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Milieuwetgeving van de toekomst 
Rob van Gestel 

‘Ook bij het trekken van lessen uit gebeurtenissen wordt te veel uitgegaan van de 
heilzame werking van regelgeving en controle op de naleving daarvan. Zo betwijfel 
ik zeer of de brief die minister De Vries gaat schrijven aan alle gemeentebesturen 
met de opdracht beter te controleren of alle regels wel worden nageleefd de beoog-
de verbetering tot gevolg zal hebben. Ik denk eerder dat het onvoldoende controle-
ren van belangrijke voorschriften het directe gevolg is van de overdaad aan regels 
waarmee het rijk iedereen in Nederland overspoelt. Die overdaad is zo groot dat 
niemand regels die voor hem relevant zijn kan kennen. Laat staan dat ze kunnen 
worden nageleefd. (...) De belangrijkste les die de overheid uit de rampen in En-
schede en Volendam zou kunnen trekken is dat er radicaal in allerlei regelgeving 
zou moeten worden geschrapt om naleving van regels die echt belangrijk zijn te 
kunnen afdwingen.’1 

 
‘Marktwerking is troef, en waar gevaren dreigen, wordt in onze corporatistische 
samenleving via convenanten veel te lang goedmoedig op zelfcontrole en zelfregu-
lering van de desbetreffende bedrijfstak vertrouwd, van BSE tot Enschede. Dwin-
gend optreden van buiten is uit den boze, en voor slonzigheid bestaat in Nederland 
altijd veel begrip, zodat misstanden alleen in moeizaam overleg en met instemming 
van alle tegenstribbelende partijen kunnen worden opgelost. (...) Wie van de staat 
als hoeder van het collectief belang bescherming verlangt, moet de staat ook daar-
voor de ruimte en de middelen willen geven. Dat betekent onvermijdelijk een beper-
king van de ruimte en middelen voor elke burger individueel. Hier echter is incon-
sequent denken bij de meesten troef. Zodra anderen ons hinderen lopen we meteen 
met een roep om overheidsingrijpen naar de rechter, maar zodra onszelf van boven 
een beperkende maatregel wordt opgelegd ook.’2 

1. Inleiding 

Na de BSE-crisis, de rampzalige vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand te Volen-
dam kon de roep om meer en scherpere regelgeving en strengere handhaving niet uit-
blijven. De geschiedenis laat namelijk zien dat het bij dit soort incidenten bijna altijd zo 
gaat. Zo kwam er in ons land kwam in het begin van de jaren tachtig van de vorige 
eeuw bijvoorbeeld in hoog tempo (nood)wetgeving inzake bodemsanering tot stand, 
nadat in de gemeente Lekkerkerk een complete woonwijk was ontruimd, omdat de bo-
dem daar zwaar verontreinigd was gebleken.3 In dezelfde periode werd op Europees ni-
veau de ‘post-Sevesorichtlijn’ in het leven geroepen, welke ziet op de bescherming van 
                                                                 
1 Marcel van Dam in De Volkskrant, Donderdag 18 januari 2001. 
2 Thomas von der Dunk in NRC Handelsblad, Zaterdag 27 januari 2001. 
3 C.J. van der Wilt, Het saneringsbevel in de Wet bodembescherming, Dissertatie, 

Amsterdam 2000, p. 1. 
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de bevolking en het milieu tegen zware industriële ongevallen. Directe aanleiding daar-
voor was een omvangrijke dioxineramp in het Noord-Italiaanse plaatsje Seveso.4 In de 
sfeer van de internationale verdragen zagen we iets soortgelijks na de ramp met de 
kerncentrale in Tsjernobyl. Mede als gevolg van het feit dat veel Europese landen na 
het ontsnappen van radioactief materiaal uit de verouderde Russische kernreactor lange 
tijd in onzekerheid hadden verkeerd over de risico’s van besmetting, werd een verdrag 
gesloten om elkaar in de toekomst beter en sneller te informeren.5 

Voor de handhaving van het milieurecht geldt een soortgelijk verhaal. Nadat reeds 
in het begin van de jaren zeventig was gebleken dat de controle op de naleving en de 
sanctionering van de toenmalige Hinderwet, mede door een gebrek aan middelen, mens-
kracht en een lakse bestuurscultuur, op een bedroevend peil stonden,6 gebeurde er pas 
wat toen het goed fout ging. Aanleiding was de Uniser-affaire, de eerste grote milieu-
strafzaak in Nederland tegen enkele afvalverwerkende bedrijven die jarenlang op grote 
schaal milieuregels aan hun laars konden lappens met desastreuze gevolgen voor onder 
andere de gezondheid van werknemers. Handhavers, destijds nauw betrokken bij het 
proces van vergunningverlening, bleken niet goed samen te werken en een afwachtende 
houding aan te nemen bij geconstateerde overtredingen.7 Functiescheiding tussen hand-
having en vergunningverlening kwam daarna weliswaar op de politieke agenda, maar 
de samenwerking tussen handhavers blijft tot vandaag de dag een zorgenkindje.8 

1.1 Handhaving bij een terugtredende overheid 

In het midden van de jaren negentig deed de ontdekking van grootscheepse milieufrau-
de bij het bedrijf Tankercleaning Rotterdam (TCR), toezichthouders en handhavers 
opnieuw wakker schrikken. Het bedrijf van de gebroeders Langeberg had aanvankelijk 
een buitengewoon milieuvriendelijk imago gehad en was zelfs in het bezit van een mi-
lieucertificaat van de branchevereniging van afvalverwijderaars. Toen evenwel duide-
lijk werd dat de sterk verlieslijdende onderneming om kosten te besparen grote hoe-
veelheden scheepsafvalstoffen illegaal op het oppervlaktewater had geloosd en handha-

                                                                 
4 J.H. Jans, H.G. Sevenster en H.H.B. Vedder, Europees milieurecht in Nederland, 

Den Haag 2000, p. 462. 
5 Verdrag inzake vroegtijdige kennisgeving van nucleaire ongevallen, Trb 1986, 

215. 
6 Zie o.a. Twijnsta en Gudde, Vergunningprocedure op grond van de Wet inzake de 

luchtverontreiniging en de Hinderwet, VAR-reeks Ministerie VROM, 1976, nr. 34 
en M.V.C. Aalders, Industrie, milieu en wetgeving: De Hinderwet tussen sym-
boliek en effectiviteit, Amsterdam 1984. 

7 Rapport van de onderzoekscommissie naar de bestuurlijke aspecten van de uitvoe-
ring van de milieu- en andere relevante wetgeving bij Driscolo B.V., EMK, Uniser 
e.a., 14 September 1984, Kamerstukken II 17 600, XI, nr. 104. Zie ook W. Brus-
saard, Th.G. Drupsteen, P.C. Gilhuis en N.S.J. Koeman (red.), Milieurecht, Zwolle 
1991, p. 426 e.v. 

8 Ministerie van VROM, Functiescheiding vergunningverlening en handhaving, Pu-
blikatiereeks Handhaving Milieuwetten, Den Haag 1988, nr. 28. 
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vers om de tuin had geleid door met een dubbele milieuboekhouding te werken en vals-
heid in geschriften te plegen, waren critici er als de kippen bij om te wijzen op de geva-
ren van zelfregulering.9 Commerciële banden tussen bedrijven en certificerende instel-
lingen zouden er toe leiden dat private auditors er onvoldoende op gespitst zijn om 
fraude en overtredingen te ontdekken en veeleer een adviserende rol vervullen.10 An-
deren relativeerden dit soort bezwaren echter.11 Zo constateerde het WODC dat het in 
de praktijk eigenlijk zelden echt mis gaat wanneer bij de uitvoering van het milieube-
leid wat meer wordt vertrouwd de eigen verantwoordelijkheid van ondernemers en op 
vormen van zelfregulering, zoals gedragscodes en certificeringsprocedures. Geconsta-
teerde knelpunten in de sfeer van de handhaving zouden zich bovendien even goed 
voordoen bij ‘command and control’ regulering.12 

                                                                

1.2 Overheidsregulering of toch zelfregulering? 

Wie heeft er nu gelijk? Moeten het primaat van de wetgever en het dwangmonopolie 
van de staat bij de handhaving in ere worden hersteld of heeft zelfregulering op milieu-
gebied toch nog toekomst? Op deze vraag wil ik hieronder wat nader ingaan. Daarbij 
wil ik om te beginnen in § 2 laten zien dat zelfregulering een verzamelbegrip is dat ver-
schillende uitingsvormen kent en diverse ladingen dekt. Verdedigd zal worden dat het 
uiterst lastig is om de juridische status van uiteenlopende vormen van zelfregulering 
vast te stellen, omdat deze vaak een hybride karakter bezitten. In de praktijk lijkt er 
dikwijls sprake te zijn van een vloeiende overgang tussen verschillende formele en in-
formele normenstelsels in de samenleving. In § 3 zal deze openheid van het juridische 
systeem ten opzichte van andere sociale subsystemen daarentegen juist worden gepro-
blematiseerd met behulp van theorieën over de (vermeende) autopoietische trekken van 
het recht. Onderzocht zal worden in hoeverre in de sfeer van het milieurecht kan wor-
den gezegd dat bedrijven gesloten systemen zijn, die zich niet of nauwelijks laten beïn-
vloeden door externe sturingssignalen. In § 4 zal aan de hand van een korte analyse van 
enkele fundamentele gebreken van de eerste generatie milieuwetgeving worden verde-
digd dat het stimuleren van zelfregulering door bedrijven op milieugebied bittere nood-
zaak is. Hierop volgend zal in § 5 worden getracht op hoofdlijnen enkele bouwstenen 
aan te reiken voor een vergunningverlenings- en handhavingsbeleid dat beter aansluit 
bij het milieu-ambitieniveau van bedrijven en gebruik maakt van het zelfregulerend ver-
mogen. In § 6 worden tot slot enkele conclusies getrokken met het oog op de toekomst. 

 
9 L. de Jonge, Certificering of BIM; geen toezicht meer nodig?, MenR 1996, p. 1. 
10 Zie o.a.M.J.J. van den Anker, Wie betaalt, bepaalt, Den Haag 1999, p. 284. 
11 Vgl. o.a. P.C. Gilhuis, De tegenstellingen voorbij: klassieke en alternatieve regule-

ringsinstrumenten vanuit juridisch perspectief bezien, in: P.C. Gilhuis e.a., De ef-
fectiviteit van klassieke en alternatieve reguleringsinstrumenten in milieuhandha-
ving, WODC, Den Haag 1999, p. 1-11. 

12 R.J.J. Eshuis en P. de Graaf, Misstanden en misverstanden: de alternatieve imple-
mentatie van milieubeleid, Milieu en Recht 1998, p. 226-230. 
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2. Zelfregulering in soorten en maten 

Een van de voormannen van de Nederlandse rechtssociologie constateerde onlangs nog 
dat, hoewel er op zich genoeg over zelfregulering wordt geschreven in de sfeer van de 
gezondheidszorg, de privacybescherming, het consumentenbeleid en de zorg voor het 
milieu, de theorievorming nog altijd tamelijk ver achterloopt bij de ontwikkelingen in 
de praktijk. John Griffiths, want daarover hebben we het hier, merkte daarbij op:  
 

‘There is very little in the (Dutch) literature on self-regulation that is of much as-
sistance in coming to grips with self-regulation considered as a part of a process of 
legal development. Writing on self-regulation largely deals with normative/legal 
questions, which are hardly distinguished from empirical ones. Nor there much re-
flection on the question what “self-regulation” is.’13 

 
Het zou in het bestek van deze bijdrage te ver voeren om diep op deze (deels terechte) 
kritiek in te gaan. Wat ik echter wel kwijt wil is dat een van de oorzaken voor het ach-
terwege blijven van theorievorming met betrekking tot de rol van zelfregulering in de 
hedendaagse rechtsontwikkeling mijns inziens te maken heeft met de sterke ideologi-
sche lading van dit begrip dat geseculariseerde wetenschappers afschrikt.14 Dit heeft 
alles te maken met het feit dat het begrip zelfregulering in het verleden door uiteenlo-
pende religieuze, politieke en filosofische stromingen is geclaimd. Zo pleegt men in 
rooms-katholieke kringen zelfregulering in verband te brengen met het aloude subsidia-
riteitsbeginsel. Dit beginsel wordt op zijn beurt dan vaak weer herleid tot bijvoorbeeld 
de wijsbegeerte van Thomas van Aquino.15 In protestants-christelijke gelederen plaatst 
men zelfregulering daarentegen meestal tegen de achtergrond van het reformatorische 
beginsel van soevereiniteit in eigen kring. In de rechtsfilosofische literatuur is daar de 
naam aan verbonden van Herman Dooyeweerd en diens wijsbegeerte der wetsidee, die 
vervolgens weer inspiratie kon ontlenen aan de middeleeuwse filosofie van Johannes 
Althusius.16 Zelfregulering wordt ten slotte ook meer in het algemeen wel geassocieerd 

                                                                 

 

13 J. Griffiths, Self-Regulation by the Dutch Medical Profession of Medical Behavior 
that Potentially Shortens Life, in: H. Krabbendam en H.M. ten Napel (eds.), Regu-
lating Morality, Antwerpen/Apeldoorn 2000, p. 173. 

14 Vgl. ook Ph. Eijlander, R.A.J. van Gestel, P.C. Gilhuis, E.M.H. Hirsch Ballin, 
B.M.J. van Klink en J.M. Verschuuren, Perspectieven op wetgeving, RegelMaat 
2000, p. 73. 

15 Zie V.J.J.M. Bekkers, H.T.P.M. van den Hurk en G.J. Leenknegt, Oorsprong en 
toekomst van het subsidiariteitsbeginsel in de Europese Unie, in: V.J.J.M. Bekkers, 
H.T.P.M. van den Hurk en G. Leenknegt, Subsidiariteit en Europese integratie. Een 
oude wijsheid in een nieuwe context, Zwolle 1995, p. 19 e.v.  

16 Vgl. H. Dooyeweerd, De theorie van de bronnen van het stellig recht in het licht 
der wetsidee, Groningen 1933 en H. Dooyeweerd, De wijsbegeerte der Wetsidee, 
Amsterdam 1935. Zie ook H. van Eikema Hommes, Inleiding tot de wijsbegeerte 
van Herman Dooyeweerd, ’s-Gravenhage 1982. Over Johannes Althusius (1557-
1638) H.E.S. Woldring, Privaat en publiek: Over de actualiteit van de politieke fi-
losofie van Johannes Althusius, in: M.C.P. van Eijk, T.J. van der Ploeg, H.J. de Ru, 
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met pluralistische opvattingen over macht, gezag, staat en recht.17 Ruim opgevat heeft 
het begrip in dit geval een lange en beladen traditie, welke terug gaat tot de middel-
eeuwse standenmaatschappij en bijvoorbeeld het gildenwezen,18 waarin corporaties 
van personen met verwante beroepen of bedrijven,19 binnen door de overheid gestelde 
grenzen, het monopolie bezaten om hun beroep of bedrijf in een bepaalde stad uit te 
oefenen, maar daarnaast ook bepaalde charitatieve, religieuze en militaire functies ver-
vulden.20 In deze traditie roept de term zelfregulering herinneringen op aan de verwor-
venheden van de Franse revolutie.  

                                                                

De laatste decennia hebben (ook) sommige Nederlandse auteurs zich echter inge-
spannen om zelfregulering los te maken van oude politiek-religieuze banden. Zo defini-
eert Van Driel in haar dissertatie het begrip zelfregulering a-historisch en a-normatief 
als: ‘niet statelijke regels die al dan niet in samenwerking met anderen worden vastge-
steld door degenen voor wie de regels bestemd zijn respectievelijk hun vertegenwoordi-
gers, en waarbij het toezicht op de naleving mede door deze groepen wordt uitgeoe-
fend.’21 In deze context lijkt zelfregulering niet alleen een politiek-ideologisch neutrale 
term te zijn geworden, maar wordt tevens in het midden gelaten waarop deze niet state-
lijke regels betrekking kunnen hebben en of het al dan niet gaat om rechtsnormen.22 

 
J.W. Sap en A. Soeteman, Gesloten of open overlegstelsels, ’s-Gravenhage 1993, 
p. 13-28. 

17 Zie bijv. A.K. Koekkoek, Pluralisme en grondrechten van sociale organisaties, in: 
H.B.R.M. Kummeling en S.C. van Bijsterveld (red.) Grondrechten en zelfregule-
ring, Zwolle 1997, p. 51-71; I.C. van der Vlies, Plurale rechtsvorming binnen de 
grenzen van het recht, Zwolle 1993; E.M.H. Hirsch Ballin, Publiekrecht en beleid, 
Alphen aan den Rijn 1979, m.n. p. 208-246 en L. Prakke, Pluralisme en staatsrecht, 
Deventer 1974.  

18 Zie ook G.C.J.J. van den Bergh, Wet en gewoonte: Historische grondslagen van 
een dogmatisch geding, Deventer 1982, p. 12-13, die opmerkt dat in de Middel-
eeuwse samenleving vrijwel iedere institutie eigen regels kon stellen en de be-
voegdheidsgrenzen met andere wetgevers dikwijls niet gemakkelijk te doorgronden 
waren. 

19 De ambachtsgilden worden wel beschouwd als de private voorlopers van de hui-
dige publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Zie J. Ph. De Monté Verloren, Een her-
leving van de gilden in moderne vorm, in: A.G.G. De Groot e.a. (red.), Recht als 
instrument van behoud en verandering, opstellen aangeboden aan Prof. J.J.M. van 
der Ven, Deventer 1972. 

20 Zeker in de eerste fase van de ontwikkeling van de gilden werd het belang van de 
beroeps- en bedrijfsgenoten ingepast in het ‘bonum commune’ van de stad. Ze wer-
den bijvoorbeeld ook geacht het belang van de consument te dienen. Intern werd 
daarom door de gildebesturen op klachten van consumenten toegezien. Vgl. J.P.A. 
Coopmans, Renaissance van oud recht, Deventer 1965, p. 17. 

21 M. van Driel, Zelfregulering: hoog opspelen of thuisblijven, Deventer 1989, p. 2. 
22 In rechtsfilosofische zin schuilt hierachter de vraag in hoeverre de staat een mono-

polie-positie bezit terzake van rechtsvorming door middel van (wettelijke) regels. 
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2.1 Van volledig vrije tot wettelijk geconditioneerde zelfregulering 

Ten aanzien van dat laatste vraag heeft Geelhoed ten onzent opgemerkt dat zelfregule-
ring kan worden gekenschetst als: ‘een vorm van bindende normstelling door een repre-
sentatief kader uit de groep van belanghebbenden.’ In zijn meest zuivere vorm onder-
scheidt zelfregulering zich daarbij volgens hem van wetgeving of spontane gedragsor-
dening doordat de normen privaatrechtelijk zijn.23 Naast ‘zuivere zelfregulering’, 
waarbij de overheid nagenoeg geheel afwezig is zouden er evenwel ook nog andere 
typen zijn. Hierbij vervult de wetgever vaak meer een reserve-functie of een comple-
mentaire rol. Het gaat dan respectievelijk om: ‘vervangende’ en ‘geconditioneerde’ 
zelfregulering.24 Met name de laatstgenoemde vorm is vanaf de jaren tachtig van de 
vorige eeuw steeds populairder geworden in het Nederlandse wetgevingsbeleid.25 
Voorbeelden ervan zijn onder andere te vinden in de privacywetgeving en het milieu-
rech

noom vaststellen van niet-statelijke regels door groepen, zonder uitsluitsel te geven over 

                                                                

t.  
Ondanks dat de term ‘wettelijk geconditioneerde zelfregulering’ iets van een inner-

lijke tegenstrijdigheid lijkt te bevatten is de idee er achter betrekkelijk eenvoudig. In 
zijn dissertatie merkt Eijlander namelijk op dat de wetgever zich bij deze vorm: ‘be-
perkt tot het stellen van enige (materiële of procedurele) randvoorwaarden,26 burgers, 
bedrijven en maatschappelijke organisaties een aanzienlijke vrijheid hebben bij de in-
vulling van het wettelijke kader; de overheid vervolgens weer een voorname plaats 
heeft bij de controle op het eindresultaat.’27 Eijlander en Voermans onderscheiden in 
hun handboek wetgevingsleer vervolgens grofweg drie manieren van wettelijke conditi-
onering, namelijk door: de wet als stok achter de deur te gebruiken voor het geval priva-
te normstelling niet tot stand komt of tot onbevredigende resultaten leidt, door: in de 
wet bepaalde rechtsgevolgen te verbinden aan zelfregulering; of het proces van de tot-
standkoming van private normen zodanig te structureren en te procedureren dat niet 
bepaalde belangen sterk over- of ondervertegenwoordigd raken.28 Over de juridische 
status van verschillende vormen van zelfregulering laten Eijlander en Voermans zich 
echter niet expliciet uit. Daarin staan zij echter niet alleen. Ook De Jong en Dorbeck-
Jung definiëren zelfregulering in hun inleiding tot de juridische staatsleer als het auto-

 
23 L.A. Geelhoed, Deregulering, herregulering en zelfregulering, in: Ph. Eijlander, 

P.C. Gilhuis en J.A.F. Peters, Overheid en zelfregulering, Zwolle 1993, p. 49. 
24 Idem p. 49-50. 
25 Belangrijk was in dat verband de nota ‘Zicht op Wetgeving’, Kamerstukken II 

1990/91, 22 008, nr. 1-2. 
26 Bij materiële randvoorwaarden kan men denken bepaalde emissiegrenzen, maar 

ook aan inhoudelijke beginselen van milieurecht, zoals alara (milieubelasting moet 
‘as low as resonably achievable’ blijven), voorzorg (in dubio pro natura) en pre-
ventie (zoveel mogelijk voorkomen in plaats van ‘genezen’ van verontreiniging). 
Procedurele waarborgen hebben o.a. te maken met de openbaarheid en toegan-
kelijkheid van bijvoorbeeld zelfreguleringsafsrpraken.  

27 Ph. Eijlander, De wet stellen, Zwolle 1993, p. 230. 
28 Ph. Eijlander en W. Voermans, Wetgevingsleer, Deventer 1999, p. 72 e.v. 
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de vraag wat het rechtskarakter van die regels is en waar die groepen de bevoegdheid 
vandaan halen om normen te stellen en toezicht te houden op de naleving ervan.29 

2.2 Het juridisch gehalte van zelfregulering 

Opvallend is ook dat bijvoorbeeld Eijlander en Voermans, anders dan Geelhoed die bij 
convenanten de coalitiefunctie van de overheid benadrukt, convenantsafspraken niet als 
een vorm van zelfregulering beschouwen. Dit laatste, omdat de daarin neergelegde af-
spraken ook betrekking kunnen hebben op concrete, feitelijke handelingen of bijvoor-
beeld de samenwerking tussen convenantspartijen. Geldt dat echter niet even goed voor 
gedragscodes, (technische) normalisatie of certificeringsregelingen? En impliceert het 
feit dat het bij convenanten kan gaan om afspraken over feitelijke handelingen dat het 
bij zelfregulering in de visie van Eijlander en Voermans in principe moet gaan om 
rechtshandelingen? Ik weet het antwoord daarop niet, maar dat convenanten een bijzon-
dere en omstreden positie innemen in het zelfreguleringsdebat is wel duidelijk. Over 
geen enkel ander potentieel alternatief voor wetgeving zijn zulke principiële discussies 
gevoerd in de juridische literatuur met koppen als: ‘Wordt Nederland een convenanten-
democratie?’,30 ‘Milieuconvenanten: zacht recht of nieuw recht?’,31 ‘Milieuconvenan-
ten: democratisch en effectief?32 en ‘Wordt het milieu beter van een convenant?33 Wat 
daarbij opvalt is dat steeds weer de onduidelijke juridische status van convenanten keer 
op keer ter sprake werd gebracht. Vreemd genoeg spitste de discussie over (milieu)con-
venanten zich in het verleden doorgaans toe op de vraag of ze als publiekrechtelijke of 
privaatrechtelijke overeenkomsten moeten worden betracht. Dit terwijl convenantslui-
tende partijen zelf dikwijls juist hun uiterste best leken te doen om ervoor te zorgen dat 
het antwoord op deze vraag in het midden werd gelaten. 

Elders heb ik me evenwel afgevraagd of vormen van zelfregulering zich niet onder-
scheiden van andere ordeningsmechanismen, waarvan de normen zuiver privaatrechte-
lijk zijn, zoals het verenigingstuchtrecht, door een zekere private betrokkenheid bij het 
behartigen van publieke taken?34 Is dat in wezen niet de kern van waar het bij zelfregu-
lering in de grond om draait? Die gedachte kwam opnieuw bij me op toen ik het pread-
vies van Smidt-Preuß voor de Duitse vereniging van staatsrechtgeleerden las, waarin hij 
zelfregulering omschrijft als: ‘Die invididuelle oder kollektive Verfolgung von Privat-

                                                                 
29 H.M. de Jong en B.R. Dorbeck-Jung, Juridische staatsleer, Bussum 1997, p. 157. 
30 F.J. van Ommeren en B.J. Schueler, Wordt Nederland een convenantendemocra-

tie?, RegelMaat 1992, p. 38-42 en 66-69. 
31 E.R.C. van Rossum, Milieuconvenanten: zacht recht of nieuw recht?, Milieu en 

Recht 1989, p. 242-249. 
32 P.J. Klok, Milieuconvenanten: democratisch en effectief?, Namens 1990/2, p. 21-

23. 
33 N. Huls, Wordt het milieu beter van een convenant?, Recht en Kritiek 1996, p. 72-

95. 
34 R.A.J. van Gestel, De tegenstelling voorbij: over grondslagen en wettelijke kaders 

voor zelfregulering in het milieurecht, Belgisch Tijdschrift voor Milieurecht 
2001/2, p. 106-115. 
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interessen in Wahrnemung grundrechtlicher Freiheiten zum legitimen Eigennutz.’35 
Een mogelijk bezwaar tegen deze omschrijving is namelijk dat hier een nogal eenzijdi-
ge en negatieve kijk op het legaliteitsbeginsel aan lijkt te worden gekoppeld met als 
strekking dat private (rechts)personen zich juridisch in beginsel altijd zelf mogen bin-
den, zolang dat niet bij wet verboden is. Het fenomeen zelfregulering wordt dan gere-
duceerd tot het simpelweg gebruik maken van de mogelijkheden die een ieder op grond 
van het burgerlijk recht heeft om op te komen voor zijn of haar eigen belang door het 
verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, zoals het maken van een testament, 
het aangaan van een huwelijk of het sluiten van een contract. Deze visie op zelfregule-
ring bevredigt mijns inziens niet. 

Met onder andere Kloepfer ben ik van mening dat met een dergelijke juridische 
fundering voorbij wordt gegaan aan het feit dat natuurlijke personen en rechtspersonen 
om uiteenlopende redenen bereid blijken om vaak méér te doen dan hetgeen wettelijk 
geboden is waar het gaat om de bescherming van allerlei collectief gedeelde belangen 
en waarden, waaronder de bescherming van natuur en milieu.36 Het ethisch besef en 
gevoel van eigen verantwoordelijk dat hierbij een rol speelt vormt mijns inziens de 
levensader van het fenomeen zelfregulering. Uit het recent criminologisch onderzoek 
van Huisman naar de achtergronden van regelnaleving en regelovertreding door onder-
nemingen blijkt bijvoorbeeld dat er bedrijven zijn die om uiteenlopende redenen verder 
gaan met nemen van milieumaatregelen dan op grond van bestaande wetgeving van hen 
kan worden verlangd.37 Dit koplopergedrag blijkt lang niet altijd op basis van econo-
mische overwegingen te kunnen worden verklaard. Ook ethische argumenten, sociale 
druk en gewoonte spelen een belangrijke rol. In het verlengde daarvan heb ik mijn dis-
sertatie vastgesteld dat het niet vreemd is dat zelfregulering dikwijls tot uiting komt via 
een amalgaam van juridische en andersoortige sociale ordeningsmechanismen. 

                                                                

Strafrechtcoryfee Enschedé heeft in verband met dat laatste wel gesproken over ‘de 
meervoudigheid van maatschappelijke normenstelsels’.38 De kern van zijn betoog luid-
de dat de verschillende normenstelsels, aanwezig in onze samenleving, elkaar onderling 
beïnvloeden. Veel recht is, aldus Enschedé, de vrucht van erkenning van informele re-
gels, terwijl ook omgekeerd rechtsregels na afschaffing als onofficiële regels blijven 
voortbestaan.39 Termen als redelijkheid en billijkheid in het verkeer tussen contracts-

 

 

35 M Schmidt-Preuß, Verwaltung und Verwaltungsrecht zwischen gesellschaftlicher 
Selbstregulierung und staatlicher Steuerung, Veröffentlichungen der Vereinigung 
der Deutschen Staatsrechtlehrer, Berlin/New York 1997, p. 162-163. 

36 M. Kloepfer, Einführung, in: M. Kloepfer (Hrsg.), Selbst-beherrschung im techni-
schen und ökologischen bereich, Berlin 1998, p. 12. 

37 W. Huisman, Tussen winst en moraal, Den Haag 2001, met name hoofdstuk 6. 
38 Ch. J. Enschedé, Over de meervoudigheid van maatschappelijke normenstelsels: 

enkele rechtstheoretische opmerkingen, Amsterdam/Oxford/New York 1984. 
39 I.C. van der Vlies, Plurale rechtsvorming binnen de grenzen van het recht, Zwolle 

1993, wijt de toegenomen belangstelling voor informele normenstelsels aan zaken 
als de toegenomen internationalisering, ontwikkeling van wetenschap en techniek 
en vooral steeds multicultureler samengestelde bevolking. De wetgever zou daar-
door steeds vaker voor nieuwe vraagstukken worden gesteld, waarover (nog) geen 
consensus bestaat in de samenleving. Daardoor zou het in toenemende mate nood-
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partijen in het verbintenissenrecht verwijzen bijvoorbeeld vaak impliciet naar de opvat-
tingen in het maatschappelijke verkeer, die in een bepaalde branche, beroepsgroep of 
bedrijfstak gebruikelijk zijn. Tegelijkertijd waarschuwde Enschedé echter voor ‘pan-
jurisme’, omdat niet iedere informele regel automatisch zou mogen worden aangemerkt 
als ongeschreven recht. Zulks laat onverlet zijn constatering dat er in de praktijk vaak 
sprake is van een vloeiende openheid tussen juridische en sociale normen. Juist dit as-
pect wordt in rechtstheoretische literatuur over zelfregulering en systeemtheorie soms 
evenwel met kracht ontkend. 

3. Zelfregulering en systeemtheorie 

Onder invloed van met name de rechtssociologie en bestuurskunde heeft in de jaren 
tachtig een, mede door de biologische inzichten over ‘autopoiese’ geïnspireerde, sys-
teemtheorie ingang gevonden waarbij partiële geslotenheid als een belangrijk kenmerk 
van in de maatschappij te onderkennen sociale systemen, zoals het recht, wordt ge-
zien.40 In de functionele varianten van deze theorie bestaat de moderne ─ steeds com-
plexer wordende ─ maatschappij uit talloze sociale subsystemen. Deze vervullen ieder 
een gedifferentieerd takenpakket volgens een eigen specifieke modus operandi, een 
eigen taalcode en interne regels. Hierdoor worden signaal vanuit het ene systeem, bij-
voorbeeld de politiek vaak niet (goed) door een ander systeem, zoals het recht, herkend 
en begrepen. Het juridische systeem bepaalt namelijk zelf welke feiten en handelingen 
als rechtens relevant zijn aan te merken.41 

Mede als gevolg van deze functionele differentiatie kent de postmoderne samenle-
ving, volgens sommigen, geen centraal punt meer van waaruit deze subsystemen kun-
nen worden gestuurd of gereguleerd.42 Het hiërarchische beeld van een overheid die 

                                                                 
zakelijk zijn dat de wetgever normstelling minder ziet als de neerlegging van con-
sensus en meer afstand neemt van de inhoud van conflicten bij het uiteenlopen van 
morele opvattingen daarover. Dat zou met name kunnen gebeuren door meer te 
werken met globale normen, waarvan de invulling (meer) wordt overgelaten aan 
degenen om wie het gaat en anderen zo mogelijk beter in staat te stellen, wanneer 
hun rechten in het geding zijn, daar (al dan niet in collectief verband) in het kader 
van de rechtsbescherming tegen op te komen. 

40 Als pionier van de systeem-theoretische (vóór autopoietische) sociologische stro-
ming geldt T. Parsons, The social system, New York 1951. Vreemd is dat Van der 
Pot-Donner, Handboek van het Nederlands staatsrecht, Zwolle 1995, p. 125-127 de 
systeemtheoretische visie op de samenleving identificeert met de staat als (feitelijk) 
machthebber. In door de systeemtheorie geïnspireerd rechtssociologisch en be-
stuurskundig onderzoek wordt namelijk vaak juist de onmacht van de staat bena-
drukt. 

