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DE TEMPORELE DIMENSIE VAN DE 
RECHTSSTAAT
Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag van de 
Raad van State

Maurice Adams*

In het eerste, meer beschouwende, hoofdstuk van het Jaarverslag van de Raad van 
State, worden actuele politieke en bestuurlijke ontwikkelingen geduid in het licht van 
de waarden en vereisten van rechtsstaat. In dit artikel wordt naar aanleiding van de 
publicatie van het Jaarverslag de relatie tussen deze waarden en vereisten en het 
tempo waarmee politieke en bestuurlijke actoren handelen, gethematiseerd.

I
Wie belangstelling heeft voor de Haagse wet
gevings en reguleringspraktijk, doet er verstandig 
aan het Jaarverslag van de Raad van State te lezen. 
Met name in het eerste, meer beschouwende, hoofd
stuk worden politieke en bestuurlijke ontwikkelingen 
geduid, zoals die zich vertalen in reguleringsbeleid. 
De Raad gebruikt daarvoor de democratische rechts
staat als kader, en hanteert een penseel met een 
brede toets. Toch resulteert dat meestal, ook dit jaar, 
in een herkenbaar portret. In deze bijdrage schets ik 
de krachtlijnen van het eerste hoofdstuk van het Jaar
verslag 2015 (paragraaf I), gevolgd door een korte 
algemene weergave van opvattingen over rechtssta
telijkheid (paragraaf II). Vervolgens ga ik aan de hand 
van onderdelen van het Jaarverslag dieper in op wat 
ik maar de temporele dimensie van de rechtsstaat 
noem (paragraaf IIIVI).

In de meest recente versie van het 
Jaarverslag exploreert de Raad 
van State de spanning tussen 
rechtszekerheid en de wijze 
waarop door middel van wetgeving 
en regulering wordt gereageerd op 
maatschappelijke veranderingen

In de meest recente versie van het Jaarverslag explo
reert de Raad in het openingshoofdstuk1 de spanning 
tussen rechtszekerheid en de wijze waarop door mid
del van wetgeving en regulering wordt gereageerd 
op maatschappelijke veranderingen.2 Eerste lezing 

ervan zou er vooral een zekere romantiek in kunnen 
doen ontdekken, en heimwee naar een tijd waarin 
het politiek en bestuurlijk handelen nog bedachtzaam 
en voorspelbaar was, dringt zich op. Er wordt een 
veranderend politiek ‘bedrijf’ in kaart gebracht: voort
varende besluitvorming wordt vandaag de dag vorm
gegeven door middel van vergaande (sub)delegatie 
en decentralisatie van regelgeving, en een genereus 
gebruik van afwijkings of experimenteerbepalingen.3 
De Raad waarschuwt, want de behoefte aan daad
kracht kannibaliseert op juridische zorgvuldigheid 
en overtuigingskracht. ‘Bij vergaande delegatie en 
subdelegatie van regelgeving verliezen de Staten
Generaal hun betrokkenheid bij de totstandkoming 
van wetgeving’, en ‘In de praktijk is de neiging […] 
groot om, bij gebleken behoefte aan vernieuwing, 
bestaande afwijkings en experimenteerbepalingen 
breed te gaan gebruiken voor alternatieve regels. 
Dit kan de rechtszekerheid die wetgeving beoogt te 
bieden, aantasten.’4 Of nog: 

‘Een [...] bezwaar tegen het nauw laten meebewegen van regelge
ving met maatschappelijke veranderingen, is dat de regels dan hun 
functie van houvast verliezen. Regels bieden minder maatschappelijke 
zekerheid als zij na korte tijd weer veranderen. [...] Het schaadt de 
eerbied voor de normerende betekenis van wetgeving. Burgers zullen 
minder geneigd zijn om nieuwe belastende regels na te leven. Men zal 
afwachten om te zien of ze niet snel weer veranderen.’5 

Vroeger was dat blijkbaar allemaal beter op orde.
Wie het hoofdstuk een tweede maal leest beseft 

echter dat het bedrijven van romantiek niet alleen de 
bedoeling van de Raad kan zijn geweest. Want hoe
wel de stijl van het Jaarverslag ouderwets plechtsta
tig is, gaat het er niet om te pleiten voor herstel van 
de goede oude tijd: maatschappelijke verandering 
mag en kan niet worden gefnuikt, en politiekbestuur
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hoogleraar Encyclopedie 
van het Recht en hoogleraar 
Democratie en Rechtsstaat 
(leerstoel vfonds) aan Tilburg 
Law School. De collega’s 
E.M.H. Hirsch Ballin, G.J. 
Leenknegt en R. Passchier 
dank ik voor hun commentaar.

