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Rechtsstaat

door Ulysse Ellian 
Welke lessen kunnen vanuit rechtsstatelijk 
oogpunt worden getrokken uit de toeslagen-
affaire was de vraag die de redactie van dit 
mooie tijdschrift mij stelde, met het verzoek 
om daar een artikel over te schrijven. Een be-
langrijke, actuele en maatschappelijk zeer re-
levante vraag. Of ik een eenduidig antwoord 
kan formuleren, weet ik niet. Wel zal ik een 
poging doen om de lezer mee te nemen in 
enkele beschouwingen op basis van mijn er-
varingen en inzichten het afgelopen jaar als 
lid van de Tweede Kamer der Staten-Gene-
raal en woordvoerder Justitie. 

Om de centrale vraag te kunnen beantwoor-
den is het eerst relevant om stil te staan bij 
de vraag wat de betekenis eigenlijk is van 

het begrip ‘rechtsstaat’. Bijna dagelijks wordt 
dit begrip tegenwoordig namelijk gebruikt, 
maar de invulling en betekenis daarvan is 
cruciaal aangezien deze nogal kan verschil-
len met diverse uitkomsten tot gevolg. Juist 
om reflectie toe te passen op het drama van 
de kinderopvangtoeslagaffaire is het dus 
van belang eerst stil te staan bij het begrip 
‘rechtsstaat’. 

Het begrip ‘rechtsstaat’ is geïntroduceerd in 
Duitsland door Robbert von Mohl in 1831 
(Von Mohl 1832, 368). De rechtsstaat gold 
toen als tegenhanger van de absolute macht 
of absolute staat. De staat of het staatshoofd 
heeft dan ongelimiteerde macht. Von Mohl 
borduurde voort op de theorie van Immanu-

De rechtsstaat, een nadere duiding



LIBERALE REFLECTIES  | mei 2022 36

el Kant dat het gezag van de staat gebaseerd 
moest zijn op de wet en dus niet arbitrair tot 
stand moest zijn gekomen. Essentieel in de 
doctrine van Kant en Von Mohl was dat de 
wet de autocratie van de heersers beperkt. 
Het begrip rechtsstaat kende dus weinig 
inhoudelijke eisen (van Kant heeft dit mij 
overigens altijd verbaasd, juist gelet op zijn 
‘categorisch imperatief ’ waarin waarden een 
belangrijke rol spelen, maar dit terzijde). Dat 
het oorspronkelijke begrip rechtsstaat erg 
formeel van aard was, is ook terug te zien bij 
de opvattingen en theorieën van Hans Kel-
sen. Het begrip rechtsstaat was volgens Kel-
sen een pleonasme. De staat kan immers niet 
anders dan een rechtsstaat zijn, aangezien 
elke staat een rechtsorde heeft, aldus Kelsen 
(1994, 126-127). Maar ook hier overheerste 
een duidelijke formele opvatting van het be-
grip rechtsstaat. Niet zozeer de inhoud van 
de rechtsstaat staat centraal, dus materiële 
elementen, maar vooral het legaliteitsvereis-
te. Gezagsuitoefening moet berust zijn op de 
wet. Wat de inhoud van die wet is, deed in 
het denken van Kelsen niet ter zake (Kelsen 
2019). Het behoeft geen toelichting dat, Carl 
Schmitt is hier vervolgens het ultieme voor-
beeld van, dit Duitse denken over het con-
cept rechtsstaat Europa in zeer zwaar weer 
heeft gebracht. Na de Tweede Wereldoorlog 
veranderde het denken over de inhoud van 
de rechtsstaat en het recht. Gustav Radbruch 
was een van de belangrijkste Duitse denkers, 
die rechtvaardigheid ten opzichte van positi-
vistisch denken op een vandaag de dag nog 
belangrijke wijze aan de orde stelde:

“(…) eine Grenzziehung kann (…) mit aller 
Schärfe vorgenommen werden: wo Gerech-
tigkeit nicht einmal erstrebt wird, wo die 
Gleichheit, die den Kern der Gerechtigkeit 

ausmacht, bei der Setzung positiven Rechts 
bewuβt verleugnet wurde, da ist das Gesetz 
nicht etwa nur “unrichtiges Recht”, vielmehr 
entbehrt es überhaupt der Rechtsnatur” 
(Radbruch 1973).