41 Zie N. Huls, Systeemtheorie en recht, in: J. Griffiths, De sociale werking van het 
recht, Nijmegen 1996, p. 589. 

42 In dat opzicht sluit de oratie van P. Frissen, De versplinterde staat, Alphen aan den 
Rijn 1991 hier nauw bij aan. Vanuit een andere optiek is de ‘rational central rule 
approach’ eerder ook al bekritiseerd door H.R. van Gunsteren, The Quest for con-
trol, London 1976. 
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het gedrag van onderdanen naar een vooraf gekozen ideaalbeeld tracht te vormen dient 
vanuit dat gezichtspunt drastisch te worden bijgesteld, wanneer de intensiteit, omvang 
en precisie van door de overheid afgegeven sturingssignalen niet langer als bepalend 
mogen worden beschouwd voor het opereren van individuen en organisaties.43 Vooral 
mensen als Luhmann en later Teubner hebben daarbij niet nagelaten te wijzen op de 
autopoietische trekken van sociale subsystemen, zoals het recht, de economie en de 
politiek.44 Het meest kenmerkende van deze autopoietische systemen zou zijn, dat hun 
mogelijkheden tot ‘zelfreproductie’ of ‘zelfregulering’ niet in de eerste plaats worden 
bepaald door omgevingsfactoren, maar primair door de perceptie daarvan binnen het 
systeem zelf. De wordingsgeschiedenis (ontogenese) en vooral de eigen interne ─ bij 
levende organismen genetische ─ structuur van systemen zijn voor de interpretatie van 
de omgeving bepalend.45 Signalen vanuit de omgeving kunnen weliswaar als ‘ruis’ 
worden ontvangen, maar ze beïnvloeden niet rechtstreeks de werking en output van 
autopoietische systemen. Daarvoor is eerst en vooral een transformatie nodig in de 
‘taal’ van het betreffende systeem. Op den duur kan weliswaar ook het systeem zichzelf 
moeten aanpassen aan gewijzigde omgevingsfactoren om te kunnen voortbestaan, maar 
ook dat gebeurt, volgens de autopoiese-theorie, in dat geval altijd weer volgens vaste 
interne wetten en regels.46 

3.1 Recht als gesloten systeem  

Beseft moet worden dat Luhmann, en in navolging van hem ook Teubner, bij het analy-
seren van de werking van sociale systemen doorgaans abstraheren van verzamelingen 

                                                                 
43 I. TH.M. Snellen, Boeiend en geboeid: ambivalenties en ambities in de bestuurs-

kunde, Alphen aan den Rijn 1987, p. 20. Een andere vraag is of de overheid in on-
ze (post)moderne tijd überhaupt over een duidelijk ideaalbeeld beschikt waarnaar 
de samenleving gevormd zou moeten worden. 

44 De samenleving wordt vaak als een systeem van de eerste orde aangeduid, terwijl 
het recht daarbinnen een systeem van de tweede orde is. Sociale organisaties in het 
recht, zoals rechtbanken, worden soms als een systeem van de derde orde be-
schouwd. 

45 H.R. Maturana en F.J. Varela, The tree of knowledge, Boston/London 1988, p. 
171: ‘An organism’s range of possible behavior, however is detemined by its struc-
ture’. 

46 De zelforganisatie van autopoietische systemen staat in nauw verband met de vanaf 
de jaren zestig ontwikkelde ‘chaostheorie’. Deze komt er kort gezegd op neer dat 
het voor het begrijpen van complexe dynamische systemen niet voldoende is de af-
zonderlijke systeemelementen en de onderlinge relaties daartussen te bestuderen. 
Er blijkt soms een non-lineaire causaliteit te kunnen bestaan tussen het functione-
ren van het totale systeem en de afzonderlijke onderdelen. Door zelforganisatie kan 
de output van bepaalde systemen voortdurend andere (onvoorspelbare) resultaten 
opleveren, chaos dus. Zie J. Gleick, Chaos, de derde wetenschappelijke revolutie, 
Amsterdam 1991. In Nederland is deze theorie in juridisch onderzoek onder andere 
gebruikt door A.G. Veldman, Effectuering van sociaal-economisch recht volgens 
de chaostheorie, Zwolle 1995. 
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van denkende en handelende individuen, organisaties of instituties.47 In plaats daarvan 
wordt het wezen van de samenleving als geheel, en worden de sociale subsystemen 
daarbinnen, gelijkgesteld met communicaties. Mensen ─ psychische systemen ─ worden 
tot de omgeving van sociale systemen gerekend. Luhmann erkent weliswaar dat mense-
lijk leven en bewustzijnsprocessen ─ de productie van gedachten door te denken ─ een 
voorwaarde vormen voor ‘gesellschaftlicher Kommunikation’.48 Het mag daarmee ech-
ter niet op één lijn gesteld worden.49 Dit vooral, omdat ook gedachten uiteindelijk pas 
sociale betekenis krijgen door middel van communicatie. Dat wil zeggen doordat ie-
mand een mededeling verstuurt, die aankomt op de plaats van bestemming en vervol-
gens ook echt wordt begrepen door de ontvanger.  

Dit laatste onderstreept het dynamische karakter en de circulariteit van communica-
tieprocessen.50 Het feit dat een communicatie pas is voltooid wanneer de verstuurde 
boodschap wordt begrepen, veronderstelt een eigen interpretatie van de binnengekomen 
mededeling door de ontvanger. Aldus Luhmann vormt dat een autonoom proces waarop 
de oorspronkelijke verzender van de boodschap geen rechtstreekse invloed heeft.51 
Ook in Teubners werk treedt dit autopoietische element, dat in de ogen van Luhmann, 
aanwezig is in alle communicatieprocessen, sterk op de voorgrond. Teubner richt zich 
echter met name op de vraag in hoeverre overheidsinterventie met behulp van het recht 
nog mogelijk is, wanneer zowel het recht, alsook de maatschappelijke subsystemen, 
zoals bedrijven, universiteiten of ziekenhuizen, die het recht tracht te beïnvloeden, au-
topoietische trekken vertonen. Aanvankelijk legt Teubner in zijn theorieën over re-
flexief recht nog sterk de nadruk op de ‘guiding role’ van het recht bij het faciliteren 
van zelfregulering in maatschappelijke subsystemen door middel van procedurele nor-
mering, het scheppen van organisatorische structuren en (her)verdelen van rechten en 

                                                                 
47 Of dat een realistische en zinvolle benadering is wordt regelmatig bekritiseerd. Zie 

bijvoorbeeld ook T. van Peijpe, Boekbespreking: Reflecties op reflexief recht, 
Recht en Kritiek 1992, p. 382-383. 

48 Anders dan autopoietische systemen die gericht zijn op de (re)productie van leven, 
definiëren psychische systemen ‘sinn’ ofwel betekenis en gaat het bij sociale syste-
men om communicaties. Een filosofische vraag waarvan de beantwoording het be-
stek van dit boek te buiten gaat is waarin deze drie zaken (leven, zin en communi-
catie) nu precies van elkaar verschillen. Is er bijvoorbeeld ook letterlijk ‘zinloos’ 
leven mogelijk en behelst het wezen van communicatie eigenlijk niet het geven van 
betekenis?  

49 Dit is vaak zowel een bron van misverstanden, als het mikpunt voor fundamente 
kritiek. Een voorbeeld van dat eerste is te vinden bij M. Wolters, Autopoiese: Ou-
derwetse nieuwlichterij?, in: RegelMaat 1991, p. 62, die Teubner juist een extreem 
subjectivisme verwijt. 

50 Zie W. Witteveen, De communicerende wetgever, in: M. Adams en L.J. Wintgens 
(red.), Wetgeving in theorie en praktijk, wetgevingstheorie-legisprudentie, Antwer-
pen/Amsterdam 1994, p. 10-28.  

51 Of de ontvanger de boodschap ook daadwerkelijk begrepen heeft zoals bedoeld kan 
alleen blijken doordat een ontvangstbevestiging wordt teruggestuurd, die opnieuw 
ontvangen en geïnterpreteerd zal moeten worden enz.  
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bevoegdheden.52 In later werk beklemtoont Teubner echter steeds sterker de geïsoleer-
de positie van het moderne instrumentele beleidsrecht,53 dat in zijn functie wordt ge-
kenmerkt door een sterke gerichtheid op het bereiken van specifieke beleidsdoelen, in 
zijn legitimatie door het realiseren van sociale resultaten en in zijn structuur door ver-
kokering en afhankelijkheid van de sociale wetenschappen. Deze combinatie zou heb-
ben geleid tot een verregaande juridificering met het gevaar van het ontstaan van een 
‘regulatory trilemma’, waarbij als het ware bekneld tussen de politiek en de samenle-
ving, die beide steeds hogere inhoudelijke eisen aan het recht gaan stellen.54 De conse-
quentie daarvan zou zijn dat legaliteit een puur formele aangelegenheid wordt. 

                                                                

In zijn magnum opus ‘Recht als autopoietisches System’ lijkt van Teubners aanvan-
kelijke optimisme over de sturings- en beïnvloedingsmogelijkheden van reflexief recht 
weinig meer over.55 Doordat autopoietische sociale systemen hun eigen beeld van de 
omgeving en de daarin aanwezige maatschappelijke subsystemen vormen zou er slechts 
sprake kunnen zijn van ‘blinde co-evolutie’ tussen maatschappelijke subsystemen. Om-
dat deze systemen echter wel ruis (‘noise’) in hun omgeving kunnen waarnemen ─ ook 
al weten ze niet exact waardoor deze veroorzaakt wordt ─ zouden ze hun interne orde-
ning wel net zo lang door middel van ‘trial and error’ variëren totdat die onrust afneemt. 
Dit proces zou in de ogen van Teubner kunnen worden gestimuleerd door het recht 
‘Außenlärm empfindlicher’ te maken. Dat zou onder andere kunnen gebeuren door de 
klachtmogelijkheden van burgers en maatschappelijke organisaties bij de rechter te ver-
groten en door een ‘Optionspolitik’ te voeren,56 waarin de nadruk ligt op het scheppen 
van keuzevrijheid voor personen of organisaties in de samenleving voor wat betreft de 
manier waarop aan juridische eisen kan worden tegemoet gekomen. Teubner waar-
schuwt echter voor groot enthousiasme, omdat de mogelijkheid van interferentie tussen 
maatschappelijke subsystemen meestal met informatie- en motivatieverliezen gepaard 
gaat. Omdat het recht werkt volgens een binaire code: rechtmatig/onrechtmatig en daar-
mee geldig of ongeldig.57 Buiten de sfeer van het recht ligt dat anders. Aan de sociale 

 

 

52 G. Teubner, Substantive and reflexive elements in modern law, Law and Society 
Review 1983, p. 254-255. 

53 G. Teubner, Juridification, Concepts, Aspects, Limits, Solutions, in: G. Teubner 
(ed), Juridification of social spheres: A comparative analysis of labor, corporate, 
antithrust and social welfare law, Berlin/New York 1987, p. 20. 

54 Zie over de ‘autopoietische wending’ van Teubner ook P. van Seters, Dilemma’s 
van modern beleidsrecht, in: N.J.H. Huls & H.D. Stout (red.), Reflecties of re-
flexief recht, Zwolle 1992, p. 29-41. Van Seters kritiseert de eenzijdige aandacht 
van Teubner voor de procedurele flexibiliteit van het recht met voorbijgaan aan 
zijn doelgerichtheid. 

55 G. Teubner, Recht als autopoietisches System, Frankfurt am Main 1989, p. 96. 
56 Teubner pleit overigens niet alleen voor een ‘Optionspolitik’ waar het de door het 

recht in te zetten instrumenten, prikkels en signalen aangaat, maar vindt ook dat het 
recht zelf niet tot het exclusieve domein van de overheid moet worden gerekend. 
Rechtspluralisme zou moeten worden bevorderd. Zie G. Teubner, Regulatory Law: 
Chronicle of a Death Foretold, Current Legal Theory 1996, p. 3-29 (22 e.v). 

57 Teubner, Rechts als Autopoietisches System a.w., p. 107 tekent daarbij aan dat: 
‘Interferenz bedeutet nicht, daß zwischen Sozialsystemen nun doch ein Infroma-
tionstransport im Sinne von input/output-Behziehungen stattfindet. Information 



Milieuwetgeving van de toekomst 17 

gelding van een rechtsnorm kan in andere maatschappelijke subsystemen een andere 
(geringere) intensiteit worden toegekend. Dit impliceert dat om recht in de samenleving 
tot gelding te brengen vaak de hulp van andere niet-juridische communicaties, zoals 
morele druk of overtuiging noodzakelijk is. 

3.2 Bestaan er autopoietische systemen in de praktijk van het (milieu)recht? 

Een interessante vraag is of voor theorieën over autopoietische sociale subsystemen van 
Luhmann en Teubner ook empirische bewijzen te vinden zijn. Op het eerste gezicht lijkt 
onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Evaluatiecommissie Wet milieubeheer 
(ECW), naar milieurelevante besluitvormingsprocessen binnen vergunningplichtige be-
drijven daarvoor wellicht ondersteuning te kunnen bieden. In de eerste verkennende 
fase van het ECW-onderzoek sluit het door de onderzoekers gekozen vertrekpunt na-
melijk nog sterk aan bij traditionele opvattingen over sturing en regulering waarbij be-
drijven worden gezien als open systemen. Dit houdt in dat ondernemingen in hun func-
tioneren sterk afhankelijk worden geacht van hun omgeving voor het realiseren van hun 
doelstellingen (realiseren van winst en bewaken van de continuïteit).58 De kern van de-
ze open systeembenadering is dat bedrijven primair reageren op eisen die door externe 
actoren worden gesteld door te kiezen voor een bepaalde productiewijze met de bijbe-
horende organisatie- en besluitvormingsstructuur. De gekozen productiewijze, waartoe 
zowel het product als de productietechnologie worden gerekend, wordt daarbij gezien 
als een afspiegeling van de turbulentie op de voor het bedrijf relevante markten. De or-
ganisatie- en besluitvormingsstructuur ─ volgens het betreffende onderzoek in belang-
rijke mate bepalend voor het aanpassingsvermogen van bedrijven ─ worden als recht-
streeks daarvan afgeleid beschouwd.59 

In de tweede fase van het zojuist genoemde ECW-onderzoek is, anders dan voor-
heen te doen gebruikelijk, niet het perspectief gekozen van degene die door middel van 
de inzet van beleidsinstrumenten bepaalde effecten wil bereiken (meestal de overheid) 
en daarbij wil weten welk type interventie het meest succesvol zal zijn. In de plaats 
daarvan is getracht de ‘black box’ van het bedrijfsinterne besluitvormingsproces open te 
breken. Dit onderzoek naar de invloed van de milieuvergunning in de praktijk op de 
strategische besluitvorming van bedrijven laat opvallend genoeg een heel ander beeld 
zien dan dat van open systemen. De belangrijkste conclusie uit het onderzoeksrapport 
luidt namelijk dat bedrijfsinterne besluitvormingsprocessen in hoge mate autonoom 
verlopen. Met name de besluitvorming in de grote complexe ondernemingen zou wor-

                                                                 
wird in jedem Sozialsystem neu generiert, jedoch im Falle der Interferenz mit der 
Besonderheit, daß die Information in dem betroffenen Teilsystem gleichzeitig und 
aufgrund des gleichen kommunikativen Ereignisses generiert wird.’ 

58 T.J.N.M. de Bruijn en K.R.D. Lulofs, De milieuvergunning in bedrijf, Fase 1, 
Deelonderzoek II: Wabm-bedrijven onderzoek, Twente 1992, p. 12. 

59 T.a.p., p. 76. 
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den voortgestuwd door interne impulsen.60 Voor de onderzochte bedrijven geldt dat het 
initiatief tot het nemen van de strategische beslissingen met milieurelevante gevolgen 
vrijwel altijd afkomstig is vanuit het bedrijf zelf. Uitgangspunt daarbij is steeds dat deze 
beslissingen alleen genomen worden wanneer ze de continuïteit van de onderneming 
ten goede komen. De ‘voertaal’ blijkt daarbij in de onderzochte casus overwegend be-
drijfseconomisch van aard. Versnellingen en vertragingen in de besluitvorming worden 
in belangrijke mate door economische variabelen bepaald. 

De vraag blijft echter of dit voldoende bewijs is dat bedrijven op milieugebied ook 
daadwerkelijk als autopoietische systemen mogen worden aangemerkt. Het antwoord 
op die vraag is om minstens twee redenen lastig te geven. In de eerste plaats is het na-
melijk afhankelijk van wat moet worden verstaan onder een ‘maatschappelijk subsys-
teem’. En in de tweede plaats zijn er verschillende alternatieve verklaringen mogelijk 
waarom bedrijven niet goed reageren op sturingssignalen van bijvoorbeeld vergunning-
verleners en handhavers. Communicatiestoringen tussen overheden en bedrijven hoeven 
bijvoorbeeld niet per se te maken te hebben met in zichzelf gekeerd zijn van laatstge-
noemden, maar kunnen ook voortvloeien uit onder andere een verkeerde timing en on-
juiste adressering van juridische normen. 

3.3 Betekenissystemen en organisatieverbanden 

Hoewel communicaties, zowel door Luhmann als Teubner, worden aangemerkt als het 
belangrijkste kenmerk van autopoietische sociale systemen, zoals het recht, de politiek, 
de economie etc. worden ook de daarmee verbonden instituties en organisaties dikwijls 
(impliciet) als autopoietische systemen beschouwd.61 Men kan zich echter afvragen of 
in dat geval niet over een heel ander type systemen, met tot op zekere hoogte andere 
eigenschappen, moet wordt gesproken. Volgens Snellen moet die vraag in ieder geval 
bevestigend worden beantwoord. Hij stelt dat het essentieel is: 
 

‘to make a distinction between social systems as systems of meaning and as orga-
nizations. Self-referentiality, operational closure and structural coupling have a 
different significance for systems of meaning such as the legal system or the eco-
nomic system, which pervade all sectors of life transversally, than for organiza-
tional bodies such as courts, enterprises, welfare institutions or schools, which 
are active in only one sector of society. (...) [T]he autopoiesis of social organiza-
tions is more volatile and volitional than that of systems of meaning. The rate of 

                                                                 
60 E.F. ten Heuvelhof, F. Neumann, C.J.A.M. Termeer, De milieuvergunning in be-

drijf, Fase 2, Doorwerking van de milieuvergunning op bedrijfsinterne stratgische 
besluitvormingsprocessen, ECW-achtergrondstudie nr. 20, Delft 1994, p. 51. Ook 
voor de onderzochte kleinere bedrijven blijkt de invloed van externe impulsen rela-
tief gering. Voor zover daar sprake van is, gaat het vooral om beïnvloeding door 
personen of organisaties uit de directe omgeving van de onderneming, zoals fami-
lieleden, bevriende relaties, toeleveranciers, stand-organisaties, omwonenden e.d. 

61 Kritisch daarover zijn ook H. Stout en J. Stoop, Boekbespreking van Teubner’s 
‘Recht als Autopoietisches System’, RegelMaat 1991, p. 30. 
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change of intra-organizational self-referential patterns that results from this 
makes it worthwhile to give special attention to the elements of meaning of which 
the identity of organizations at any moment consists.’62  

 
De ‘systems of meaning’ zijn, aldus Snellen, veeleer de media waardoor sociale organi-
saties, zoals bedrijven zichzelf sturen en waardoor zijn in beginsel vatbaar zouden kun-
nen zijn voor beïnvloeding van buitenaf.63 Bij betekenissystemen onderscheidt Snellen 
drie verschillende lagen, te weten een evenementeel, conjunctureel en structureel ni-
veau. Elke laag heeft zijn eigen aanpassingstempo en graad van geslotenheid. Toege-
past op het recht betekent zulks dat op het laagste niveau, dat van de dagelijkse gebeur-
tenissen, het rechtssysteem zichzelf in een hoog tempo reproduceert op basis van be-
staande normen en procedures. Dit laatste vrijwel zonder interne systeemaanpassingen. 
Hier is het recht dus nagenoeg operationeel gesloten. Dat is echter anders op de middel-
lange termijn, ofwel het conjuncturele niveau, daar waar bijvoorbeeld nieuwe normen-
stelsels, juridische instrumenten of procedures tot stand kunnen worden gebracht als 
gevolg van een veranderde samenstelling van de wetgevende of rechterlijke macht. Hier 
is de veranderingspotentie het grootst en is externe beïnvloeding, bijvoorbeeld door het 
starten van een proefproces, het meest kansrijk. Daardoor kunnen zeer geleidelijk ook 
op het structurele niveau veranderingen plaatsvinden, zoals een verschuiving van werk-
gevers- naar werknemersbescherming, een transformatie van sectorale hinderwetgeving 
voor geluid, bodem, lucht en water naar meer integrale en multimediale milieuwetge-
ving, waarin de bescherming van ecosystemen centraal staat, of zelfs een ontwikkeling 
van een klassieke rechtsstaat in de richting van een sociale rechtsstaat. De externe beïn-
vloedingsmogelijkheden zijn daarbij echter gering. 

Voor bedrijven opgevat als sociale systemen is de situatie anders. Hun identiteit is 
in de praktijk minder eendimensionaal, aldus Snellen.64 Dit houdt in dat er ook meer 

                                                                 

 

62 I.Th.M. Snellen, Autopoiesis and steering: the role of identity, in: R.J. in ‘t Veld, 
L. Schaap, C.J.A.M. Termeer en M.J.W. Twist, Autopoiesis and configuration the-
ory: new approaches to societal steering, Dordrecht/Boston/London 1991, p. 151-
160 (152). Snellen wijst er ook op dat de biologisch-autopoietische metafoor in be-
paalde opzichten misleidend is waar het gaat om de operationele geslotenheid van 
organisaties. Zo merkt hij terecht op dat die geslotenheid zich niet uitstrekt tot fy-
sieke zaken, zoals goederen, energie en data. Bedrijven ontlenen hun productiefac-
toren arbeid, kapitaal en natuur immers altijd aan hun omgeving, waarmee zij wat 
dat aangaat meestal in een open verbinding staan. Juist daardoor kunnen milieu-
problemen ontstaan. De facto zijn die immers nooit het gevolg van miscommunica-
tie. 

63 Het woord beïnvloeding gebruik ik, omdat Snellen traditiegetrouw onderscheidt 
tussen ‘stuwing’ en ‘sturing’. Aan de hand van de metafoor van het schip van staat 
maakt hij het verschil daartussen duidelijk. Door stuwing wordt het schip in bewe-
ging gezet, terwijl door sturing de richting wordt bepaald. Het belang van dat on-
derscheid is dat stuwing en sturing (soms) door middel van verschillende media 
(kunnen) plaatsvinden, zoals respectievelijk wind en water en stuwing over het al-
gemeen minder gecompliceerd is dan sturing. 

64 Zie Snellen t.a.p., p. 158-159. In navolging van L.C. Gawthrop, Public sector man-
agement, systems, and ethics, Bloomington, 1984 onderscheidt hij identiteit in on-
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aangrijpingspunten zijn voor de overheid om het milieugedrag van bedrijven te beïn-
vloeden. Ervaringen uit het verleden moeten daarbij evenwel in acht worden genomen. 
Dat betekent in de eerste plaats dat dient te worden beseft dat zowel dé overheid als hét 
bedrijfsleven in werkelijkheid niet bestaan. Het gaat om complexe organisatienetwerken 
van actoren, die eigen doelen, strategieën en prioriteiten kunnen ontwikkelen bij het be-
palen van hun reactie op signalen uit en veranderingen in de omgeving. De nadruk zal 
daarom bij sturings- en reguleringsvraagstukken moeten worden gelegd op differentiatie 
en dynamiek.65 Teubner heeft er in dat verband overigens terecht op gewezen dat aan-
sluiting bij het zelfregulerend vermogen van bedrijven en maatschappelijke organisaties 
op milieugebied onvermijdelijk is, omdat veel milieuvraagstukken dermate complex 
zijn dat het reduceren van ecologische risico’s vanuit één centraal punt simpelweg on-
mogelijk is.66 Ook praktische ervaringen met de eerste generaties milieuwetten laten 
zien dat stimuleren van het zelfregulerend vermogen van bedrijven van groot belang is 
voor de effectiviteit van het milieurecht en -beleid. 

4. De beperkte werking van milieuwetgeving noopt tot zelfregulering door bedrij-
ven 

Uitgangspunt van ondernemers is nagenoeg zonder uitzondering dat milieu-investerin-
gen bovenal de continuïteit van de onderneming ten goede moeten komen. De invloed 
van overheidsregulering lijkt daarbij soms uiterst gering. Ik zie daarvoor minimaal vier 
belangrijke oorzaken. Deze hebben te maken met: 1) het tijdstip waarop van overheids-
wege bij bedrijven wordt aangeklopt om milieumaatregelen voor elkaar te krijgen, 2) 
communicatiestoringen bij de vertaling van overheidsregels in de richting van bedrijven 
3) in het verlengde daarvan bepaalde botsingen tussen traditionele reguleringsstijlen en 
bedrijfsculturen en 4) wat wel genoemd wordt de wet van de afnemende effectiviteit 
van normering en beleid. 

4.1 Overheidsnormering komt op een verkeerd tijdstip 

In navolging van Neumann kan worden geconstateerd dat er bij de regulering van het 
milieugedrag van bedrijven nogal eens sprake is van een ‘temporele mismatch’.67 In 
gewoon Nederlands wordt daarmee bedoeld dat de overheid vaak domweg te laat komt. 
Wanneer grote bedrijven na jaren van onderzoek en ontwikkeling eenmaal zover zijn 
                                                                 

tologische zin in: ‘a sense of purpose a sense of consequence a sense of history and 
a sense of order’. 

65 Ministerie van LNV, Sturing op maat, een andere benadering van milieu-proble-
men in de land- en tuinbouw, Den Haag, maart 1994, p. 6. 

66 G. Teubner, L. Farmer and D. Murphy (ed.), Environmental law and ecological 
responsibility, Chichester/New York/Brisbane/Toronto/Singapore 1994, p. 4. 

67 F. Neumann, The incorporation of environmetnal elements in strategic decision-
making processes in industry: governement-corporate interaction from a business 
perspective, Rotterdam 1995. 
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dat ze een bepaalde investering willen doen waarvoor een (wijziging van) milieuver-
gunningen nodig is, dan blijkt hun bereidheid tot het daarna alsnog doorvoeren van fun-
damentele wijzigingen met het oog op het terugdringen van milieunadelige gevolgen 
vaak gering.68 Dit benadrukt de noodzaak van vroegtijdig informeel vooroverleg tussen 
bedrijven en bevoegd gezag over de vergunningverlening. Het bevestigt bovendien het 
nut van het sluiten van convenanten in het zogeheten doelgroepenoverleg.69 In deze 
voortrajecten kan namelijk vaak reeds op hoofdlijnen overeenstemming worden bereikt 
over te realiseren milieudoelstellingen in een bepaalde bedrijfstak alsmede over het 
daarbij behorende tijdpad. Wel moet worden gewaakt voor eenzijdige toezeggingen 
door de overheid die niet kunnen worden waargemaakt omdat derde-belanghebbenden, 
zoals milieuorganisaties of omwonenden, niet bij het maken van die afspraken met be-
drijven zijn betrokken.70 

4.2 Overheidsnormen bereiken degene die kan zorgen voor de naleving niet 

Bij communicatiestoringen kan bijvoorbeeld denken aan overheidsnormering die letter-
lijk op de verkeerde plaats terechtkomt. Voorwaarde voor de effectiviteit van overheids-
regulering is uiteraard dat publiekrechtelijke normen degene voor wie ze bestemd zijn 
ook daadwerkelijk bereiken.71 Hierbij dient men zich te realiseren dat de vraag wie bij-
voorbeeld de normadressaat is van bepaalde vergunningvoorschriften in de praktijk lang 
niet altijd duidelijk is.72 Weliswaar wijst artikel 8.20 van de Wet milieubeheer ‘degene 
die een inrichting drijft’ aan als hoofdverantwoordelijke voor de naleving van de voor-
schriften die zijn verbonden aan de milieuvergunning, maar daarmee is in praktijk lang 
niet alles gezegd. Zo kunnen meerdere (rechts)personen gezamenlijk een inrichting in 
de zin van de Wet milieubeheer drijven,73 hetgeen soms problemen oplevert bij de be-
antwoording van de vraag wie nu eigenlijk precies, op welk moment, voor de naleving 
van vergunningvoorschriften verantwoordelijk kan worden gehouden.74 Daarnaast zijn 
bedrijven voor het behalen van goede milieuresultaten dikwijls afhankelijk van de me-
dewerking van anderen, zoals toeleveranciers van grondstoffen, hulpstoffen en energie.  

                                                                 
68 Zie ook De Bruijn en Lulofs, a.w., p. 9. 
69 Over de werking van dit doelgroepenoverleg leze men o.a. P.J. Kok en S.M.M. 

Kuks, Het doelgroepenbeleid, in: P. Glasbergen (red.), Milieubeleid, ’s-Graven-
hage 1994, p. 79-96. 

70 Zie P. Houweling, De lastige derde-belanghebbende in het milieurecht, in: 
F.C.M.A. Michiels (red.), Recht op het doel af, Deventer 1998, p. 251 e.v. 

71 W.J. Witteveen, Delegeren is communiceren, in I. Kolhoop (red.), Delegatie van 
wetgevende bevoegdheid, Alphen aan den Rijn 1992, p. 46-89. 

72 C.L. Knijff, G.T.J.M. Jurgens en Ch.W. Backes, De normadressaat van milieu-
regels voor inrichtingen, Den Haag 1998. 

73 Zie ook C.L. Knijff, Wie drijft de inrichting?, Milieu en Recht 1999, p. 284 e.v. 
74 Vgl. o.a. R. Uylenburg, Toekomst voor de stolpvergunning?, in: R. Uylenburg en 

C.J. van der Wilt (red.), De milieuvergunning in ontwikkeling, Alpen aan den Rijn 
1999, p. 51-65. 
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Door de locatiegebondenheid van een milieuvergunning kunnen daarin evenwel nauwe-
lijks eisen worden gesteld met betrekking tot activiteiten die zich buiten het terrein van 
de inrichting afspelen. Zo heeft de bestuursrechter uitgemaakt dat in de Wet milieu-
beheervergunning normaliter geen voorschriften mogen worden verbonden die iets 
zeggen over de wijze waarop de in het productieproces gebruikte grondstoffen worden 
gewonnen of de manier waarop een bedrijf wordt bevoorraad.75 Tevens dient te wor-
den beseft dat vergunningvoorschriften normaliter niet tot de werknemers van een be-
drijf zijn gericht. In de praktijk zal vaak echter juist het personeel op de werkvloer er-
voor dienen te zorgen dat er geen gat ontstaat tussen de ‘law in the books’ en ‘the law 
in action’. Wanneer de vorkheftruckchauffeur immers niet weet dat hij vaten met een 
bepaalde gevaarlijke stof niet op sommige plekken binnen de inrichting mag plaatsen 
vanwege brand- of explosiegevaar, dan helpen vergunningvoorschriften waarin dat wel-
iswaar staat ook weinig. Daarom is het goed dat vooruitstrevende bedrijven in het kader 
van hun bedrijfsinterne milieuzorgsysteem werkinstructies op schrift stellen en hun per-
soneel opleiden en bijscholen met betrekking tot voor hen geldende milieutaken en ver-
plichtingen. Deze vormen van zelfregulering zijn met andere woorden vaak nuttig en 
nodig om wettelijke regels en vergunningvoorschriften te vertalen binnen de eigen be-
drijfsvoering of om bijvoorbeeld tijdig te kunnen inspelen op nieuwe wetgeving. 

4.3 Overheidsnormering sluit niet aan op het ambitieniveau van bedrijven 

Bij de bovengenoemde botsing van reguleringsstijlen en bedrijfsculturen kan onder 
andere worden vermeld dat uit empirisch onderzoek volgt dat er in de praktijk sprake is 
van een opvallende dissonantie tussen de milieuambities van bedrijven en het beleid 
van de overheid. Koploperbedrijven blijken namelijk nog vaak met een ‘opleggende’ 
ofwel ‘voorschrijvende’ stijl van vergunningverlening en handhaving te worden gecon-
fronteerd, terwijl ten aanzien van achterblijvers daarentegen opvallend genoeg dikwijls 
voor een ‘meedenkende’ of ‘coachende’ aanpak wordt gekozen.76 Een mogelijke ver-
klaring voor deze houding van overheden is de preoccupatie van locale ambtenaren met 
het onderhouden van goede relaties tot bedrijven ertoe leidt dat niet erg snel streng 
wordt ingegrepen tegen klaplopers, omdat men denkt met onderhandelingen en voor-
lichting betere resultaten te kunnen boeken dan met straffen.77 Ten aanzien van koplo-
pers zou ‘scoringsdrift’ daarentegen misschien een reden kunnen zijn om juist het on-
derste uit de kan te willen halen bij ondernemers die toch al gevoelig zijn voor milieu-

                                                                 
75 Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 30-05-1997, JM 1997, 33 en Afdeling 

bestuursrechtspraak Raad van State 08-09-1999, JM 1999, 43. 
76 EIM/DHV, Milieugedrag en bevoegd gezag, ECW-achtergrondstudie nr. 25, Den 

Haag 1996. 
77 Dergelijke verklaringen worden ook gegeven in de klassieke studie over (strafrech-

telijke) handhaving van milieuregelgeving van K. Hawkins, Environment and en-
forcement: Regulation and the social definition of pollution, Oxford 1984, p. 198. 



