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De publieke taken van een democratische rechtsstaat 
 
Prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin is adviserend lid van de WRR en universiteitshoogleraar van Tilburg 
University.  
Prof. dr. J.E.J. Prins is voorzitter van de WRR en hoogleraar recht en informatisering aan Tilburg 
University.  
 
De Coronacrisis heeft ook in Nederland heel veel patronen van het samenleven ontregeld, 
maar de instituties van de rechtsstaat en de daarbij behorende democratische controle en 
rechtsbescherming worden geëerbiedigd. De vereiste beperkingen van bewegingsvrijheid 
konden worden gerealiseerd in een meestal succesvolle combinatie van overreding en 
noodmaatregelen. De crisis heeft daarenboven tot een hernieuwde waardering van pu-
blieke taken en instituties geleid; dit in weerwil van de enkele decennia lang gekoesterde 
illusie van een overal ten goede werkzame onzichtbare hand van marktwerking.  
 
De behoefte aan die publieke taken met een noodzakelijke rol van publieke instituties zal 
niet voorbijgaan wanneer het virus zich minder heftig verspreidt. Voor noodsituaties toe-
geruste gezondheidszorg zal meer dan voorheen worden gewaardeerd, evenals het belang 
van onafhankelijke toegang tot medische en andere beschermingsmiddelen. In termen van 
de rechtsstaat gaat het daarbij om het fundamentele recht op gezondheidszorg in de con-
text van een duurzaam leefmilieu. Onderwijs en cultuur, eveneens het onderwerp van in 
de Grondwet verankerde publieke taken, zullen nieuwe vormen moeten ontwikkelen. Van 
de instituties van de rechtsstaat zal worden verwacht dat ze het vertrouwen in het over-
heidshandelen schragen. Juist als de samenleving te maken heeft met onvoorspelbare ver-
anderingen, zal de betrouwbaarheid van de overheid in de komende periode op de proef 
worden gesteld.  
 
De Coronacrisis en de nasleep daarvan agenderen tal van uitdagingen. Ook in relatie tot 
de democratische rechtsstaat. In deze korte notitie brengen wij drie uitdagingen onder de 
aandacht.   
 
I  Betrouwbaarheid van de overheid in onzekere tijden 
 
De democratische rechtsstaat zal ermee moeten leren leven dat we in het duister tasten 
over het verloop van de pandemie. Het kan zijn dat we later in het jaar geconfronteerd 
worden met een tweede periode waarin het virus snel om zich heen zal grijpen waardoor 
een vorm van hernieuwde lockdown noodzakelijk blijkt. Kortom, we moeten werk maken 
van een vernieuwend economisch en maatschappelijk herstel in het volle besef dat de 
omstandigheden ervan gekenmerkt worden door zowel grote onzekerheid als nieuwe in-
formatie en ontwikkelingen die telkens tot aanpassingen in beleid kunnen leiden.  
 
Op zichzelf hoeft dit geen aanslag te zijn op de fundamenten van onze rechtsstaat, maar 
een voldoende vertrouwen in de werkwijzen van de rechtsstaat is cruciaal voor het functi-
oneren van de overheid en de legitimiteit van beleid en wettelijke maatregelen in onzekere 
omstandigheden. In een rechtsstaat moet altijd de proportionaliteit van maatregelen ver-
zekerd zijn: niet te veel, niet te weinig in verhouding tot de te beschermen belangen. Dat 
is zogezegd het dashboard van de rechtsstaat. Het verlangen naar een efficiënte reactive-
ring van economische processen zal zo groot kunnen worden, dat extra beperkingen van 
bewegingsvrijheid en activiteiten – zoals culturele activiteiten of zorg voor kwetsbare men-
sen (personen met een beperking, vluchtelingen, slachtoffers van criminaliteit of armoede) 



[67] 
 

– te gemakkelijk worden geaccepteerd. Een rechtstaat dient echter in tijden van ‘trial & 
error’ toch een voor iedereen voorspelbare en betrouwbare overheid te zijn. Hier ligt de 
eerste door ons geagendeerde uitdaging.  
 
