. zijn eigen mogelijkhe
den en daarmee ook op zijn plichten. D1t 
beginsel wordt vrij algemeen onder
schreven. Het neemt in relevantie toe in 
een samenleving met minder sociale 
controle (van huis uit) en meer mlnder
heden. die (van huis uit) in ons land vaak 
n1et pas na enige tijd 1n het sociale vang
net terechtkomen. maar ju1st vaak direct. 
onmiddellijk en blijvend, vanu1t het ge
geven van de bijstand functioneren 
Wordt dit beginsel van pl1chten naast 
rechten in theorie zoals gezegd vrij ruim 
onderschreven. de praktijk IS weerbar
stig. Oat komt met name omdat zich an
dere gebruiken gezet hebben. De mens 
als object van zorg en niet als subject 
van gelijke kansen en integratiemogelijk
heden is uitvloeisel geworden van kwan
titatief overbelaste, gemassificeerde so
ciale zorg De anonimiteit, ja ook de 
overkill van het WljZen van men sen op in 
het bijzonder hun rechten (met name in 
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de grote steden) heeft daaraan ook bij
gedragen. Bovendien is het zo dat 
'plichten' veel te maken hebben met 
'werk' en dat de werkgever, of dat nu de 
overheid of een bedrljf is, een sociaal 
probleem (iemand dus met lage. te lage 
produktiviteit) liever kwijt dan rijk is. Ook 
daar. van die kant bezien -van de kant 
van het te kart schietende bednjf dus
gaat het als het ware te eenzljdig om 
rechten in plaats van om rechten en 
plichten. 

Tegen deze onderstroom in moet sociale 
vernieuwing, zowel dus in haar gedaante 
van de verschillende vormen van decen
tralisatie als in die van indiv1duele benade
ring van de mens als subject. dus met 
rechten en plichten, en met sociale her
orientatle van werkorgan1saties tot werkge
meenschappen waar1n een ieder kansen 
heeft. een antwoord proberen te formule
ren. 

Als men de statist1eken van arbeldson
geschiktheid, ziekteverzuim. drop-outs en 
daaraan gerelateerde werkloosheid in ons 
land bestudeert, moet men erkennen dat 
ons land ziek IS. Daarom moeten wij niet 
minder dan het honderd jaar geleden ge
beurde opnieuw spreken van een sociale 
kwestie: en tegelijk moeten Wij n1et m1nder 
dan honderd jaar geleden vaststellen dat 
de polit1ek dit probleem niet aileen aankan 
Het is een vraagstuk van de politeia 1n bre
dere zin; van de samenleving. waarbij 
u1teraard ook overheid en wetgever haar 
deel te doen heeft. maar de aanpak in feite 
plaatsvindt in het geheel van de samenle
ving en n1et beperkt wordt tot het domein 
van de overhe1d, van wat wij gebruikelijk 
onder pol1tiek verstaan. In lijn hiermee zien 
Wlj de laatste jaren in de advisering over 
wetgevingsprojecten ook aandacht voor 
de wettelijke cond1tionering van zelfregule
ring 

De rechtsstaat 
Het derde thema dat 1k u aankondigde. IS 

de ontwikkeling van de rechtsstaat. In de 
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tnas politica vervullen naast wetgeving en 
bestuur organen van rechtspleg1ng een 
zware taak. Die taak is er in de loop van de 
1aren n1et altijd gemakkeliJker op gewor~ 
den Politiek met steeds meer ambities be~ 
tekende ook meer wetgeving en dus ook 
meer vraagstukken met betrekking tot de 
kwaliteit van de wetgeving en met betrek~ 
king tot de rechtshandhaving. Begrippen 
als u1tvoerbaarheid en handhaafbaarheid 
van wetgeving vormen al lang niet meer al~ 
leen het jargon, respectievelijk de kenmer~ 
ken van het vakmanschap van wetge~ 

VlnQSJuristen. het zijn sleutelwoorden ge~ 
worden voor velen die zich inzetten voor 
de publieke dienst en die zich nu zorgen 
maken over te grote afstand tussen doel 
van de wetgeving en de resultaten ervan. 
respectieveiiJk over het verlies aan gezag 
voor de overheid- want daarmee word! de 
wetgever door het publiek identiek gesteld 
-en over de bredere erosie- bij burger en 
soms ook biJ de overheid - van het besef 
dat men zich aan de wet moet houden. 

