
Waarom een rechtsstaat ?
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Precisering van rechtsstatelijk ideaal

a) De staat bindt zich aan het recht

b) De staat bindt zich aan grondrechten

c) Recht en grondrechten zijn opgetekend

d) Het recht is bindend voor alle overheidsorganen

e) Speciaal orgaan waakt hierover
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Waarom vijf  kenmerken ?

• Het kan beperkter en het kan ruimer (“the meaning 
of  a word is its use”)

• Vaak ook “machtenscheiding” als onderdeel van de 
rechtsstaat

• Hier: geïmpliceerd in de toepassing door de rechter. 
Toetsing → Onafhankelijke rechter

• Soms ook “intermediaire structuren” onderdeel van 
“rechtsstaat”
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Elementen rechtsstaatsbegrip 

afzonderlijk behandeld

Ad a) de staat onder het recht: legaliteitsbeginsel

Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan 

voorafgegane strafwettelijke bepaling

Art. 1 Sr. en art. 16 Gw.
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Maar recht moet ook voldoen aan 

een bepaalde “kwaliteit”

(1) Algemene regels

(2) Inhoud kenbaar

(3) Geldend voor toekomstige gevallen

(4) Begrijpelijk

(5) Niet contradictoir

(6) Navolgbaar

(7) Niet te veranderlijk

(8) Worden toegepast
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Deze beginselen: “morality of  law” 

(L.L. Fuller)

• Het is de “moraal” die het recht mogelijk maakt

• De deugdelijkheidseisen die men aan recht moet 

stellen

• Zonder die “moraal”, geen recht
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Ad b Staat gebonden aan 

grondrechten

• Men kan blijven staan bij het legaliteitsbeginsel

• Amerikaanse benadering: ook subjectieve rechten 

toekennen aan het individu

• Ook Van den Bergh ziet grondrechten als 

onaantastbare basis van het recht (zij het niet 

onveranderbaar)
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Grondrechten: religieus en seculier

• Religieuze conceptie 

van grondrechten

• Goddelijke 

bevelstheorie van de 

moraal

• Sinaï-model

• Seculiere conceptie van 

grondrechten

• Humanistisch 

natuurrecht

• Grotius

• G. Noodt
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Tegenover Fuller staat Austin

Austin:

“The most pernicious laws, and therefore those which 

are most opposed to the will of  God, have been and are 

continually enforced as laws by judicial tribunals.”
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Vervolg

“Suppose an act innocuous, or positively beneficial, be 

prohibited by the sovereign under the penalty of  death; 

if  I commit this act, I shall be tried and condemned, 

and if  I object to the sentence, that it is contrary to the 

law of  God (...) the court of  justice will demonstrate 

the inconclusiveness of  my reasoning by hanging me 

up, in pursuance of  the law which I have impugned the 

validity.”
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Vervolg

“An exception, demurrer, or plea, founded on the law 

of  God was never heard in a Court of  Justice, from the 

creation of  the world down to the present moment.”
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Ad 3 Optekening hogere recht

Het woord “constitutionalisme” kan betekenen: 

optekening van hoger recht

Maar ook: wens om staat te beperken door het recht

Nu in eerste betekenis
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Grondwetten

Bevatten:

Organisatierecht van de staat

Individuele rechten van de burgers tegenover de staat
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Soorten grondwetten: “flexible” en 

“rigid”

Flexibel: grondwettelijk recht is grenzeloos 

wijzigbaar

Rigid: bepaalde instituties beschermen tegen de 

waan van de dag
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James Bryce over “rigide grondwet”

“It is a recognition of  the truth that 
majorities are not always right, and 

need to be protected against 
themselves by being obliged to 
recur, at moments of  haste or 

excitement, to maxims they had 
adopted at times of  cool 

reflection.”
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Van den Bergh: voorstander rigide 

constitutie

Wat was de waarde die Van 

den Bergh wilde beschermen 

tegen de waan van de dag?

De democratie zelf  !

Democratie mag niet met 

helft + 1 worden afgeschaft.
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Ad e Rechterlijke toetsing
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Vervolg

Between these alternatives there is no middle ground. 

The Constitution is either a superior paramount law, 

unchangeable by ordinary means, or it is on a level with 

ordinary legislative acts, and, like other acts, is alterable 

when the legislature shall please to alter it.
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Vervolg

If  the former part of  the alternative be true, then a 

legislative act contrary to the Constitution is not law: if  

the latter part be true, then written constitutions are 

absurd attempts on the part of  the people to limit a 

power in its own nature illimitable.
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De hegemonie van de democratische 

rechtsstaat

De democratische rechtsstaat is:

Het ACP van de moderniteit

ACP (vrij naar AMP): Algemeen Constitutioneel 

Patroon ….

Van de moderniteit
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Fukuyama’s idee van “contradicties”

Zijn er contradicties in het ACP ?

(1) Verschansing

(2) Toetsing
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Over verschansing

Edmund Burke Thomas Paine
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Over toetsing

William Brennan Jeremy Waldron
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Oplossingen voor de contradicties

a. Rechterlijke terughoudendheid (minder vrije 

interpretatie)

b. Legislatieve terughoudendheid (minder proliferatie 

van rechten)
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Fukuyama en Huntington vergeleken

• Er is wel degelijk een strijd (  H)

• Maar het is meer ideologische strijd dan tussen 
beschavingen ( F)

• Het model van de democratische rechtsstaat is 
legitiem en universeel ( F)

• Maar het zal nog niet zo eenvoudig zijn anderen 
daarvan de overtuigen ( H)
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Verdediging van democratie

• Democratie kan “weerbaar” en “weerloos” zijn

• Om in de “clash of  ideologies” te overleven zal de 

democratie zich “weerbaar” (“militant”) moeten 

opstellen
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Lucebert of  Van den Bergh?
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