Milieuwetgeving van de toekomst 23 

argumenten.78 Daarnaast lijkt een rol te spelen dat de rechter bij de vergunningverle-
ning op een bepaalde wijze toetst aan het zogenaamde ‘alara-beginsel’,79 opgenomen 
in artikel 8.11, derde lid van de Wet milieubeheer. Dit rechtsbeginsel dat kort gezegd 
inhoudt dat bij het voorschrijven van milieumaatregelen moet worden uitgegaan van de 
groots mogelijke bescherming voor het milieu, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden 
gevergd, wordt door de rechter in de praktijk doorgaans als een rechtsregel uitgelegd.80 
Dat wil zeggen dat normaliter alleen mag worden gekeken naar de milieu-investeringen 
die in de bedrijfstak gebruikelijk zijn en niet naar de individuele economische, techni-
sche en organisatorische mogelijkheden van afzonderlijke ondernemingen. Uit het oog-
punt van het voorkomen van concurrentievervalsing valt hier, zeker wanneer in indivi-
duele gevallen afwijkingen naar beneden ten opzichte van de stand der techniek worden 
toegestaan, wel wat voor te zeggen. Anderzijds kan dit ook ten koste gaan van het be-
ginselkarakter van alara dat juist in de richting wijst van een ‘Optimierungsgebot’, 
waarbij voor bedrijven een zorgplicht geldt voor het milieu die verder gaat dan het au-
tomatisch aansluiten bij het gemiddelde milieubeschermingsniveau in de branche.81 
Bovendien wordt koplopergedrag van bedrijven die willen experimenteren met nieuwe 
milieuvriendelijkere technologieën op deze manier allerminst gestimuleerd. 

4.4 De wet van de afnemende effectiviteit van beleid 

Een laatste oorzaak voor de beperkte werking van klassieke milieuwetten is gelegen in 
de wet van de afnemende effectiviteit van normering en beleid genoemd.82 Volgens In 
’t Veld ligt het namelijk in de lijn van de verwachting dat met name wanneer de wetge-
ver het gedrag van mensen of bedrijven niet wenst vast te leggen ofwel te codificeren, 
maar in plaats daarvan te veranderen ofwel te modificeren,83 hij rekening moet houden 
met het feit dat een wet na verloop van tijd normaliter in kracht zal afnemen, omdat re-
flexieve (lerende) organisaties steeds slimmer op dezelfde normen zullen reageren. Dit 
levert in de praktijk vaak een bepaalde mate van ontwijkgedrag en afwenteling van on-
aangename aspecten op. Denk aan het bedrijf dat bepaalde organisatieonderdelen naar 
het buitenland verplaatst om een eco-tax te ontlopen. Of neem de verkeerde classifice-

                                                                 
78 Vgl. in die zin ook H. Bressers, Duurzaamheidsbeleid en de Wet milieubeheer, in: 

J. van Geest en A. Ringeling (red.), Evalueren met beleid: de Evaluatiecommissie 
Wet milieubeheer in bedrijf, Den Haag 1998, p. 117. 

79 Alara is overigens een acroniem voor ‘As low as reasonably achievable’. 
80 R.A.J. van Gestel en J.M. Verschuuren, ALARA: minimumregel of beginsel met 

aspiraties?, Milieu en Recht 2000, p. 56-63. 
81 Vgl. in dat verband ook artikel 1.1a, tweede lid van de Wet milieubeheer. 
82 R.J. in ‘t Veld, Spelen met vuur: over hybride organisaties, ’s-Gravenhage 1995, p. 

13. 
83 De term is van T. Koopmans, De rol van de wetgever, in: Honder jaar rechtsleven, 

Jubileumboek Nederlandse Juristenvereniging, Zwolle 1970, p. 1. Koopmans on-
derscheidt modiferende ofwel gedragsbeïnvloedende wetgeving van codificerende 
wetten, waarin vooral wordt aangesloten bij heersende gewoonten, zeden en fat-
soensregels die reeds breed gedragen worden in de samenleving. 
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ring van het vuurwerk dat lag opgeslagen bij S.E. Fireworks, hetgeen (mede) veroor-
zaakt werd doordat de transportkosten voor lichter consumentenvuurwerk veel lager 
waren dan voor het veel gevaarlijkere professionele vuurwerk.84 Een extra complice-
rende factor bij dit alles is, zoals Van Gunsteren terecht heeft verdedigd, dat het leerver-
mogen van de overheid bijna per definitie achterloopt bij andere organisaties in de sa-
menleving.85 Dit laatste komt onder andere doordat de overheid ingewikkelde collec-
tieve goederen dient te leveren, sterk gebonden is aan haar taakomgeving en zich niet 
als een bedrijf kan beperken tot het leveren van afgrensbare producten. 

5. Een alternatieve sturings- en reguleringsstrategie 

Een belangrijke tekortkoming in het milieubeleid is in mijn ogen dat nog te vaak een 
zogenaamde ‘Defence-Announce-Defend-strategie’ wordt gevolgd.86 Dat wil zeggen 
dat door bestuurders eerst wordt getracht om binnenskamers overeenstemming te berei-
ken over beleidsuitgangspunten en inzet van onder andere juridische instrumenten, dat 
daarna politiek draagvlak wordt gezocht en pas daarna wordt gekeken of er maatschap-
pelijke acceptatie kan worden verkregen door de gekozen aanpak ‘uit te leggen aan de 
burger’. Uit empirisch onderzoek op milieugebied blijkt echter steeds weer dat een der-
gelijke gesloten beleidsstrategie, waarin onvoldoende rekening wordt gehouden met de 
problemen van bedrijven en burgers zoals zij die zelf zien, ernstige tekortkomingen ver-
toont.87 Beleidsmakers en (zelfs) juristen hebben inmiddels weliswaar door dat de 
beïnvloeding van het milieugedrag van bedrijven niet een simpel transformatieproces is 
waarbij: de wetgever het bestuur bevoegdheden en instructies geeft om bijvoorbeeld 
vergunningen te verlenen en te handhaven, de milieunormen in wetten en vergunningen 
automatisch worden gekend en geaccepteerd zodra ze op papier staan en bedrijven ver-
volgens ook precies weten wat zij moeten doen om die normen na te leven.88 Dit bete-
kent alleen nog niet dat een ieder voldoende doordrongen is van de consequenties van 
het feit dat ondernemingen ‘autopoietische trekjes’ kunnen vertonen doordat zij norma-
tieve signalen vanuit hun omgeving (re)constueren vanuit hun eigen belevingswereld.  

                                                                 
84 Eindrapport van de Commissie onderzoek vuurwerkramp, Enschede/Den Haag, p. 

35.  
85 H.R. van Gunsteren, Het leervermogen van de overheid, in: M.A.P. Bovens en 

W.J. Witteveen (red.), Het schip van staat, Zwolle 1985, p. 71. 
86 Zie P. van Meegeren, Het bevorderen van de maatschappelijke acceptatie van be-

leid, Beleidswetenschap 1997, p. 308-309. 
87 Vgl. o.a. M.P. Wolsink, Maatschappelijke acceptatie van windenergie; houdingen 

en oordelen van de bevolking, Amsterdam 1997 en P. van Meegeren, Communi-
catie en maatschappelijke acceptatie van milieubeleid, Wageningen 1997. 

88 Niettemin sluit ik mij graag aan bij de aanbeveling van M. Hertogh, De wondere 
wereld van de wetgever: feti en fictie van communicatieve wetgeving, in: B. van 
Klink en W. Witteveen (red.), De overtuigende wetgever, Deventer 2000, p. 45 e.v. 
dat het uiterst zinvol is om de aan wetgeving ten grondslag liggende beleidstheorie-
en vaker empirisch te toetsen. 
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5.1 Afstappen van het karikaturale beeld van bedrijven als monsters in de publieke 
sector 

Dat bedrijven, zoals Shell in de affaire Brent Spar heeft aangetoond,89 niet altijd bereid 
of in staat zijn (tijdig) kritische signalen uit hun omgeving te ontvangen en te vertalen 
naar bedrijfsintern milieubeleid wil niet zeggen dat het daarmee ‘monsters zijn in de pu-
blieke sfeer’, louter gericht op het behalen van winst op de korte termijn.90 Het is te ge-
makkelijk om uit het feit dat bedrijven sterk zijn gericht op het behoud van een bepaal-
de mate van autonomie, af te leiden dat milieuargumenten normaliter pas na een con-
flict of crisis zullen doorwerken in de bedrijfsinterne besluitvorming.91 Dit laatste met 
het argument dat, zolang niet volstrekt helder is dat de weliswaar aan het papier toever-
trouwde milieuvoorschriften door de overheid serieus worden genomen en overtreding 
ervan kan leiden tot sluiting van het bedrijf, de ‘natuurlijke’ neiging zou overheersen 
milieunormen als irrelevant terzijde te schuiven of simpelweg te negeren.  

Hoewel namelijk bekend is dat rationele, economische motieven in de praktijk een 
niet te onderschatten motief zijn voor overtreding van milieuregels,92 is het zeker niet 
de enige ─ en vaak ook niet eens de belangrijkste ─ verklarende factor. Niet naleving 
van normen kan zowel het gevolg zijn van onwil, onkunde en onwetendheid, als calcu-
latie. Onwil kan op zijn beurt worden veroorzaakt doordat men niet overtuigd is van de 
juistheid of geldigheid van de norm, daar principiële bezwaren tegen heeft, gemakzuch-
tig is of gewoon geen zin heeft om zich te voegen naar de norm. Ook onkunde en on-
wetendheid kunnen op hun beurt weer verschillende oorzaken hebben. Zo kan de norm 
die moet worden nageleefd niet voldoende duidelijk zijn voor de geadresseerde. Maar 
het kan ook best zijn dat de norm op zichzelf duidelijk is, maar voor de degene die hem 
zou moeten naleven niet helder is op welke wijze de normconforme toestand kan wor-
den bereikt of behouden. Onwetendheid en onkunde kan hem verder onder andere zitten 
in de karaktereigenschappen van een persoon of de manier waarop een organisatie is 
opgezet. Ten slotte kan ook calculerend gedrag met het oog op het niet naleven van 
normen verschillende oorzaken hebben. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van berekening 
uit persoonlijk gewin of als gevolg van sociale druk vanuit de omgeving.93 

Huisman, De Lange en Niemeyer hebben er bovendien terecht op gewezen dat 
vooral grote bedrijven geen homogene organisaties zijn, maar conglomeraten van afde-

                                                                 
89 Jesper Colin, Corporate legitimacy in risk society: the case of Brent Spar, in: Busi-

ness Strategy and the Environment 1998, p. 213-222. 
90 H. van Gunsteren, Culturen van besturen, Amsterdam 1994, p. 81 e.v. 
91 M. Herweijer, Veronderstellingen over de effecten van algemen regels, in: J. van 

Geest en A. Ringeling (red.), Evalueren met beleid: de Evaluatiecommissie Wet 
milieubeheer in bedrijf, Den Haag 1998, p. 90. 

92 A. de Lange, Sancties in het milieurecht in rechtseconomisch perspectief, D en D 
1992, p. 323-328. 

93 Zie vanuit het omgekeerde perspectief, namelijk welke factoren zijn van (posi-
tieve) invloed op de naleving R.A. van de Peppel, Naleving van milieurecht, De-
venter 1995, p. 43-45. Van de Peppel onderscheidt vijf categorieën, te weten: eigen 
belang, positieve of negatieve prikkels, gewoonte, sociale druk en morele overtui-
ging. 
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lingen en individuele werknemers met ieder een eigen cultuur, eigen belangen en motie-
ven om milieuregels al dan niet na te leven. Ontbreken van voldoende technische ken-
nis, slecht management en gemis aan leiding en intern toezicht en een onduidelijke or-
ganisatiestructuur kunnen overtredingen in de hand werken.94 Omgekeerd blijkt uit de 
dissertatie van Huisman dat bijvoorbeeld een ‘corporate philosophy’ van milieuvriende-
lijk en veilig werken en een breed draagvlak bij het personeel van bepaalde normen en 
waarden, samen met zaken als imago-gevoeligheid, van grote invloed kunnen zijn op de 
bereidwilligheid om overheidsregels juist wel na te leven.95 Moraal van het verhaal in 
deze is dat ─ net zoals dat voor natuurlijke personen geldt ─ de ene rechtspersoon de an-
dere niet is en, nog weer anders gezegd, ook nalevingsbereidheid, het ambitieniveau en 
de integriteit van bedrijven sterke verschillen vertoont tussen bedrijfstakken en zelfs 
binnen één branche. 

5.2 Naar regulering op maat 

Wellicht enigszins in tegenspraak met de algehele tendens op milieugebied om steeds 
meer bedrijven onder zogenaamde vergunning vervangende algemene regels te laten 
vallen,96 zou ik juist willen pleiten voor meer maatwerk bij zowel de normstelling als 
de handhaving. Voor zover het daarbij om de grotere, meer complexe bedrijven gaat, 
ben ik voorstander van een vergunningverlenings- en handhavingsbeleid waarbij koplo-
pers meer ruimte en eigen verantwoordelijkheid krijgen om te experimenteren met mi-
lieuvriendelijke technieken en hun eigen milieubeleid te voeren, maar klaplopers juist 
strakker worden aangepakt en consequenter worden gestraft.97 Daarbij hoort dat voor-
uitstrevende bedrijven met een eigen bedrijfsmilieuplan, een goed nalevingsverleden, 
een intern milieuzorgsysteem waarvan de werking regelmatig wordt gecontroleerd door 
een certificatie-instelling en een openbaar milieujaarverslag, in aanmerking zouden 
moeten komen voor een zogenaamde vergunning op hoofdzaken. Een dergelijke ver-
gunning beperkt zich met name tot het vastleggen van emissieplafonds en risicowaar-
den.98 In plaats van gedetailleerd in de vergunning vast te leggen welke technische 
middelen of maatregelen moeten worden genomen om milieunadelige gevolgen zoveel 

                                                                 
94 W. Huisman, A. de Lange en E. Niemeyer, Milieucriminaliteit vergt handhaving 

op maat, Justitiële Verkenningen 1994/9, Themanummer: Zelfregulering en milieu-
recht, p. 26 e.v. 

95 W. Huisman, Tussen winst en moraal, Den Haag 2001, p. 481-482. 
96 De bedoeling is dat over enige tijd zo’n 75% van alle inrichtingen in Nederland 

onder de werkingssfeer van algemene maatregelen van bestuur op grond van artikel 
8.40 van de Wet milieubeheer komen te vallen en daardoor geen vergunning meer 
nodig hebben, maar zich moeten houden aan een pakket met veelal standaardvoor-
schriften. 

97 R.A.J. van Gestel, Zelfregulering, milieuzorg en bedrijven: naar eigen verantwoor-
delijkheid binnen kaders, Den Haag 2000. 

98 Zie ook het advies van de Evaluatiecommissie Wet milieubeheer, Vergunnen met 
beleid, Den Haag 1996, p. 28. 
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mogelijk te voorkomen, zouden koploperbedrijven meer ruimte moeten krijgen om zelf 
op zoek te gaan naar de meest kosten-effectieve en milieubesparende technologie.  
Bedrijven die niet de kennis en/of de bereidheid bezitten om een eigen bedrijfsmilieu-
beleid te voeren, hun milieuprestaties regelmatig kritisch te laten toetsen door een on-
afhankelijke deskundige en over de resultaten daarvan zelf verantwoording af te leggen 
in de richting van de overheid en het publiek en die daarenboven regelmatig overtredin-
gen van geldende regels begaan, verdienen mijns inziens een ‘luis-in-pels-benadering’ 
door de overheid. Dat wil zeggen dat in de milieuvergunning zoveel mogelijk met mid-
delvoorschriften in plaats van doelvoorschriften wordt gewerkt, dat vergunningen vaker 
worden geactualiseerd, dat publiekrechtelijke toezichthouders regelmatig ter plaatse 
komen controleren of daadwerkelijk wordt voldaan aan wettelijke regels en vergunning-
voorschriften en dat bij overtredingen ‘lik op stuk’ geldt in de sfeer van de sanctione-
ring. Bij dit laatste geldt onder andere dat opgelegde dwangsommen ook daadwerkelijk 
worden verbeurd en daarna zo snel mogelijk worden geïnd.99 

5.3 Naar een meer gedifferentieerd toezichtsbeleid 

Zelfs op Europees niveau inmiddels belangstelling bestaat voor een meer gedifferenti-
eerd toezicht- en handhavingsbeleid op milieugebied. Volgens een voorstel van het 
Europees Parlement voor een aanbeveling ten behoeve van het vastleggen van bepaalde 
minimumcriteria voor het uitvoeren van milieu-inspecties bij grote industriële installa-
ties zouden de lidstaten bij het maken van inspectieplannen bijvoorbeeld meer aandacht 
moeten schenken aan auditrapporten en milieuverklaringen van gecertificeerde bedrij-
ven.100 Mijns inziens biedt het Nederlandse recht daarvoor ook ruimte. Zo bepaalt 
artikel 5:13 van de Algemene wet bestuursrecht dat toezichthouders slechts gebruik ma-
ken van hun bevoegdheden voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijker-
wijs nodig is.101 Deze wetsbepaling, die een uitwerking vormt van het zogeheten even-
redigheidsbeginsel, laat ruimte voor een belangenafweging bij het bepalen van de fre-
quentie, de aard en de omvang van het publiekrechtelijk toezicht. De toezichthouder 
moet hierbij alleen wel steeds de verhouding tussen het doel van het toezicht ─ verze-
keren van de naleving ─ en de manier waarop dat geschiedt, nauwlettend in het oog 

                                                                 
99 Dat dit in de praktijk geen vanzelfsprekendheid is bleek reeds uit het onderzoek 

van F.C.M.A. Michiels, E. Niemeijer en C.T. Nijenhuis, m.m.v. P.J.J. van Buuren, 
Wie is er bang voor de dwangsom, Den Haag 1994. 

100 Vgl. het Gemeenschappelijk Standpunt (EG) nr. 24/2000 van 30 maart 2000, PbEG 
2000 C 137, p. 1 - 10. 

101 Op de in milieuwetten aangewezen personen die zijn belast met het toezicht op de 
naleving is sedert de inwerkingtreding van de derde tranche afdeling 5.2 van de 
Awb van toepassing. Zie daarover meer in het algemeen ook C.J. Kleijs-Wijnnobel 
en S.D.M. de Leeuw, De gevolgen van de Derde tranche Awb voor de Wet milieu-
beheer, MenR 1998, p. 30-35. 
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houden.102 Omdat de naleving van vergunningvoorschriften niet steeds en overal om 
een even omvangrijke, frequente en indringende controle door de overheid vraagt, zal er 
toezichtsbeleid moeten worden geformuleerd. Dit beleid dat kan worden geformaliseerd 
in beleidsregels en/of toezichtsplannen dient mede ter voorkoming van willekeurige en 
ongelijke behandeling. Zaken waar bij de formulering van het toezichtsbeleid rekening 
mee zou moeten worden gehouden zijn naar mijn mening: 
- de mate waarin de (niet) naleving van een norm bijdraagt aan het belang van de 

bescherming van het milieu;103 
- de belangen van derden bij een regelmatige controle op de naleving van een bepaald 

milieuvoorschrift;104 
- de menskracht en middelen die gemoeid zijn met een bepaalde vorm of bepaalde 

mate van controle in verhouding tot het daarmee te behalen rendement (de pak-
kans); 

- het nalevingsverleden van een bedrijf; 
- het risico dat normovertreding daadwerkelijk optreedt bij een minder frequent of 

minder indringend overheidstoezicht. 
 
Vooral bij de laatstgenoemde factoren zijn het gedrag en de houding van bedrijven van 
belang. Het lijkt me zeer wel te verdedigen dat bij het bepalen van de aard en omvang 
van het toezicht door het bevoegde gezag acht wordt geslagen op zaken als het aantal en 
de ernst van de milieuovertredingen die de vergunninghouder in het verleden heeft be-
gaan, de mate waarin de financiële belangen in een bedrijf of bedrijfstak parallel lopen 
met het belang van de bescherming van het milieu, maar ook de mate waarin een bedrijf 
openheid betracht over zijn (slechte) milieuprestaties in de richting van de overheid en 
het publiek en zich op vrijwillige basis reeds onderwerpt aan private milieu-audits in 
het kader van de certificering van het milieuzorgsysteem.105 

Het is niet zo dat bij bedrijven met een goede milieureputatie en een gecertificeerd 
milieu-zorgsysteem geen steekproefsgewijze controles door de overheid meer hoeven 
plaatsvinden. Maar er kan wel selectiever ─ meer nadruk op controle van de zelfcon-
trole, minder frequente inspecties en meer steekproefsgewijs ─ toezicht worden gehou-
den bij bedrijven die zich aantoonbaar proactief opstellen.106 Deze lijn kan tot op zeke-
re hoogte worden doorgetrokken bij de handhaving. 

                                                                 
102 E.J. Daalder, G.R.J. de Groot en J.M.E. van Breugel, De parlementaire geschie-

denis van de Algemene wet bestuursrecht: Derde tranche, Alphen aan den Rijn 
1998, p. 338. 

103 Ook in de Openbaar Ministerie, Leidraad milieu, Den Haag 1994, p. 12-13 wordt 
onderscheid gemaakt tussen kernvoorschriften en andere voorschriften. 

104 Het moge (inmiddels) duidelijk zijn dat bijv. vuurwerkopslagplaatsen wanneer zij 
gelegen zijn in een woonomgeving frequenter gecontroleerd dienen te worden dan 
wanneer zij zich in het buitengebied bevinden. 

105 In het kader van productcertificatie wordt dit ook voorgesteld in het MDW-rapport 
van de Commissie Ringeling, Normalisatie en certificatie, ’s-Gravenhage 1996, p. 
20, 23 en 24.  

106 Vgl. ook A.J.C. de Moor-van Vugt, Toezicht achter matglas, Oratie, Den Haag, p. 
20 e.v. 
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5.4 Naar een andersoortige handhaving? 

Hoewel zeker van koploper-bedrijven mag worden verwacht dat zij minimaal de gel-
dende wettelijke regels en vergunningvoorschriften naleven,107 is het niet uitgesloten 
dat er bij hen, bijvoorbeeld als gevolg van het gebruik van experimentele technieken, 
incidenteel toch bepaalde emissie-overschrijdingen plaatsvinden. De vraag is dan hoe 
daarmee moet worden omgesprongen. Enerzijds mag er bij de handhaving geen norm-
vervaging optreden of een excuuscultuur groeien waarbij het bevoegde gezag omwille 
van de goede relatie met een bedrijf niet ingrijpt, terwijl er toch voortdurend (kleine) 
overtredingen plaatsvinden. Wanneer handhavers zich in een dergelijke situatie te veel 
gaan opstellen als adviseur, in plaats van als controleur, kunnen ze zich gemakkelijk op 
een hellend vlak begeven.108 De grens tussen kleine en minder kleine overtreding zal 
gemakkelijk gaan vervagen en de handhaver kan in een positie terechtkomen waarin hij, 
als was het maar gevoelsmatig,109 niet goed meer terug kan. Anderzijds is het vaak niet 
redelijk om bij de eerste de beste normoverschrijding sanctionerend op te treden. 

In haar dissertatie beschrijft Blomberg hoe het Amerikaanse Environmental Protec-
tion Agency (EPA) met dit soort dilemma’s omgaat.110 Daar blijkt ook bij de sanctio-
nering wel degelijk rekening te worden gehouden met de milieuhouding van bedrijven. 
In hoofdlijnen komt het beleid van het EPA erop neer dat indien bedrijven zelf goed in 
staat blijken om: overtredingen van publiekrechtelijke voorschriften systematisch 
vroegtijdig te ontdekken door middel van interne of externe audits van het milieuzorg-
systeem (discovery); geconstateerde overtredingen ook tijdig melden aan het bevoegde 
gezag (disclosure) en vervolgens zelf de nodige maatregelen nemen om binnen een 
bepaalde termijn de bedrijfsvoering in een rechtmatige toestand te herstellen (correc-
tion), geen punitieve sancties worden opgelegd.111 Zowel in Amerika als in Nederland 
zijn bovendien steeds vaker stemmen te horen die pleiten voor een verbreding van het 
handhavingsbegrip in de richting van het streven naar een optimale milieukwaliteit in 
plaats van een blinde focus op naleving van voortdurend veranderende en eroderende 
normen.  
In ons land heeft bijvoorbeeld de Commissie Lange Termijn Milieubeleid daarvoor al in 
1990 een lans gebroken.112 In de VS zien we dat terug in allerlei nieuwe initiatieven 

                                                                 
107 En dus niet andersom de geldende milieuwetgeving minimaal naleven. 
108 R.J. Vroegop, Het gedogen gedoogd?, Middelburg 1996, p. 300. 
109 Volgens de jurisprudentie levert impliciet gedogen niet snel een grond op voor het 

bestuur om af te moeten zien van handhavend optreden. Uitgangspunt lijkt in de 
jursprudentie steeds sterker een beginselplicht tot handhaving. Zie H.H.L. Krans, 
Recente gedoogjurisprudentie, JM 1999, p. 455-459. Vgl. verder o.a. ABRS 02-02-
1998, AB 1998, 181 m.nt. Michiels en Vz ABRS 10-03-1995, AB 1995, 464 m.t. 
Michiels. Zie ook ABRS 02-10-1997, AB 1998, 374 m.nt. Jurgens over de moge-
lijkheden voor partiële handhaving. 

110 A.B. Blomberg, Integrale handhaving van milieurecht, Den Haag 2000, p. 302 e.v. 
111 Vgl. voor een beschrijving van dit beleid http://es.epa.gov/oeca/finalpolstate.pdf. 
112 W. Hafkamp en G. Molenkamp, Tussen droom en daad: over uitvoering en hand-

having, in: CLTM, Het milieu: denkbeelden voor de 21ste eeuw, Zeist 1990, p. 
209-248. 
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om te komen tot een handhavingsbeleid dat is gericht op het stimuleren van bedrijven 
‘to go beyond compliance’. In dat kader heeft het EPA zeer recentelijk een zogenaamd 
‘performance track program’ opgezet, waarin bedrijven die zich laten certificeren be-
paalde voordelen krijgen op het gebied van stroomlijning van rapportageverplichtingen 
en flexibiliteit bij het kiezen van de beste beschikbare technieken.113 Het aardige van 
dit programma is dat om eraan mee te kunnen doen vergelijkbare eisen worden gesteld 
als in het inmiddels in Nederlandse ingezette beleid ten aanzien van de vergunning op 
hoofdzaken.114 Wat alleen anders is, is dat in de VS staten dit beleid ook steeds vaker 
in wetgeving gaan verankeren. Zo kent Conneticut inmiddels een wet waarin is vastge-
legd dat bedrijven met een ISO 14001 gecertificeerd milieuzorgsysteem, een goed nale-
vingsverleden en een aanvaarding van bepaalde fundamentele milieubeginselen aan-
spraak kunnen maken op een tegenprestatie van de overheid in de sfeer van: minder 
rapportages, een inrichting-overstijgende flexibele milieuvergunning, die wijzigingen in 
de bedrijfsvoering toestaat zonder dat daarvoor een afzonderlijke administratieve proce-
dure moet worden doorlopen zolang de totale uitstoot van emissies van verontreinigen-
de stoffen maar wel afneemt, lage leges voor nieuwe vergunningen.115 

Het is aardig om te zien dat het milieuhandhavingsbeleid met betrekking tot grote, 
complexe bedrijven zich zowel in Nederland als in de VS onbewust in een zelfde rich-
ting lijkt te bewegen. Eén essentieel verschil is evenwel dat in de VS kennelijk ook de 
wetgever steeds vaker de behoefte voelt om duidelijke(re) kaders te bieden voor zelfre-
gulering met name waar het gaat om wat bedrijven van de overheid mogen verwachten 
als zij zich op milieugebied boven gemiddeld inspannen om te komen tot duurzaam 
ondernemen. De vraag is of onze nationale wetgever hieruit een les kan trekken voor de 
toekomst?  

6. Conclusie 

Na Enschede en Volendam is er in Nederland een discussie opgelaaid over de door de 
commissie Oosting voorgestelde ‘cultuuromslag in het vergunningverlenings- en hand-
havingsbeleid’. Op zichzelf valt dat toe te juichen, omdat niet alleen rampen maar ook 
empirisch onderzoek keer op keer laten zien dat het de effectiviteit van dit beleid voor 
verbetering vatbaar is. Het risico is echter aanwezig dat de politieke aandacht voor het 
milieu en externe veiligheidsbeleid naar aanleiding van de gebeurtenissen in Enschede 
en Volendam zal leiden tot een overreactie en een terugkeer naar een klassieke regule-

                                                                 
113 Zie E.E. Meidinger, Environmental Certification Programs and U.S. Environmental 

Law: Closer Than You may think, The Environmental Law Reporter 2001/2, p. 
10162-10179 (10168). 

114 Raadpleeg voor een recente tekst van het U.S. EPA, National Environmental Per-
formance Track: http://www.epa.gov/perfomancetrack/. Het Nederlandse beleid ten 
aanzien van de vergunning op hoofdzaken wordt besproken in R.A.J. van Gestel en 
J.M. Verschuuren, Juridische handleiding bedrijfsinterne milieuzorg en vergunning 
op hoofdzaken, Deventer 1999. 

115 State of Conneticut, Public Act No. 99-226, Concerning Exemplary Environmental 
Management Systems. 
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ringsaanpak, welke gedoemd lijkt te mislukken. Geconstateerd moet immers worden dat 
de eerste generatie milieuwetten op tal van onderdelen vaak weinig effectief is geweest 
en soms zelfs slechts van symbolische betekenis is gebleken.116 Dit mede vanwege de 
massale ontduiking in de praktijk.117 Belangrijke oorzaken daarvoor zijn: de sectorale 
opzet, de snelle ontwikkelingen op het gebied van kennis over ecologische vraagstuk-
ken en milieutechnologie, het ontbreken van voldoende maatschappelijk draagvlak en 
de te geringe aandacht voor de uitvoering en handhaving van regelgeving in samenhang 
met een wetgevingsstrategie van het type ‘command and control’.118 

Terug naar het verleden is dus geen optie. Gelukkig lijkt ook het eerst verantwoor-
delijke ministerie van VROM die mening toegedaan. In een recent gepubliceerde nota 
over de toekomst van de Nederlandse milieuwetgeving, getiteld: ‘Met recht verant-
woordelijk’, wordt namelijk met kracht gepleit voor het stimuleren van de eigen ver-
antwoordelijkheid van bedrijven.119 Daarbij wordt wel terecht de kanttekening ge-
plaatst dat de wetgever wel kaders zal moeten blijven bieden voor zelfregulering om 
free rider-gedrag tegen te gaan en in meer in zijn algemeenheid in te kunnen grijpen 
wanneer milieuregels niet worden nageleefd en prestaties achterblijven bij gedane be-
loftes. Waar het gaat om het maken van onderscheid tussen koplopers, meelopers en 
klaplopers in de sfeer van de vergunningverlening en de handhaving zullen er bijvoor-
beeld duidelijke en objectiveerbare criteria moeten worden bedacht en vastgelegd in 
wetgeving. Bovendien zal helder moeten zijn wat de ‘tegenprestatie’ van de overheid is 
ten opzichte van ondernemers die een proactief en vooruitstrevend bedrijfsintern mi-
lieuzorgbeleid willen voeren. Te denken valt daarbij vooral aan meer flexibiliteit bij het 
nemen van milieumaatregelen, vermindering van administratieve lasten, meer ruimte 
om te experimenteren met nieuwe technologieën en positieve actie op het gebied van 
imago en naamsbekendheid. 
Dat er bij een meer gedifferentieerd vergunningverlenings- en handhavingsbeleid nog 
allerlei praktische en principiële (juridische) vragen moeten worden overwonnen heb ik 
uitgebreid laten zien in mijn dissertatie. Eén van die problemen is bijvoorbeeld dat er 
terugvaleffecten kunnen optreden waardoor koploperbedrijven bijvoorbeeld weer ach-
terblijvers worden of andersom. Te denken valt onder andere aan de gevolgen van een 

                                                                 
116 Zulks laat onverlet dat nooit met zekerheid te zeggen valt of de milieuproblematiek 

bij het stilzitten van de wetgever thans niet nog aanzienlijk ernstiger zou zijn ge-
weest. Zie A. Ringeling, Het imago van de overheid, ’s-Gravenhage 1993, p. 59-60 
en P.C. Gilhuis, Milieuwetgeving in verandering; een korte terreinverkenning, 
Openbaar bestuur 1991/5, p. 11. 