Naast de problemen in de strafrecht~ 

spraak ·· zowel biJ de grote als de kleine 
cnminaliteit (tegenwoord1g veel voorko~ 

mende' genoemde): problemen die 
slechts gedeeltelljk terug te voeren zijn op 
een tijdeliJk wellicht te kort geschoten ZIJn~ 
de wet~ en regelgeving, maar die voor een 
(belangrijk) deel zeker ook te maken heb~ 
ben met vervagend normbesef in de sa~ 
menleving - is er de niet geringe aanwas 
van werk in de sfeer van de administratie~ 
ve rechtspraak 

lnderdaad, dan gaat het om de klassie~ 
ke bescherming van de burger tegen de 
Staat, om de vrijheden en de rechten van 
de burger te waarborgen tot en met het 
vandaag aan de dag zo veel voorkomende 
verzoeken tot, respectieveliJk recht op 
asiel: maar het gaat ook om waarborgen 
van de rechten van de burger opal d1e re~ 
gel1ngen die in het kader van de 
welvaartsstaat en van de sociale mark!~ 
economie burgers rechten geven. Vooral 
d1e laatste categorie heeft een extra di~ 
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mensie gekregen door de zogenaamde in~ 
dividualisering en de daarmee gepaard 
gaande ontwikkeling van gelijke rechten 
voor man en vrouw. Geen discriminat1e, 
dus ook geen indirecte discr1minatie, zo 
hebben wij het geleerd: zo zijn wij het inter~ 
nationaal overeengekomen en daaraan -
aan die internationale verdragsbepaling
worden wij nu ook gehouden: moeten wij 
ons nu ook houden. 

Zo kregen eerst rechters en later wetge~ 
vingsJuristen- het had beter in omgekeer~ 
de volgorde kunnen gebeuren - veel 
n1euw werk te doen met toetsen van natio~ 
nale regels aan internationale bepalingen, 
veel werk niet in de laatste plaats omdat in~ 
ternationale voorschriften bij hun totstand~ 
koming, ondanks waarschuwingen van 
wetgevingsjuristen en deskundigen van 
buiten de overheid, n1et altijd getoetst ziJn 
aan wat dit wei zou betekenen voor prakt1~ 
sche regelgeving op velerlei terrein, res~ 

pectievelijk wat dit bij aanvaarding van in~ 
ternationale voorschriften zou moeten be~ 
tekenen voor aanpassing van bestaande 
en nieuwe wetgeving. En tenslotte ook om~ 
dat indirecte discriminatie een rekbaar, 
vaak pas door jurisprudentie te preciseren 
begnp is: en dan spreek 1k nog n1et over 
de frustraties voortkomend uit het fe1t dat 
waardevolle beginselen als 'draagkracht' 
en 'gelijke behandeling moeilijk met elkaar 
te verzoenen ziJn als - althans boven het 
m1nimum~niveau- niet Ianger de concrete 
wet het evenwicht mag weergeven omdat 
toetsing van de wet aan een van de inter~ 
nationaal aanvaarde, in handvesten en ver~ 
dragen vastgelegde beginselen de wet al 
snel als defect- als om wetswiJziging vra~ 
gend kwalificeert. Hoe dan ook, over een 
breed front staan de wetgev1ng en de orga~ 
nen van rechtspleging onder grote druk. 