1 Met naar ik aanneem de vice
president als hoofdauteur. Tot 
2010 werd het eerste hoofd
stuk van het Jaarverslag van 
handtekening voorzien door 
toenmalig vicepresident mr. 
H.D. Tjeenk Willink. Sinds het 
aantreden als vicepresident 
van mr. J.P.H. Donner is dat 
niet meer het geval. Sugge
reert dit een door de Raad 
van State als geheel gedra
gen beschouwing? Terzijde: 
de Raad zelf gebruikt conse
quent en begrijpelijkerwijze 
de spelling uit de Wet op 
de Raad van State (1962): 
vicepresident. Taalkundig 
correct zou momenteel zijn: 
vicepresident.

2 ‘De Raad in de Staat’, in Jaar
verslag Raad van State 2015, 
Den Haag 2016, p. 921. Zie 
hierover ook de analyse van 
S. Zouridis, W. Wieringa & 
B. Niemeijer, ‘De rechtsstaat: 
van sluitpost naar “Leitmotiv”’, 
NJB 2016, p. 13371342.

3 ‘De Raad in de Staat’, 
p. 1416 (met voorbeelden).

4 ‘De Raad in de Staat’, 
p. 1415.

5 ‘De Raad in de Staat’, 
p. 1415.
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lijke daadkracht is zeker vandaag wezensnoodzakelijk 
voor een samenleving die niet met de rug naar de 
toekomst wil staan. Wel is het belangrijk op de span
ningen te wijzen die een nieuwe politieke dynamiek 
blijkbaar met zich brengt. Want ‘[i]n het streven om 
van het “badwater” van verouderde, overbodige of te 
gedetailleerde regelgeving af te komen, moet worden 
opgepast niet het “kind van de essentie en waarden 
van de rechtsstaat” te verliezen’.6 ‘[B]etrouwbare be
stendigheid én sociale dynamiek’7 moeten met elkaar 
in evenwicht zijn om te voorkomen dat matige wetge
vingskwaliteit leidt tot een ‘structurele krachtmeting 
tussen rechter en bestuur en wetgever’.8 De Raad 
zegt echter nergens: ‘Niet doen!’, maar wel: ‘Let op!’. 
Dat lijkt me tevens een interessante uiting van insti
tutioneel zelfbegrip: want hoewel er klare taal wordt 
gesproken, stelt de belangrijkste wetgevingsadviseur 
van de regering en StatenGeneraal zich daarmee in 
zekere zin terughoudend op. Een oplossingsrichting 
wordt ten slotte gesuggereerd: als de maatschappe
lijke omstandigheden en politiekbestuurlijke zeden 
onvermijdelijk veranderen, dan moet juridische kennis 
en ‘gevoel voor de rechtsstaat’ daarop worden 
afgestemd; betere borging daarvan – in casu: meer 
betrokkenheid van juristen – op het moment van 
politiekbestuurlijk overleg zelf is het devies.9

Hoewel er klare taal wordt 
gesproken, stelt de belangrijkste 
wetgevingsadviseur van de 
regering en StatenGeneraal 
zich daarmee in zekere 
zin terughoudend op