117 Zie o.a. M.V.C. Aalders, Industrie, milieu en wetgeving: de Hinderwet tussen sym-
boliek en effectiviteit, Amsterdam 1984 en N.J.M. Nelissen, Effectiviteit van mili-
euwetgeving, in P.H. Eijlander, P.C. Gilhuis, M.G.W.M. Peeters, J.A.F. Peters en 
W.J.M. Voermans (red.), Milieu als wetgevingsvraagstuk, Zwolle 1991 met een 
overzicht van diverse evaluatie-studies. 

118 P.C. Gilhuis en J.M. Verschuuren, Over de milieuwetgeving en de overheidstaken 
inzake de bescherming van het leefmilieu, in: Ph. Eijlander, P.H.A. Frissen, P.C. 
Gilhuis, J.H. van Kreveld en B.W.N. de Waard (red.), Wetgeven en de maat van de 
tijd, Zwolle 1994, p. 207-220. 

119 Met recht verantwoordelijk, Kamerstukken II 2009/2001, 27 664, nr. 2, p. 38 e.v. 
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bedrijfsovername waarbij de nieuwe eigenaar(s) willen bezuinigen op de kosten voor 
bedrijfsinterne milieuzorg en investeringen in het ontwikkelen van groene producten. 
Daarmee zal rekening moeten kunnen worden gehouden. Hiervoor vallen echter best 
oplossingen te bedenken, zoals het verlangen van een financiële zekerheidsstelling bij 
de afgifte van een vergunning op hoofdzaken en het verruimen van de mogelijkheden 
voor overheden om nadere eisen te stellen,120 of voorschriften tussentijds aan te scher-
pen, nadat een vergunning eenmaal is verleend.121 Dat er wellicht niet zo heel veel be-
drijven in de Nederlandse poldercultuur zijn die staan te trappelen om als koploper te 
boek te staan met alle daarbij behorende ambities en verantwoordelijkheden, acht ik 
ook geen onoverkomelijk probleem. Vergelijkbaar met de wereld van de topsport zijn 
er ook in de zakenwereld waarschijnlijk maar weinig echte milieutoppers, die iets ex-
tra’s kunnen en willen bieden. Deze dunne kopgroep is evenwel van groot belang om 
het niveau van de resterende bedrijven op een hoger plan te trekken.  

De voorbeeldfunctie van bedrijven met een groen imago mag mijns inziens niet 
worden onderschat. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor een milieuwetgevingsbeleid 
dat aansluiting zoekt bij de verschillen in het ambitieniveau van bedrijven. Duurzaam 
ondernemen is onder andere gebaseerd op beginselen van preventie en voorzorg die het 
accent leggen op het voorkomen van milieunadelige gevolgen en het actief zoeken naar 
nieuwe milieuvriendelijke technologieën en producten.122 Hierbij past geen wetge-
vingsstrategie die zich in de woorden van Fuller beperkt tot het vastleggen van een ‘mo-
rality of duty’ door te werken met regels die als enige boodschap hebben: ‘gij zult 
niet...’ Het aanleren en prikkelen van eigen verantwoordelijkheid van bedrijven verlangt 
van de wetgever ook het uitdragen van een ‘morality of aspiration’.123 Dit, door aan te 
sluiten bij de belevingswereld van ondernemers en te kiezen voor een communicatieve 
wetgevingsstrategie met meer nadruk op aspiratieve open normen en beginselen ten 
aanzien van bedrijven die zich op milieugebied verantwoordelijk betonen.124 
 

                                                                 
120 Vgl. artikel 8.13, eerste lid, onder f, van de Wet milieubeheer. 
121 Zie ook A.B. Blomberg en M.P. Jongma, De milieuvergunning: eindstation of 

vertrekpunt, De gemeentestem, 2000, nr. 7131, p. 597 e.v.  
122 Zie R.A.J. van Gestel en J.M. Verschuuren, Duurzaam ondernemen: naar een 

nieuwe generatie milieuwetgeving, NJB 2000, p. 1950. 
123 Het klassieke onderscheid tussen ‘morality of duty’ en ‘morality of aspiration’ is 

afkomstig uit L. Fuller, The Morality of Law, New Haven/London 1969, p. 5-6. 
124 Gesproken wordt ook wel over een communicatieve wetgevingsstrategie. Zie daar-

over B. van Klink, De wet als symbool, Deventer 1998. 
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Zonder recht geen rechtssociologie 
Nick Huls 

In deze Forum-bijdrage ga ik na wat de consequenties voor de rechtssociologie 
zijn van het in Mens en Maatschappij gevoerde debat over sociologie. Mijn 
stelling is dat Glebbeek en De Vos ook voor ons vak rake observaties doen, 
waarmee we ons voordeel kunnen doen. Ik zal betogen dat, als de rechtssocio-
logie institutioneel wil overleven, zij zich minder moet oriënteren op de beoe-
fening van het vak als sociologie van het recht, en meer inspiratie moet putten 
uit die andere bron, de sociological jurisprudence.  

De legitimiteitscrisis in de sociologie 

In Mens en Maatschappij geven Glebbeek & De Vos (2000) een kritische ana-
lyse van de situatie van de sociologie aan de Nederlandse universiteiten. De 
studentenaantallen nemen dramatisch af, zowel absoluut als relatief: van ruim 
een derde van het percentage studenten sociale wetenschappen in 1965 tot 
3,8% in 1999. Zich baserend op een artikel van Van Doorn laken zij de weinig 
praktische beroepshouding die de sociologiestudenten aan de faculteiten wordt 
bijgebracht. Het standaardbeeld is dat de socioloog er is om theorieën te ont-
wikkelen en niet om praktische vragen te beantwoorden. De faculteiten zien de 
socioloog als onderzoeker en het begeleidend ideaal is de waardevrijheid. 
Glebbeek & De Vos beschrijven hoe de Nederlandse sociologen, als reactie op 
de ruïneuze methodenstrijd, vanaf 1980 gekozen hebben voor een keiharde 
methodologische zuiverheid om het verloren gegane intellectuele prestige te 
herwinnen. In NWO-verband leidde dat tot verschillende successen, wat het 
wetenschappelijk prestige van de sociologie weer enigszins herstelde. Hierdoor 
is de maatschappelijke functie naar de achtergrond verdwenen en zijn op dat 
gebied andere opleidingen in de gaten gesprongen: met name de bedrijfs- en 
bestuurskunde. 

Glebbeek & De Vos bespreken drie fatale vanzelfsprekendheden. De eerste 
is waardevrijheid en het gebrek aan normatieve oriëntatie. Sociologie is te veel 
gericht op waardevrije theorie en het academisch forum. Sociologie heeft daar-
om weinig inzicht in succesvolle en minder succesvolle maatschappelijke in-
terventies. Daardoor heeft de moeder der sociale wetenschappen zich ver-
vreemd van de huidige generatie studenten, die geïnteresseerd is in de vraag 
“hoe-het-beter-kan”. De positivistische revanche herstelde de wetenschappe-
lijkheid van de sociologie, maar bestendigde haar isolement. De tweede fatale 
vanzelfsprekendheid is dat sociale wetenschappen achter het ideaalbeeld van 
de natuurwetenschappen aanlopen. Hierdoor ligt een veel te grote nadruk op 
kennisaccumulatie en professionele gedachte-uitwisseling Als gevolg hiervan 
neemt de academische sociologie indrukwekkende posities in op citatie-in-
dexen, maar heeft zij geen enkele systematische betrokkenheid bij een maat-
schappelijke toepassingspraktijk. De derde vanzelfsprekendheid is dat de soci-
ologie heden ten dage geen eigen toepassingsdomein heeft gevonden. Volgens 
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Glebbeek & De Vos moet er een begeleidende beroepspraktijk zijn, want daar 
vindt praktische kennisaccumulatie plaats. De sociologie vervult thans voorna-
melijk de functie van hofnar, en veel te weinig die van raadsheer. Zij spreken 
van “een levensbedreigende legitimiteitscrisis van de sociologie”. In een reac-
tie wijst Dronkers erop dat specialisaties van de sociologie bewijzen dat het 
beeld veel minder somber is. Laten wij ons daarom eens wenden tot de rechts-
sociologie en bezien hoe de situatie daar is. 

Rechtssociologie: intellectueel sterk, institutioneel zwak 

De rechtssociologie is zo’n specialisatie waar de sociologie wel een bepaald 
domein heeft en waar wel een goede traditie is van toepassingsgericht onder-
zoek. Maar de hoogtepunten van grootschalig, invloedrijk en theoretisch rijk 
empirisch rechtssociologisch onderzoek liggen al weer ver achter ons. De weg 
naar het recht van Schuyt c.s. (1976) is nog steeds het beste dat het vak in Ne-
derland geboden heeft. Als we kijken naar het beleidsonderzoek moeten we 
constateren dat de rechtssociologen inmiddels heel veel terrein verloren hebben 
aan bestuurskundigen en commerciële bureaus die vaak een alliantie zijn aan-
gegaan met positiefrechtelijke juristen (bijv. B&A Groep in Den Haag met het 
Instituut voor Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Utrecht). Ook in 
rechtssociologische kringen zijn er vakbroeders die menen dat het doel van ons 
vak is het verder ontwikkelen van een waardevrije theorie. Dit standpunt ver-
schaft hun het superieure gezichtspunt van waaruit andermans werk hautain 
gewogen en steevast te licht bevonden kan worden. 

 De eerste naam die hier opdoemt is de Gronings rechtssocioloog John 
Griffiths die in zijn Kennismaking (Griffiths 1996), maar ook in kritiek op an-
deren zoals recentelijk op Crombag (Griffiths 2000), al vele jaren vasthoudt 
aan het idee dat recht gezien moet worden als een specifieke vorm van sociale 
controle. Alleen vanuit een extern perspectief kan volgens hem rechtssociolo-
gie als wetenschap verder ontwikkeld worden. Hij pleit al vele jaren voor het 
consequent vasthouden aan een vast theoretisch stramien. De inhoud van het 
recht en juristen zijn in deze benadering niet interessant en het is al helemaal 
verspilde moeite om je te verdiepen in de vraag of de rechtssociologie een bij-
drage zou kunnen leveren aan een beter functionerende rechtspraak of aan ef-
fectievere wetgeving. Juristen zijn volgens Griffiths niet in theorie geïnteres-
seerd en dat diskwalificeert hen als intellectuele gesprekpartner voor de rechts-
socioloog. Het doel van deze waardevrije wetenschapsbeoefening is kennisac-
cumulatie. In ons vakgebied is Albert Klijn het voorbeeld bij uitstek – maar 
ook vrijwel de enige – van een wetenschapper die al enige decennia conse-
quent en rigoureus bezig is om op het terrein van de gefinancierde rechtshulp 
rivaliserende theorieën te onderzoeken, te testen en te verbeteren. Hij plaatst 
zich daarmee in een zuivere, Popperiaans geïnspireerde wetenschapsopvatting 
met een lange eerbiedwaardige traditie. Ik vind deze traditie belangrijk en zui-
ver wetenschappelijk vakwerk verdient natuurlijk een blijvende plaats in het 
forum. Maar het is een eenzijdige kijk op het vak en de hondstrouw aan een 
theorie maakt de aanhangers niet zelden verbeten en gelijkhebberig. Ik ben er 
daarom geen voorstander van dat methodologische zuiverheid en theoretische 
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consequentie de enige toetsstenen zijn voor het beoordelen van de kwaliteit 
van rechtssociologisch werk.  

Ik meen dat de rigoureuze wijze waarop Griffiths andersdenkenden in de 
loop van de jaren bestreden heeft, omdat zij een minder puristische weten-
schapsopvatting hebben en zich niet richten op theorie-ontwikkeling, er mede 
toe geleid heeft dat de Nederlands rechtssociologie veel van haar zelfvertrou-
wen heeft verloren. Het zou trouwens interessant zijn eens kritisch na te gaan 
in hoeverre de sociale-controle-theorie werkelijk tot kennisaccumulatie heeft 
geleid in de afgelopen 25 jaar. Hebben we met een verklarende theorie te ma-
ken, of met een inmiddels uitgewerkt gif? Griffiths stelt in de laatste druk van 
Kennismaking (p. 61) dat het woord ‘recht’ beter vermeden kan worden in de 
rechtssociologische theorievorming. Ook rechtspluralisme zal er volgens hem 
aan moeten geloven. Wie weet gaat hij de vierde druk van zijn boek wel “De 
sociale werking van sociale controle” noemen. Dat zou een passend einde zijn 
van een uitzichtloze theoretische lijdensweg, met John Griffiths in de rol van 
de dokter die de stekker uit de rechtssociologie trekt. De Nederlandse rechtsso-
ciologie is als gevolg van dit perspectief voor een groot deel een in zichzelf ge-
keerd wereldje geworden dat zich heeft afgewend van de maatschappij. Van te-
ruglopende studentenaantallen heeft de rechtssociologie niet direct last, omdat 
het vak organisatorisch bij de juridische faculteiten is ondergebracht, maar als 
ik het goed zie is de steun van de positiefrechtelijke vakken niet vanzelfspre-
kend meer. De herinrichting van het curriculum die thans plaats vindt in het 
kader van de Bachelor-master-structuur is een goede graadmeter om te zien 
hoe sterk de positie van ons vak is bij studenten, en bij de collega's. Het debat 
met de juristen wordt niet gezocht, want zij zijn toch niet in (onze) theorie ge-
interesseerd, zo luidt de rechtssociologische canon. Het hieruit voortvloeiende 
isolement heeft er toe geleid dat rechtssociologie thans aan vrijwel alle facul-
teiten moet vechten voor haar plaats. Gemeten naar de omvang van de staf is 
de academische positie van de rechtssociologie slecht (of bedreigd) aan de VU, 
de KUB, de UvA, UM en Leiden en redelijk in Nijmegen, Groningen, Utrecht 
en Rotterdam.  

Verder verschafte de dominante benadering veel rechtssociologen goede 
argumenten om zich niet te bezondigen aan plat empirisch beleidsgericht on-
derzoek. Liever houdt men zich met elkaar bezig of met de eindeloze verfij-
ning van de eigen denkconstructies. Het gevolg is dat op ons vakgebied de 
concurrenten vrijwel al het opdrachtonderzoek hebben overgenomen. Empi-
risch rechtssociologisch onderzoek vindt nog maar op bescheiden schaal plaats 
en het lijkt of onze discipline aan feitvrees leidt (door krampachtig vast te blij-
ven houden aan Glastra van Loons “Feiten zijn geen feiten”). Net als bij de 
grote broer de sociologie is ook bij rechtssociologie de wetenschappelijke zui-
verheid ten koste gegaan van een duidelijke verbinding met de rechtspraktijk. 
Dat is ontzettend jammer want wij hebben een concreet toepassingsgebied, de 
rechtspraktijk, en die schreeuwt om rechtssociologische inzichten.  

Ik pleit voor een herwaardering van rechtssociologisch onderzoek dat pri-
mair gericht is op de rechtspraktijk. Ik denk dat de huidige institutionele zwak-
te overwonnen kan worden als het vak zich meer gaat interesseren voor prakti-
sche verbetervragen op het terrein van de rechtsstaat. De rechtssocioloog is in 
mijn opvatting van het vak helemaal geen metatheoreticus, maar een kritisch 
meedenkende voorman, die op grond van zijn eigen expertise sterke en zwakke 
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plekken kan aanwijzen in juridische interventies en constructies. Rechtssocio-
logen kunnen en moeten een belangrijke bijdrage leveren over bijvoorbeeld de 
verbetering van de Vreemdelingen- en de Euthanasiewet of aan de wenselijke 
richting van de reorganisatie van de rechterlijke macht. Zij moeten hun neus 
niet ophalen voor praktische verbetervragen, want dan nemen ze hun eigen 
vakgebied niet serieus. Doeltreffendheid, welke juridische signalen ‘werken’ 
en welke niet, is net zo goed als theorievorming een belangrijk criterium voor 
al dan niet succesvol rechtssociologisch werk. 

Het gaat mij in deze discussie om de juiste verhouding tussen theorie en 
praktijk. Ik ben uiteraard geen tegenstander van theoretische rechtssociologie. 
Integendeel, ik zou wensen dat er meer vernieuwende sociologen waren die 
zich in het recht interesseren, zoals bij criminologie (zie The British Journal for 
Criminology 2000). Maar de theorie moet niet domineren, en al helemaal niet 
verlammen. Rechtssociologische theorie dient in mijn ogen behulpzaam te zijn 
bij het verhelderen van praktische vragen. Zo ben ik zelf blijvend geïnspireerd 
door het werk van Niklas Luhmann (1974), die als geen ander laat zien hoe 
blind juristen zijn voor de gevolgen van hun concepten en interventies. Ik ver-
zet mij echter tegen de houding dat empirisch werk, dat niet gericht is op theo-
rievorming, inferieur zou zijn aan het echte theoretische werk.  

Griffiths staat overigens niet alleen in zijn benadering Ook de Amsterdam-
se rechtssocioloog Niels van Manen werkt in de door mij gelaakte traditie van 
het anderen de maat nemen aan de hand van de eigen strenge methodologie en 
theoretische noties. Van Manen is een spraakmakende rechtssocioloog die al 
vele jaren meedraait op het forum. Als co-auteur van Typen van legaliteit 
(Hoekema & Van Manen 2000) neemt hij een duidelijke eigen plaats in als 
rechtssociologisch theoreticus. Aan de hand van enige recensies van zijn hand 
wil ik de nefaste invloed van een al te theoretische benadering van het vak 
laten zien. Ik noem dit de houding van de rechtssocioloog als Destructor Irrea-
lis. Het destructiecriterium luidt: andermans werk levert geen bijdrage aan de 
(of: mijn) theorie, dus het is waardeloos en de Irrealis duidt er op dat er in de 
kritiek niet verwezen wordt naar een rivaliserende superieure onderzoeksprak-
tijk, maar naar “Ik zou het veel beter kunnen” (als ik mij zou verwaardigen om 
empirisch onderzoek te doen). 

Als een niets ontziende hakselaar veegde Van Manen tot twee keer toe de 
vloer aan met de kort-gedingstudies van Freek Bruinsma (1995a; 1995b), zo-
wel in Recht der Werkelijkheid (Van Manen 1996a) als in Rechtshulp (Van 
Manen 1996b). Het slot van zijn artikel in Rechtshulp luidt: “De zip en dipcul-
tuur waarin de postmoderne kadi past, met de bijbehorende snelheid en het 
lekkere gevoel, staat diametraal tegenover degelijk en systematisch werk van 
juristen en wetenschappelijke onderzoekers. Het mag niet verbazen dat de im-
pressionist Bruinsma zich tot de postmoderne impressionistische kadi voelt 
aangetrokken. De kadi is voor hem meer dan een Ideaaltype. De kadi is zijn 
ideaaltype, misschien wel omdat de kadi even impressionistisch te werk gaat 
als de socioloog Bruinsma.” In Recht der Werkelijkheid herhaalt Van Manen 
deze kritiek nog eens 20 pagina's lang. Maar ook schrijver dezes werden de 
oren gewassen. De titel van Van Manens bespreking van mijn Leidse oratie 
(Huls 1998) zegt al genoeg: “Zonder theorie geen wetenschap” (Van Manen 
2000). Een verhaal over vijftien jaar noeste arbeid aan de WSNP wordt afge-
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daan als retorisch sterk, maar inhoudelijk niet de moeite waard, want het levert 
geen bijdrage aan de theorie. 

Wat pijnlijk wordt gemist in dit type kritiek is de notie dat er meer dan één 
manier is om interessante rechtssociologie te bedrijven en hoe spannend we-
tenschapsbeoefening kan zijn die zich juist onttrekt aan de methodologische 
strengheid die Griffiths en Van Manen voorschrijven. Met zijn ontdekking van 
de kadi, de sfinx en de activist heeft Bruinsma het taboe doorbroken dat rech-
ters ‘eigenlijk’ hetzelfde zijn en doen. En ook mijzelf doet Van Manen grof 
tekort door te spreken van geen enkele wetenschappelijke ordening dan de 
volgtijdelijke. Wat is het probleem hier? Rechtssociologen als Bruinsma en ik 
zijn primair in juristenpraktijken geïnteresseerd en zoeken het debat met juris-
ten, terwijl Van Manen een discussie met het eigen wetenschappelijk forum 
voorop stelt. Hij vraagt aan Bruinsma tot twee keer toe: waarom zaten er geen 
rechtssociologen aan tafel tijdens de discussie? Van Manen beschouwt prakti-
sche rechtssociologen die de rechtspraktijk beter willen begrijpen of (zoals 
ondergetekende) de wet willen veranderen als overspeligen, die eigenlijk niet 
thuis horen aan de academie. Ik zou daartegenover willen stellen dat ook de 
sociale productie van recht een respectabel onderzoeksveld is, dat kan leiden 
tot verrassende en vernieuwende inzichten. De rechtssociologie is in ons land – 
maar ook in Duitsland (vgl. Bora et al. 2000) – institutioneel zwak, mede door-
dat de beoefenaren zich onvoldoende oriënteren op het voorhanden zijnde em-
pirische materiaal in een spannend normatief toepassingsgebied, namelijk de 
praktijk van de rechtsstaat. De steriele opvatting van het vak als sociologie van 
het recht, waardoor er geen aandacht bestaat voor de normatieve problemen 
waarmee de rechtsstaat kampt, is daar mede debet aan. 

Institutionele versterking 

Als gevolg van de dominantie van het theoretisch perspectief is de afstand van 
de rechtssociologie tot het recht en de rechtsgeleerdheid in Nederland te groot 
geworden. Willen we de huidige institutionele zwakte van het vak combineren 
met de intellectuele kracht die het in potentie stellig heeft, dan zal de rechtsso-
ciologie zich meer moeten gaan bezighouden met het oplossen van actuele pro-
blemen van de rechtsstaat. De rechtssocioloog is in mijn visie een waardevolle 
meedenker met juristen. Hij maakt perspectieven op het recht mogelijk die de 
juridische constructies verstevigt door ze een empirische bodem te geven. Ja-
wel, ik pleit voor de rechtssocioloog als moderne social engineer. Rechtssocio-
logie is niet zozeer een metavak, maar een discipline die er op gericht is juridi-
sche constructies meer maatschappelijke zeggingskracht te geven.  

Rechtsstatelijke praktijken zijn een prachtig domein voor empirisch onder-
zoek. De rechtssociologie moet zich richten op actuele praktijkproblemen van 
de rechtsstaat, zoals de reorganisatie van de rechterlijke macht, de kwaliteit 
van de wetgeving en de politieke positie van het Ministerie van Justitie. Er 
bestaat een grote behoefte aan een constructieve en kritische begeleiding van 
deze veranderingsprocessen. Het maakt het vak uitdagender voor studenten en 
ontdoet het van het zestiger jaren imago (en van de indruk dat er de laatste 25 
jaar geen belangrijke nieuwe topics zijn ontwikkeld). Door volop te participe-
ren in rechtsverandering vindt pas echte kennisaccumulatie plaats over de 
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voorwaarden waaronder juridische veranderingen doorwerken in de praktijk. 
Ook ontstaat zo meer inzicht in maatschappelijke weerstanden tegen verande-
ring. Juristen zijn geen theorieloze eendimensionale letterknechten. Dit cliché 
doet geen recht aan de hedendaagse positie van de jurist in de maatschappij. 
Een intelligente jurist heeft anno 2001 veel gevoel voor de maatschappelijke 
context waarbinnen hij zijn vak uitoefent. Tal van juridische instituties onder-
vinden concurrentie van alternatieven die juristen dwingen om na te denken 
over de zeggingskracht van hun begrippenkader. Ik ben ervan overtuigd dat de 
intellectuele voorhoede van juridisch Nederland, zowel in de rechtspraktijk als 
op de departementen en aan de juridische faculteiten, open staat voor rechtsso-
ciologische inzichten. Juristen zijn maatschappelijker geworden en ook de 
rechtspraktijk is rijker en extraverter geworden.  

De rechtssociologie vindt zijn oorsprong in zowel de sociologie als in het 
recht. Nu de eerste ouder het even wat moeilijker heeft, kunnen wij troost vin-
den in de gedachte dat er nog een tweede bron van traditie is die kan worden 
aangesproken. De rechtssociologie verdient het niet om te eindigen in een 
doodlopende theoretische straat. Er is immers een bloeiende en boeiende 
rechtspraktijk die schreeuwt om empirische hulptroepen bij het oplossen van 
concrete maatschappelijke problemen met behulp van recht.  
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Naar een sociologie van het recht 
Rob Schwitters 

Wie kan Huls niet volgen in zijn keuze? Wie zou te midden van een in crisis 
verkerende sociologie, enerzijds en anderzijds, welig tierende organisatie en 
adviesbureaus, alsmede bij studenten in trek zijnde bestuurs- en beleidsweten-
schappen, de rechtssociologie niet in laatstgenoemde richting willen dirigeren? 
Een oriëntatie die zich bovendien lijkt te kunnen koesteren in de gedachte 
dienstbaar te zijn aan de samenleving, waar het in de academische sociologie, 
volgens Huls althans, slechts om l’art pour l’art van wetenschappelijke theo-
rievorming zou gaan. 

Ik ben het slechts eens met Huls’ opvatting dat rechtssociologen zich moe-
ten laten inspireren door maatschappelijke problemen, in het bijzonder proble-
men van de rechtspraktijk. Ten eerste is er geen sprake van een crisis in de so-
ciologie. Ten tweede is sociologische theorievorming allerminst uitsluitend 
academisch gepuzzel, maar liggen in veel theorieën aanwijzingen besloten 
voor de oplossing van maatschappelijke problemen. Ten derde onderschat hij 
de reeds bestaande gerichtheid onder rechtssociologen op beleidsproblemen, 
en overschat hij de oriëntatie op theorievorming. Deze gedachten brengen mij 
ten slotte tot een pleidooi voor een rechtssociologie die niet, zoals Huls voor-
staat, afstand neemt van de sociologie, maar die daar in de eerste plaats nauwer 
aansluiting bij zoekt. Dit zou niet de betrokkenheid bij problemen van de 
rechtspraktijk in de weg hoeven te staan, maar wel ertoe bijdragen dat rechts-
sociologische adviezen op dit terrein te midden van het woud van rapporten 
van organisatie en beleidsdeskundigen een bijzondere kwaliteit krijgen. 

Crisis, what crisis? 

De dalende studentenaantallen vormen voor – de door Huls aangehaalde – 
Glebbeek & De Vos (2000) aanleiding om te spreken van een crisis in de soci-
ologie. De belangrijkste oorzaak van deze terugval is volgens hen het feit dat 
de sociologie lijdt aan een eenzijdige beroepsopvatting. Een beroepsopvatting 
die uitsluitend georiënteerd is op het doen van onderzoek, maar waarin geen 
model besloten ligt van specifieke dienstverlening, zoals andere opleidingen 
die wel kennen in de vorm van bijvoorbeeld de advocaat, de rechter, de medi-
cus, de psycholoog of de ingenieur. Dit ontbreken van een op dienstverlening 
gerichte beroepsrol maakt het sociologie studeren, volgens deze auteurs, niet 
alleen minder aantrekkelijk omdat het studenten geen concrete maatschappelijk 
relevante positie aanbiedt, maar het zou ook een negatief effect hebben op de 
sociologiebeoefening zelf. Het dringt de sociologie in een maatschappelijk iso-
lement. Een betrokkenheid bij ‘verbetervragen’ zou de sociologie kunnen be-
vrijden van een sterk eenzijdige gerichtheid op het doen van zuiver weten-
schappelijk onderzoek. 

Je kunt je natuurlijk afvragen of er iets mis is met een vak wanneer de stu-
dentenaantallen dalen. Uit het direct vaststellen van een crisis spreekt in ieder 
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geval niet veel zelfvertrouwen. Filosofen en historici zouden daartoe heel wat 
minder geneigd zijn. Wellicht was de grote aanwas van sociologiestudenten in 
de jaren zestig en zeventig – die veel te maken had met de tijdgeest – bijzon-
der, en is voor een opleiding die niet voorbereidt op vastliggende maatschappe-
lijke posities een geringe studentenpopulatie normaal. Waarom zouden we in 
dit opzicht sociologie niet vergelijken met filosofie? Daarmee is wel erkend dat 
de terugval van belangstelling te maken kan hebben met het ontbreken van een 
concrete beroepsrol, maar daarmee is nog niet – met Huls, Glebbeek en De 
Vos – gezegd dat dit ontbreken een fnuikend effect heeft op de kwaliteit van de 
sociologie. Het schort, volgens hen, evenwel niet aan het wetenschappelijk ge-
halte van de sociologie, want in dat opzicht is het vak respectabel geworden. 
Het tekort zit hem in de geringe maatschappelijke relevantie. Als een reactie op 
de methodestrijd zou vanaf 1980 de academische sociologie gekenmerkt wor-
den door een positivistisch, natuurwetenschappelijk, model, waarbij theorie-
vorming en methodologische zuiverheid voorop zouden staan. 

Deze waarneming is onjuist. Sinds de jaren zeventig hebben symbolisch in-
teractionistische onderzoeksmethoden zich blijvend gevestigd. Verder wordt 
geruisloos aan de grote invloed van Elias, Giddens, Beck en Foucault voorbij 
gegaan. Wat Glebbeek en De Vos voor positivisme en methodologische zui-
verheid houden is hooguit een – in mijn ogen gelukkige – herwaardering van 
de ambachtelijke kwaliteiten van sociologisch onderzoek, die als een reactie 
gezien kan worden op de sterk gepolitiseerde sociologie van de jaren zestig en 
zeventig. Dat betekent allerminst dat de sociologiebeoefening onder het juk 
van één methode gebukt gaat, er is eerder sprake van een pluriformiteit van 
methoden. Is er dan geen sprake van een crisis in de sociologie? Nee. Wel is de 
status van de sociologie wat kwetsbaar, omdat we een sterk autonome profes-
sie (en organisatie daarvan) missen, die door selectie, het formuleren van be-
roepsnormen, certificatie en belangenbehartiging het culturele kapitaal van 
sociologische kennis in beheer neemt en een extra verdedigingslinie geeft. 

Het probleem van de sociologie – ik zeg het anderen na – is in zekere zin 
ook dat zij bedreigd wordt door haar succes. Juist omdat veel door sociologen 
gemunte begrippen (repeat player, social control, risicosamenleving en re-
flexief recht) gemakkelijk door de samenleving worden overgenomen, zijn 
mensen al snel van mening dat sociologie common sense-kennis levert. Iets 
waarin je kan geloven, zolang je de meesten niet vraagt een heldere sociologi-
sche redenering te formuleren. Ook het denken van juristen en beleidsmakers 
is sterk beïnvloed door sociologische noties, zeker in ons land waar de over-
heid vrij pragmatisch reguleert. Dat roept het gevaar op van ‘wat jullie zeggen 
wisten wij al lang’, maar tegelijkertijd heeft zich zo een domein ontwikkeld dat 
sterk ontvankelijk is voor kwalitatief goede studies en inspirerende theoreti-
sche inzichten. 

Sociologische theorie en normatieve betrokkenheid 

Huls stelt dat rechtssociologen zich meer moeten richten op beleidsvragen en 
aan de rechtspraktijk ontleende problemen, hetgeen, naar zijn mening, een 
normatieve positiebepaling vergt en een afzwering van het streven naar theo-
rievorming. Ik stem in met de gedachte dat sociologen de problemen waar 
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vormgevers van het recht en beleidsmakers voor staan serieus moeten nemen. 
Maar het is mij een raadsel waarom dienstbaarheid aan de oplossing van maat-
schappelijke vraagstukken een streven naar sociologische theorievorming in de 
weg zou staan. Daarmee zouden sociologen bovendien afstand doen van dat-
gene waarin hun adviezen zich zouden kunnen onderscheiden van die van be-
leids- en adviesbureaus of die van bestuurs- of bedrijfskundigen. Juist omdat 
sociologen geneigd zijn maatschappelijke ontwikkelingen in bredere samen-
hangen te doorgronden – en daartoe is theorievorming vereist – hebben zij 
meer gevoel voor de verhouding tussen het onvermijdelijke en datgene wat 
binnen het bereik van de beschikkingsmacht van de rechtsvormers en beleids-
makers ligt. 

Dat een hang naar theorievorming allerminst betrokkenheid bij actuele 
maatschappelijke problemen in de weg staat, en aandacht voor maatschappe-
lijke veranderingsprocessen juist een pré kan zijn wanneer men zich inlaat met 
normatieve kwesties, bewijst met name de rol die Durkheim in de Dreyfuss-
affaire speelde. Zijn artikel ‘Individualism and the Intellectuals’ (Durkheim 
1973) verbindt in één adem zijn verdediging van Dreyfuss met zijn analyse van 
het individualiseringsproces dat zich in de westerse samenleving voltrokken 
heeft, een thema dat hij in meerdere geschriften uitgediept heeft. Het individu-
alisme moet volgens hem niet verward worden met het individualisme van 
Herbert Spencer, in wiens werk het een synoniem vormt voor op eigen belang 
gefundeerd marktgericht handelen. In Durkheims analyse wordt de cohesie in 
de moderne samenleving meer en meer bepaald door het respect voor het indi-
vidu, vrij onderzoek en aanvaarding van slechts die autoriteit die een rationeel 
karakter heeft. Uit eigen land kennen we de deskundigenverklaring van Toon 
Peters (1976) in de zaak JAC-Utrecht, waarin hij zijn advies inbedt in een 
fraaie historisch-sociologische beschouwing over veranderingen die zich in de 
ouder-kindrelatie hebben voltrokken. Het sociologisch denken biedt een krach-
tig instrumentarium wanneer adviezen moeten worden gegeven bij het oplos-
sen van concrete maatschappelijke problemen. Door actuele kwesties in een 
bredere maatschappelijke samenhang te plaatsen is het in staat het onvermijde-
lijke en het beheersbare te onderscheiden, en de meervoudige betekenis van 
bepaalde ontwikkelingen in beeld te brengen, waardoor bepaalde keuzemoge-
lijkheden beter gearticuleerd kunnen worden. 