Het IS daarom heel goed dat in de Jaren 
tachtig geleidelijk veel meer aandacht ge~ 
geven is aan de kwaliteit van de wet~ en re~ 
gelgeving: aan de al genoemde uitvoer~ 
baarheid en handhaafbaarheid. Het is 
daarom ook goed dat in de Jaren negentig 
tot stand zal komen de herziening van de 
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rechterlijke organisatie en de betere be
werktuiging ervan: dater een overzichteltJ
ke toelstng aan internationale verdragsver
pltchltngen en daarmee 1n fetle ook aan het 
in de Grondwet neergelegde zal komen: 
en dat tenslotte de administratieve recht
spraak systematischer en meer op Euro
pese lees! geschoeid zijn beslag zal kriJ
gen. En dan heb ik nog niet gesproken 
over de belangrijke hulpmiddelen waar het 
betreft meer en beter uitgeruste politie, op
sporingsdtensten, cellen enz. enz. Neen. 
het is niet voor ntets dat de begroting van 
het departement van Justitie de komende 
jaren de snelst groetende begroting is. 

Trias Politica 
Oil alles is belangriJk: maar waarom plaats 
ik deze problematiek, die van de organen 
van de rechtspleging. respectieveliJk van 
de rechtshandhavtng, nu hter in samen
hang met de herwonnen aandacht voor 
het beginsel van de subsidiartteit en van 
de sociale vernieuwing? lk doe dat om aan 
te geven dat deze themata btJ elkaar ho
ren. Het antwoord op de vraag 'Wat ver
mag een overheid en op welk niveau van 
overhetd moe! taakvervulltng plaatsvtn
den?', vtndt ZIJn weerslag in he! werk van 
de organen van rechtspleging- zo u wilt in 
de wetshandhaving -- en het alarmstgnaal 
is dan de te kort schtetende mogelijkheid 
van wetshandhaving Weer anders ge
zegd, de wetgever is te ambilteus als de 
organen van rechtspleging het werk niet 
(Ianger) aankunnen. En datzelfde geld! na
tuurlijk heel nadrukkelijk wanneer, zoals nu 
het geval is, de begrippen mtsbruik en on
etgenlijk gebruik bij de groei van de wel
vaartsstaat, biJ de groei van de regelingen 
in het kader van de sociale markteconomte 
zo n enorme vlucht zijn gaan nemen. 

Waarom heeft de trias polltica het zo moei
lijk? Zoals vaak in het Ieven is er hier niet 
sprake van een oorzaak, maar veeleer van 
een samenlopende reeks van oorzaken. 
Zonder volledig te ziJn, moet op een aantal 
elementen gewezen worden. 
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Bij de uttbouw van de nachtwakers
staat' naar de moderne sociale markteco
nomie (de welvaartsstaat). IS btJ aile voor
delen van de sociale voorzientngen en ver
zekeringen zowel in het aspect armoede 
uti te bannen als (geltjke) kansen te bevor
deren, een proces opgetreden waarbij de 
aantallen van op voorzieningen aangewe
zen personen te hoog uttvallen en er te 
veel sprake IS van blijvende ondersteu
ntng Oil geeft budgettaire problemen en 
schaadt de integratiefunctie van de poli
tiek (alsmede de mogelijkheid isolement 
werkelijk te doorbreken) De voorzieningen 
ondersteunen de produktiviteitsgroei in de 
bedrtJven door voortdurende uttschakeling 
van wat minder produktief is: echter i11 to
taal gezten- aile bedrijven in totaal- is dat 
economisch noch soctaal aantrekkelijk. 
Het theoretisch antwoord hierop is hetzij 
gerichte en begeletde tnschakeling in de 
arbeid onder gelijktijdige groei van de be
schtkbare werkgelegenheid, dan wei in
schakeltng van op steun aangewezenen 1n 
verpltchte dienstverlening (zoals wiJ die 1n 
het Jeugdwerkgarantieplan kennen) Oeze 
brede inspanningen, respectievelijk bena
deringen kunnen complementair ZtJn, maar 
beide staten op het taboe tnzake plichten 
naast rechten. en op het fundamentele di
lemma dat de kracht van onze maatschap
piJ nu JUISt in vriJhetd en persoonlijke gemo
tiveerdheid lijkt te liggen. 