II
Wie over de rechtsstaat leest, ontdekt al snel dat het 
om een begrip gaat dat nauwelijks nadere toelich
ting nodig lijkt te hebben. Want wie is er nu tegen 
de rechtsstaat? Desondanks leidt die rechtsstaat 
tot debat en stevige verschillen van inzicht, steeds 
vaker zelfs: ‘Uw rechtsstaat is de mijne niet!’ Eigenlijk 
is dat niet zo verrassend, het gaat immers om een 
begrip of concept waarop eenieder al snel de eigen 
goede bedoelingen projecteert. Het innemen van 
een standpunt erover is voor de deelnemers aan 
het debat daarom ook geen vrijblijvende kwestie: 
ze hechten sterk aan de waarde(n) waarmee ze die 
rechtsstaat associëren, en elementen ervan die door 
de enen als essentieel worden ervaren, zijn voor de 
anderen eerder marginaal of zelfs volstrekt irrelevant. 
Dat maakt het begrip niet noodzakelijk onhanteer
baar, maar het is wel goed om te zeggen waar we op 
doelen wanneer we het bezigen. Een mooi overzicht 
van de verschillende opvattingen biedt Tamanaha, 
die thin en thick conceptions van de rule of law op 
een continuüm plaatst:10 beginnend met formele 
opvattingen die steunen op legaliteit (de overheid 
die gebonden is aan maat en regel), ziet hij ook meer 
materiële opvattingen, dat wil zeggen opvattingen 
die klassieke fundamentele rechten garanderen, of 
tevens de menselijke waardigheid (gelijkheid), of die 
zelfs een verregaande opvatting over sociale grond
rechten incorporeren.11

Wie over de rechtsstaat leest, 
ontdekt al snel dat het om een 
begrip gaat dat nauwelijks 
nadere toelichting nodig lijkt 
te hebben. Want wie is er 
nu tegen de rechtsstaat?

III
Uit het Jaarverslag 2015 valt tevens een wat minder 
expliciete dimensie van rechtsstatelijkheid af te 
leiden. De aandacht ervoor is inderdaad wat subtiel, 
en reikt verder dan de Haagse wetgevings en 
reguleringspraktijk alleen. Het gaat om een dimensie 
die door vrijwel iedere gangbare opvatting van 
rechtsstatelijkheid snijdt, maar die veelal impliciet 
blijft in de discussie daarover en die ook ontbreekt in 
gezaghebbende overzichten zoals die van Tamanaha. 
Het is een manier van kijken, noem het een lens, 
die zichtbaar kan maken wat anders niet vanzelf
sprekend wordt geconstateerd, en heeft betrekking 
op de relatie tussen rechtsstatelijke normen en het 
tempo waarmee politieke en bestuurlijke actoren 
handelen.

Zelf zegt de Raad het als volgt: 

‘In Nederland is er vanouds naar gestreefd om de aandacht voor 
verschillende belangen en waarden structureel in het besluitvor
mingsproces een plaats te geven, juist om een structurele kracht
meting tussen rechter en bestuur te voorkomen. Onder druk van de 
behoefte aan voortvarende besluitvorming en het vinden van politiek 
en maatschappelijk draagvlak daarvoor, schuiven de onderscheiden 
fasen van de besluitvorming in elkaar. Hierbij gaan politiekbestuur
lijke overeenstemming en juridische besluitvorming steeds meer 
samenvallen. Waar voorheen het juridisch, praktisch en bestuurlijk 
haalbare en mogelijke werd verkend om op basis van de uitkomst 
tot politieke keuzen te komen, gaat thans politieke overeenstemming 
vaak vooraf aan toetsing van wat rechtens en praktisch mogelijk 
en haalbaar is. Eerst worden afspraken gemaakt waarna juridische 
en praktische bedenkingen steeds minder zwaar gaan wegen dan 
de vaak moeizaam bereikte overeenstemming. Deze wordt dan 
onaantastbaar.’12

Indien met dit citaat de Haagse politieke en bestuur
lijke temperatuur goed wordt weergegeven, rijst 
als vanzelf de vraag hoe het komt dat we worden 
geconfronteerd met een haastige politiek (neutraal 
‘voortvarende besluitvorming’ genoemd)? De Raad 
gaat er niet op in, en dat lijkt me ook niet vanzelf
sprekend zijn taak te zijn. Relevant is de vraag des
ondanks. Want politieke activiteiten zijn weliswaar 
de meest zichtbare manifestaties van het openbare 
leven, ze zijn vooral ook het eindproduct van andere 
– vaak minder zichtbare – sociale processen.13 Het 
noemen van een symptoom is anders gezegd één 
zaak, de oorzaak van het probleem duiden is des
ondanks noodzakelijke voorwaarde om het gesprek 
over de oplossingsrichting überhaupt te kunnen 
aangaan.

Hoe komt het dat we 
worden geconfronteerd met 
een haastige politiek?