Natuurlijk moeten – zoals Huls bepleit – rechtssociologen betrokken zijn 
bij vragen aangaande de organisatie van de rechterlijke macht, het OM of de 
politie. Zo raakt de reorganisatie van de rechterlijke macht de grondslag van de 
rechtsstaat en roept deze onder juristen ook onmiddellijke reflexen op als de 
bewering dat de trias politica in het geding is. Juist omdat sociologen in staat 
zijn de opkomst van de rechtsstaat en de zijn constituerende beginselen als de 
trias politica te plaatsen in de maatschappelijke constellatie die hem voort-
bracht, en juist omdat sociologen inzicht hebben in maatschappelijke verande-
ringen die zich vanaf die tijd voltrokken hebben, zouden zij beter in staat moe-
ten zijn om de nog steeds waardevolle elementen te onderscheiden van datgene 
wat inmiddels gedateerd is, en aanpassing behoeft. Hoekema’s en Van Manens 
Typen van legaliteit (2000) beschouw ik als een belangrijke aanzet in die rich-
ting. Ook in de eerste vier hoofdstukken van mijn inleiding Recht en samenle-
ving in verandering (Schwitters 2000) heb ik daarmee een begin proberen te 
maken. Maar model van veranderingen van recht en samenleving sinds de op-
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komst van de rechtsstaat. En dat veronderstelt meer theorie. Bruinsma’s be-
schouwingen over kadi-rechtspraak zouden nog boeiender worden, en tevens 
meer beleidsrelevant, wanneer hij de invloed van deze vorm van rechtspraak 
wat meer systematisch in verschillende landen zou vergelijken. Ook zou zijn 
werk aan betekenis winnen, wanneer hij in staat zou zijn aannemelijk te maken 
dat een toename van kadi-rechtspraak dezelfde wortels kent als de maatschap-
pelijke ontwikkeling die de belangstelling voor ADR doet groeien. Dergelijke 
benaderingen verlangen meer theoretische reflectie dan de wat vluchtige ver-
wijzingen naar het onderzoek van Geert Hofstede (Bruinsma 1995a; 1995b). 

Verkeren rechtssociologen in een maatschappelijk isolement? 

Volg ik Huls dan is de rechtssociologie een in zichzelf gesloten wereldje ge-
worden waarin geen aandacht meer bestaat voor beleidsproblemen en proble-
men van de rechtspraktijk. Ik zie dat anders. Ik noem maar even: Groenendijk 
(asielbeleid), Blankenburg (alternatieve geschillenbeslechting) Hoekema (aan-
sprakelijkheid, horizontaal bestuur en de juridische/politieke structuren van 
zelfbestuur bij inheemse volken), Klijn (rechtshulp), Bruinsma (rechterlijke 
macht), Griffiths (euthanasie), Crombag en Van Koppen (strafprocedures), 
Pieterman (voorzorgbeginsel). Verder is de laatste twintig jaar regeltoepassing 
door ambtenaren het in de rechtssociologie meest bestudeerde thema geweest 
(Aalders, Knegt, Van Groenendael, Van Montfort, Wilthagen, Havinga, Min-
derhoud). Het probleem van de rechtssociologie is niet zozeer dat de aandacht 
voor concrete maatschappelijke en juridische vragen achterblijft, maar dat 
rechtssociologen doorgaans te weinig in staat zijn hun analyses een meerwaar-
de te geven, waardoor deze onvoldoende opvallen onder de vele andere. Is dat 
niet een belangrijke reden voor de opvallende afwezigheid van rechtssociolo-
gen in de vele debatten over regelhandhaving en vergunningenbeleid die volg-
de op de rampen in Enschede en Volendam? 

Naar een sociologie van het recht 

De opdracht van de rechtssociologie moet, naar mijn mening, als volgt samen-
gevat worden: 
- De rechtssociologie moet trouw blijven aan de academische aspiraties van 

de sociologie, in die zin dat onderzoek een hoge ambachtelijke kwaliteit 
moet hebben en dat verschijnselen als recht en beleid bezien moeten wor-
den in het licht van bredere sociale samenhangen. Ambachtelijke kwaliteit 
en sociologische verbeeldingskracht (Wright Mills) moeten maken dat de 
(rechts)sociologische benadering, ondanks processen van proto-professio-
nalisering, boeiend blijft voor anderen en (rechts)sociologische adviezen 
zich kunnen onderscheiden van die van bestuurs- en organisatiedeskundi-
gen. 

- (Rechts)sociologische theorieën dienen niet in een vacuüm ontwikkeld te 
worden, maar dienen geïnspireerd te zijn door maatschappelijke problemen. 
Het werk van klassieke sociologen als Weber, Durkheim, Habermas en 
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Luhmann vloeit direct voort uit hun begaanheid met vraagstukken van 
recht en samenleving. 

- Betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken impliceert allerminst dat 
rechtssociologen zich moeten identificeren met de onderzoeksvragen die 
beleidsmakers, rechtsvormers en de hen omringende adviesbureaus stellen. 
Ik noem drie redenen: 
Ten eerste gaan beleidsmakers er soms te gemakkelijk van uit dat alles be-
heersbaar is en te managen valt. Vaak zijn hun sturende interventies zelf 
het probleem. Ook worden de mogelijkheden nogal eens overschat met be-
hulp van het recht adequaat sturend in te kunnen grijpen, waarbij onbe-
doelde neveneffecten over het hoofd worden gezien (Griffiths). In deze zin 
ligt in de (rechts)sociologie de mogelijkheid van een grotere reflexiviteit 
besloten.  
Ten tweede moeten rechtssociologen ertoe bijdragen dat de stem van die 
aan beleidsinterventies onderworpen bevolkingsgroepen, die niet altijd 
goed doorklinkt, een gehoor krijgt. Financieringscondities, dadendrang, 
tijdsdruk en soms ook gevestigde belangen maken dikwijls dat in direct bij 
de behoeften van beleidsmakers en rechtsvormers aansluitend onderzoek, 
niet de opvattingen, waarden en belangen van alle bevolkingsgroepen aan 
bod komen.  
Ten derde moet de sociologie (van het recht) iets meer zijn dan een hulp-
wetenschap voor juristen, politici en beleidsmakers. Sociologie is niet in de 
laatste plaats een cultuurwetenschap die erop gericht is nieuwe manieren 
van kijken naar de samenleving te ontwikkelen, waardoor problemen in een 
ander licht komen te staan en (op termijn) nieuwe remedies gesuggereerd 
kunnen worden. Een dergelijke houding is pas mogelijk wanneer (rechts-) 
sociologen niet uitsluitend gericht zijn op het geven van adviezen die direct 
nut afwerpen.  

 
De academische setting geeft de rechtssociologie de mogelijkheid deze ambi-
ties te realiseren. Enigszins op afstand van rechtsvormers en beleidsmakers 
kunnen wij een bijzondere bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappe-
lijke problemen. Deze mogelijkheid wordt echter pas gerealiseerd wanneer de 
identiteit van de rechtssociologische benadering versterkt wordt. Doordat 
rechtssociologie voornamelijk ondergebracht is bij juridische faculteiten staat 
haar specifieke benadering aan sterke middelpuntvliedende krachten bloot. 
Voeg daarbij de sinds de jaren tachtig bestaande pluriformiteit van methoden, 
en alle ingrediënten zijn aanwezig voor een ‘anything goes’. De waarde van 
het streven naar een gemeenschappelijke sociologische benadering van het 
recht, waarbij theorievorming en onderzoeksmethodiek in het geding zijn, is 
niet dat alle rechtssociologen in het keurslijf van een nieuwe methodiek moe-
ten worden geperst. Ik geloof ook niet in de mogelijkheid van cumulatie van 
sociaal-wetenschappelijke kennis in strikte zin. Die gedachte gaat voorbij aan 
het feit dat sociologische inzichten reflexief in menselijk handelen geïntegreerd 
worden (Giddens). Waar het mij om te doen is, is dat de betrokkenheid bij 
elkaars onderzoek bevorderd wordt, en dat uit deze botsingen van meningen 
toch een soort referentiekader ontstaat van wat goed en slecht rechtssociolo-
gisch onderzoek is. Als de inzet niet langer meer goede rechtssociologie is, dan 
bestaat het vak niet meer. 
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Recht en sociale normen  
Heico Kerkmeester 

1. Inleiding 
 
Een directe aanleiding voor deze beschouwing is het verschijnen van het boek 
Law and Social Norms van Eric Posner (Posner 2000).1 Net als zijn bekende 
vader Richard is Posner werkzaam aan de Law School van de University of 
Chicago. Hij kan worden gerekend tot wat door Lawrence Lessig de New Chi-
cago School is genoemd. Deze school zou zich kenmerken door een synthese 
van de op de rationele keuzetheorie gebaseerde economische opvattingen die 
de oude Chicago School domineerden, met een visie over hoe gedrag door nor-
men wordt gestuurd (Lessig 1998). 

Het boek is een belangrijke bijdrage aan een debat dat binnen de rechtseco-
nomie nu reeds zo’n tien jaar wordt gevoerd en door Robert Ellickson werd ge-
start (Ellickson 1991). De centrale vraag in dit debat is in welke mate orde en 
welzijn in de samenleving door het recht worden bepaald en in welke mate so-
ciale normen hieraan bijdragen. 

Dit essay begint met een samenvatting van de hoofdlijnen van Ellicksons 
onderzoek en vervolgt met een methodologische beschouwing over de plaats 
van sociale normen in een op rationele keuzes georiënteerde economische be-
nadering. In aansluiting hierop komt de vraag aan de orde in welke opzichten 
rechtseconomische en rechtssociologische benaderingen van elkaar verschillen. 
Daarna volgt een uiteenzetting en bespreking van de benadering van Posner, 
die zich laat karakteriseren als een originele en goed uitgewerkte poging om 
het volgen van sociale normen binnen een rationele keuzemodel te plaatsen.  

2. Een nieuw paradigma in de rechtseconomie 

De publicatie van Robert Ellicksons Order Without Law: How Neighbors Sett-
le Disputes in 1991 vormt een standaardvoorbeeld van een gebeurtenis die een 
paradigmawijziging in een wetenschapsgebied teweegbracht. Ellickson, hoog-
leraar Property Law aan de Yale Law School, verrichtte een veldonderzoek in 
Shasta County, Californië, waarbij hij onderzocht of het handelen van boeren 
bij burengeschillen in overeenstemming was met de voorspellingen die kunnen 
worden afgeleid uit het beroemde Coase-theorema. 

In zijn baanbrekende artikel The Problem of Social Cost had Ronald Coase 
(1960) de wereld zonder transactiekosten geschetst aan de hand van onder 
meer een aantal voorbeelden waarin ossen van een veeteler schade toebrengen 
aan het naburige land van een akkerbouwer. In afwezigheid van transactiekos-
ten, zoals onderhandelingskosten en de kosten van het afdwingen van overeen-
komsten, kunnen partijen door onderhandelingen een optimale uitkomst berei-
ken. Afhankelijk van de diverse kosten en baten in het betreffende geval is 

                                                           
1 McAdams (2001) geeft hiervan een uitgebreid review. 
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deze uitkomst bijvoorbeeld het plaatsen van een hek, het afzien van veeteelt of 
het stopzetten van de akkerbouw. Het cruciale inzicht van Coase was dat voor 
het bereiken van de efficiënte oplossing de initiële toedeling van rechten niet 
van belang is, al heeft deze wel consequenties voor de welvaartsverdeling tus-
sen akkerbouwer en veeteler. Als het weiden van ossen efficiënt is maar de 
akkerbouwer het recht heeft om dit tegen te houden, dan is er een onderhande-
lingsruimte waarbinnen de veeteler aan de akkerbouwer een bedrag kan bieden 
om van laatstgenoemd recht geen gebruik te maken. Zou een dergelijk recht 
niet bestaan maar de veeteler daarentegen een onbeperkt recht hebben om zijn 
ossen te weiden, dan zou er geen overdracht van een recht door de akkerbou-
wer nodig zijn en dus ook geen welvaartsoverdracht door de veeteler plaats-
vinden. 

Het uitgangspunt van Coase waarop Ellickson zijn pijlen richt is dat eerst-
genoemde aanneemt dat er in ieder geval een duidelijke toedeling van rechten 
heeft plaatsgevonden en dat deze rechten door de staat worden geformuleerd 
en afgedwongen. De rechten worden geacht bij uitstek van belang te zijn als 
uitgangspunt voor onderhandelingen, omdat zij de punten definiëren waarop 
partijen kunnen terugvallen indien die onderhandelingen niet tot resultaat lei-
den. Het effect van Coases voorbeelden was dat zijn stelling werd gebruikt om 
ten aanzien van allerlei problemen de voorkeur te betogen voor een door par-
tijen uitonderhandelde boven een door de overheid opgelegde oplossing. Als 
partijen op eigen kracht een efficiënte uitkomst kunnen bereiken, dan is er 
geen interventie nodig van de overheid, die bovendien de preferenties van in-
dividuen doorgaans minder goed kent dan die individuen zelf. De stelling van 
Coase lijkt daarmee te passen in de karikatuur van de traditionele Chicago 
School als wars van overheidsingrijpen.  

Het bezwaar van Ellickson was niet dat er in de praktijk wel degelijk trans-
actiekosten bestaan. Dit punt wordt overigens erkend door Coase die zijn ana-
lyse van de wereld zonder transactiekosten slechts als opstapje gebruikte voor 
de beschrijving van de situatie waarin deze kosten wèl een rol spelen. Ellick-
sons verrassende ontdekking was dat de basis voor de stelling van Coase juist 
berust op een concept van recht en orde dat te centralistisch is. Hij kwam tot de 
conclusie dat de inwoners van Shasta County doorgaans niet op de hoogte wa-
ren van de inhoud van het overheidsrecht en dat dit indien het al bekend was 
geen gedragssturende werking had aangezien het als oneerlijk werd be-
schouwd, want in strijd met heersende sociale normen. In plaats van het recht 
functioneerden bijvoorbeeld simpele vuistregels als ‘motorist buys cow in open 
range’ (risicoaansprakelijkheid voor de automobilist bij een botsing met loslo-
pend vee in een gebied waar afrastering niet verplicht is) en ‘cow buys car in 
closed range’ (risicoaansprakelijkheid voor de eigenaar van vee bij een botsing 
met een auto in een gebied waar afrastering verplicht is).  

Een probleem bleek bovendien dat de werking van het overheidsrecht af-
hankelijk is van het gebruik maken van het handhavingsapparaat van de over-
heid, maar een beroep hierop in strijd kan zijn met sociale normen: ‘good 
neighbors means no lawsuits’. 

Volgens Ellickson worden in overeenstemming met hetgeen Coase stelt in-
derdaad efficiënte oplossingen gevonden voor burengeschillen. Deze oplossin-
gen danken hun bestaan echter niet aan door de staat uitgevaardigde rechtsre-
gels, die als hierboven aangegeven ook niet als uitgangspunt kunnen dienen, 
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maar aan sociale normen. Een voorbeeld is de regel dat de kosten van afraste-
ring van een terrein in beginsel door de buren worden gedeeld. Een ander 
voorbeeld is dat een akkerbouwer die schade heeft geleden door het vee van 
een buurman een vorm van compensatie in natura dient te ontvangen, bijvoor-
beeld het mogen lenen van een landbouwwerktuig. 

Het is nuttig er op te wijzen dat Ellickson zelf de beperkingen aangaf die 
aan zijn conclusies moeten worden verbonden. De door hem besproken nor-
men functioneren binnen een relatief gesloten groep bestaande uit leden met 
homogene karakteristieken, die bovendien herhaaldelijk met elkaar interage-
ren. Met name kan men zich afvragen of de door Ellickson getrokken conclu-
sies omtrent de efficiëntie van sociale normen ook houdbaar zijn indien deze 
beperkende condities niet gelden. Bij de bespreking van het werk van Posner 
zal blijken dat serieus rekening dient te worden gehouden met de mogelijkheid 
dat sociale normen die functioneren binnen een bepaalde groep, werken ten 
detrimente van de leden van een andere groep. 

Hoewel men eerder werk van Lewis (1969), Ullman-Margalit (1977) en 
Elster (1989) niet over het hoofd mag zien, was Order Without Law het boek 
dat er voor zorgde dat sociale normen hun plaats hebben gekregen in de rechts-
economische literatuur. Belangrijke namen zijn in dit kader vooral Robert Coo-
ter (1995, 1996) en Cass Sunstein (1996). In 1998 werd een themanummer van 
het rechtseconomische tijdschrift Journal of Legal Studies aan dit onderwerp 
gewijd. Op enkele centrale kwesties die in deze literatuur aan de orde kwamen 
wordt in de volgende paragrafen nader ingegaan. Een opvallend detail is dat 
terwijl in de literatuur de aandacht voor Ellicksons empirische werk over-
weldigend was, dit niet gold voor het verklarende model dat het tweede deel 
van zijn boek vormde.2 

3. Sociale normen: een poging tot begripsvorming 

Er bestaat nog steeds geen eenduidige en algemeen aanvaarde definitie van wat 
onder een sociale norm kan worden verstaan. Uit de literatuur kunnen echter 
wel aanwijzingen voor afbakeningen van het begrip worden afgeleid. 

Rationele keuze en sociale norm als alternatieve mechanismen 

Inzichtelijk is in de eerste plaats het werk van Jon Elster (1989), die een beroep 
op sociale normen ziet als een verklaringsmechanisme dat alternatief is aan het 
rationele keuzemodel. Verklaren is niet hetzelfde als voorspellen, omdat het 
begrip vereist van wat er gebeurt. Met de term ‘mechanisme’ bedoelt Elster 
iets anders dan een natuur- of sociaal-wetenschappelijke wet. Een wet is alge-
meen en staat geen uitzonderingen toe. Een mechanisme geeft aan hoe iets 
heeft kunnen plaatsvinden, maar laat open dat dit ook op een andere manier 
had kunnen gebeuren.  

Om individuele handelingen te kunnen verklaren acht Elster het zinvol de-
ze te zien als het resultaat van het passeren van twee filters. Startpunt is het 
                                                           
2 Ellickson (1998) klaagt hierover. 
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geheel van alle denkbare handelingen en de twee filters zorgen ervoor dat dit 
oneindig grote aantal tot overzienbare proporties wordt teruggebracht. Idealiter 
blijft er één handeling over en indien de door het mechanisme aangewezen 
handeling overeenstemt met de handeling die daadwerkelijk wordt verricht, 
dan functioneert het als een succesvolle verklaring. 

Uit het scala van mogelijke handelingen kan een groot aantal worden geë-
limineerd omdat hier economische, psychologische, fysieke of juridische be-
perkingen aan in de weg staan. Deze beperkingen vormen samen het eerste van 
de door Elster bedoelde filters. Anders dan bij het eerste filter, waar de ver-
schillende soorten beperkingen elkaar aanvullen, onderscheidt Elster bij het 
tweede filter twee elkaar uitsluitende mechanismen. Die twee alternatieve me-
chanismen zijn dat van de rationele keuze en dat van de sociale normen. Uit de 
overblijvende handelingen kan uiteindelijk een rationele keuze worden ge-
maakt, hetgeen wil zeggen dat wordt gekozen voor de mogelijkheid die het 
hoogste nut oplevert. Dit is een doelgerichte benadering. Het alternatief is dat 
een individu handelt in overeenstemming met een sociale norm en die hande-
ling kiest die de sociale norm voorschrijft. Deze benadering is handelingsge-
richt. 

Een interessant aspect van de door Elster gemaakte classificatie is dat deze 
een uitweg biedt uit het probleem dat het rationele keuzemodel niet zonder 
meer elk gedrag kan verklaren. In zijn artikel Rational Fools gaf Amartya Sen 
(1977) het voorbeeld van een man die belooft een brief te posten voor een an-
der, maar – rationeel als hij is – zijn schoenen spaart door thuis te blijven, zijn 
nieuwsgierigheid bevredigt door de brief te lezen en de postzegel voor eigen 
gebruik aanwendt. Zulk soort lieden is in de werkelijkheid gelukkig schaars. 
De door Rowan Atkinson vertolkte Mr. Bean is bij uitstek iemand die, sociale 
normen aan zijn laars lappend, zijn directe eigenbelang nastreeft. Het gedrag 
van Mr. Bean is daarmee echter absurd en lachwekkend. 

Een vraag die hierbij rijst is uiteraard of beide mechanismen niet met elkaar 
verzoend kunnen worden in de zin dat het zich houden aan sociale normen als 
een rationele keuze kan worden gezien. Zoals zal blijken ligt op dit punt een 
belangrijk schisma tussen economische en sociologische benaderingen van so-
ciale normen en laat Posners model zich inderdaad begrijpen als een poging 
om het zich houden aan sociale normen als rationele keuze te presenteren. Een 
gevaar dat zich voordoet bij het incorporeren van normconform gedrag in een 
rationele keuzetheorie is echter dat dit geschiedt door middel van een ad hoc-
assumptie die de falsificeerbaarheid van de theorie aantast. 

Wijzen van handhaving 

Een tweede poging tot begripsafbakening richt zich niet op het geven van een 
verklaring c.q. voorspelling van menselijk gedrag, maar op het functionerende 
handhavingsmechanisme. Er kan hierbij een onderscheid worden gemaakt tus-
sen eerste-partij-, tweede-partij- en derde-partij-mechanismen (Ellickson 
1998).  

Van een eerste-partij-handhavingsmechanisme is sprake indien de norm-
adressaat schuld of schaamte voelt indien hij de norm overtreedt. Dit mecha-
nisme functioneert niet noodzakelijkerwijs bij sociale normen, maar wèl indien 
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de sociale norm is geïnternaliseerd. De mogelijkheid dat normen worden geïn-
ternaliseerd is niet alleen onder de aandacht gebracht door rechtssociologen 
voor wie – anders dan geldt binnen de economische standaardbenadering – de 
stabiliteit van individuele preferenties zeker geen uitgangspunt voor analyse is. 
Ook rechtseconomen die sociale normen in een rationele keuzemodel willen 
incorporeren hebben deze mogelijkheid benadrukt. Relevant is met name de 
opvatting van Robert Cooter (1994, 220-221) die aangeeft dat in economische 
modellen individuele beweegredenen vaak worden gezien als een calculus van 
psychologische kosten en baten. Internalisatie kan de uitkomst van deze calcu-
lus veranderen doordat een nieuwe reden voor gedrag wordt gegeven – bij-
voorbeeld dat men roken moet nalaten omdat het moreel verkeerd is het eigen 
lichaam schade toe te brengen – of via emotionele ervaringen nieuwe impulsen 
ontstaan. 

Een tweede-partij-handhavingsmechanisme ziet op handhaving door de 
staat en is daarmee typerend voor het door de overheid uitgevaardigde recht. 
Toch staat ook dit handhavingsmechanisme niet los van sociale normen. In de 
literatuur (bijv. Etzioni 2000) wordt benadrukt dat de handhaving van over-
heidsrecht aanmerkelijk wordt vergemakkelijkt indien het zich houden aan het 
overheidsrecht als sociale norm wordt gezien. 

Een derde-partij-handhavingsmechanisme functioneert via handhaving 
door derden, dus andere burgers. Dit is bij uitstek het mechanisme dat werkt 
ter handhaving van sociale normen. Typerend is met name het uiten van kritiek 
op normovertreders, variërend van een opgetrokken wenkbrauw tot een expli-
ciete terechtwijzing. Belangrijk is hierbij dat het bekritiseren van normovertre-
ders zelf een sociale norm pleegt te zijn en degene die nalaat een normovertre-
ding te bekritiseren derhalve zelf voorwerp van kritiek kan worden. Een ander 
uiterst relevant middel is in dit kader het uitoefenen van wraak, die er bijvoor-
beeld uit kan bestaan dat aan een normovertreder een identieke schade wordt 
toegebracht als hij zelf heeft veroorzaakt. Ook het negeren of belachelijk ma-
ken van de normovertreder en het over hem roddelen dienen in het kader van 
het derde-partij-mechanisme te worden genoemd. Ellickson beschrijft levendig 
hoe notoire overtreders van sociale normen het slachtoffer werden van roddels 
tijdens bijvoorbeeld verjaardagsfeestjes. 

Wat de hierboven gegeven afbakeningen van het begrip sociale norm met 
elkaar gemeen hebben is dat zij de inhoud van sociale normen als gegeven ac-
cepteren, in plaats van te pogen om deze zelf te verklaren. 

4. Economie versus sociologie 

Sociale normen mochten dan tot 1991 voor rechtseconomen een nagenoeg on-
ontdekt gebied hebben gevormd, sociologen zullen claimen dat het betreffende 
terrein reeds lang door hen in kaart was gebracht. Een klassiek en algemeen 
bekend onderzoek is dat van Macaulay (1962), waarin bleek dat zakenmensen 
evenmin als de boeren van Ellickson op door de overheid opgelegde sancties 
terugvielen en ook zij hun geschillen op andere wijzen oplosten. Hebben 
rechtseconomen nieuwe inzichten gebracht en zo ja welke? 

De gestelde vraag noopt tot een nadere beschouwing van de verschillen 
tussen een economische en een sociologische benadering. Amitai Etzioni 
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(2000) betoogt naar aanleiding van de in paragraaf 2 genoemde rechtsecono-
mische literatuur, maar zonder aandacht te hebben kunnen schenken aan het 
boek van Eric Posner, dat er ten aanzien van sociale normen drie centrale 
kwesties kunnen worden onderscheiden. Op deze punten zouden law and eco-
nomics en law and society dan tegengestelde posities innemen. 

In de eerste plaats is er volgens Etzioni de vraag of sociale normen moeten 
worden gezien als louter externe factoren die gedrag aantrekkelijker of minder 
aantrekkelijk maken, of dat zij de interne predisposities van individuen beïn-
vloeden. In de tweede plaats is er de specifieke vraag op welke wijze normen 
individuen beïnvloeden. Dit is de vraag of preferenties vastliggen, dan wel 
kunnen worden veranderd door een proces van internalisatie en overreding. 
Deze tweede vraag is zeer nauw met de eerste verbonden.  

In de derde plaats is er de kwestie hoe sociale normen zelf worden ge-
vormd. Is dit slechts door middel van een proces van rationele keuzes of ook 
door historische overdracht? 

Volgens Etzioni is de typische positie van rechtseconomen dat sociale nor-
men functioneren als louter externe factoren, dat preferenties vastliggen en so-
ciale normen hun bestaan danken aan rationele keuzes. De typische rechtsso-
ciologische benadering zou daarentegen inhouden dat normen interne predis-
posities beïnvloeden, dat individuele preferenties worden beïnvloed door over-
reding en norminternalisatie en dat historische overdracht van sociale normen 
een belangrijke rol speelt. 

Etzioni bepleit zelf een geïntegreerde benadering die hij law and socioeco-
nomics noemt en die zich er rekenschap van geeft dat menselijk gedrag wordt 
beïnvloed door sociale normen die zijn ingebed in de omgeving van de actor 
en in hemzelf, dat de predisposities van de actor mede worden gevormd en 
gemodificeerd door processen van internalisatie en overreding en dat sociale 
normen deels het resultaat zijn van rationele keuzes en deels van historische 
processen. Op een dergelijke wijze kunnen de sterke punten van law and eco-
nomics en law and society met elkaar worden gecombineerd. 

De suggestie van Etzioni is aansprekend. Een gevaar dat echter altijd op de 
loer ligt als een auteur twee alternatieven scherp tegenover elkaar zet en zich-
zelf presenteert als de ontwerper van een synthese, is dat één of beide alterna-
tieven te sterk zijn gechargeerd. Bovendien kan een drietal concrete punten van 
kritiek worden aangevoerd tegen Etzioni’s presentatie. In de eerste plaats be-
steedt Etzioni niet of nauwelijks aandacht aan de informatieve functie die so-
ciale normen hebben. Het is denkbaar dat iemand zich houdt aan een sociale 
norm die hij zeer beslist niet heeft geïnternaliseerd, omdat overtreding schade 
toebrengt aan zijn reputatie. Vooral een benadering die norminternalisatie be-
nadrukt loopt het risico dit punt te overzien. In de tweede plaats verzuimt Etzi-
oni in zijn kritiek op de centrale plaats van rationaliteit in de rechtseconomi-
sche analyse van sociale normen een onderscheid te maken tussen de rationali-
teit van individueel gedrag en de rationaliteit van sociale normen. Het is zeer 
wel denkbaar dat individueel rationeel gedrag leidt tot sociale normen die irra-
tioneel c.q. inefficiënt zijn. In de derde plaats staat de non-rationaliteit van 
sociale normen, zoals Etzioni het noemt, niet in de weg aan de mogelijkheid 
dat normen een (informatieve) functie hebben.  

De voorgaande kritiek neemt niet weg dat er inderdaad verschillen bestaan 
tussen economische en sociologische benaderingen van sociale normen. Het 
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verschil zit buiten de door Etzioni genoemde punten waarschijnlijk het meest 
in de wijze van theorievorming. In de rechtseconomie heerst het positivistische 
ideaal dat toetsbare hypothesen worden gegenereerd. Deze hypothesen plegen 
te worden afgeleid uit een deductief, op basis van een aantal aannamen opge-
zet, economisch model. Men zou het veldwerk van Ellickson ook rechtssocio-
logisch of rechtsantropologisch kunnen noemen, maar zonder economische 
inspiratie zouden er andere onderzoeksvragen zijn geformuleerd. 

5. Posners benadering: de signaalfunctie van sociale normen 

Uit de vorige paragrafen doemt een aantal problemen op waarmee de literatuur 
over sociale normen tot dusverre heeft geworsteld. Ellickson verrichtte een be-
wonderenswaardige veldstudie, maar slaagde er niet in een overtuigend model 
te ontwerpen dat het bestaan en de werking van sociale normen kan verklaren. 
Zijn poging in die richting was sterk functionalistisch en overdreef de mate 
waarin sociale normen bijdragen aan efficiëntie. Elster deed geen poging om 
rationele keuze en sociale normen met elkaar te integreren, maar stelde beide 
mechanismen juist als mogelijke verklaringen voor menselijk gedrag tegenover 
elkaar. Bovendien richtte zijn benadering zich op de werking en niet op het 
ontstaan van sociale normen. Etzioni gaf blijk van het besef van mogelijke te-
kortkomingen in een rechtseconomische benadering van sociale normen, maar 
overschatte enerzijds het belang van norminternalisatie voor het functioneren 
van sociale normen om anderzijds het belang van hun informatieve functie te 
onderschatten. Bovendien zag hij in zijn kritiek op de typisch rechtseconomi-
sche benadering over het hoofd dat indien sociale normen als producten van 
rationele keuzes worden beschouwd, dit nog niet impliceert dat deze normen 
zelf ook rationeel zijn. 

Eric Posner doet in Law and Social Norms verslag van zijn ambitieuze po-
ging om een theorie van sociale normen te ontwerpen waarin aan de hierboven 
genoemde punten wordt tegemoet gekomen. De hoofdlijn van zijn betoog laat 
zich als volgt samenvatten. 

Individuen interageren met elkaar in situaties die kunnen worden gekarak-
teriseerd door middel van het welbekende prisoners’ dilemma. Typerend hier-
voor is dat indien partijen individueel rationeel handelen, er een niet-optimale 
uitkomst wordt bereikt. Individuen zijn bereid anders te handelen indien zij er 
op vertrouwen dat de ander dit ook zal doen. Indien iemand zich aan sociale 
normen houdt is het waarschijnlijker dat hij in een prisoners’ dilemma een 
coöperatieve strategie zal spelen. Het zich houden aan sociale normen geeft 
derhalve aan anderen het signaal dat men te vertrouwen is. Het voorgaande 
impliceert niet noodzakelijkerwijs dat sociale normen bijdragen aan efficiëntie. 
Weliswaar leiden zij er toe dat suboptimale uitkomsten in prisoners’ dilemma’s 
worden vermeden, maar de kosten hiervan kunnen hoger zijn dan de opbreng-
sten. Bovendien kunnen de sociale normen die een bindend element vormen in 
de ene groep, werken ten nadele van de leden van een andere groep. 