2. Een tweede kernprobleem IS gelegen 1n 
de uitholltng van de wet- en regelgevtng 
door de niet-naleving. Oit betreft zowel or
deningswetgeving (verkeer milieu) als de 
welvaartsstaatvoorzteningen. Op het eer
ste gezicht lijkt dit een zaak van 'instru
mentalisering (hoe voorkom je overtredin
gen) Bij nadere analyse bltjkt de zaak ech
ter gecompliceerder. Bij de zogenaamde 
veel voorkomende strafrechtelijke overtre
dingen hebben wij te maken met het gege
ven dat de organen van rechtspleging niet 
ingesteld zijn op de massaliteit van over
tredingen. Door dit kwantitatieve probleem 
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word! echter ook een kwalttattef dilemma 
ztchtbaar. 

BiJ het vraagstuk van de wetshandha
ving hebben theorie en prakliJk geleerd 
dat de preventieve werking van het vervoi
Qingsbeleid aandacht hoort te geven aan 
de zogenaamde bindings- en remmtngs
factoren welke leiden tot. respectteveliJk 
ruimte geven voor 'crimineel' gedrag. Wel
nu. in lijn daarmee is een gevestigde op
vatting dat zware straffen - met name 
langdurige gevangenisstraffen - wei pas
sen biJ zware vergrtJpen, echter niet bij 
Iichte. De betrokkenen raken daardoor im
mers eerder meer dan minder uit het ge
zichtsveld van de sociale controle. Deze 
visie vindt ook haar bevestiging in de te
rechte klassieke aandacht voor reclasse
rtng, herintegratie dus. Er zijn aanwijzin
gen dat deze denkwijze - naar miJn me
ntng valide als het om gevangenisstraf 
gaat- zijn doorwerking heeft daar waar 
het om strafmaat, respect1eveli]k sanctte
beletd biJ de kle1ne. respectievelijk veel 

Als wetsovertreders de 
dans ontspringen lijdt het 
recht schade. 

voorkomende cr1minaliteit gaat. Er bestaat 
derhalve 1n Nederland een neiging tot Iich
te boetes. respectieveliJk een Iichte straf
maat. Waar de rechter- terecht- het laat
ste woord heeft, betekent dit dat dit ook 
doorwerkt in de door de administratie vast
gestelde boetes, lik-op-stuk-beleid, etc. 
Deze problematiek wordt nog versterkt 
door de pakkans-theorie. Vrijwel als van-
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zelfsprekend wordt aangenomen dat het 
recht schade lijdt als sommige betrapte 
( overtredende) burgers zwaar bestraft. 
respectievelijk beboet worden, terwiJI vele 
anderen de dans geheel ontspringen. 
Uiteraard werkt deze problemat1ek ook 
door in, respectieveliJk wordt ziJ versterkt 
door het sepotbeleid. 

Deze gehele, onderling samenhangende 
problemat1ek IS opvallend weinig onder
dee! van publieke discussie. De tijd om dit 
hier uit te werken ontbreekt mij. Wei wil ik 
gezegd hebben, dat het belangrijk is on
derscheid te maken tussen 
- crirninaliteit die voortkomt uit de per

soonlijke situatie en persoonlijke proble
men van de delinquent, 

- cnminaliteit die voortkomt uit economi
sche drijfveren, en 

- criminaliteit die onmiddellijk te relateren 
is aan het wegvallen van sociale contro
le (bijvoorbeeld bekladdtng van rnuren 
en abri s). 