6 ‘De Raad in de Staat’, p. 20.
7 ‘De Raad in de Staat’, p. 17.
8 ‘De Raad in de Staat’, p. 12.
9 ‘De Raad in de Staat’, p. 21.
10 Over de frase rule of law, en 

de verhouding met (opvat
tingen over) rechtsstaat en 
état de droit, zie onder meer 
R. Grote, ‘Rule of Law, 
Rechtsstaat and État de 
droit’, in: C. Starck (red.), 
Constitutionalism, Univer
salism and Democracy. A 
comparative analysis, Baden
Baden: Nomos Verlag 1999, 
p. 269306 en M. Loughlin, 
Foundations of Public Law, 
Oxford: Oxford University 
Press 2010, p. 312341.

11 B.Z. Tamanaha, On the 
Rule of Law. History, 
Politics, Theory, Cambridge: 
Cambridge University Press 
2004, p. 91113. Zie verder 
J. Møller & S.E Skaaning, 
‘Systematizing Thin and Thick 
Conceptions of the Rule of 
Law’, Justice System Journal 
2012, afl. 2, p. 136153. 
Maar zie ook de zogenaamde 
Venetiëcommissie die zich 
met een visie op de rechts
staat identificeert die ook 
in de meer maximale (thick) 
classificatie van Tamanaha 
terugkomt. Het gaat dan 
om normen als legaliteit en 
transparante rechtsvorming, 
rechtszekerheid, toegang tot 
een onafhankelijke rechter, 
respect voor mensenrechten, 
en gelijkheid en nondiscrimi
natie. Zie European Commis
sion for Democracy through 
Law, Report on the Rule 
of Law, Strasbourg, CDL
AD(2011)003rev, april 2011.

12 ‘De Raad in de Staat’, p. 20.
13 Vgl. J. Ortega y Gasset, De 

opstand van de massamens, 
Rotterdam: Lemniscaat 
2015, p. 110 (oorspronkelijk 
in 19291930 verschenen in 
Spanje als feuilleton in een 
krant, en vervolgens als boek 
gepubliceerd in 1930).

14 Het gaat om een besluitvor
mingsstrategie die de laatste 
decennia ook wel consensus 
of polderdemocratie wordt 
genoemd en die als een 
erfenis van de verzuiling kan 
worden begrepen (waarover 
het werk van de Nederlands
Amerikaanse politicoloog A. 
Lijphart), maar waarvan ook 
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IV
De Nederlandse politieke en bestuurlijke besluit
vormingsprocessen kenmerken zich al sinds lang als 
een kwestie van schikken en plooien, als proces
sen waarbij onder de vele partners die het politiek
bestuurlijke leven rijk is een zekere common ground 
wordt gezocht en compromissen worden gesloten, 
en als een systeem waarbij er een gerichtheid op een 
duurzaam resultaat bestaat.14 Belangrijk is dat daarbij 
de tijd wordt genomen om de genoemde compromis
sen te vinden en om vele belangen op een beheerste 
wijze te integreren in het politiekbestuurlijke debat. 
Het officiële Haagse systeem van regulerende 
besluitvorming begeeft zich daarbij ook in de vele 
informele arena’s en zalen – ook wel eens achter
kamertjes genoemd – die de Hofstad rijk is.

In een dergelijk politiek systeem bestaat er een 
complexe verhouding tussen distantie, vertrouwen 
en verantwoording.15 Distantie is belangrijk omdat 
er tussen ‘geregeerde’ en ‘regeerder’ – tussen 
burger, politicus of bestuurder – afstand bestaat 
en ook moet bestaan. De regeerder heeft immers 
speelruimte nodig om te kunnen onderhandelen en, 
inderdaad, de vermelde compromissen te sluiten. 
Dat impliceert hier twee dingen: in de eerste plaats 
is die afstand nodig om het zogenaamde middenveld 
als schakel en drukregelaar te laten fungeren tussen 
staat (politiek), markt (economie) en bevolking.16 Het 
idee is dat daarmee de agendasetting kan aansluiten 
bij wat er onder de bevolking leeften om vervolgens 
te kunnen zeven en trancheren wat er aan politieke 
besluitvorming zal plaatsvinden. Maar tegelijkertijd, 