De benadering van Posner is modelmatig en voldoet ook aan alle eisen die 
men aan een model in de sociale wetenschappen mag verwachten (Lave en 
March 1980). Het is eenvoudig, productief en leidt tot verrassende resultaten. 
Van functionalisme kan men hem niet betichten, want hij heeft een open oog 
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voor de nadelen die aan sociale normen kunnen zijn verbonden. Sociale nor-
men zijn niet exogeen aan het model en evenmin is het volgen hiervan een 
alternatief voor rationele keuzes. Sociale normen worden namelijk vanuit rati-
onele keuzes verklaard, hetgeen zoals aangegeven nog niet wil zeggen dat zij 
zelf rationeel c.q. efficiënt zijn. Het is denkbaar dat individuen zich aan sociale 
normen houden indien zij deze niet hebben geïnternaliseerd, aangezien hun 
betekenis zeer wel kan liggen in hun rol bij de overdracht van informatie om-
trent iemands betrouwbaarheid. 

Hoewel Posners model in essentie eenvoudig is en hij het in louter verbale 
termen beschrijft, vergt begrip hiervan enige voorkennis van de speltheorie en 
de uitleg in deze paragraaf zal dan ook de nodige ruimte vergen. Paragraaf 6 is 
daarna gewijd aan toepassingen van het model en paragraaf 7 geeft een evalua-
tie. 

Het prisoners’ dilemma 

Door de karakteristiek dat individueel rationeel handelen leidt tot een collectief 
suboptimale uitkomst is het prisoners’ dilemma een populair model voor aller-
lei maatschappelijke situaties die nopen tot rechtsregels en/of sociale normen. 
Ook bij Posner is dit het geval. 

Het prisoners’ dilemma is een spel in de zin van de speltheorie, hetgeen wil 
zeggen dat er spelers zijn die de keuze hebben uit verschillende strategieën en 
er uitkomsten zijn verbonden aan elke mogelijke combinatie van strategiekeu-
zes. In het standaard prisoners’ dilemma zijn er twee personen die beiden onaf-
hankelijk van elkaar de keuze hebben tussen twee strategieën, die met samen-
werken (S) en bedriegen (B) kunnen worden aangeduid. Indien beide spelers 
samenwerken zijn zij beiden beter af dan wanneer beiden bedriegen, maar de 
verleiding om het nog beter te doen door als enige te bedriegen ligt continu op 
de loer.  

In de gebruikelijke presentatievorm kan het prisoners’ dilemma als volgt 
worden afgebeeld: 
 
    Speler 2 
 
    S  B 
 
Speler 1  S 3,3 0,5 
 
  B 5,0 1,1 
 
De uitkomst van het spel is afhankelijk van de keuzes van beide partijen en 
wordt steeds in een cel van de matrix vermeld. Het getal voor de komma staat 
daarbij voor de opbrengst van speler 1 en het getal na de komma voor de op-
brengst voor speler 2. 

Speler 1 weet niet wat speler 2 zal doen en zal als volgt redeneren. Stel dat 
speler 2 voor strategie S kiest. In dat geval kan ik het beste B kiezen want dat 
levert mij 5 op en dat is meer dan de 3 die ik krijg indien ik ook S kies. Speler 
2 kan echter ook voor strategie B kiezen. In dat geval kan ik ook het beste B 
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kiezen want dat levert tenminste nog 1 op, tegenover de 0 die ik krijg indien ik 
dan voor S kies. Derhalve is B voor mij de beste strategie, ongeacht wat de 
ander doet.  

Het spel is symmetrisch en dat brengt mee dat speler 2 precies dezelfde re-
denering zal volgen. Ook hij kiest voor strategie B, met als gevolg dat de uit-
komst 1,1 wordt bereikt terwijl beider keuze voor S een uitkomst 3,3 zou heb-
ben gegeven. 

Indien een prisoners’ dilemma slechts eenmaal wordt gespeeld is er geen 
uitweg, althans binnen het rationele keuzemodel niet zonder ad hoc-assumpties 
binnen te halen waarin morele of altruïstische preferenties worden gepostu-
leerd. 

Anders ligt het indien prisoners’ dilemma’s vaker worden gespeeld, met 
name indien dit tussen steeds dezelfde spelers gebeurt, maar ook wanneer een 
zelfde speler achtereenvolgens met verschillende anderen in een prisoners’ di-
lemma belandt. Een succesvolle strategie in het herhaalde prisoners’ dilemma 
is het welbekende tit for tat (Axelrod 1984). Een speler laat zijn keuze steeds 
afhangen van wat de ander in het vorige spel deed. Als hij toen samenwerkte 
zal de tit for tat-speler nu zelf ook samenwerken, indien de ander toen bedroog 
zal nu bedriegen de respons zijn. Tegen een tit for tat-speler brengt bedriegen 
slechts een eenmalig voordeel, dat wordt tenietgedaan indien er toekomstige 
interacties volgen waarin dit bedriegen met bedriegen wordt gestraft.  

Het succes van tit for tat is afhankelijk van de waardering die de spelers 
toekennen aan toekomstige gebeurtenissen. Indien iemand van plan is om mor-
gen met de noorderzon te vertrekken of alleen aan het heden denkt, dan zal hij 
weinig hechten aan het opbouwen van een reputatie. De mate waarin een speler 
waarde hecht aan toekomstige gebeurtenissen laat zich vangen in een kortings-
factor. Hoe hoger deze factor is, des te minder is om een van de hierboven ge-
noemde redenen (beperkte kans op toekomstige interacties, persoonlijkheids-
factoren) het belang van de toekomst en des te waarschijnlijker is het dat de 
speler in een prisoners’ dilemma de keuze voor bedriegen zal maken. 

Geen enkele speler laat zich graag exploiteren en daarom is informatie om-
trent de samenwerkingsbereidheid van de ander zeer gewenst. In het door Pos-
ner ontwikkelde model fungeert de kortingsfactor als maatstaf voor de classifi-
catie van spelers als goede types die gewilde partners zijn, of juist als slechte 
types die beter kunnen worden vermeden. Posner beseft dat in de werkelijkheid 
geen sprake is van een continuüm en niet van een dichotomie, maar een uit-
werking van het laatste volstaat voor het vatten van de essentie van het model.  

De vraag is nu hoe een speler er achter komt of de ander een goed of een 
slecht type is, want aan een verklaring van de ander daaromtrent kan niet zon-
der meer geloof worden gehecht. Juist de slechtste slechteriken zullen zich 
graag als goed voordoen. 
In de speltheorie is inmiddels een zeer uitgebreide literatuur ontstaan waarin 
modellen zijn ontwikkeld over de wijze waarop spelers door hun handelingen 
gewild of ongewild informatie openbaren omtrent hun karakteristieken en die 
veel verrassende inzichten op hebben geleverd.3 Een illustratief voorbeeld is 
dat van een onderneming die investeert in reclame. In een oppervlakkige bena-
dering worden deze uitgaven wellicht geïnterpreteerd als pogingen om indivi-

                                                           
3 Een op het recht toegesneden inleiding hierin biedt Baird et al. (1994). 
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duele preferenties zo te veranderen dat zij consumenten iets aansmeren dat zij 
eigenlijk niet willen hebben. Onder bepaalde condities zal, zoals Kreps en Wil-
son (1982) in een beroemd geworden artikel hebben laten zien, de bereidheid 
om in reclame te investeren door rationele actoren worden opgevat als een te-
ken dat de onderneming het vertrouwen waard is, aangezien zij een lange tijd 
nodig zal hebben om de investering terug te verdienen en dus niet op een kor-
te-termijn-voordeel uit is.4  

De originele gedachte die door Posner gedetailleerd wordt uitgewerkt is dat 
het zich houden aan sociale normen informatie geeft over iemands betrouw-
baarheid, c.q. zijn bereidheid om in een prisoners’ dilemma te coöpereren. Hij 
baseert zijn definitie van sociale normen zelfs op deze gedachte, want sociale 
normen zijn volgens Posner regelmatigheden in gedrag die plaatsvinden in een 
evenwicht – een begrip dat hieronder wordt toegelicht – wanneer individuen 
signalen gebruiken om te tonen dat zij tot het goede type behoren. 

In het licht van het hierboven gestelde is het begrijpelijk dat het cruciaal is 
in welke mate een speler bereid is om een op dit moment te behalen voordeel 
te laten schieten in ruil voor toekomstige winst. Een voorbeeld van een signaal 
voor de bereidheid van een individu om zich op de toekomst te richten – en 
daarmee voor zijn betrouwbaarheid als partner – is de vermelding van partici-
patie in vrijwilligerswerk op het curriculum vitae van een sollicitatiekandidaat. 

Posner (2000, 25) onderscheidt twee wijzen waarop het geven van signalen 
kan resulteren in sociale normen. In de eerste plaats ondernemen mensen kost-
bare handelingen, zoals het geven van cadeaus, het consumeren van dure goe-
deren en het vermijden van personen met bepaalde karakteristieken. In de 
tweede plaats is het een sociale norm om het afwijken van een sociale norm te 
bekritiseren. Ook dit is een kostbare actie, want men gaat een confrontatie aan 
met een normovertreder. Het kan echter functioneren als signaal dat men zelf 
tot het goede type behoort. 

Het wankele evenwicht 

Als het zich houden aan sociale normen voordeel oplevert in interactiesituaties, 
waarom doen slechte types dit dan niet? Een steeds bestaand risico is inder-
daad dat iemand met een lage betrouwbaarheid als partner, een zelfde signaal 
kan afgeven als een partner met een hoge betrouwbaarheid en het signaal daar-
door zijn waarde verliest.  
Een eenvoudige rekensom kan illustreren dat de slechte types in ieder geval in 
het nadeel zijn ten opzichte van de goede types. Stel dat het 7 kost om zich aan 
een sociale norm te houden, maar deze investering in de toekomst een op-
brengst van 10 oplevert. Een slecht type heeft per definitie een hoge kortings-
factor en bij het terugrekenen van de toekomstige opbrengst naar de huidige 
waarde zal hij wellicht 40% aftrekken. Dat geeft een opbrengst van 6 en der-
halve is het zich houden aan de sociale norm geen renderende investering. Een 
                                                           
4 Uiteraard zijn er ook omstandigheden waaronder een onderneming de uitgaven niet 

doet om een reputatie te vestigen, maar om deze – bijvoorbeeld door het tegen hoge 
prijs verkopen van een product met een lage kwaliteit – op zeer korte termijn terug 
te verdienen. Vergelijk in dit kader Faulhaber en Yao (1989). 
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goed type, met per definitie een lage kortingsfactor, trekt wellicht slechts 20% 
af van de toekomstige opbrengst om bij de huidige waarde uit te komen. Dan 
blijft er 8 over en is het wèl rationeel om zich aan de sociale norm te houden. 

Het is echter duidelijk dat het onderscheid dat in het voorbeeld kon worden 
gemaakt niet in alle gevallen opgaat. Als normconform gedrag niet 7 maar 6 
kost, dan is er ook voor het slechte type geen reden om dit achterwege te laten. 
In dat geval is er – om te verwijzen naar een in de speltheorie zeer belangrijk 
concept – sprake van een pooling equilibrium. In de situatie waarin geen van 
de betrokkenen beter af is door als enige een andere strategie te kiezen maken 
goede en slechte types dezelfde keuzes, waardoor het onmogelijk wordt om uit 
de gekozen handeling het type af te leiden. 

Tegenover het pooling equilibrium staat een separating equilibrium, dat 
zich er juist door kenmerkt dat er verschillende signalen worden uitgezonden. 
Idealiter ontstaat inderdaad een dergelijke evenwichtssituatie en vertonen goe-
de types wèl en slechte types nìet het gedrag dat overeenstemt met de sociale 
normen. Een belangrijk punt voor het bereiken van een separating equilibrium 
is dat, zoals in het gegeven getallenvoorbeeld, de kosten van het zich houden 
aan sociale normen voor types met een hoge kwaliteit lager zijn dan voor types 
met een lage kwaliteit. 

Een typerende eigenschap van het evenwichtsbegrip in de speltheorie is dat 
het niet als regel robuust is. Het is met andere woorden denkbaar dat een kleine 
wijziging in de parameters van het spel, leidt tot een drastische wijziging in de 
voorspelde uitkomst. Als in het gegeven voorbeeld alle slechte types een kor-
tingsfactor hebben van 40%, alle goede types een kortingsfactor van 20% en 
het zich houden aan sociale normen 6,01 kost is er een separating equilibrium 
waarin alle types zich wel aan sociale normen houden en alle slechte types niet. 
Bij een kleine verlaging in de kosten van het conformeren aan een sociale 
norm naar bijvoorbeeld 5,99 zullen ook alle slechte types zich aan sociale 
normen houden en ontstaat een geheel andere evenwichtssituatie. Er is dan een 
pooling equilibrium, waarin iedereen hetzelfde doet en normconform gedrag 
derhalve geen informatie verschaft over iemands type. Indien het zich houden 
aan de betreffende sociale norm geen maatschappelijke waarde heeft maar 
zoals aangegeven wel individuele kosten met zich meebrengt, is dit een ineffi-
ciënte situatie. Het voorbeeld maakt ook duidelijk dat normconform gedrag 
niet ‘te goedkoop’ mag zijn, want dan is de kans dat op basis hiervan types met 
een hoge en types met een lage kortingsfactor van elkaar kunnen worden on-
derscheiden klein. 

Een belangrijke vraag is waarom een bepaalde en niet een andere vorm van 
gedrag wordt gekozen als signaal dat men tot het goede type behoort. Zoals zo-
juist aangegeven spelen hierbij in ieder geval de kosten van het zich houden 
aan sociale normen een rol. Idealiter zijn deze voor goede types lager dan voor 
slechte types. Een afgestudeerde van Oxford of Cambridge zal een alumnus 
van zijn alma mater herkennen aan de wijze van spreken, die zich niet eenvou-
dig laat imiteren. Sociale normen kunnen ook ontstaan uit zichzelf versterken-
de historische patronen. Als een ‘normentrepreneur’ kiest voor een bepaalde 
wijze van handelen, kan imitatiegedrag volgen en zijn handelen tot norm wor-
den. Het gedrag van de normentrepreneur die bestaande normen doorbreekt om 
nieuwe te vestigen is riskant, want als schender van een norm loopt hij het 
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risico te worden bekritiseerd. Indien hij in zijn opzet slaagt verwerft hij echter 
een groot prestige.  

Er dient tenslotte op te worden gewezen dat het zijn van een ‘goed’ of een 
‘slecht’ type bij Posner geen morele betekenis heeft. De aanduiding verwijst 
naar de verwachting van degenen in een bepaalde groep omtrent de verborgen 
karakteristieken van anderen. Posner maakt een onderscheid tussen enerzijds 
normafwijkend gedrag dat het gevolg is van het zijn van een slecht type en an-
derzijds het afwijken van de normen die heersen in de dominante groep met het 
oogmerk om de andere leden van de subgroep waartoe men behoort te laten 
zien dat men binnen die groep een betrouwbare partner is. 

6. Toepassingen  

Posner geeft een groot aantal voorbeelden van toepassingen van het door hem 
ontwikkelde model. Een rode draad is hierbij dat sociale normen niet noodza-
kelijkerwijs bijdragen aan efficiëntie, maar integendeel vaak juist helpen om 
een bestaande inefficiëntie in stand te houden.  

De vraag is steeds of Posners model betere verklaringen geeft dan alterna-
tieve theorieën. In elk geval besteedt Posner zelf veel aandacht aan de implica-
ties van zijn model en die van de alternatieven. De ultieme test is steeds de 
falsificeerbaarheid van het model inclusief de vraag of er daadwerkelijk gefal-
sificeerd wordt, indien de implicaties van het model c.q. hypothesen aan de 
werkelijkheid worden getoetst. In overeenstemming hiermee voert Posner te-
gen theorieën omtrent norminternalisatie aan dat zij methodologisch steriel zijn 
omdat zij niet kunnen voorspellen wanneer een norm wel of juist niet wordt 
geïnternaliseerd. 

Een eerste toepassing betreft het geven van geschenken teneinde een relatie 
te versterken en/of in stand te houden. Het geven van geschenken is kostbaar, 
zij het niet zozeer omdat men iets van waarde aan een ander geeft aangezien 
hier wellicht een tegenprestatie tegenover staat. De kostenpost voor het schen-
kende individu zit voor een belangrijk deel in de tijd en moeite om de prefe-
renties van de ontvangende partij te achterhalen en het geschenk hierbij aan te 
passen. De bereidheid deze kosten te maken kan echter tonen dat men van het 
goede type is. 

Vanuit een collectief oogpunt levert het geven van geschenken ceteris pari-
bus een welvaartsverlies op aangezien individuen in het algemeen hun eigen 
preferenties beter kennen dan die van anderen. Indien eenieder goederen koopt 
voor zichzelf zal men derhalve beter af zijn dan indien een ieder koopt voor en 
schenkt aan een ander. Dat een norm van geven tot inefficiëntie kan leiden 
blijkt met name uit de uit de antropologie welbekende potlatch. 

Posner voert een aantal argumenten aan waarom altruïsme niet goed als al-
ternatieve verklaring kan dienen. Met name zou een implicatie hiervan zijn dat 
mensen meer geven aan een goed doel naarmate anderen minder geven, aange-
zien in dat laatste geval de behoefte van het doel toeneemt. In werkelijkheid 
geven mensen juist vaak meer naarmate anderen meer geven en bovendien zien 
zij hun gift bij voorkeur met publiciteit gepaard gaan. Een mooi voorbeeld van 
dit laatste is de honor roll of donors die Amerikaanse universiteiten geregeld 
aan hun alumni zenden en waaruit valt af te leiden in welke categorie iedere 



Recht en sociale normen 63 

gever heeft bijgedragen. In de categorie $500-$999 blijkt bij nader onderzoek 
de meerderheid van de giften exact $500 te bedragen. 

Na het hier niet besproken familierecht komen in de context van het straf-
recht de shaming punishments aan de orde, die de laatste jaren in de Ameri-
kaanse rechtsliteratuur veel aandacht hebben getrokken en in een aantal juris-
dicties ook tot uitvoering worden gebracht. Posner voert aan dat het te schande 
zetten van een andere persoon in het algemeen een kostbare activiteit is, niet 
alleen voor het slachtoffer van de spot, maar tenzij hij een sadist is ook voor de 
spotter zelf. Hij loopt bijvoorbeeld de kans op wraak van de wetsovertreder, 
maar is bereid de kosten voor lief te nemen om het signaal uit te zenden dat hij 
zelf tot het goede type behoort. Anderzijds kan de overheid kosten besparen in-
dien een deel van haar straffende taak op deze wijze door burgers wordt over-
genomen. 

Dit onderwerp is vooral interessant omdat het een aantal problemen in de 
verhouding tussen overheidsrecht en sociale normen illustreert. Een eerste punt 
is dat het doel van het beschamen van een wetsovertreder het verbeteren van 
de eigen reputatie is en niet het doen van recht. Indien de overheid een bescha-
mende straf oplegt doet zich het probleem voor dat zij de mate van straf in de 
zin van het genegeerd worden in de gemeenschap niet in de hand heeft. Een 
tweede punt is dat het strafrecht kan worden gebruikt als instrument van een 
dominante groep tegen een vijandige subgroep. Voor de leden van deze sub-
groep wordt het zich afzetten tegen het recht van de dominante groep dan een 
middel om onderlinge solidariteit te tonen. Dit verklaart dat beschamende 
straffen relatief populair zijn indien zij worden gericht tegen de middle class, 
maar op weinig enthousiasme kunnen rekenen indien het om minderheden 
gaat. 

Posner betoogt dat zijn benadering van het strafrecht het traditionele eco-
nomische afschrikkingsmodel verenigt met het normatieve model. Er wordt 
een signaal van samenwerkingsbereidheid gezonden door middel van gehoor-
zaamheid aan een (algemeen als legitiem ervaren) wet, terwijl overtreding lu-
cratiever is. 

Posners beschouwingen over de symboolfunctie van het recht en over de 
rol van het contractenrecht zullen hier moeten blijven rusten, maar aan de toe-
passing van zijn model op de problematiek van discriminatie wil ik graag en-
kele opmerkingen wijden. 

Posner contrasteert zijn benadering vooral met de alternatieve ‘taste’-theo-
rie die is gebaseerd op een veronderstelling dat individuen een preferentie heb-
ben voor discriminatie. Bij hem fungeert het mijden van leden van een andere 
dan de eigen groep als signaal dat men in interacties met de eigen groepsgeno-
ten een lage kortingsfactor heeft. Discrimineren is kostbaar, ook voor het indi-
vidu dat zelf discrimineert want hij ziet daarmee af van het aangaan van moge-
lijkerwijs profijtelijke interacties. Daarmee wordt echter voldaan aan een van 
de voorwaarden die in het model van Posner worden gesteld aan het ontstaan 
van sociale normen. De toepassing wordt geïllustreerd aan de hand van voor-
beelden uit de Old South, waar blanken die zich niet hielden aan de norm om 
zwarten te discrimineren, zelf het voorwerp werden van kritiek en vermijdings-
gedrag.  
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7. Een evaluatie 

Het zal hierboven duidelijk geworden dat ik Posners model bijzonder knap 
vind. Posner heeft een belangwekkende toepassing gevonden van een complex 
stuk speltheorie en veel nieuwe ideeën gepresenteerd omtrent het ontstaan en 
de werking van sociale normen. Op punten waar de benaderingen van El-
lickson en Elster tekort schoten en waar Etzioni suggereerde dat de rechtseco-
nomie van de rechtssociologie kon leren, wist Posner vooruitgang te boeken.  

Anders dan Ellickson is Posner er in geslaagd een model te ontwikkelen 
waarin het gegeven dat sociale normen negatieve effecten kunnen hebben pro-
minent aanwezig is. Onder omstandigheden kan het naleven van sociale nor-
men kosten met zich meebrengen voor de nalever, zonder dat hier voordelen in 
de vorm van het verwerven van een reputatie als goed type tegenover staan. 
Bovendien is het denkbaar dat de sociale normen die heersen in een groep bij-
dragen aan een nadelige scheiding tussen deze en andere groepen. Posners 
voorbeelden met betrekking tot het strafrecht en discriminatie illustreren dit 
punt. 

Anders dan Elster wist Posner zijn theorie omtrent sociale normen te ont-
wikkelen op basis van een rationele keuzebenadering en hij deed dit bovendien 
zonder te hoeven veronderstellen dat mensen een direct nut ontlenen aan het 
naleven van sociale normen. Kort gezegd stelt Posner niet dat mensen rationeel 
handelen omdat zij zich aan sociale normen houden, maar verklaart hij het be-
staan van sociale normen vanuit de veronderstelling dat mensen rationele keu-
zes maken. 

Bij wijze van spreken anticiperend op (een deel van) de kritiek van Etzioni 
op de rechtseconomische benadering, gaf Posner aan hoe sociale normen het 
gecombineerde resultaat kunnen zijn van rationele keuzes en historische pro-
cessen. Posner vermeed bovendien de fout om uit de assumptie dat de indivi-
duele keuzes die ten grondslag liggen aan het ontstaan van sociale normen 
rationeel zijn, af te leiden dat ook het resultaat rationeel c.q. efficiënt is. 

En passant uit Posner vele originele gedachten, waarbij de eerlijkheid ge-
biedt te zeggen dat niet elke gedachtegang even eenvoudig te volgen is. Een 
fraai en overigens wel helder voorbeeld betreft zijn visie op de voting paradox. 
De economische theorie van de publieke besluitvorming heeft er moeite mee te 
verklaren dat burgers gaan stemmen terwijl een individuele stem vrijwel zeker 
geen invloed heeft op het eindresultaat, terwijl er aan het stemmen wel kosten 
zijn verbonden. Posners theorie leidt tot een diametraal tegengesteld gezichts-
punt. Burgers gaan juist stemmen omdàt het kostbaar is om dit te doen en 
daarmee een belangrijke bestaansvoorwaarde voor een sociale norm is vervuld. 

Een aanzienlijk deel van zijn verklarende waarde dankt het model aan het 
gebruik van speltheoretische evenwichtsconcepten die aangeven dat kleine ver-
anderingen in parameters kunnen leiden tot drastische verschillen in uitkomst. 
Rechtseconomen zijn zich in het algemeen sterk bewust van het feit dat het 
recht averechts kan werken (Van den Bergh 2000) en dankzij de genoemde 
eigenschap voegt het model van Posner een mechanisme toe aan de catalogus 
van verklaringen voor het resulteren van onbedoelde effecten. Een voorbeeld is 
dat van de staat die tracht het respect voor de vlag te bevorderen (Posner 2000, 
117-119), een kwestie die zoals bekend door patriottische Amerikanen niet 
licht wordt genomen. Stel dat er een separating equilibrium bestaat waarin goe-
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de types respect tonen voor de vlag en slechte types niet. Weliswaar hebben 
ook slechte types er belang bij om een goede reputatie op te bouwen, maar ty-
perend is zoals aangegeven dat de kosten van het zich houden aan normen voor 
hen hoger zijn dan voor goede types. De overheid besluit vervolgens sancties 
te stellen op het schennen of negeren van de vlag. De achterliggende gedachte 
zal zijn dat nu het zo kostbaar is om geen respect voor de vlag te tonen dat de 
slechte types hetzelfde zullen doen als de goede types en een pooling equilibri-
um ontstaat waarin iedereen respect toont voor de vlag. 

De genomen maatregelen kunnen echter een averechts effect hebben. Wan-
neer de kosten van het niet respecteren van de vlag stijgen dan zullen mensen 
verwachten dat iedereen respect toont voor de vlag. In dat geval functioneert 
het respecteren van de vlag echter niet langer als een indicator van het zijn van 
een goed type. Het heeft dan voor een goed type geen zin de kosten te maken 
voor het respecteren van de vlag (deelnemen aan een parade, een vlag hijsen 
op het gazon, enzovoort). In het realistische geval dat de sancties niet zodanig 
draconisch zijn dat mensen de genoemde activiteiten zullen verrichten indien 
hier geen reputatievoordelen tegenover staan, is het voor een goed type ook 
niet langer aantrekkelijk om dit te doen. Er ontstaat opnieuw een pooling equi-
librium, maar ditmaal één waarin niemand de moeite neemt om respect voor de 
vlag te tonen. Aangezien de relevante grootheden als kosten en kortingsfacto-
ren niet nauwkeurig te meten zijn en een klein verschil een volstrekt ander 
evenwicht kan opleveren, is het effect van overheidsmaatregelen vrijwel on-
voorspelbaar. 

Uiteraard is het niet moeilijk om de nodige kritiek en suggesties voor nader 
onderzoek te geven. Posners benadering benadrukt een bepaald aspect van so-
ciale normen – hun functie bij het verschaffen van informatie en daarmee voor 
het vestigen van een reputatie – en dat gaat noodzakelijkerwijs ten koste van 
andere relevante aspecten. In werkelijkheid zullen altruïsme, emoties, normin-
ternalisatie en allerlei mengvormen nodig zijn voor een volledige verklaring. 
Om terug te komen op het voorbeeld van de vlag: er zullen zeker burgers zijn 
die de vlag hijsen omdat zij de betreffende norm hebben geïnternaliseerd en 
hieraan een intrinsiek nut ontlenen. Het doen van giften laat zich in bepaalde 
samenlevingen ook begrijpen als een verzekeringsmechanisme bij ontstentenis 
van door markt of staat ontwikkelde verzekeringen.5 Geen enkele theorie is 
echter volledig en deels is het ook een kwestie van smaak. Veel psychologen 
en sociologen zullen de voorkeur geven aan een meer beschrijvende theorie, 
terwijl menig econoom zweert bij Occams scheermes.  

De uiteindelijke toets is, zoals aangegeven, steeds een empirische. Wat zijn 
de implicaties van een theorie en van haar alternatieven en welke theorie dient 
te worden verworpen omdat de werkelijkheid anders is dan zij deed voorko-
men? Ook uit de losse pols laten zich dan wel wat gaten schieten in Posners 
benadering. 

In de eerste plaats faalt zij soms wat betreft de mogelijkheid tot falsificatie. 
Een erkend probleem in de theorie van sociale normen is het optreden van het 
Sour Grapes-effect (Elster 1979). Net als de vos in de fabel van Aesopus die de 
druiven die hij niet kon krijgen niet wilde omdat zij zuur zouden zijn, kan ie-
mand zijn preferenties aanpassen aan zijn handelingsmogelijkheden. Maakt zo 

                                                           
5 Dit is nota bene benadrukt door Posner senior (1980). 
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iemand rationele keuzes? Een rationele keuzetheorie slaagt er moeilijk in aan 
te geven waarom dit niet het geval zou zijn. In de tweede plaats zijn er voor-
beelden waarin alternatieve verklaringen beter werken. Binnen het raamwerk 
van de rationele keuzetheorie laten veel uitingen van discriminatie zich beter 
verklaren vanuit alternatieve theorieën waarin beperkte informatie een rol 
speelt. Een lid van een meerderheid komt relatief weinig in aanraking met le-
den van een minderheid. Er ontstaan stereotypen op basis van beperkte infor-
matie en er zijn relatief weinig mogelijkheden om een foutief beeld te corrige-
ren. 

Hij heeft het van geen vreemde en het is juist ook de boudheid van zijn the-
se die Eric Posners boek zijn charme geeft en uitnodigt tot debat. Voor wat 
betreft de stelling dat een teruggang in gemeenschapsdenken wenselijk is om-
dat dat maar leidt tot sociale normen die werken ten nadele van anderen dan de 
leden van de gemeenschap (Posner 2000, 212), laat ik de bestrijding over aan 
de communitaristen. Dat political deliberation onwenselijk is omdat degenen 
met een afwijkende mening deze zullen verbergen teneinde niet als een slecht 
type te worden beschouwd (Posner 2000, 130), zal wellicht worden aange-
vochten vanuit meer liberale hoek. Zelf heb ik de grootste aarzelingen in het 
volgen van Posners scepsis omtrent de mogelijkheid voor de rechter om inten-
ties te bepalen (Posner 2000, 162). Ik heb zelf altijd gedacht dat het Haviltex-
criterium beter dan een grammaticale uitleg van overeenkomsten kan bijdragen 
aan een contractenrecht waarin vertrouwen een belangrijke rol speelt. Maar 
ook Posners vader Richard is groot geworden door werk dat zich karakteri-
seerde door een provocerende originaliteit. 
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De rechtsbijstandsubsidie onderzocht. 
Wat weten we nu en hoe verder? 

Ben van Velthoven∗ 

Review van A. Klijn, J. van der Schaaf en G. Paulides, De rechtsbijstandsub-
sidie herzien. Een evaluatie van de toegangsregulering in de Wet op de Rechts-
bijstand, Den Haag, Ministerie van Justitie, WODC-rapport 175, 1998 

1. Inleiding 

Op 1 januari 1994 is de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) in de plaats getreden 
van de uit 1958 daterende Wet rechtsbijstand aan on- en minvermogenden 
(WROM). Bij de overgang zijn ingrijpende wijzigingen aangebracht in de toe-
gangsvoorwaarden tot en de hoogte van de rechtsbijstandsubsidies. De effecten 
van die wijzigingen zijn het onderwerp geweest van een hele reeks, door Al-
bert Klijn in wisselende combinaties met andere onderzoekers uitgevoerde, 
deelstudies naar de toegankelijkheid van de rechtsbijstand.1 WODC-rapport 
175, De rechtsbijstandsubsidie herzien, presenteert een handzame samenvat-
ting van de empirische bevindingen. Het is tevens het pièce de résistance van 
alle werk, doordat het een verantwoording probeert te geven van het theoreti-
sche fundament. 

Vastgesteld moet worden dat genoemd eindrapport tot nu toe weinig aan-
dacht heeft gekregen. Dat is jammer, om redenen van rechtspolitieke en van 
wetenschappelijke aard. Ten eerste zijn de empirische resultaten belangwek-
kend genoeg. De voorlopige bevindingen uit de eerdere deelstudies hebben een 
grote rol gespeeld in het politieke debat en de aanleiding gevormd voor een 
reeks van tussentijdse aanpassingen in werking en uitvoering van de Wrb.2 
Ook vandaag de dag wordt in discussies over de toekomst van de gesubsidi-
eerde rechtsbijstand regelmatig gerefereerd aan cijfers van Klijn c.s. En wan-
neer Barendrecht e.a. (2000: 25) vaststellen dat systematische empirische ge-
gevens over het civielrechtelijk systeem niet of nauwelijks voorhanden zijn, 
noemen ze het werk van Klijn c.s. als hét voorbeeld van hoe het wel kan. Nu 
dient bedacht te worden dat de afzonderlijke deelstudies in eerste instantie zijn 
opgezet om informatie aan te reiken voor de beleidsvorming en onder grote 
tijdsdruk tot stand zijn gekomen. Rekening houdend met die omstandigheden 
verdient het werk alle waardering. Bovendien waren we zonder dat werk niet 

                                                           
∗ Met dank aan Albert Klijn en Frank van Tulder voor hun op- en aanmerkingen bij 

eerdere versies van dit artikel. 
1 Achtereenvolgens: Met recht bijstand (Werkgroep Gebruik Gefinancierde Rechts-

bijstand, 1995), Rechtsbijstand: krimpende markten (Klijn e.a., 1996), De rechtsbij-
stand afgeprijsd (Van der Schaaf e.a., 1997), Rechtsbijstand: kiezen of moeten 
(Klijn e.a., 1997) en Twee halen, ... (Beijers e.a., 1998). Zie voor achtergronden 
ook Klijn (2000). 