Het is belangrijk dit alles verder uit te die
pen: irnmers wanneer nu tegelijk wetgever 
en overheid als regelgever en ook als con
troleur met betrekking tot wetshandhaving, 
respectievelijk met betrekking tot een goe
de uitvoer1ng van de wetgeving onder de 
kritiek staat dat zij geen of onvoldoende re
gels stelt, respectievelijk onvoldoende op 
de handhaving daarvan toeziet, maar an
derzijds op hetzelfde moment de effectie
ve handhaving qua middelen niet past in 
de stand van het rechtsstaat-denken, res
pectievelijk in de binnen de organen van 
rechtspleging heersende opvattingen, 
dreigt een patstelling, die eroderend werkt 
met betrekking tot het gezag van overhe1d 
en politiek. 

Willen wij onze vrijheid waard blijven en de 
kwaliteit van de inrichting van ons land be
houden, en datzelfde geldt voor de ver
worvenheden van de sociale marktecono
mie, willen wij kortom een kwaliteitsrijke, 
pluriforme democratische samenleving. 
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waarin burgers steeds weer geintegreerd 
worden en zich daarom ook maatschap
pelijk verantwoord gedragen; willen wij dat 
alles behouden, dan is vernieuwend den
ken en zijn vernieuwende praktijken van 
de organen van rechtspleging, het corri
gerend effect op de burgers daarbiJ na
drukkelijk inbegrepen, geboden. 

De goede traditie dat juist met het oog 
op de waarden van de trias politica, op de 
scheiding van de drie machten in concrete 
gevallen wetgeving en bestuur (lees de 
politiek) volstrekt respecteert de onafhan
kelijkheid van de rechtspraak (met alles 
wat daaraan vastz1t), dreigt in de publieke 
discussie wei eens vertaald te worden in 
de gevaarlijke stelling dat de algemene 
werking van het genoemde corrigerend ef
fect van organen van rechtspleging ook 
buiten het politieke en maatschappeliJke 
debat zou moeten blijven. Oaar waar poll
tiek juist gaat over het publieke belang is 
dit een gevaarlijke stelling. Hier dreigt ver
warring. Uit elkaar moet worden gehouden 
het goede gebruik dat ambtsdragers in de 
overheid zich onthouden van kritiek op 
rechterlijke uitspraken. Van zulke kritiek 
zou immers de suggestie kunnen uitgaan 
van druk op de rechter, dan wei een aan
moediging om niet te zwaar te tillen aan 
rechterlijke uitspraken. Om d1e reden ple
gen leden van de regenng zich terecht te 
onthouden van zulke kritiek Dit goede ge
bruik moet echter goed onderscheiden 
worden van de overigens bestaande wen
selijkheid met betrekking tot de publieke 
discussie over de zwaarte van sancties in 
algemene termen. Zo'n discussie moet ge
voerd kunnen worden, al was het maar om
dat het de wetgever is die beslist over 
strafmaxima, en daarmee mede een indi
catle geeft aan de rechter van welk ge
wicht normschendingen worden geacht te 
ziJn. Die discussie behoort in een samenle
ving gemeengoed te zijn; dat beantwoordt 
ook aan de wijze waarop onafhankelijke 
rechtspraak in een democratische rechts
staat is ingebed, namelijk onderworpen 
aan het beginsel van de openbaarheid en 
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een motiveringspl1cht, juist opdat zo'n pu
blieke discuss1e kan functioneren. 

Terwijl aldus de waarde van de publieke 
discussie onderstreept wordt. is het lntus
sen ook vruchtbaar en doelmatig als hier 
geappelleerd wordt aan de eigen verant
woordelijkheid van de organen van rechts
pleging. Het zou hun bijdrage moeten zijn 
aan de maatschappelijke politiek (dat is 
een zich op het functioneren van de maat
schappiJ orienterende politiek); zoals de 
politiek primair bezig is met de sociale ver
nieuwlng en het opnieuw inhoud geven 
aan het subsidiariteitsbeginsel, maar deze 
inspanningen ook niet geheel los gezien 
kunnen worden van het goed functioneren 
van de trias politica als geheel. 