en in de tweede plaats en hier belangrijk, creëert die 
afstand de mogelijkheid, ook in temporele zin (niet 
alleen haastpolitiek!), om te bemiddelen tussen het 
algemene en abstracte enerzijds, en het bijzondere 
en concrete anderzijds; tussen de lange en korte 
termijn, of tussen de ‘volonté générale’ en de ‘volonté 
de tous’. Het juridisch haalbare krijgt daardoor ook de 
gelegenheid onderdeel te zijn van de afwegingen die 
(moeten) worden gemaakt. Vertrouwen is van belang 
omdat de regeerder deze bemiddelende rol alleen 
maar kan invullen als hij daarvoor het vertrouwen ge
niet van de geregeerden. In deze zienswijze verschil
len democratische instellingen van andere instellingen 
doordat het gezag ervan ultiem afhangt van het ver
trouwen van de kiezers. En ten slotte is ook verant
woording van belang, opdat de regeerder vervolgens 
bij verkiezingen kan worden beoordeeld op de wijze 
waarop verantwoordelijkheid werd genomen.

Belangrijk is dat de tijd wordt 
genomen om compromissen te 
vinden en om vele belangen op 
een beheerste wijze te integreren 
in het politiekbestuurlijke debat

Deze (toegegeven: generiek geschetste) politiek
bestuurlijke cultuur17 wordt al een heel aantal jaren 
ook wel smalend een regentendemocratie genoemd; 

wordt aangenomen dat die 
terug gaat op de besluitvor
mingscultuur in de Republiek 
der Zeven Verenigde Neder
landen. Hierover beeldend 
mijn Tilburgse collega F. 
Hendriks, Vitale democratie. 
Theorie van democratie in 
actie, Amsterdam: Amster
dam University Press 2006, 
p. 81 e.v. Tevens S. Koenis, 
Het verlangen naar cultuur. 
Nederland en het einde van 
het geloof in een moderne 
politiek, Amsterdam: Van 
Gennip 2008, p. 28 e.v.

15 Zie D.H.M. Meeuwissen, 
Capita Selecta van Rechts
filosofie, Groningen: Univer
sity Press 2002, p. 208211. 
Vgl. tevens M. Adams, Recht 
en democratie ter discussie. 
Essays over democratische 
rechtsvorming, Leuven: 
Universitaire Pers 2006, 
p. 3637.

16 L. Huyse, De democratie 
voorbij, Leuven: Van Hale
wyck 2014, p. 46.

17 Die overigens in de een of 
andere variant ook elders 
terug te vinden is. Hendriks 
geeft voorbeelden: Duitsland, 
België, Japan, de Euro
pese Unie. Hendriks 2006, 
p. 9294.

Foto: Marten Hoogstraat (www.whiteframe.nl) | © Ars Aequi
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smalend, omdat voor velen niet meer duidelijk lijkt 
wie die ‘stroperige en weinig transparante regenten’ 
(elite) eigenlijk nog juist vertegenwoordigen. Onder 
de bijtende en verwijtende vigeur van een gebrek aan 
politieke aandacht voor de ‘echte problemen’ (anti
establishment retoriek), wordt de politieke elite en 
haar elitaire politiek tegenover de gewone burger, de 
volksmens, geplaatst: als tegenstander.18 Zorgelijk en 
zuinig constateert de Raad van State dat ‘het functio
neren van de vertegenwoordigende democratie ter 
discussie [staat] doordat groepen kiezers zich daarin 
niet meer herkennen en omdat bij voortgaande po
litieke fragmentatie het scheppen en behouden van 
politieke meerderheden steeds moeilijker wordt.’19

