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WAT IS DE STAAT VAN DE RECHTSSTAAT?
De meerwaarde van empirisch-juridisch onderzoek

Marc Hertogh*

1 Inleiding
Het rommelt in de rechtsstaat. Rechters vrezen 
voor een ‘uitholling’ van de rechtsstaat, de politie 
waarschuwt dat het fundament van onze rechts
staat wordt ‘aangetast’, en advocaten voeren in 
groene hesjes actie onder het motto: ‘Red de 
Rechtsstaat!’.1 De Europese Unie luidt bovendien 
de noodklok over de ‘erosie’ van de rechtsstaat 
buiten onze landsgrenzen, zoals in Polen en in 
Hongarije.2 Deze geluiden zijn weliswaar zorgwek
kend, maar tot nu toe hebben deze grote woorden 
nog niet geleid tot grote oplossingen. De discus
sie over de rechtsstaat blijft vaak steken in hevige 
verontwaardiging op een schaal van ‘erg, erger, 
ergst’.3 Deze normatieve uitspraken worden echter 
nauwelijks empirisch getoetst en ze bieden ook 
geen inzicht in de maatschappelijke achtergronden 
van deze ontwikkelingen. 

Wie meer wil weten over de staat van de eco
nomie kijkt naar het bruto nationaal inkomen (bni), 
en wie geïnteresseerd is in de staat van het milieu 
kan bijvoorbeeld de ‘Balans van de Leefomgeving’4 
erop naslaan. Maar hoe meten we eigenlijk de staat 
van de rechtsstaat? 

Welke rol spelen de beginselen 
van de rechtsstaat in de 
dagelijkse praktijk?

Tot nu toe worden de meeste discussies gevoerd 
op basis van een juridisch rechtsstaatbegrip. Hierbij 
draait het meestal om een lijstje met belangrijke 
beginselen (zoals legaliteit, rechtsgelijkheid en 
rechtszekerheid) en ligt de nadruk op wetten 
en instituties (zoals de onafhankelijkheid van de 
rechter). Maar als we de huidige ontwikkelingen niet 
alleen willen veroordelen, maar ook willen begrijpen, 
dan moeten we de klassieke juridische benadering 
aanvullen met een empirisch rechtsstaatbegrip. 
Hierbij ligt de nadruk niet op de juridische, maar op 
de maatschappelijke betekenis van de rechtsstaat: 
welke rol spelen de beginselen van de rechtsstaat 
in de dagelijkse praktijk? Dit kunnen we onderzoe
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ken door middel van empirischjuridisch onderzoek. 
Hierbij kijken we met behulp van observaties, 
interviews en enquêtes naar de assumpties die aan 
het recht ten grondslag liggen, de wijze waarop het 
recht wordt toegepast, en de effecten van het juri
disch systeem.5 In deze bijdrage zal ik aan de hand 
van een aantal recente onderzoeken drie dimensies 
van een empirisch rechtsstaatbegrip belichten: 
hoe ervaren burgers de rechtsstaat; in welke mate 
ervaart men de rechtsstaat; en wat ervaart men als 
de rechtsstaat?

Hoe ervaren burgers de 
rechtsstaat; in welke mate ervaart 
men de rechtsstaat; en wat 
ervaart men als de rechtsstaat?

2 Hoe ervaart men de rechtsstaat?
Bij de eerste vorm van empirischjuridisch onder
zoek wordt bekeken in hoeverre de juridisch 
gewenste rechtsstaat overeenkomt met de door 
burgers ervaren rechtsstaat. Met andere woorden: 
in hoeverre gelden de uitgangspunten van de 
rechtsstaat niet alleen op papier, maar ook in de 
praktijk?

In theorie is het gelijkheidsbeginsel, zoals 
omschreven in artikel 1 van de Grondwet, een 
belangrijke pijler van de rechtsstaat. De praktijk is 
echter een stuk weerbarstiger. Het blijkt bijvoor
beeld dat 84% van de Nederlanders de Grondwet 
niet of nauwelijks kent en dat men ook niet weet 
waar artikel 1 precies over gaat.6 Bovendien, ook al 
is het gelijkheidsbeginsel in wetgeving vastgelegd, 
wil dat nog niet zeggen dat deze wetgeving er altijd 
in slaagt om materiële gelijkheid te bewerkstel
ligen, discriminatie te verminderen en uitsluiting te 
voorkomen.7 

In theorie is de toegang tot de rechter een 
andere belangrijke pijler van de rechtsstaat, maar 
in de praktijk zijn veel burgers ook ontevreden over 
de rechtspraak.8 Enquêtes laten zien dat gemiddeld 
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ongeveer 6070% van de Nederlanders vertrou
wen heeft in de rechter, maar uit datzelfde onder
zoek blijkt ook dat lager opgeleiden veel minder 
vertrouwen hebben dan hoger opgeleiden.9 Som
mige mensen dienen dan ook een wrakingsverzoek 
in om hun ongenoegen te laten blijken.10 Na afloop 
van een rechtszaak doet de rechter een bindende 
uitspraak. Maar ook dit heeft in de praktijk niet altijd 
het gewenste effect. Uit empirischjuridisch onder
zoek blijkt bijvoorbeeld dat, drie jaar na afdoening, 
slechts 4350% van de civiele vonnissen (volledig) 
is nageleefd.11