Verwarring van de rechtspleging 
3. Oeze problematiek, d1e van hoe om te 
gaan met veel voorkomende criminaliteit. 
respectievelijk overtredingen, wordt ver
scherpt, respectieveliJk moe1zamer tot een 
oplossing gebracht, omdat er ook andere 
factoren zijn d1e het werk van de organen 
van rechtspleging verzwaren. Er is een 
enorme toeneming van zaken opgetreden, 
zowel strafzaken als administratiefrechte
lijke en civielrechtelijke procedures; en dat 
zonder dat het beschikbare apparaat na
venant groeide. 

Bij dit alles is het goed te WiJzen op dne 
te onderscheiden zaken 
·- Allereerst is er de forse groe1 van de ad

minlstratieve rechtspraak. Voorbij lijken 
de mooie tijden van in het algemeen na
tuurliJk gezag van de overheid, gecom
pleteerd met een keurig kroonberoep b1j 
de Raad van State. Neen, wij groeien, in 
navolging van andere Ianden, naar een 
systeem van volwassen en volgroeide 
administratieve rechtspraak; onafhanke
lijk en in twee instanties. 

- Dan is er het gegeven dat meer zaken 
dan vroeger op het bordJe van de rech
ter gelegd worden. omdat er meer dan 
vroeger sprake IS van wetgeving, met 
geen of weinig inhoudelijke normen en 
veel vooral procedurele wetgeving. 
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waarbiJ het oordeel van de rechter. die 
zich dan moet richten op algemene be
ginselen bijvoorbeeld ontleend aan de 
Grondwet, maatgevend wordt geacht. 
Wij zien dit vooral in zogenaamde zaken 
van Ieven en dood, vragen discriminatie 
betreffend enz.; of anders gezegd 1n wat 
heet ethische zaken. Oeze ontwikkeling 
onderscheidt zich van het verleden niet 
zozeer omdat de wetgever meer dan 
vroeger op deze terreinen te kort zou 
schieten. maar omdat de samenleving 
minder dan vroeger het zelf zonder wet
geving afkan. Het normatieve op deze 
terreinen wordt zo een zaak voor de 
overheid Datzelfde geldt in relatie tot 
nieuwe med1sche technieken. Het is 
boeiend waar te nemen hoe enerzijds 
van de politiek heldere en tijdige wet- en 
regelgeving gevraagd wordt, terwiJI te
gelijk de daarvoor nodige normen vaak 
nog onvoldoende uitgekristalliseerd zijn. 
Het schaadt de politiek - als wetgever 
en als bestuur- als zij tegelijk getroffen 
wordt door het verwijt te veel en te wei
nig te doen. 

- Tenslotte wordt de uit d1t alles voortvloei
ende verzwaring van het werk van de or
ganen van rechtspleging nog geaccen
tueerd door de internationalisering van 
het recht. Toets1ng van het recht aan in
ternationale verdragen vraagt meer dan 
vroeger. WiJ zijn het stadium voorbij dat 
1nternationale verdragen vooral in hun 
pol1tieke context verstaan worden ZiJ 
worden meer dan vroeger verstaan als 
rechtsverplichtingen; vaak ook met di
recte eruit voortvloeiende rechten voor 
burgers. (Oaar waar ten aanzien van de 
nat1onale wet- en regelgeving strijdig
held of spanning waargenomen wordt. 
kan dit ook Iicht de waardering van de 
rechters voor de nationale wegeving in 
de waagschaal stellen.) Het tragische 
hierbij is, dat nogal eens gedacht wordt 
dat dit eenvoudig op te vangen is door 
zorgvuldige wetgeving, terwijl het in Ieite 
zo is. dat zorgvuldig dan of betekent 
geen regelgeving ter zake (dat ten aan-
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zien van de huidige situatie dan als ach
teruitgang, als vermindering van recht 
wordt ervaren) of het achterstellen van 
andere rechtsbeginselen (vergeiiJk biJ
voorbeeld draagkracht versus individu
alisering - welke van de twee moet in 
een concrete regeling het loodje leg
gen -), wat ook als vermindering van 
recht wordt ervaren. 