Ik ben geen rechtsfilosoof noch ben ik een 
deskundige op dit terrein. Met deze kor-
te bloemlezing doe ik grote denkers, zoals 
Karl Popper, Friedrich Hayek en anderen te 
kort. En dan heb ik het nog niet eens over 
grootheden als Montesquieu. Waarom dan 
toch deze korte bloemlezing? Omdat het 
relevant is stil te staan bij de oorsprong van 
het begrip rechtsstaat en de beperkte inhoud 
van dat begrip toentertijd, maar ook het ja-
renlange rechtsfilosofische debat dat plaats-
vond, zowel voor als na de verschrikkingen 
van de Tweede Wereldoorlog, over wat de 
rechtsstaat nou precies zou moeten inhou-
den. 

Het begrip rechtsstaat is nu veelomvattender 
en bevat ook materiële kenmerken. Maar het 
is wel van belang, en dat heb ik gepoogd te la-
ten zien met een summiere beschrijving van 
de geschiedenis, deugdelijk stil te staan bij de 
betekenis en invulling van het begrip rechts-
staat. Die zijn namelijk niet vanzelfspre-
kend. Datzelfde geldt voor het denken over 
de ‘rule of law’. Deze kan allerlei elementen 
bevatten, zowel formele als materiële. Rule 
of law en rechtsstaat zijn dus geen inwis-
selbare begrippen. Maar wat overlapt is het 
gemeenschappelijke idee dat de staat bij al 
zijn handelen onderworpen is aan het recht, 
om een willekeurige inbreuk op de rechten 
en vrijheden van individuen te voorkomen. 
Het legaliteitsvereiste speelt hier weer een 
belangrijke rol, maar ook de scheiding der 
machten en onafhankelijke rechtspraak. 
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De Venetiëcommissie concludeerde dat Ne-
derland een functionerende rechtsstaat is 
(Tweede Kamer 2021). Maar waarschuwde 
ook, zoals zij dat met regelmaat doet, dat rule 
of law niet alleen een formeel concept moet 
zijn, maar dat het recht ook daadwerkelijk 
misbruik van gezag tegengaat. De Venetië-
commissie heeft zes elementen geformuleerd 
die volgens haar onderdeel moeten zijn van 
een rechtsstaat: legaliteit, waarbij een trans-
parante voor verantwoording vatbare en de-
mocratische procedure van wetgeving hoort; 
rechtszekerheid; verbod van willekeur; toe-
gang tot de rechter in onafhankelijke en 
onpartijdige gerechten, inclusief rechtelijke 
toetsing van overheidsdaden; eerbied voor 
rechten van de mens; gelijkheid voor- en ver-
bod van discriminatie door de wet (Venice 
Commission 2009).

In het vervolg van deze bijdrage ga ik uit van 
deze wezenlijke kenmerken van een rechts-
staat zoals geformuleerd door de Veneti-
ecommissie, omdat deze een combinatie 
vormen van zowel formele als materiële ei-
sen aan de rechtsstaat. Deze zes hierboven 
genoemde elementen in ogenschouw geno-
men, doen vermoeden dat Nederland over 
het algemeen als een functionerende rechts-
staat kan worden omschreven. Zo staat Ne-
derland zesde op de wereldwijde Rule of Law 
Index. Desondanks is het niet gelukt om de 
kinderopvangtoeslagaffaire te voorkomen. 
Grote schade is geleden en het is zelfs twijfel-
achtig of delen van dat leed ooit nog wegge-
nomen kunnen worden. Hoe kan dat gebeu-
ren in een rechtsstaat die meer omvat dan 
alleen formele elementen? Functioneert die 
rechtsstaat eigenlijk wel als zoiets verschrik-
kelijks als de kinderopvangtoeslagaffaire kan 
gebeuren? In het vervolg zal ik ingaan op de 

lessen uit de kinderopvangtoeslagaffaire. 