De Duitse socioloog Hartmut Rosa verklaart deze 
gemoedstoestand vanuit wat hij de acceleratie van 
het sociaalmaatschappelijke leven noemt, als gevolg 
waarvan ‘the time of modern politics has run out’.20 
Hedendaagse politieke systemen steunen op de 
vooronderstelling dat de daarbij horende besluitvor
mingsprocessen in evenwicht zijn met het ritme en 
tempo, en de duur en sequentie van technologische, 
economische en maatschappelijke ontwikkelingen 
– denk aan Uberpop, Airbnb, bitcoin en andere 
blockchain technologies, biotechnologie en milieu
problemen, en internationaal terrorisme en criminali
teit. Maar de politiek kan die ontwikkelingen steeds 
minder bijbenen en nog minder sturen, en democra
tische controle staat onder meer als gevolg daarvan 
onder druk. Bovendien hebben steeds vaker niet de 
(nationale) overheden en politieke instellingen de 
macht, maar vooral verzelfstandigde of geprivatiseer
de ‘overheidsbedrijven’, multinationale ondernemin
gen, de internationale economie en de industrie. En 
die (al dan niet internationale) economie kent geen 
burgers, slechts consumenten en hun markten.21 

De politiek kan de ontwikkelingen 
steeds minder bijbenen en nog 
minder sturen, en democratische 
controle staat onder meer als 
gevolg daarvan onder druk

De besluitvormingselite verplaatst zich dus, van 
politiek naar economie, en van het publieke naar het 
private domein; staat, markt en samenleving lijken 
steeds meer uit evenwicht. Als gevolg daarvan is de 
politiek zelf ook aan het ‘vermarkten’, is althans het 
marktprincipe de schaduwgezel van de democra
tische rechtsstaat geworden.22 Helaas verhouden 
die zich niet noodzakelijk goed tot elkaar. Een en 
ander manifesteert zich in een politiek taalgebruik dat 
ervan uit lijkt te gaan dat democratie een wedloop 
is, waarbij de tegenstander moet worden verslagen. 
Het sluiten van bijvoorbeeld compromissen is dan 
inderdaad een vorm van verraad, en een oproep tot 
redelijkheid wordt moeilijker dan voorheen gehoord 
of gefaciliteerd. Maar het toont zich tevens in het 
verdwijnen van het politieke midden en in een roep 
om meer directe democratie; in het bedrijven van fact 
free politics; in zwevende kiezers en het varen op 
permanente peilingen; in een overmatige aandacht 
voor politieke incidenten en kortetermijnoriëntatie; 
in een politiekbestuurlijk taalgebruik dat vrijwel ex

clusief instrumenteel is en dat het overwegend heeft 
over ‘efficiëntie’, ‘doelmatigheid’, en in ferme taal die 
politieke daadkracht wil bevestigen. En ook in een op 
snelheid gericht besluitvormingsproces.

Het publieke en politieke debat 
wordt inmiddels door een 
openheid en snelheid gekenmerkt 
die zijn weerga niet kent

De opkomst van internet, en een daarbij horende 
mediacultuur, speelt hierbij een belangrijke rol, heeft 
zelfs een multiplier effect. In ieder geval wordt het 
publieke en politieke debat inmiddels door een 
openheid en snelheid gekenmerkt die zijn weerga 
niet kent. In een interview bij gelegenheid van zijn 
afscheid als president van de Hoge Raad, betrok 
Corstens deze nieuwe openheid tevens op het 
functioneren van het parlement: 

‘Vroeger moest opwinding eerst het filter van de pers passeren. Dat 
is afgelopen. Door het internet kan iedereen van alles naar buiten 
brengen. Ook het parlement fungeert steeds minder als filter. Vroeger 
ging het om het dempen van maatschappelijke onrust, nu is er steeds 
vaker sprake van het vergroten ervan. Parlementariërs nemen niet 
meer een zakdoek maar liever een luidspreker voor de mond.’23 

De media zelf hebben in een sterk gefragmenteerde 
en concurrerende markt trouwens meer belangstel
ling in de burger als consument (wat hem of haar 
interesseert) dan in een discussie over het alge
meen belang.24 En ook dat plaatst grote druk op het 
politiekbestuurlijke handelen.

Vanuit het perspectief dat hierboven werd gehan
teerd zou je kunnen zeggen: de distantie is verdwe
nen, het vertrouwen wordt niet meer gegeven en 
de verantwoordingsmechanismen veranderen. Het 
beeld van een instabiel en zoekend politiek systeem 
overheerst.