Zander over dit alles al te klagerig te doen, 
is het wei belangrijk ter zake openhartig te 
zijn; taboes ter zake te doorbreken en ver
volgens met elkaar te zien hoe het beste 
het hoofd aan deze problemen geboden 
kan worden. Daarbij is het belangriJk de 
problemen goed uit elkaar te houden. De 
werkbelasting bijvoorbeeld voortvloeiend 
uit meer administratieve rechtspraak mag 
niet verward worden met te kort schieten
de kwaliteit van de regelgeving. Oat bij 
minder sociale controle er meer zoge
naamde veel voorkomende criminaliteit is, 
valt noch aan te merken als een tekort van 
de wetgever, noch van het bestuur. noch 
van de organen van rechtspleging. Wei IS 

nodig goede samenwerking van aile drie 
om gegeven de barre feiten het goede ant
woord te geven. Oat vraagt rustige analyse 
en het achterwege Iaten van vooringeno
menheden; d1t vraagt ook het vermljden 
van te snelle conclusies. Belangrijk is ook 
dat stemmingmakerij en verwamng voor
komen worden. Zo is het niet goed dat te 
gemakkelijk de maat genomen wordt met 
betrekking tot de vraag wie werkelijk de 
kwaliteit van onze democratie, van onze 
rechtsstaat bewaakt. De bescherming van 
de burger tegen de overheid is belangrijk; 
de bescherming van de samenleving te
gen te veel overtredingen is dat evenzeer. 

4. Een geheel andersoortig probleem dat 
spanningen, frustraties en ontevredenheid 
oplevert, betreft het ambitie-niveau van 
onze rechtstaat en de daarbiJ te verrichten 
afwegingen. Hoe verhouden inspraak en 
democratisering zich tot besluitvaardig
heid? Hoe verhoudt privacy zich tot de be-
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hoefte om gegeven bestanden te gebrui
ken bij de controle op goede en correcte 
uitvoering, respectievelijk gebruik maken. 
dus toepassing van regelingen? Hoe ver
houdt recht doen aan adviesorganen en 
aan oordelen van burgers en groepen van 
burgers -de inspraak dus- zich tot een 
herkenbaar tempo waarin wet-, respeclle
veliJk wetgeving mogeliJk is? Ook hier is er 
geen reden tot dramatisering of doemden
ken. Er is wei reden onder ogen te zien dat 
het de taak van een levende democratie, 
respectievelijk een levende trias politica, 
JUist is (democratisch) de belangen ter 
zake steeds weer tegen elkaar af te wegen 
om zo tot optimale en evenwichtige resul
taten te komen. 

Verfloddering 
5. Tenslotte wil ik aandacht vragen voor 
een geheel ander vraagstuk; namelijk de 
dreigende vermenging en daarmee 
verfloddering van taken van de onder
scheiden delen van de trias politica. Een 
goed functionerende trias politica vraagt 
om een helder onderscheid van taken van 
wetgeving, van die van het bestuur en die 
van de rechterlijke macht. Gelukkig wordt 

Voorkomen moet worden 
dat wetgever, bestuur en 
rechter allen maar over 
elkaar klagen. 