II De rechtsstaat als basis van een ‘vernieuwd normaal’  
 
De samenleving zal zich opnieuw moeten uitvinden, zo is een veelgehoorde observatie. 
Meer of minder fundamentele veranderingen worden ingegeven door het feit dat we mo-
gelijk voor een langere periode moeten leven met het virus. Maar duurzame veranderingen 
geven ook uiting aan een positieve waardering van nieuwe manieren van werken, (samen) 
leven en maatschappelijk en economisch handelen. De optelsom van al deze veranderingen 
resulteert in wat ‘het nieuwe normaal’ wordt genoemd. Belangrijk is echter het besef dat 
ook in de nieuwe werkelijkheid bepaalde principes en onderliggende waarden van/in onze 
rechtsstaat overeind moeten blijven. Met andere woorden, noodoplossingen en tevreden-
heid over de nieuwe manier van werken (efficiënter, goedkoper, etc.) mogen niet (slui-
pend) in praktijken resulteren die op gespannen voet staan met de beginselen van onze 
rechtsstaat.  
 
Een illustratief voorbeeld is de inzet van videobellen binnen de strafrechtelijke feitenrecht-
spraak. Met deze noodoplossing voor verhoor wordt momenteel gewerkt omdat fysieke 
aanwezigheid van verdachten, advocaten en andere betrokkenen niet mogelijk is. Gegeven 
de druk en achterstanden waar de strafrechtsketen los van de pandemie al mee wordt 
geconfronteerd, oogt de efficiëntie van televerhoren als een welkome aanvulling op de 
mogelijkheden tot het horen van verdachten. Maar de huidige aanpak van deze oplossing 
wringt in tal van opzichten met fundamentele rechten van verdachten. Zo is het tijdslot 
voor verhoor maximaal 45 minuten en is het de inrichting waar de gedetineerde verblijft 
(uitvoeringsinstantie) en niet de rechter die feitelijk beslist of het tijdslot voorbij is.  
 
Een tweede uitdaging die aldus voorligt is te doordenken welke waarden van onze rechts-
staat vooral niet naar de achtergrond mogen geraken in een vernieuwd normaal. Kortom, 
welke waarden stellen grenzen aan de ‘uit te vinden’ samenleving? 
 
III De rechtsstaat in een wereld van verbindingen 
 
Dat de in één grote stad, ver hiervandaan begonnen epidemie binnen enkele maanden een 
pandemie werd, heeft alles te maken met de 21ste-eeuwse realiteit van een wereld van 
verbindingen. De intensiteit van economisch en toeristisch grensverkeer heeft daar zeker 
aan bijgedragen. De door Groot-Brittannië altijd – ook toen het nog van de EU deel uit-
maakte – gehandhaafde controles op inkomend reizigersverkeer hebben het land evenmin 
tegen de pandemie beschermd als andere staatsgrenzen. In Nederland zijn bij de Corona-
crisis hoofdzakelijk de wettelijke bevoegdheden van de veiligheidsregio’s gebruikt. Na een 
paar dagen waarin men meende met maatregelen in Brabant te kunnen volstaan, bleek al 
snel dat in het gehele land soortgelijke maatregelen nodig waren. Ook de verschillen met 
de in de buurlanden getroffen maatregelen waren nauwelijks inhoudelijk relevant, behalve 
dan dat ze soms onpraktische effecten hadden. Het vrijwel geheel ontbreken van bevoegd-
heden op het gebied van de openbare gezondheidszorg in de EU-verdragen heeft evenwel 
een snelle, gecoördineerde actie belet.  
 
Wat de Coronacrisis ons dus overduidelijk toont, is dat in de noodzaak van grensoverschrij-
dend beleid de bestrijding van pandemieën zich dus niet onderscheidt van onderwerpen 
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als economie, klimaat, digitalisering en migratie. Die realiteit onderstreept ook het belang 
van blijvende aandacht voor universele mensenrechten en duurzame ontwikkelingsdoel-
einden. Niet alleen is er binnen elke staat een onlosmakelijk verband van democratie en 
rechtsstaat, ook in de Europese en internationale verhoudingen geldt dat een ‘Alleingang’ 
bij deze onderwerpen niet werkt.  
 
Dit betekent niet dat de regio als democratisch politiek niveau in de rechtstaat van na de 
crisis irrelevant is geworden. Integendeel, afstemming van voorzieningen op behoeften zal 
op veel terreinen juist regionaal moeten plaatsvinden. Dat geldt ook voor het economisch 
structuurbeleid en voor een vernieuwend aanbod van (beroeps)onderwijs. Het regionale 
bestuur zal zich echter – al dan niet via de nationale staten – moeten verhouden tot grens-
overschrijdende realisering van democratische politiek en rechtsstatelijke principes; met 
landen die deze principes aantasten, zal de samenwerking vastlopen. Een crisis als de 
huidige dwingt – ook – op dit punt tot bezinning op grondslagen. En daarmee hebben wij 
de derde uitdaging geagendeerd die zich nu aftekent.  
 
  