3 In welke mate ervaart men de rechtsstaat?
Bij een tweede vorm van empirischjuridisch 
onderzoek worden de maatschappelijke ervaringen 
met het recht gekwantificeerd en omgezet in een 
barometer van de rechtsstaat. Op basis van een 
groot aantal meetbare indicatoren (zoals het aantal 
slachtoffers van moord en doodslag en de mate 
van tevredenheid met juridische procedures) kan 
zo bijvoorbeeld de staat van veiligheid en recht
vaardigheid in ons land in kaart worden gebracht.12

Op basis van deze cijfers kunnen we bovendien 
de staat van de rechtsstaat in ons land vergelijken 
met de situatie in andere landen. Als we bijvoor
beeld kijken naar de mate van vertrouwen in de 
rechtspraak, dan staat Nederland op plek 7 van de 
28 EUlidstaten. Met de scores voor de begrijpe
lijkheid van vonnissen (plaats 15) en de toeganke
lijkheid van juridische procedures (plaats 20) staat 
ons land echter een stuk lager in de Euro pese 
rangorde.13 In de wereldwijde WJP Rule of Law 
Index 2019 staat Nederland op plaats 5. Op 
hetzelfde lijstje staat Denemarken op 1 en staat 
Venezuela helemaal onderaan (126), maar staat 
bijvoorbeeld Singapore (13) hoger dan Frankrijk 
(17) en de Verenigde Staten (20).14

4 Wat ervaart men als de rechtsstaat?
Bij de twee voorgaande vormen van empirisch 
juridisch onderzoek is de invulling van de rechts
staat min of meer een gegeven. Met andere 
woorden: onderzoekers bestuderen de maatschap
pelijke betekenis van de juridische definitie van de 
rechtsstaat, maar deze definitie zélf vormt geen 
onderdeel van hun empirisch onderzoek. Dit sug
gereert misschien dat iedereen het met elkaar eens 
is over de invulling van de rechtsstaat, maar niets is 
minder waar. In de jaren tachtig voerde de krakers
beweging bijvoorbeeld de leuze: ‘Uw rechtsorde 
is de onze niet’. Anders gezegd: ‘Parallel aan het 
ontbreken van één normen en waardenpatroon 
waarover konsensus bestaat, bestaat er in de 
hedendaagse maatschappij ook geen algemeen 

gedeelde opvatting over de rechtsstaat’.15 Empi
risch onderzoek laat zien dat dit niet alleen geldt 
voor militante krakers. 

Enkele jaren na de Duitse hereniging is bijvoor
beeld, op basis van een enquête onder ruim 1000 
inwoners, het ‘rechtsbewustzijn’ van (voormalig) 
Oost en WestDuitsers onderzocht. In antwoord 
op de vraag welke grondrechten centraal moe
ten staan, geven beide groepen twee compleet 
verschillende antwoorden. Terwijl WestDuitsers de 
nadruk leggen op de vrijheid van meningsuiting, het 
recht op leven en de vrijheid van religie, hechten 
OostDuitsers meer aan het recht op arbeid, het 
recht op huisvesting en andere sociale grondrech
ten.16 

In ons land is vergelijkbaar onderzoek verricht. 
Ook hier zien we uiteenlopende beelden van de 
rechtsstaat. Terwijl sommige Nederlanders de de
mocratische rechtsstaat vooral associëren met vei
ligheid, gelijke rechten en gelijke berechting, is voor 
anderen juist inspraak, onafhankelijke rechtspraak 
en de scheiding van kerk en staat belangrijk.17

De steriele rechtsstaat uit 
de juridische handboeken 
staat op gespannen 
voet met de rommelige 
rechtsstaat in de praktijk

5 Bouwstenen voor de innovatie van de 
rechtsstaat 
De steriele rechtsstaat uit de juridische handboe
ken staat op gespannen voet met de rommelige 
rechtsstaat in de praktijk. De Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) signaleerde 
al in 2002 ‘een kloof […] tussen de common 
sensebetekenissen van recht en rechtsstaat en 
de geprofessionaliseerde betekenissen van recht 
en rechtsstaat’. ‘Recht en rechtsstaat zijn zodanig 
technisch van aard en betekenis’, aldus de WRR, 
‘dat de binding van gewone burgers met het recht 
ernstig wordt verzwakt.’18 Ruim vijftien jaar later is 
deze diagnose nog steeds actueel. Dit wijst op een 
proces van ‘rechtsvervreemding’: het wordt voor 
mensen moeilijker om alle rechtsregels te kennen 
en om zich nog in het recht te herkennen.19 Het is 
begrijpelijk dat veel juristen zich hierover zorgen 
maken, maar alleen morren heeft dan weinig zin. 
Empirischjuridisch onderzoek biedt meer inzicht 
in de maatschappelijke achtergronden van deze 
ontwikkelingen en kan belangrijke bouwstenen 
verschaffen voor de noodzakelijke innovatie van de 
rechtsstaat.
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