V
En zo komen in de gedaanten van tempo en tijd de 
waarden van de rechtsstaat steeds beter in beeld. 
De eerder aangehaalde Hartmut Rosa zet vooral in 
op rechtszekerheid: bestuurlijkpolitieke daadkracht 
is weliswaar wezensnoodzakelijk voor een overheid 
om als legitiem te worden ervaren, maar er zal ook 
een ‘steering framework’ moeten zijn dat justitiabelen 
voldoende rechtszekerheid biedt.25 Legislaturen of 
regeringen zijn op dat spanningsveld afgestemd: 
die krijgen immers meestal vier of vijf jaar de tijd zich 
waar te maken. Rosa neemt echter ook een tendens 
waar die de Raad van State onder de noemer van 
‘voortvarende besluitvorming’26 omschrijft, namelijk 
het vervangen van formele wetgeving door ‘(exe
cutive) orders and to “evacuate” [formal laws] of 
material content in favor of more contentvariable 
procedural determinations, frameworks, or guidelines 
(Rahmenordnungen).’27 De toonzetting van de Raad 
is wat dit aspect betreft echter net wat sterker dan 
die van Rosa, want de rechtsstaat zal weliswaar tot 
verstarring leiden als democratische besluitvorming 
het recht niet kan wijzigen, maar ‘een democratie die 
geen rechtsstaat is, [leidt] tot willekeur van wisselen

18 Zie verder M. Adams, 
‘Populisme en parlementaire 
democratie’, Rechtsfilosofie 
en Rechtstheorie 2008, 
p. 267277.

19 ‘De Raad in de Staat’, p. 12.
20 H. Rosa, Social Acceleration. 

A New Theory of Modernity, 
New York: Columbia Univer
sity Press 2013, p. 267.

21 Benjamin Barber wijst er in 
die context op dat democra
tieën weliswaar belangstel
ling hebben voor markten, 
maar dat markten dat niet 
noodzakelijk hebben voor 
democratieën. Zie B. Barber, 
Jihad vs. McWorld, New 
York: Times Books 1995, 
p. 243.

22 Vgl. F. Zakaria, De toekomst 
van de vrijheid. De para
doxen en schaduwzijden 
van democratie, Amsterdam: 
Contact 2004, p. 207.

23 ‘Barmhartigheid is uit de 
mode’, NRC 20/21 decem
ber 2014 (bijlage Weekend), 
p. 6.

24 Tjeenk Willink constateerde 
dit in 2010 treffend in zijn 
laatste Algemene beschou
wingen bij het Jaarverslag 
van de Raad van State. Zie 
H.D. Tjeenk Willink, Niet de 
beperking, maar de ruimte. 
Beschouwingen over demo
cratie en rechtsstaat, Den 
Haag: Boom 2012, p. 25.

25 Rosa 2013, p. 252253.
26 Zie hiervoor onder III.
27 Rosa 2013, p. 254.
28 ‘De Raad in de Staat’, p. 12.
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de meerderheden en van tijdelijke oplossingen boven 
duurzame bescherming van verwachtingen.’28 In een 
gelijkaardige geest wees ook Hirsch Ballin er in zijn 
Rechtsstaatlezing uit 2013 op dat het versnelde en 
verhevigde proces van politieke meningsvorming een 
directheid heeft gekregen waarin voor reflectieve 
argumentatie geen ruimte meer is. En daarbij heeft 
het pure meerderheidsdenken de wind zozeer in 
de rug gekregen dat het aan de kracht daarvan lijkt 
overgeleverd.29 In een dergelijke cultuur is er weinig 
aandacht voor wat de essentie van de rechtsstaat is, 
namelijk ‘machts en krachtsverhoudingen te ordenen 
in verhoudingen waarin afzonderlijke personen, min
derheden, immateriële belangen en zwakke krachten 
ook tot recht kunnen komen. Zo telt niet slechts het 
recht van de sterkste of de wil van de meerderheid’.30 
Aldus opnieuw de Raad van State.