2 Zie voor meer details Ministerie van Justitie (1998), hoofdstuk 5. 
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veel verder gevorderd dan Schuyt e.a. (1976). Maar dat is geen reden om het 
als het laatste woord ter zake te beschouwen. Integendeel, het eindrapport 
vormt een mooie aanleiding om nog eens met distantie naar de resultaten te 
kijken. Kloppen ze, nu inmiddels meer cijfers beschikbaar zijn? En geven ze 
een volledig beeld van het gebied in kwestie? 

In de tweede plaats verdient de theoretische onderbouwing van het onder-
zoek nadere aandacht. Centraal daarin staat het economische uitgangspunt dat 
betrokkenen hun gedrag baseren op rationele kosten-batenafwegingen. Daar-
mee lijkt het onderzoek naadloos aan te sluiten op de door Barendrecht e.a. 
(2000: 21-23) voorgestelde onderzoeksagenda voor de rechtspleging, waarin 
eveneens een denken in termen van kosten en baten wordt gepropageerd. Be-
dacht dient echter te worden dat het evalueren van beleidsmaatregelen in ter-
men van maatschappelijke kosten en baten nog iets anders is dan het veronder-
stellen dat alle individuele betrokkenen zich – grosso modo – laten leiden door 
een afweging van kosten en baten. De uitwerking van die laatste veronderstel-
ling in het eindrapport nodigt uit tot reflectie. Is de uitwerking adequaat? En 
bieden de empirische bevindingen voldoende steun aan de gedragsveronder-
stelling? 

De opzet van deze bijdrage is als volgt. In de paragrafen 2 t/m 7 zal ik de 
verschillende onderdelen van het WODC-rapport bespreken, uitgaande van de 
zojuist geformuleerde vragen. Achtereenvolgens komen aan de orde: de reduc-
tie in het aantal toevoegingen, de effecten aan de aanbodkant, het bereik van de 
regeling, de vraaguitval in het beroep op de advocatuur, het begrip rechtnood-
zaak, en het gelijke-drempeltarief.3 Vervolgens zal ik in paragraaf 8 afsluiten 
met enkele algemene opmerkingen en een agenda met punten voor verder on-
derzoek presenteren. 

2. Reductie in het aantal toevoegingen 

Voorafgaand aan het eigenlijke onderzoek becijferen Klijn c.s. de omvang van 
de reductie in het gebruik van toegevoegde advocaten als gevolg van de invoe-
ring van de Wrb. Daartoe extrapoleren ze de trend in de ontwikkeling van de 
afgegeven toevoegingen in civiel- en administratiefrechtelijke zaken direct 
voorafgaande aan 1994. Na invoering van de wet blijkt het feitelijke aantal af-
gegeven toevoegingen in de jaren 1994 t/m 1996 maar liefst 97.000 per jaar, 
ofwel 38%, lager uit te vallen dan bij ongewijzigde trend verwacht had kunnen 
worden. Dit is een zeer forse teruggang, die de zorgen van destijds over een 
ongewenste toegangsbeperkende uitwerking van de Wrb goed invoelbaar 
maakt. 
 
 

                                                           
3 Voor een volledige verantwoording van de gebruikte cijfers en berekeningen ver-

wijs ik de lezer naar de uitgewerkte versie van dit artikel, verschenen als Research 
Memorandum 2001.01, Sectie Economie, Juridische Faculteit Leiden, op te vragen 
bij de auteur resp. te downloaden van http://ruljis.leidenuniv.nl/group/jfof/www/ 
public1.htm. 
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Met de kennis van vandaag echter zijn bij het genoemde percentage van 38 wel 
enige kanttekeningen te plaatsen. Daartoe verwijs ik naar figuur 1, waarin 
naast het aantal afgegeven toevoegingen ook het aantal uitbetaalde declaraties 
is afgebeeld. 

Het verloop van beide reeksen verschilt duidelijk. Waar in 1984 en ná 1994 
de cijfers in de twee reeksen in dezelfde orde van grootte liggen, lopen ze in de 
tussenliggende periode steeds verder uit elkaar. En terwijl het aantal afgegeven 
toevoegingen sprongsgewijs oploopt, blijkt het aantal uitbetaalde declaraties 
eerst licht te stijgen, om vervolgens te stabiliseren en daarna zelfs een daling in 
te zetten. De figuur geeft aanleiding tot de volgende kanttekeningen: 
1. De keuze van de periode voor de berekening van de trend is niet zonder 

betekenis. De berekening van Klijn c.s. is gebaseerd op het aantal afgege-
ven toevoegingen tussen 1989 en 1992 en wijst op een opgaande trend: de 
terugval na 1994 is dan relatief groot. Zou de berekening echter worden ge-
baseerd op de jaren 1988 t/m 1991 of 1989 t/m 1991, dan resulteert een min 
of meer horizontale of zelfs dalende trend. Extrapoleren van zo’n trend le-
vert aanzienlijk minder dramatische cijfers op wat betreft de terugval in het 
aantal afgegeven toevoegingen na 1994. 

2. Klijn c.s. konden in het kader van een snelle beleidsevaluatie weinig anders 
dan zich verlaten op het aantal afgegeven toevoegingen; de uitbetaling van 
de declaraties vindt nu eenmaal pas plaats na – soms ruim – verloop van 
tijd. Maar als het gaat om de evaluatie van de toegankelijkheid van de 
rechtshulp, is uiteindelijk toch het werkelijke gebruik van de advocaat door 
de subsidiegerechtigden interessanter dan het papieren aantal van de afge-
geven toevoegingen. En dan zien we een boeiend verschil. Wanneer ik op 
een zelfde wijze als bij Klijn c.s. het effect van de invoering van de Wrb 
probeer te bepalen, komt de reductie in het feitelijke aantal uitbetaalde de-
claraties niet verder dan 36.900 toevoegingen per jaar, ofwel 20%. 

 
De omvang van de reductie valt dus op verschillende manieren te meten, met 
sterk uiteenlopende resultaten. Om het precieze effect van de invoering van de 
Wrb te kunnen bepalen, is meer inzicht in de factoren achter de ontwikkeling 
van het aantal toevoegingen gewenst. Is er een trend? Zo ja, welke? En wat 
verklaart het verschil in ontwikkeling tussen afgiften en declaraties? Wellicht 
kan een tijdreeksanalyse, waarbij over een langere periode wordt gekeken naar 
de bijdrage van de verschillende voor het beroep mede-bepalende factoren 
(zoals de groei van de inkomens, de ontwikkeling van de honoraria van advo-
caten en van de griffierechten, de juridisering, de groei van de rechtsbijstands-
verzekering e.d.), behulpzaam zijn. De enige mij bekende tijdreeksanalyse 
voor Nederland (Van Tulder en Janssen, 1988) betreft de periode 1966-1985. 
Vooralsnog is mijn beste schatting voor de reductie in het aantal toevoegingen 
vanwege de invoering van de Wrb 20%. 

3. Onvoorziene aanbodeffecten 

Na de terreinverkenning luidt de eerste onderzoeksvraag van Klijn c.s.: In hoe-
verre is er bij de uitvoering van de Wrb sprake van onvoorziene aanbodeffec-
ten? 
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De achterliggende gedachte bij Klijn c.s. nu lijkt mij dat ten tijde van de invoe-
ring van de Wrb het aantal toevoegingen vraag-bepaald was (conform de in 
figuur 2 getekende situatie). De capaciteit van de sociale advocatuur was blijk-
baar voldoende, en de verhoging van de honorering bij de inwerkingtreding 
van de Wrb heeft daaraan alleen maar gunstig bijgedragen. Onder dergelijke 
omstandigheden mag inderdaad op theoretische gronden worden aangenomen 
dat de inperkende maatregelen vanwege de Wrb zich vertalen in minder toe-
voegingen vanwege een verminderde vraag, zonder dat aanbod-effecten in het 
geding zijn. Het gevolg is een toename van de overcapaciteit. 

Klijn c.s. gaan vervolgens na of die afwezigheid van aanbodeffecten ook 
empirisch aangetoond kan worden en bekijken verschillende kanalen waar-
langs rechtsbijstandverleners een toename van de overcapaciteit zouden kun-
nen tegengaan. Als de balans wordt opgemaakt, kan worden vastgesteld dat bij 
de Stichtingen Rechtsbijstand over de periode 1994-1996 gemiddeld zo’n 
6.700 zaken per jaar die eigenlijk via een toevoeging afgedaan hadden moeten 
worden, zijn afgewikkeld via het verlengd spreekuur. Daarmee lijkt het erop 
dat de Stichtingen binnen het verlengde spreekuur zaken afdoen die anders 
tussen wal en schip terechtgekomen zouden zijn. Alleen al dit aantal van 6.700 
zaken is, in vergelijking met de eerder becijferde reductie in het feitelijk aantal 
toevoegingen van zo’n 36.900, toch niet echt verwaarloosbaar. Verder kan niet 
worden uitgesloten dat de Raden voor Rechtsbijstand over het geheel genomen 
wellicht toch een minder scherpe controle uitvoeren dan beoogd. En omdat wat 
betreft de advocatuur bruikbare cijfers omtrent de ontwikkeling in de capaciteit 
en het hanteren van de tarieven ontbreken, kan evenmin worden uitgesloten dat 
advocaten de eigen bijdrage geheel of gedeeltelijk uit eigen zak betalen, om 
cliënten die anders net uit de boot zouden vallen binnen te houden. Maar 
daarmee lijkt de conclusie dat er geen grote onvoorziene aanbodeffecten heb-
ben plaatsgevonden, op zijn minst voorbarig. 

Dat is vooral daarom ook belangrijk, omdat er een kanttekening kan wor-
den geplaatst bij de vooronderstelling van Klijn c.s. dat er voorafgaande aan de 
invoering van de Wrb sprake was van overcapaciteit. Die kanttekening wordt 
ingegeven door figuur 1, waar in de periode 1985-1993 het aantal afgegeven 
toevoegingen in toenemende mate boven het aantal uitbetaalde declaraties 
komt te liggen. Een mogelijke verklaring daarvoor is het bestaan van een on-
dercapaciteit, waardoor, bij een groeiende vraag, het feitelijke aantal toevoe-
gingen aanbod-bepaald was.5 Het verloop van de lijnen in figuur 1 zou dan 
verder zo kunnen worden geïnterpreteerd, dat de inperking van de vraag als 
gevolg van de invoering van de Wrb een situatie van ondercapaciteit heeft 
doen omslaan in een van overcapaciteit, zodat na 1994 het feitelijke aantal 
toevoegingen vraag-bepaald is. Maar als deze lezing juist zou zijn, zouden de 
overige analyses van Klijn c.s. in de lucht komen te hangen. 

                                                           
5 De gedachte dat in een situatie van ondercapaciteit (vraagoverschot, “unmet 

needs”) de aanbodzijde van de markt bepalend is voor de omvang en inrichting van 
de rechtshulpverlening, is ook terug te vinden bij Van Manen (1989: 182 e.v.). 
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4. Bereik van de subsidieregeling 

Wanneer de aanbodeffecten verder worden gelaten voor wat ze zijn, kan het 
vizier op de vraagzijde worden gericht. Dat brengt mij bij de tweede onder-
zoeksvraag van Klijn c.s., die kan worden geparafraseerd als: In welke mate 
zijn als gevolg van de prijsverhoging rechtzoekenden ten onrechte verstoken 
gebleven van rechtsbijstand? 

Bij de beantwoording van die vraag zijn drie verschillende elementen in het 
geding. Ik besteed in deze paragraaf eerst aandacht aan het bereik van de subsi-
dieregeling. In hoeverre worden personen door de inkomens- en vermogens-
toets buitengesloten? Daarna zal in een volgende paragraaf worden bezien in 
hoeverre personen vanwege de prijsverhoging voor het inschakelen van een 
advocaat (de verhoging van de eigen bijdrage binnen de regeling respectieve-
lijk de overgang op het commerciële tarief voor diegenen die er buiten vallen) 
besluiten af te zien van het beroep op een advocaat. Ten slotte is er de vraag in 
hoeverre deze vraaguitval als “ten onrechte” moet worden bestempeld. 

Over het bereik van de gesubsidieerde rechtsbijstand, dat wil zeggen het 
percentage rechthebbenden binnen de Nederlandse bevolking, circuleert een 
veelheid aan percentages. Belangrijkste probleem voor het bepalen van het be-
reik vormt het feit dat gebruik gemaakt moet worden van enquêtemateriaal, 
waardoor de gegevens over feitelijk verdiende inkomens ten tijde van de bere-
keningen al weer gedateerd zijn en geactualiseerd moeten worden met meer of 
minder geslaagde aannames. 

Met recht bijstand beschrijft hoe het bereik van de gesubsidieerde rechts-
bijstand onmiddellijk voorafgaande aan de invoering van de Wrb in eerste in-
stantie werd geschat op 70%, om later te worden bijgesteld tot 66, vervolgens 
tot 54, en uiteindelijk tot 53%. Met de invoering van de Wrb in 1994 wordt de 
kring van gerechtigden niet onaanzienlijk ingeperkt. Ongeacht het initiële ni-
veau wijzen de cijfers allemaal in dezelfde richting: een krimp met zo’n 5% 
van de bevolking. Uitgaande van het laatstgenoemde cijfer voor 1993 volgt 
dan een bereik in 1994 van 48%. Maar daar blijft het niet bij. In Rechtsbij-
stand: krimpende markten wordt het absolute niveau nogmaals naar beneden 
bijgesteld; het bereik in 1994 zou geen 48 maar 44,5% zijn geweest. 

Ook na 1994 treedt krimp op, doordat de feitelijke inkomensgroei de in-
dexering van de inkomensgrenzen in de subsidieregeling overtreft. Zo zou van 
1994 op 1995 het bereik met 2%-punt zijn gedaald, tot 42,5%. Uiteindelijk 
lijkt in 1998 aan de krimp een halt toegeroepen te worden. In dat jaar wordt 
namelijk de bovenste inkomensgrens fors opgetrokken en de indexering ge-
koppeld aan de loonontwikkeling. Volgens het Ministerie van Justitie (1998) 
zou het bereik daardoor weer zijn gestegen tot 47%. 

Wie de genoemde cijfers op een zinvolle manier achter elkaar probeert te 
zetten, ziet zich voor een lastige opgave gesteld. Is de 47% voor 1998 verge-
lijkbaar met de 42,5% voor 1995? Mag het laatste cijfer voor 1994, 44,5%, wel 
of niet worden vergeleken met het laatste cijfer voor 1993, 53%? Of moet ook 
het cijfer voor 1993 alsnog naar beneden worden bijgesteld, zeg tot 49,5%? 
Maar is een hedendaagse schatting van het bereik voorafgaande aan de invoe-
ring van de Wrb van minder dan 50% aannemelijk, gegeven dat de eerste 
schattingen indertijd uitgingen van 70%? Al met al, zo komt mij voor, bestaat 
er geen zekerheid over de absolute omvang van het bereik op welk moment 
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dan ook. Hoogstens kan worden geconcludeerd, ervan uitgaande dat de muta-
tie-cijfers wel redelijk betrouwbaar zijn, dat het bereik tussen 1993 en 1995 
met zo’n 5 + 2 = 7%-punten is gedaald. 

Daarbij wil ik het echter niet laten. Precieze kennis van het bereik van de 
regeling is vooral interessant, als dat percentage een doel in zichzelf zou zijn. 
Ervan uitgaande dat het om een subsidieregeling voor “on- en minvermogen-
den” gaat, is ook een andere invalshoek mogelijk. Daartoe heb ik in tabel 1 de 
nominale ontwikkeling van de bovengrens van de subsidieregeling sinds 1981 
afgezet tegen de ontwikkeling van het prijsindexcijfer. Uit de confrontatie van 
die twee reeksen kan een indexcijfer worden afgeleid voor de reële ontwikke-
ling van de bovengrens. Dat indexcijfer leert ons of in termen van koopkracht 
van rechtzoekenden de regeling meer of minder restrictief is geworden. 
 
Tabel 1. Het bereik van WROM en Wrb, nominaal en reëel 
 Bovengrens voor beroep op Prijsindex- Reële bovengrens voor beroep 
 egeling ,bedragen in guldensa cijfer,  op regeling, 1981 = 100
  

gehuwden alleenstaanden 1981=100b gehuwden alleenstaanden 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

2500 
2575 
2575 
2575 
2575 
2600 
2625 
2625 
2650 
2700 
2800 
2900 
3025 
3005 
3055 
3140 
3210 
3655 
3790 
3900 
4195 

2325 
2400 
2400 
2400 
2400 
2425 
2450 
2450 
2475 
2525 
2625 
2725 
2850 
2105 
2140 
2200 
2245 
2560 
2655 
2730 
2985 

100 
105,7 
108,6 
112,1 
114,6 
115,0 
114,4 
115,5 
116,6 
119,6 
124,4 
127,2 
130,6 
134,1 
136,7 
139,5 
142,5 
145,4 
148,5 
152,2 
157,6 

100 
97,4 
94,8 
91,9 
89,9 
90,4 
91,8 
90,9 
90,9 
90,3 
90,1 
91,2 
92,7 
89,6 
89,4 
90,1 
90,1 
100,6 
102,1 
102,5 
106,5 

100 
97,6 
95,0 
92,1 
90,1 
90,7 
92,1 
91,3 
91,3 
90,8 
90,8 
92,2 
93,9 
67,5 
67,3 
67,8 
67,8 
75,7 
76,8 
77,1 
81,5 

a Betreft de inkomensgrens per 1 juli van elk jaar waarboven geen recht meer bestaat 
op gesubsidieerde rechtsbijstand. 

b Betreft het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, reeks voor de totale bevolking 
resp. het consumentenprijsindexcijfer, reeks voor alle huishoudens. 

 
Op basis van tabel 1 kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 
1. In de jaren ’80 treedt er in termen van koopkracht een forse terugloop op in 

de reikwijdte van de regeling. Deze is het gevolg van de in Met recht bij-
stand gesignaleerde indexeringsproblematiek 

2. Bij de overgang van WROM naar Wrb is er voor gehuwden sprake van een 
zeer beperkte inkrimping van de regeling in termen van koopkracht. De 



De rechtsbijstandsubsidie onderzocht 77 

aanpassing van de inkomensgrens voor alleenstaanden heeft echter een fors 
restrictief effect. 

3. In termen van koopkracht is de regeling sinds 1998, althans voor gehuw-
den, ruimer dan deze sinds 1981 ooit is geweest. Debet daaraan zijn aller-
eerst de forse verhoging van de bovengrens in 1998 en de indexering op 
basis van de loonontwikkeling sindsdien. Daarbij komt dan nog de aanpas-
sing van de inkomensgrenzen die begin 2001 is doorgevoerd, teneinde het 
effect van de belastingverlaging op het bereik van de regeling ongedaan te 
maken. 

 
Welk percentage van de bevolking uiteindelijk recht heeft op rechtsbijstand-
subsidie, wordt behalve door de reële groei van de bovengrens ook bepaald 
door de gemiddelde feitelijke reële inkomensgroei in Nederland. Als het bereik 
van de regeling sinds 1981 alles bijeen genomen kleiner is geworden, moet dat 
volgens tabel 1 (afgezien van een gewijzigde benadering van alleenstaanden en 
een groei van hun aantal) voornamelijk worden toegeschreven aan het feit dat 
de bevolking gemiddeld genomen welvarender is geworden. Of we daar wak-
ker van moeten liggen, is zeer de vraag. 

5. Vraaguitval in het beroep op de advocatuur 

Om de effecten van de prijsverhoging op de vraag te bepalen, vergelijken Klijn 
c.s. het beroep op de advocaat onder WROM en Wrb op basis van twee SCP-
enquêtes: het aanvullend voorzieningenonderzoek (AVO) van 1991 en van 
1995. Aan de hand van de beschikbare inkomensgegevens wordt nagegaan in 
welke eigen-bijdrageklasse iedere respondent viel op het moment van de en-
quête, en onder welke eigen-bijdrageklasse hij/zij gevallen zou zijn wanneer de 
andere regeling reeds/nog van kracht zou zijn geweest. De resultaten zijn sa-
mengevat in tabel 2. 
 
Tabel 2. Het beroep op de advocaat onder WROM en Wrb 
 AVO91 AVO95 

advocaat- omvang % advocaat- omvang % 
gebruik, klasse,  gebruik, klasse, 

hoogte eigen bijdrage x 1000 x 1000  x 1000 x 1000 
1.  WROM laag,  
 Wrb laag 191 2.853 6,7 155 2.291 6,7 
2.  WROM laag,  
 Wrb hoog 48 862 5,5 44 828 5,3 
3.  WROM hoog,  
 Wrb hoog 158 2.274 6,9 94 2.006 4,7 
4.  WROM hoog,  
 Wrb n.v.t. 31 518 6,0 31 777 4,0 
5.  WROM n.v.t.,  
 Wrb n.v.t. 357 5.552 6,4 385 6.167 6,2 
 
Totaal 785 12.058 6,5 709 12.069 5,9 
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Volgens deze gegevens, zo houden Klijn c.s. ons voor, zou er binnen de klas-
sen 1 t/m 4 volgens AVO91 zo’n 428.000 keer een advocaat zijn ingeschakeld, 
en volgens AVO95 zo’n 324.000 keer. Dat wijst op een afname met 104.000, 
ofwel 24%. “Met andere woorden, de Wrb heeft ertoe geleid dat een op de vier 
rechtzoekenden die onder het Wrom-regime voor de oplossing van hun pro-
bleem een beroep op de advocaat deden, dit niet meer doen”.6 Deze lezing is 
echter onjuist. De teruggang met 104.000, ofwel 24%, zou betekenis hebben, 
als het in beide gevallen om dezelfde groep van potentiële rechtzoekenden zou 
gaan. Edoch, dat is niet het geval. Binnen dezelfde klassen 1 t/m 4 vallen vol-
gens de toerekening op grond van AVO91 6.507.000 Nederlanders en onder 
AVO95 nog maar 5.902.000. Wanneer voor dit verschil wordt gecorrigeerd, 
blijkt het advocaatgebruik tussen AVO91 en AVO95 te zijn gedaald van 
428.000 naar 365.000. De vraaguitval bedraagt, kortom, 15%. 

Welke inzichten levert tabel 2 verder op? 
1. Ook onder niet-WROM-gerechtigden is tussen 1991 en 1995 sprake van 

een verminderd beroep op de advocatuur. Dit wijst erop (zie eerder para-
graaf 2) dat naast de invoering van de Wrb andere factoren een rol hebben 
gespeeld. 

2. Rekening houdend met de kenmerken van de vraagstelling in de AVO-en-
quêtes lijken de niveaus in tabel 2 goed aan te sluiten op het feitelijke aan-
tal toevoegingen. Dat duidt erop dat “on- en minvermogenden” buiten de 
subsidieregeling om nauwelijks gebruik maken van een advocaat, wat kan 
worden geïnterpreteerd als de uitkomst van een rationele keuze (vgl. Van 
Velthoven en Van Wijck, 1997: 43). 

3. Wanneer we de onder 1. bedoelde andere factoren even buiten beschou-
wing laten en er conform 2. van uitgaan dat subsidiegerechtigden geen ge-
bruik maken van de commerciële advocatuur, kunnen op basis van de tabel 
de effecten van de wijziging in de inkomensgrenzen en in de prijs van een 
advocaat worden uitgesplitst. In Met recht bijstand is een eerste poging in 
die richting ondernomen, die evenwel in De rechtsbijstandsubsidie herzien 
niet wordt herhaald. 
Allereerst kan worden vastgesteld dat van de toevoegingsgerechtigden on-
der de WROM na invoering van de Wrb klasse 4 buiten het bereik van de 
subsidieregeling komt te vallen. De toevoegingen vanwege deze klasse, 
7,2% van het totaal, gaan onder de Wrb “verloren”. Voorts treedt er wat be-
treft de klassen 1 t/m 3 tussen WROM en Wrb een teruggang op in het aan-
tal toevoegingen, die kan worden becijferd op 12,4% van het totaal. Daar-
mee ontstaat het beeld dat van de toevoegingen onder de WROM er 7,2% 
verdwijnen vanwege de inperking van het bereik, terwijl een verlies van 
12,4% kan worden toegerekend aan de prijsverhoging binnen het bereik 
van de regeling, met de verscherping van de controle op de aanvragen als 
PM-post. Bij elkaar geeft dat een reductie in het aantal toevoegingen van, 
afgerond, 20%. 
Na de invoering van de Wrb ziet klasse 4 zich genoodzaakt om in plaats 
van toevoegingen om commerciële rechtshulp te vragen; vanwege de hoge-
re kosten gebeurt dat in slechts 68% van de gevallen. Dit additionele com-
merciële beroep vanwege klasse 4 zorgt er uiteindelijk voor dat de vraag-

                                                           
6 De rechtsbijstandsubsidie herzien, p. 70. 
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uitval in het beroep op de advocatuur geen 20% bedraagt, maar de al eerder 
gememoreerde 15%. 

4. Met de onder 3. vermelde cijfers kunnen we een schatting maken van de 
betrokken prijselasticiteiten. In klasse 4 treedt er al met al een daling op in 
het beroep op de advocatuur van 32%. Wanneer deze daling wordt gerela-
teerd aan de stijging van de gemiddelde “prijs” van het beroep op een advo-
caat met 408%, van ƒ 544 naar ƒ 2766, en aangenomen wordt dat de daling 
van het beroep volledig zou kunnen worden toegerekend aan deze prijsstij-
ging (en niet mede aan het controle-effect of eventuele andere factoren), re-
sulteert een prijselasticiteit van minder dan 0,1. Op soortgelijke wijze kan 
de daling in het aantal toevoegingen vanuit klasse 1 t/m 3 worden toegere-
kend aan een gemiddelde “prijs”stijging van 300%; dat levert een geschatte 
prijselasticiteit van minder dan 0,05. 

 Opgemerkt zij dat de berekende elasticiteiten, vanwege het negeren van 
andere determinanten, eerder als over- dan als onderschatting op te vatten 
zijn, maar overigens in lijn zijn met andere cijfers ter zake (vgl. paragraaf 
7). De cijfers hier brengen in ieder geval fraai tot uitdrukking dat zelfs als 
de prijsgevoeligheid gering is, het effect substantieel kan zijn als de prijs-
verhoging maar groot genoeg is. 

6. Rechtnoodzaak 

De derde en laatste stap in de analyse van de vraag naar rechtsbijstand betreft 
de kwestie of rechtzoekenden door de prijsverhoging in de Wrb “ten onrechte” 
verstoken zijn gebleven van professionele rechtshulp door een advocaat. 

Voor het beantwoorden van die buitengewoon lastige vraag (want wat is 
dat tenslotte: ten onrechte?) maken Klijn c.s. gebruik van data uit de ERV-
enquêtes van het CBS. Daaroverheen leggen ze een afwegingsmodel, inhou-
dende dat mensen met problemen de rationele keuze van hun oplossingsstrate-
gie laten afhangen van (a) de kosten van de verschillende alternatieve oplos-
singsmogelijkheden en (b) de baten die met de oplossing van het probleem te 
verkrijgen zijn. Welke oplossingsstrategieën bij een bepaald probleem be-
schikbaar zijn, hangt af van de mate van “rechtnoodzaak”. Bij problemen met 
een hoge rechtnoodzaak, dat wil zeggen: kwesties waarbij een rechterlijke uit-
spraak noodzakelijk en het inschakelen van een advocaat onvermijdelijk is, is 
de keuze in essentie beperkt tot òfwel niets doen, òfwel het inschakelen van 
advocaat en rechter. Naarmate de kosten van een rechtsgang hoger en/of de 
baten van oplossing van de kwestie lager zijn, zal de persoon eerder besluiten 
om de kwestie te laten rusten. Bij problemen met een lage rechtnoodzaak zijn 
meer alternatieven beschikbaar, zoals zelf afhandelen of inschakelen van ande-
re deskundigen. Als in dit soort gevallen de kosten van het inschakelen van een 
advocaat ten opzichte van de baten (te) hoog dreigen te worden, hoeft de be-
trokkene het probleem niet meteen te laten rusten, maar kan hij/zij nog altijd 
uitwijken naar een andere, goedkopere oplossingsstrategie. 

Naar mijn oordeel vormen de empirische resultaten, grosso modo, een be-
vestiging van deze afwegingstheorie. Onder de WROM blijkt een hogere bele-
vingsernst (dat wil zeggen: meer baten) samen te gaan met meer actie, zowel 
bij de lage als de middeninkomens; en dat vaker in actie komen vertaalt zich 
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bij de middeninkomens in naar verhouding duurdere oplossingsstrategieën dan 
bij de lage inkomens. Verder laat de prijsverhoging die voortvloeit uit de Wrb 
bij hoge ernstbeleving maar weinig effect zien (de baten overtreffen blijkbaar 
nog altijd de gestegen kosten), maar bij lage ernstbeleving is er inderdaad 
sprake van verminderd beroep op een advocaat en van meer zelf afhandelen. 
 
Met deze algemene bevestiging van de afwegingstheorie zijn Klijn c.s. echter 
niet tevreden, omdat ze ook het effect van de “rechtnoodzaak” zichtbaar willen 
maken. Om dat begrip te operationaliseren wordt een schaal geconstrueerd, 
volgens welke sociale zekerheid een hoge rechtnoodzaak kent, verbintenissen 
en arbeidsrecht een gemiddelde en huurrecht een lage. Met deze schaal in ge-
dachten is het interessant om na te gaan welke effecten de overgang van 
WROM naar Wrb in het bijzonder bij sociale-zekerheidsproblemen heeft. 
Wanneer bij deze problemen met een hoge rechtnoodzaak de advocatuur door 
de prijsverhoging “onbetaalbaar” wordt, raken de betrokkenen geheel versto-
ken van rechtshulp; per definitie ontbreken immers alternatieve oplossingsstra-
tegieën. En dat zou toch als een “ongewenst” effect van invoering van de Wrb 
moeten worden beschouwd. Bij de overige problemen ligt dat anders omdat, 
zelfs als de advocaat onbetaalbaar wordt, er alternatieven open staan. 

Helaas, zo stel ik vast, blijkt de operationalisatie dubieus. Volgens de cij-
fers in Rechtsbijstand: kiezen of moeten wordt de advocaat bij de soort proble-
men met een relatief hoge rechtnoodzaak absoluut niet vaker ingeschakeld dan 
bij andere problemen, integendeel, en is er ook bij de soort problemen met een 
relatief hoge rechtnoodzaak nog bijzonder veel ruimte (tot 80% toe) voor zelf 
doen en andere deskundigen. 

Verder blijkt er weinig terug te vinden van de “ongewenste” effecten als 
gevolg van de overgang van WROM naar Wrb. Voor de combinatie van pro-
blemen rond uitkeringen en eigen huis, met een toch redelijke sterke recht-
noodzaak, blijkt de overgang van WROM naar Wrb bij een lage ernstbeleving 
helemaal geen gevolg te hebben voor het beroep op de advocaat, en bij een 
hoge ernstbeleving treedt zelfs een significante toename op. 

Het enige voorbeeld van een effect dat uiteindelijk volgens Klijn c.s. kan 
worden geïnterpreteerd als “ongewenst”, betreft figuur 6 van De rechtsbij-
standsubsidie herzien. Bij de laagste inkomens en een lage ernstbeleving treedt 
namelijk, voor de combinatie van problemen rond sociale zekerheid/verbinte-
nissen/huur, een significante afname in het beroep op de advocaat op. Het lijkt 
mij echter bijzonder voorbarig om in dit resultaat een bevestiging van een sub-
stantieel “onrecht” te zien. In de eerste plaats is vanwege de samenvoeging van 
probleemcategorieën met hoge, gemiddelde én lage rechtnoodzaak volstrekt 
onduidelijk of en in hoeverre de rechtzoekenden nu echt verstoken blijven van 
rechtshulp bij problemen waar alternatieve oplossingsstrategieën ontbreken. 
Ten tweede gaat het om problemen waarvan de betrokkenen zelf aangeven dat 
het met de ernst wel meevalt. En in de derde plaats is het aantal respondenten 
waarom het hier gaat, zowel absoluut als relatief klein (6% van n=40 is 2; bij 
een totale steekproefomvang van 5198). 

Daarmee is niet gezegd dat er geen sprake zou zijn van “ongewenste” ef-
fecten of van “onrecht”, en is ook de betekenis van het begrip “rechtnoodzaak” 
niet ontkend. Maar voor een goed gefundeerde conclusie ter zake is nader on-
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derzoek noodzakelijk. De algemene steun voor de afwegingstheorie onder-
streept de zin van verder onderzoek. 

7. Gelijke-drempeltarief 

Als derde en laatste onderzoeken Klijn c.s. de vraag: In hoeverre leidt de door 
de Wrb gewijzigde prijs tot een voor alle subsidiegebruikers gelijke prijs-in-
komensafweging? 