ter zake al veel onderkend en verbeterd; 
vergelijk bijvoorbeeld het terugdringen 
van bestuurlijk optreden daar waar quasi
wettelijk, maar niet door wetgeving gelegi
timeerd gehandeld wordt; (weliswaar kan 
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zogenaamde pseudo-wetgevtng - het be
kendmaken van beleidsregels- n1et wor
den gemist, maar deze wordt - bijvoor
beeld via de nu in voorbereiding zijnde Al
gemene wet bestuursrecht- onderworpen 
aan een helderder JUridische inkadertng). 
Toch blijft er nog behoefte aan heldere de
marcaties. Het zou goed zijn te erkennen 
dat het te veel vragen van respectievelijk 
rechters, van wetgever en van bestuur 
veel te maken heeft met boven omschre
ven obJectieve problemen. Aileen dan kan 
voorkomen worden dat de een aileen maar 
klaagt over de ander. Met dat klagen- zelf 
ook weer leidend tot verlies aan gezag- is 
in onze democratie immers niemand ge
baat. Het moet veeleer gaan om een op
nieuw op elkaar afgestemde complemen
taire inspanning. Oat moet gebeuren op 
een moment dat onze rechtsstaat vol
groeid is (na de nachtwakersstaatvoorzie
ningen en na de welvaartsstaat hebben wij 
inmiddels in onze Grondwet en onze uit
voerende wetten opgenomen een tweede 
ronde van zogenaamde klassieke grond
rechten); op een moment ook dat onze 
rechtsstaat meer ingebed wordt in een 
Europese en internattonale context, en te
gelijk op een moment dat onze rechtsstaat 
extra belast wordt, niet aileen door nieuwe 
taken (vergelijk bijvoorbeeld het milieu), 
maar ook door het wegvallen van sociale 
controle (bindingen, remmtngen, stimulan
sen). 

Wij hebben te maken met de paradoxale 
situatie dat in de afgelopen twintig a dertig 
Jaar anomie (het negeren van gedragsnor
men) en 'Normenflut' zijn gegroeid. 

Het ene verschijnsel staat niet los van 
het andere JUist de erosie van processen 
in de samenleving waardoor mensen aan 
gedragsnormen werden herinnerd en het 
wegvallen van sociale verbanden ver
grootten het beroep op de overheid om 
met normen het gat te vullen (of zelfs meer 
te presteren dan die voorheen informele 
normering had opgeleverd) Oat de over
heid noch qua uitvoeringscapaciteit, noch 
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qua handhavingsmogelijkheden de Her
cules kan ziJn dte dit alles verricht. is ons 
duidelijk. Desalniettemin verkeren wij in 
een situatie waarin het falen van de sa
menleving zich voordoet als het falen van 
de overheid. 

De politiek doet er, geconfronteerd met 
deze situatie, goed aan langs twee sporen 
te werken: 

verbetering en verheldering van het 
functioneren van de trias politica met de 
bewerktuiging die daarbtJ hoort, en 
het opnieuw inspelen op personalisme, 
op bottom up, op het subsidiariteitsbe
ginsel, onder meer door sociale vernieu
wing 

Politiek zelf in ziJn ruime definitie- dus de 
gehele trias politica omvattend - kan het 
niet aileen af. De politiek moet daarom 
steeds meer verantwoordelijkheden willen 
delen: steunend op burgers en groepen 
van burgers, waarbiJ de maatschappiJ zo 
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functioneert, dat burgers voor zich en ge
zamenlijk hun bijdrage aan een kwalttatief 
goede samenleving leveren. Oat maant tot 
bescheidenheid in en van de polttiek; dat 
maant evenzeer tot een beleid waar1n een 
cultuur van de verantwoordelijke samenle
ving kan gedijen. 

Juts! om die kansen te geven, is het vol
gende drieluik zo belangrijk 
- hernieuwde toepassing van het subsi

diariteitsbeginsel; 
- sociale vernieuwing opdat iedere burger 

als subject gezien wordt en niet als ob
ject van (blijvende) zorg; en 

- reorganisatie en betere bewerktuiging 
van de organen van rechtspleging als
mede een aanpassing ervan aan een 
maatschappij die het veel meer dan 
vroeger zonder sociale controle moet 
doen. 
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