VI
Wat ik de temporele dimensie van de rechtsstaat heb 
genoemd, is natuurlijk geen eenduidige categorie. 
De focus van haast en acceleratie die hier naar 
aanleiding van het Jaarverslag van de Raad van State 
centraal stond – de rechtsstaat moet geen ‘sluitpost’ 
worden in het giftige mengsel dat ‘het streven naar 
resultaat, snelheid en draagvlak’31 kan zijn – is niet 
de enige manier waarop de spanning tussen tijd en 
rechtsstaat zich manifesteert. Tijd is als zelfstandige 
waarde slechts van relatief rechtsstatelijk belang, is 
althans altijd contingent. Zo kan ‘polderen’ tevens tot 
ontwrichtende vertraging leiden, of tot niet aanvaard
bare verdunning van een politiek besluit; wie zucht 
onder de onderdrukking van een dictatoriaal regime 
wil de rechtsregels die dat regime bevestigen zo 
snel mogelijk de deur uit. En wie zich geconfronteerd 
weet met slepende procedures, ziet graag artikel 6 
EVRM in het vizier verschijnen. Voortvarend handelen 
kan in ieder geval ook een rechtsstatelijke deugd 
zijn.32

29 E.M.H. Hirsch Ballin, De 
Grondwet in politiek en sa
menleving, Den Haag: Boom 
Lemma uitgevers 2013, p. 17.

30 ‘De Raad in de Staat’, p. 18.
31 ‘De Raad in de Staat’, p. 21 

(cursivering toegevoegd).
32 De situatie in Polen met 

betrekking tot het Consti
tutioneel Tribunaal is een 
indrukwekkend voorbeeld 
van hoe de regering zowel 
versnellings als vertragings
technieken hanteert om onder 
het mom van democratie 
de rechtsstaat om zeep te 
helpen. Hierover M. Adams & 
E. van Vugt, ‘Het EUrechts
staatmechanisme en Polen’, 
NJB 2016, p. 11841191.

33 Volgens de Raad vooral 
op departementaal niveau: 
‘Binnen de departementen 
is de verantwoordelijkheid 
bij de voorbereiding van 
maat regelen en beslissingen 
verder verschoven naar 
beleidsafdelingen; afdelingen 
wetgeving en juridische zaken 
dienen te vaak nog slechts 
om het juridisch toilet te 
verzorgen van beleidskeuzen 
die elders gemaakt zijn.’ Zie 
‘De Raad in de Staat’, p. 21.

34 Voor meer details, zie Zou
ridis, Wieringa & Niemeijer, 
NJB 2016, p. 13371342.

35 Een devies dat ook als rode 
draad door de beschouwin
gen van Tjeenk Willink loopt. 
Zie Tjeenk Willink 2012, 
p. 426. Zie tevens M. Adams 
‘Multiple politica en tegende
mocratie’, NJB 2016 (nog te 
verschijnen).

Daarmee is de cirkel in zekere zin rond, en dat brengt 
ons weer bij de suggestie van de Raad van State zelf, 
namelijk dat meer en betere juridische kennis moet 
worden geborgd voordat onomkeerbare politieke 
of bestuurlijke besluiten worden genomen.33 Dat is 
zeker belangrijk, ook omdat rechtsstatelijke gevoelig
heid – wat overigens niet hetzelfde is als juridische 
vaardigheid – onder juristen bekend mag worden 
gehoopt; iemand moet wijzen op potentiële proble
men ter zake. Zouridis c.s. nuanceren en kwalificeren 
de analyse en het advies van de Raad van State, en 
bepleiten wat dit aangaat een gecombineerde reflec
tieve, institutionele en professionele strategie.34 

Maak plaats voor open politiek 
en maatschappelijk debat, maar 
koester gelijktijdig onafhankelijke 
instituties die kunnen faciliteren 
tussen continuïteit en verandering

Maar het koesteren van institutionele structuren 
die een zekere bedachtzaamheid in het politiek
bestuurlijke besluitvormings proces mogelijk maken, 
kan meestal ook geen kwaad. Ik eindig daarom 
met een suggestie: maak plaats voor open politiek 
en maatschappelijk debat, maar koester gelijktijdig 
onafhankelijke instituties die kunnen faciliteren tussen 
continuïteit en verandering:35 een deskundige en 
ervaren ambtenarij, een goed georganiseerde rech
terlijke macht, vele organen die de overheid adviseren 
en controleren (waaronder de Raad van State!), en 
ga zo maar door. Ik weet het, het is het antwoord van 
een institutioneel denkend jurist, en de vraag is of er 
in sociologische zin voldoende draagvlak voor zal zijn. 
Maar toch, in tijden van grote verandering wordt er 
beter wat ruimte genomen voor bezonnenheid.