Voor de beantwoording daarvan wordt teruggegrepen op een door Van 
Tulder en Janssen (1988: 64-65) ontwikkelde rekenmethode. Allereerst wordt 
op basis van een enquête onder een dwarsdoorsnede van de Nederlandse be-
volking het beroep op een advocaat gerelateerd aan twee financiële variabelen, 
te weten de voor het gebruik van een advocaat te betalen prijs en het besteed-
baar inkomen van het huishouden, en een aantal achtergrondvariabelen. Ver-
volgens wordt, onder constant houden van de achtergrondvariabelen, nagegaan 
hoe het beroep op de advocaat varieert met het inkomen. De structuur van de 
eigen bijdragen die ervoor zorgt dat personen met een verschillend inkomen, 
onder overigens gelijke omstandigheden, in dezelfde mate gebruik maken van 
de diensten van een advocaat, vormt het “gelijke-drempeltarief”. 

De aldus berekende structuur van de eigen bijdragen is door Klijn bij ver-
schillende gelegenheden (zie bijv. Klijn, 1994) vergeleken met de feitelijk gel-
dende of voorgestelde tariefstelling, om te beoordelen in hoeverre er van een 
“gelijke toegangsmogelijkheid” tot het recht gesproken kon worden. In De 
rechtsbijstandsubsidie herzien wordt geconcludeerd dat er onder de Wrb ook 
na de reparatiemaatregelen van 1995 nog steeds sprake lijkt van een ongelijke 
prijs-inkomensafweging, waarbij de laagste inkomens gunstiger af zijn dan de 
hogere; een substantiële verbetering ten opzichte van de situatie onder de 
WROM zou niet zijn opgetreden. 
 
Tabel 3. Schattingen prijs- en inkomensgevoeligheid vraag advocaat en het 
corresponderende gelijke-drempeltarief 
 Coëfficiënt Coëfficiënt Formule gelijke- Gelijke drempel- 
 inkomen prijs drempeltarief tarief 
   EB = eigen bijdrage in guldens, EB bij Y = 3000, 
   Y = maandinkomen in guldens, uitgaande van 
   EB0 , Y0 = gekozen ijkpunt EB0 = 125 bij Y0  
     = 2000 
1. 1,0 * - 0,3 * EB = 0,39(Y – Y0) + EB0 515 
2. 0,8 * - 0,2 * EB = 0,48(Y – Y0) + EB0 605 
3. 0,6 * - 0,1 * EB = EB0 . (Y/Y0)6 1424 
4. 0,9 * - 0,1 NS EB = 1,08(Y – Y0) + EB0 1205 
5. 0,07 * - 0,04 NS ln EB = 0,00175(Y – Y0) + ln EB0 719 
* verwijst naar significantie op 5%-niveau, NS is niet-significant verschillend van 0. 
Bronnen: 1. Van Tulder en Janssen (1988); 2. Van Tulder (1990); 3. Groenen e.a. 
(1992); 4. Met recht bijstand; 5. De rechtsbijstand afgeprijsd en De rechtsbijstandsub-
sidie herzien. 
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Bij de tamelijk uitgesproken oordelen die Klijn c.s. aan het gelijke-drempelta-
rief verbinden, wil ik graag een kritische opmerking maken. Die kritiek richt 
zich niet op het idee als zodanig; het gelijke-drempeltarief lijkt een alleszins 
bruikbare vertaling van de door de politiek geformuleerde doelstelling van een 
gelijke toegang tot het recht. Mijn kritiek betreft de concrete toepassing. Tabel 
3 geeft een overzicht van verschillende schattingen van de prijs- en inkomens-
gevoeligheid van het beroep op de advocaat op basis van AVO-enquêtes. Re-
kening houdend met definitie- en specificatieverschillen blijken de geschatte 
coëfficiënten in dezelfde orde van grootte te liggen. Geconcludeerd kan wor-
den dat het beroep op de advocatuur positief samenhangt met het inkomen, met 
een inkomenselasticiteit van rond 0,6, en negatief met de prijs, met een gemid-
delde prijselasticiteit van 0,1. 

Met een behoorlijk stabiele gedragsreactie hebben we echter nog geen be-
trouwbaar gelijke-drempeltarief. De puntschattingen van de inkomens- en 
prijscoëfficiënten in tabel 3 zijn namelijk, ondanks de overeenkomsten in de 
vermelde waarden, met onzekerheid omgeven. Die onzekerheid strekt zich ook 
uit naar het te berekenen gelijke-drempeltarief, en wel in versterkte mate omdat 
uiteindelijk de ratio van de twee coëfficiënten cruciaal is. Statistische gegevens 
om echte betrouwbaarheidsintervallen te berekenen, ontbreken. Maar de forse 
verschillen tussen de in tabel 3 op grond van de diverse puntschattingen bere-
kende gelijke-drempeltarieven zijn voldoende illustratief, lijkt mij.7 De laatste 
kolom laat zien dat als we de huidige eigen bijdrage van ƒ 125 bij een maand-
inkomen van zo’n ƒ 2000 als ijkpunt zouden nemen, de eigen bijdrage van 
ƒ 665 bij een inkomen van ƒ 3000 anno 2001 zowel als “te hoog” (regels 1 en 
2), als “min of meer correct” (regel 5) en als “te laag” (regels 3 en 4) beoor-
deeld zou kunnen worden. 

Deze bevinding doet, nogmaals, niets af aan de idee achter het gelijke-
drempeltarief, maar maakt hopelijk wel duidelijk dat het praktische gebruik 
ervan in het politieke debat over wenselijke aanpassingen in de structuur van 
de eigen bijdragen vooralsnog onvoldoende wetenschappelijke basis heeft. 

8. Tussenbalans. Op weg naar verder onderzoek 

Aan het eind van deze bespreking gekomen wil ik De rechtsbijstandsubsidie 
herzien graag prijzen voor de heldere verslaglegging, de brede behandeling 
van de thematiek, en de grote zorgvuldigheid en inventiviteit waarmee de vele 
data zijn vergaard en bewerkt. Precies die kenmerken maken het bijzonder de 
moeite waard om, de insteek van Klijns proefschrift indachtig, het onderzoek 
opnieuw te overdenken. Het werk van Klijn c.s. heeft zonder twijfel belangrijk 
bijgedragen aan onze kennis van vraag naar en aanbod van (gesubsidieerde) 
rechtsbijstand. Maar zoals dat gaat met alle goede onderzoek, het noodt tot 
discussie en tot het stellen van nieuwe vragen. De empirische analyses mogen 
hun waarde voor de beleidsvorming dan reeds hebben bewezen, met de gege-
vens van vandaag (b)lijken een aantal bevindingen toch bijgesteld en geactuali-

                                                           
7 De regels 4 en 5 zijn gebaseerd op de schattingen voor procesbijstand, vanuit de 

gedachte dat toch eerst en vooral op dat terrein de kansen gelijk zouden moeten 
zijn. 
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seerd te moeten worden, terwijl ook een aantal lacunes in onze kennis kan wor-
den aangewezen. En de theoretische onderbouwing vindt inderdaad steun in de 
empirie, maar vraagt ook op onderdelen om nadere uitwerking. 

Aansluitend wil ik dan ook graag een lijstje van punten voor verder onder-
zoek aan u voorleggen: 
1. Voor de ontwikkeling in het aantal toevoegingen onder de gesubsidieerde 

rechtsbijstand en in het beroep op de advocatuur als geheel zijn, behalve 
wijzigingen in de subsidieregeling (WROM/Wrb), tal van andere factoren 
mede-bepalend. Om het effect van de invoering van de Wrb te kunnen 
scheiden van deze andere factoren is een tijdreeksanalyse over een langere 
periode zoal niet noodzakelijk, dan toch in ieder geval zeer wenselijk. 

2. Omdat de ontwikkeling in het aantal toevoegingen onder de gesubsidieerde 
rechtsbijstand en in het beroep op de advocatuur als geheel afhankelijk zijn 
van factoren aan zowel de vraag- als de aanbodzijde, is een verdere uitwer-
king van de afwegingstheorie gewenst. Daarbij dient aandacht te worden 
besteed aan de substitutie tussen sociale en commerciële advocatuur aan de 
vraag-, maar vooral aan de aanbodzijde, en aan het feit dat op de markt 
voor de sociale advocatuur de prijzen voor vragers en aanbieders door de 
overheid worden gedicteerd met als gevolg dat het aantal toevoegingen 
zowel vraag- als aanbodbeperkt kan zijn. 

3. In de afwegingstheorie spelen de kosten en baten van de verschillende op-
lossingsstrategieën bij gerezen problemen een grote rol. Opmerkelijk is dat 
over de kosten en de baten van die oplossingsstrategieën, en van juridische 
procedures in het bijzonder, niet of nauwelijks directe gegevens beschik-
baar zijn, noch waar het gaat om de verwachtingen van de betrokkenen ex 
ante, noch waar het gaat om de feitelijke afrekening ex post. Wellicht dat 
concreet dossieronderzoek in het verlengde van een ERV-golf bruikbare in-
formatie zou kunnen opleveren. Naar de mate waarin daarbij de (juridische) 
problematiek specifieker wordt, kan tegelijk wellicht ook meer inhoud wor-
den gegeven aan het begrip rechtnoodzaak. 

4. Ik mis nog steeds een heldere analyse van het sinds Schuyt c.s. bekende u- 
of j-vormige verband tussen draagkracht en frequentie van beroep op een 
advocaat. Naast het inkomen zijn tal van andere factoren van invloed op de 
omvang van dat beroep (de frequentie en ernst van problemen, de prijs van 
het inschakelen van een advocaat, het bestaan van en de toegang tot alter-
natieve oplossingsstrategieën) en bijna al die factoren zijn in meerdere of 
mindere mate gecorreleerd met het inkomen. Hoe lopen de causale ketens 
en wat is de bijdrage van de verschillende componenten? Daarbij zij opge-
merkt dat die vragen niet alleen van academische betekenis zijn, maar ook 
raken aan de fundamenten van het gelijke-drempeltarief. Anders gezegd: in 
hoeverre zou de u-vorm verdwijnen, als voor de eigen bijdragen het “gelij-
ke-drempeltarief” zou gelden? 

 
Om misverstanden te voorkomen: Dat het onderzoek geen antwoord had gege-
ven op alle vragen, was ook voor Klijn c.s. een uitgemaakte zaak. Bovenstaan-
de lijst is dan ook voor een belangrijk deel een parafrasering en nadere specifi-
cering van hun aanbevelingen voor verder onderzoek. Met instemming citeer 
ik de slotalinea: “Het aanpakken van deze nog openstaande vragen vormt een 
theoretische uitdaging waarvan de resultaten van direct belang zijn voor het 
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justitiële beleid. Zulk onderzoek vormt namelijk een investering in kennis be-
nodigd voor wat thans wordt aangeduid als het onderhoud en waar nodig de 
versterking van de juridische infrastructuur.”8 
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Duitse rechters in Nederland 1940-1945 
Derk Venema 

Recensie van Geraldien von Freitag Drabbe Künzel: Het recht van de sterkste, 
Duitse strafrechtspleging in bezet Nederland (proefschrift UvA), Amsterdam: 
Bert Bakker, 1999 
 
Een van de belangrijkste middelen die een regime heeft om zich staande te 
houden, is een rechtssysteem, dat door de bevolking aanvaard wordt, hetzij uit 
angst, hetzij uit goedkeuring. Tijdens de Tweede Wereldoorlog getroostten de 
Duitse bezetters zich grote moeite dit middel in ons land ten volle te benutten. 
Von Freitag reconstrueert in haar proefschrift aan de hand van vele archief-
stukken – vonnissen, verordeningen, briefwisselingen tussen (Duitse) bestuur-
ders et cetera – de organisatie en werking van de Duitse rechtsprekende instan-
ties, hun verhouding tot de (bezettings)politiek en de ontwikkelingen hierom-
trent gedurende de bezetting. De opzet van haar studie is grotendeels chrono-
logisch, met uitzondering van de hoofdstukken over de procedures bij de Duit-
se gerechten en over de tenuitvoerlegging van de straffen.  

De veronderstelling waarin velen verkeren, namelijk dat alles wat met de 
Tweede Wereldoorlog te maken heeft al wel onderzocht en beschreven zal 
zijn, is onjuist. Over de houding van de Nederlandse rechterlijke macht is di-
rect na de oorlog een polemiek op gang gekomen, vooral bestaande uit reacties 
op een brochure waarin raadsheer Van Den Dries het beleid van de Hoge Raad 
tijdens de bezetting verdedigt.1 Er is een hoofdstuk over de rechtspleging in 
Onderdrukking en verzet,2 Lou de Jong wijdt er een relatief kort hoofdstuk 
aan,3 en verder zijn behalve het boek van Mazel over de Hoge Raad4 hierover 
slechts enkele artikelen en over de vrederechtspraak twee studies verschenen. 
De Duitse rechtspraak komt er nog bekaaider af: een hoofdstuk in Onderdruk-
king en verzet5 en een studie door G. van der Stroom, die de inrichting van de 

                                                           
1  Zie o.a. N.C.M.A. van den Dries, De Hooge Raad der Nederlanden tijdens de be-

zetting, Leiden: Brill 1945; De Hooge Raad: antwoord aan Mr. N. C. M. A. van den 
Dries, Amsterdam: Vrij Nederland 1945; C.M.O. van Nispen tot Sevenaer, Waarom 
de Hooge Raad faalde, een beschouwing naar aanleiding van Mr. van den Dries' 
pleidooi voor ‘de Hooge Raad tijdens de bezetting’, Zutphen: Thieme 1945. 

2  L.H.K.C. van Asch van Wijck, De Nederlandse rechtspraak in bezettingstijd, in: J.J. 
van Bolhuis, C.D.J. Brandt, H.M. van Randwijk & B.C. Slotemaker (red.), Onder-
drukking en verzet, Nederland in oorlogstijd, dl.1, Arnhem: Van Loghum Slaterus 
1947, pp. 475-514. 

3  L. de Jong, In naam van het recht, in: L. de Jong (red.), Het Koninkrijk der Neder-
landen in de Tweede Wereldoorlog, deel 6, Juli ’42 - mei ’43: tweede helft, Den 
Haag: Nijhoff 1975, pp. 638-698. 

4  P.E. Mazel, In naam van het recht..., De Hoge Raad en de Tweede Wereldoorlog, 
Arnhem: Gouda Quint 1984. 

5  C.R.C. Wijckerheld Bisdom, De Duitse strafrechtspraak, in: J.J. van Bolhuis, C.D.J. 
Brandt, H.M. van Randwijk & B.C. Slotemaker (red.), Onderdrukking en verzet, 
Nederland in bezettingstijd, dl. 1, Amsterdam: Van Loghum Slaterus, pp. 517-548. 



88 Derk Venema 

Duitse strafrechtspleging in Nederland uiteenzet.6 Daarnaast is er nog een en-
kel Nederlands artikel, en bestaan er een paar Duitse studies. Analyses van 
soorten en aantallen behandelde zaken ontbreken hierin echter. Von Freitag 
voorziet met haar studie in deze lacune. Na een korte weergave, naar Von Frei-
tag, van de door de Duitsers ingestelde gerechtelijke instanties, zal ik het be-
toog en de conclusies van haar onderzoek nader bespreken. 
 
Naast de bestaande Duitse militaire gerechten, de krijgsraden Luftgaugericht, 
Marinegericht en Heeresgericht, werd al op 17 juli 1940 bij verordening van 
de rijkscommissaris een Duitse civiele rechtsmacht voor strafzaken opgericht. 
Deze bestond uit een Landesgericht en een Obergericht. Het Landesgericht 
kon slechts lichtere zaken behandelen en geen hoge straffen opleggen. Het 
Obergericht behandelde de zwaardere zaken en appèls tegen vonnissen van het 
Landesgericht. Ook kon het in sabotage- en andere zware zaken als Sonderge-
richt rechtspreken, zodat er met minder formaliteiten effectiever kon worden 
vervolgd. Tegen vonnissen van Ober- of Sondergericht stonden geen rechts-
middelen open. 

Deze Duitse instanties hadden de exclusieve competentie in zaken tegen 
(voormalig) Duitse staatsburgers en burgers van het Duitse protectoraat Bohe-
men-Moravië. Daarnaast waren alleen zij bevoegd kennis te nemen van daden 
tegen het ‘Groot-Duitsche Rijk’, het Duitse volk of de NSDAP, gepleegd door 
wie dan ook. Ook allerlei andere handelingen die het belang van de bezetter 
schaadden vielen onder hun competentie. Bij dezelfde verordening werd de be-
voegdheid van het al sinds mei/juni 1940 bestaande SS- und Polizeigericht 
aangepast: dit mocht nu, naast interne zaken tegen leden van SS of Polizei, ook 
zaken tegen burgers behandelen, maar alleen voor zover het handelingen betrof 
die tegen de SS of de Duitse politie waren gericht. 

Na het instellen in 1941 van de economische rechtspraak en de vrederech-
ters, die weliswaar formeel Nederlandse instellingen waren, maar door de be-
zetter zoveel mogelijk met NSB’ers en deutschfreundlichen werden toegerust, 
werden op 5 januari 1943 Duitse Polizeistandgerichte opgericht. Deze werden 
enkele maanden later vooral actief na afkondiging van het politiestandrecht 
naar aanleiding van de april-meistakingen. 
 
Door de chronologische presentatie van de resultaten van een uitgebreid onder-
zoek naar de soorten en aantallen vonnissen van de Duitse rechterlijke instan-
ties, wordt een goed overzicht geboden van de ontwikkelingen hierin. De in-
bedding van de Duitse rechtspraak in de bezettingspolitiek wordt mede verdui-
delijkt aan de hand van de indeling van de bezettingsperiode in vijf fasen. De 
eerste daarvan begint met de inval van het Duitse leger en het inrichten van het 
burgerlijk bestuur, uitmondend in de instelling van Landes- en Obergericht in 
juli 1940. Vervolgens trad een rustige periode in waarin de samenwerking met 
de bezetter redelijk soepel verliep, en van Duitse zijde gehoopt werd op een 
geruisloze nazificatie van de Nederlandse bevolking en op uiteindelijke opna-
me in het Duitse Rijk. Tot de februaristaking van 1941 behandelde het Landes-
gericht zo’n honderd zaken, en had het Obergericht nog slechts enkele zittin-

                                                           
6  G. van den Stroom, Duitse strafrechtspleging in Nederland en het lot der veroor-

deelden, Den Haag: 1982. 
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gen gehouden. Die staking, naar aanleiding van de aanhoudingen van honder-
den joden in Amsterdam, luidde de derde bezettingsfase in, die werd geken-
merkt door een hardere opstelling van de bezetter en een minder meegaande 
houding van de bevolking: de economische criminaliteit steeg enorm, en het 
verzet nam toe. De instelling van vrede- en economische rechtspraak was het 
gevolg van deze gebeurtenissen alsmede van het capaciteitstekort bij de be-
staande instanties. Overigens werden de strafzaken naar aanleiding van de sta-
kingen voornamelijk door de in Amsterdam gevestigde krijgsraad, het Luftg-
augericht, berecht. 

De vierde periode begon eveneens met stakingen, ditmaal als reactie op de 
oproep van de bezettende macht aan alle Nederlandse militairen om zich weer 
te melden voor krijgsgevangenschap. Het standrecht trad in werking en de ze-
ven politiestandgerechten straften overtredingen zeer streng, in de regel met de 
doodstraf. Dit deed de verhoudingen verder verharden: van Duitse zijde ge-
paard gaand met onder andere wraaknemingen op onschuldige burgers en bui-
tengerechtelijke straffen, van Nederlandse kant gevoed door onder meer de 
noodzaak van, vooral economische, criminaliteit ten behoeve van de hulp aan 
onderduikers. Ook de verslechterende militaire positie van Duitsland in Europa 
droeg bij aan deze situatie: door de grote vraag naar arbeid ten behoeve van de 
oorlogvoering konden de Duitse gerechten in Nederland niet voldoende perso-
neel krijgen, en werd hen zelfs vanuit Berlijn verzocht personeel af te staan. 
Vanaf september 1943 gold het standrecht ook zonder speciale afkondiging: tot 
juli 1944 werden ruim tweehonderd verzetslieden geëxecuteerd. In september 
1944 was de bevrijding van Nederland in gang gezet, en daarmee de laatste 
fase van de bezetting. Alleen de Duitse Sicherheitspolizei hield zich toen nog 
bezig met opsporing, berechting en bestraffing. 

In perioden van onrust waren het dus niet de civiele rechterlijke instanties 
die ter beteugeling daarvan werden ingezet. Als mogelijke verklaring hiervoor 
noemt Von Freitag de wens de normaliteit en onafhankelijkheid van de Duitse 
rechterlijke macht te bevestigen, door te laten zien dat die alleen in relatief nor-
male omstandigheden zouden functioneren. Ook maakt ze hierbij een vergelij-
king met de Duitse situatie, waarin er volgens de door haar aangehaalde 
Gruchmann sprake was van een machtsstrijd tussen politiek en politie enerzijds 
en de strafrechter anderzijds, ofwel tussen Maßnahmenstaat en Normenstaat.7 
Die strijd werd uiteindelijk met de Ausschaltung der Justiz door de eerste partij 
gewonnen. In Nederland verging het de Duitse justitie net zo. Von Freitag acht 
daar echter het woord machtsstrijd niet van toepassing, omdat in ons land het 
verzet en de tegenstand van de bevolking een complicerende factor vormden. 
Dit is een opmerkelijke gedachtegang: dat de macht van de veiligheidspolitie 
mede door die tegenstand was veroorzaakt, en dat die twee elkaar versterkten, 
maakt immers geen verschil voor de vraag of er sprake was van een machts-
strijd of niet. Zou het niet meer voor de hand liggen om te zeggen dat juist de 
machtsstrijd zelf complexer was, namelijk tussen de Duitse justitie en de vei-
ligheidspolitie, maar ook tussen hen enerzijds en het Nederlandse verzet ander-
zijds? 

Daarnaast was ook de Duitse bezettingsrechtspraak vóór haar uitschakeling 
natuurlijk een politiek instrument. In Gruchmanns termen was er dus ook ge-

                                                           
7  Zie Gruchmann, Justiz im Dritten Reich 1933-1940, München 1988. 
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ruime tijd sprake van Einschaltung der Justiz. Dit mes sneed aan twee kanten: 
politieke tegenstanders werden uitgeschakeld, en de vorm waarin dit gebeurde, 
de rechtspraak, wekte mogelijk de indruk dat het volgens de regels van het 
recht, dus min of meer legitiem, geschiedde. 
 
In haar boek geeft Von Freitag een duidelijk beeld van de ontwikkeling van de 
soorten en hoeveelheden zaken die door de diverse Duitse gerechtelijke instan-
ties in de loop van de bezetting behandeld werden, met verwijzingen naar de 
politieke en maatschappelijke gebeurtenissen. De voornaamste conclusies zijn 
dan ook statistisch van aard. De beschouwing over de ideeën van Gruchmann 
geven naast een vergelijking met de Duitse situatie geen extra verklaringen of 
inzichten in die materie. Daarnaast blijven verschillende aspecten van de situa-
tie onduidelijk, zoals het verschil tussen de openbare orde die in ieders belang 
was, en de orde die vooral de bezetter baatte. In de herfst van 1940 zouden de-
ze belangen nog parallel lopen, terwijl na de februaristaking van 1942 volgens 
Von Freitag met de verschillende wetgevingsverordeningen vooral de ‘orde 
van de bezetter’ wordt gediend, in plaats van de openbare orde zoals het Land-
oorlogreglement dat vereiste. Dit berust op een vooronderstelde vanzelfspre-
kendheid, die bij nadere beschouwing om uitwerking en fundering vraagt: wat 
is precies het onderscheid tussen die twee ordes, en wanneer en in hoeverre 
was de ‘bezettingsorde’ niet (meer) als openbare orde in het belang van de be-
volking? 

Toch levert dit boek een grote hoeveelheid totnogtoe niet eerder gepubli-
ceerde informatie en geeft het mede op grond van statistische analyses een in-
zicht in de gang van zaken in en rond de procedures bij de Duitse gerechten in 
bezet Nederland. Vanwege de grote informatiedichtheid is het jammer dat het 
personenregister zich niet tot de noten uitstrekt, en een zakenregister geheel 
ontbreekt. Dat deze studie ook vragen oproept kan als verdienste worden aan-
gerekend. Een zeer goede vondst is tenslotte de titel, waarin wordt aangegeven 
waar het allemaal om draaide, en misschien wel draait: Het recht van de sterk-
ste. 
 



Handhavingsstijlen en uitvoeringspraktijken 
Romke van der Veen 

Een bespreking van: Mark Wiering, Controleurs in context. Handhaving van 
mestwetgeving in Nederland en Vlaanderen. Dissertatie Katholieke Universi-
teit Nijmegen, 1999. Handelsuitgave bij Uitgeverij Vermande, Lelystad, ISBN 
90 5458 702 4, 297 pp. 
 
De handhaving van wetgeving mag momenteel bijzonder actueel genoemd 
worden. De recente rampzalige gebeurtenissen in Enschede en Volendam wor-
den mede, zo niet in hoofdzaak, geweten aan een falende handhaving. Dit 
maakt het proefschrift van Wiering, dat een onderzoek naar de praktijk van 
handhaving van mestwetgeving in Nederland en Vlaanderen behelst, dubbel 
interessant.  

Wiering heeft het optreden van de Algemene Inspectie Dienst (AID) in Ne-
derland en de Mestbank in Vlaanderen vergeleken. Centraal in zijn onderzoek 
staat de notie van handhavingsstijl. Onderzoek dat zich richt op handhavings-
stijlen is veelal geïnspireerd op het werk van Kagan (1978, 1989). In het alge-
meen wordt onderscheid gemaakt tussen een overredingsstijl en een sanctione-
rende stijl. De overredingsstijl is flexibel, gebaseerd op onderhandeling en ge-
richt op het opbouwen van vertrouwen en op naleving in de toekomst. De 
sanctionerende stijl is gericht op het effectueren van de wet en veel minder op 
het oplossen van de problemen van bedrijven; sanctionering kijkt terug naar 
het verleden en de sanctie wordt beschouwd als een bewijs van succesvolle 
handhaving.  

In Controleurs in context onderzoekt Wiering wat een handhavingsstijl (het 
handelingspatroon van een functionaris) eigenlijk is en welke factoren bepalen 
welke stijl in de praktijk wordt gehanteerd. Voor het eerste ontleedt hij aan de 
hand van de bestaande literatuur en eerder onderzoek het idee van een handha-
vingsstijl. Hij legt deze oorspronkelijk als een eenduidig handelingspatroon be-
doelde handhavingsstijl uiteen in een vijftal min of meer autonome dimensies, 
die tezamen het handelingspatroon van functionarissen kenmerken, namelijk 
de mate van oriëntatie op beleidsdoelen, formele regels, het gereguleerde be-
drijf, de professie en de interne organisatie. De factoren die bepalen welke stijl 
gehanteerd wordt, zoekt Wiering in navolging van wederom Kagan (1989) in 
het juridische kader dat moet worden uitgevoerd, de politieke omgeving en het 
uitvoeringsveld en hij voegt daaraan toe: de aard van de uitvoerende organistie 
en persoonskenmereken van de functionaris. 

We krijgen zo een tamelijk gecompliceerd model van variabelen (p. 33) 
waaraan Wiering de beslisruimte van uitvoeringsfunctionarissen – naast het 
idee van de handhavingsstijl volgens Wiering een tweede belangrijke notie in 
het rechtssociologische onderzoek – als interveniërende variabele toevoegt. 
Kenmerken van de juridische, politieke en organisatorische omgeving bepalen 
dan zowel de handelingsruimte als het handelingspatroon van uitvoeringsfunc-
tionarissen. De zeer lezenswaardige theoretische beschouwing van Wiering 
laat de lezer met twee vragen achter – hoe verloopt de causaliteit in het model 
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van Wiering en hoe komen we van een collectieve handelingsruimte via een 
individueel handelingspatroon weer uit bij een min of meer collectieve hand-
havingsstijl?  

Het feit dat deze cruciale vragen zowel theoretisch als empirisch niet be-
vredigend worden beantwoord, doet niet af aan de waarde van het onderzoek 
van Wiering. Deze waarde wordt niet alleen bepaald door het theoretisch kader 
dat hij hanteert, maar ook door het empirisch onderzoek. Het belangrijkste in 
dit onderzoek is wellicht dat Wiering laat zien dat er grote verschillen bestaan 
tussen de dominante handhavingsstijl van de AID en van de Vlaamse Mest-
bank. Dit ondanks de grote overeenkomsten die er tussen het beleid, de politie-
ke omgeving en het juridische kader van beide organisaties bestaan. Wie op de 
hoogte is van de internationale literatuur over uitvoering en handhaving weet 
dat vooral de overeenkomsten tussen soms totaal verschillende uitvoerings- en 
handhavingorganisaties opvallen. Een politieagent, bijstandsambtenaar of mi-
lieu-inspecteur uit Nederland vertoont vaak grote overeenkomsten met zijn of 
haar evenknie in bijvoorbeeld de Verenigde Staten. 

Op het eerste gezicht zijn er inderdaad ook grote overeenkomsten tussen de 
inspecteurs van de AID en de functionarissen van de Vlaamse mestbank. Des-
ondanks blijkt er bij nadere beschouwing ook sprake van essentiële verschil-
len, Het is in deze nadere beschouwing dat wellicht de belangrijkste meer-
waarde van het gedifferentieerde model van uitvoering en handhaving van 
Wiering zichtbaar wordt: zij verschaft de instrumenten om deze verschillen 
zichtbaar te maken. 

De handhavingsstijl van de AID typeert Wiering als sterker sanctionerend 
– strafrechtelijk georiënteerd – dan die van de Mestbank en de handhavingsstijl 
van de Mestbank als meer overredend – administratief georiënteerd – dan die 
van de AID. Dit ondanks het feit dat bijvoorbeeld veel AID’ers afkomstig zijn 
uit de agrarische wereld en de AID ook nauwe banden heeft met belangenorga-
nisaties uit het beroepsveld. Deze verschillen, die in detail worden besproken, 
verklaart Wiering uit de institutionele structuur (p. 234) waarin de handhaven-
de instantie een plaats heeft. Deze institutionele structuur heeft niet alleen be-
trekking op de beleidsmatige en organisatorische inbedding van de handha-
vende instantie, maar ook op de ‘normatieve’ beperkingen die hiermee samen-
gaan. De ruimere sanctionerende bevoegdheden van de AID brengen haar bij-
voorbeeld niet alleen vaker in contact met het Openbaar Ministerie dan de 
Mestbank, maar brengen ook andere normen ten opzichte van handhaving met 
zich mee. 

De handhaving van mestwetgeving zou volgens Kagan – gegeven de aard 
van het veld – gekenmerkt moeten worden door een verzoenende en lankmoe-
dige uitvoering en handhaving (p. 34). Bij de AID is dat niet het geval. Vol-
gens Wiering omdat: “de bedrijven vanwege hun aantal doorgaans geen duur-
zaam contact hebben met de controlerende instantie, doordat de uitvoeringsor-
ganisatie sterk functioneel gedifferentieerd is, de instantie (...) een strafrechte-
lijke oriëntatie kent en bovendien onder politieke druk staat om controles uit te 
voeren” (p. 235). 

Ondanks het feit dat Wiering het belang van de institutionele structuur voor 
de verklaring van de aard van handhavingsstijlen slechts aanstipt, geeft zijn 
studie voldoende handvaten voor een analyse van de praktijk van handhaving 
in Nederland op andere beleidsterreinen zoals die bijvoorbeeld aan de orde zijn 
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bij de casus van Enschede en Volendam. Een sterk op overreding georiënteer-
de bestuursstijl en een intense vervlechting van de verschillende betrokken 
organisaties lijken hier een meer sanctionerende handhavingsstijl in de weg te 
staan. Echter, handhavingsstijl en effectiviteit van beleid zijn twee verschillen-
de zaken, zoals ook Wiering niet nalaat te benadrukken.  

Een sanctionerende handhavingsstijl is nog geen garantie voor effectief be-
leid. Hoewel een studie naar handhavingsstijlen zich niet leent voor generieke 
uitspraken over effectiviteit (p. 248), stelt Wiering toch dat hoewel het Neder-
landse mestbeleid een scherpere normstelling kent en in die zin assertiever is 
ten aanzien van milieudoeleinden dan het Vlaamse mestbeleid, het Vlaamse 
mestbeleid in de uitvoering efficiënter is en een hogere mate van coöperativi-
teit heeft weten te bewerkstelligen. Kortom: de vraag of risico's kunnen wor-
den verkleind door een strenger handhavingsregiem in te voeren kan niet met 
een eenduidig ja of nee worden beantwoord. Het is vooral de wijze waarop de 
handhaving een plaats krijgt in de bredere context van beleidsvorming en uit-
voering die bepalend lijkt voor de effectiviteit van programma’s. De betekenis 
van de studie van Wiering voor de actuele problematiek van Enschede en Vo-
lendam is dus op zijn minst dat alleen een stringentere handhaving niet vol-
staat. 
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