De eerste les gaat wat mij betreft terug naar 
de kern van deze bijdrage: het begrip rechts-
staat is niet slechts een formeel concept. De 
invulling en toepassing van de rechtsstaat be-
tekenen dat ook materiële elementen aanwe-
zig moeten zijn, althans: de rechtsstaat moet 
toegepast worden en niet slechts een realiteit 
van wetten en procedures zijn. Dat betekent 
dus dat formalistisch denken, of beter ge-
zegd: ‘wetspositivistisch’ denken, misschien 
wel de grootste valkuil voor de rechtsstaat is. 
En dat is ook precies wat er gebeurde bij de 
kinderopvangtoeslagaffaire. 

Gelet op de omvang van deze bijdrage be-
perk ik de juridische realiteit van de discus-
sie tussen ouders en de Belastingdienst tot de 
vraag: als geconstateerd wordt dat voor een 
gedeelte geen recht bestaat op kinderopvang-
toeslag, wat is dan het rechtsgevolg van die 
constatering gelet op het bepaalde in de Alge-
mene wet inkomensafhankelijke regelingen 
(Awir) en vooral artikel 26 daarvan? Volgens 
de Belastingdienst, en gesauveerd door de 
Raad van State tot 2019 was dat een alles of 
niets benadering: ofwel er bestond recht op 
kinderopvangtoeslag, of niet en dan moest 
het gehele ontvangen bedrag terugbetaald 
worden. Dat gold dus zelfs indien slechts 
voor een gedeelte geen recht bestond op kin-
deropvangtoeslag. Ook in dat geval moest 
het gehele bedrag worden terugbetaald. 
Exemplarisch en schrijnend is de uitspraak 
van de Rechtbank Midden-Nederland van 
18 juni 2015 waarin een ouder slechts 77,32 
euro niet had betaald maar alsnog 27.554 
euro door de Belastingdienst teruggevorderd 
mocht worden. Maar ook de uitspraak van 
de rechtbank Overijssel waarin het niet kun-
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nen verantwoorden van 190,21 euro van in 
totaal ruim 18.000 euro ertoe leidde dat het 
volledige bedrag terugbetaald moest worden. 
Dit oordeel werd bevestigd door de Raad van 
State (Raad van State 2018).

Deze zogeheten ‘alles-of-niets’-lijn van de 
Raad van State boezemde zelfs de lagere 
rechter angst in. Indrukwekkend vond ik 
dan ook de reflectie die de rechtspraak (dus 
niet alleen de Raad van State) zelf liet uitvoe-
ren, met citaten uit interviews met rechters, 
bijvoorbeeld van de Rechtbank Rotterdam.1 
Bij die rechtbank was al in 2013 de conclu-
sie getrokken dat het niet proportioneel en 
redelijk was om de toeslag op nihil te stellen 
als ten minste het bedrag van de ontvangen 
toeslag was aangewend voor betaling van de 
kosten van kinderopvang. Door de harde lijn 
van de Raad van State kwam de rechtbank 
Rotterdam echter in gewetensnood: is het 
gerechtvaardigd om ouders hoop te geven 
met een voor hen positief uitpakkend von-
nis, als de realiteit is dat de Raad van State 
zo goed als zeker als hoogste bestuursrechter 
anders zal oordelen. Uiteindelijk stopte de 
rechtbank Rotterdam dan ook met afwijken-
de uitspraken en volgde de alles-of-niets-lijn 
van de Raad van State. Hoe anders en pijnlijk 
bleek de realiteit te zijn acht jaar later.

Wat mij ook bijzonder opviel uit het reflec-
tierapport is dat de dossiers van de Belasting-
dienst veelal zeer rommelig en vaak incom-
pleet waren. Regelmatig werden in een laat 
stadium nog aanvullende stukken in de pro-
cedure gebracht of werd vlak voor de zitting 
nog een uitgebreid verweerschrift gestuurd, 
met een uitgebreidere uitleg dan de motive-
ring die in het bestreden besluit stond. Bij 
lezing hiervan dwaalden mijn gedachten af 

naar mijn eigen tijd als civielrechtelijk advo-
caat: zowel naar je eigen cliënt als jegens de 
rechtbank was het echt onbehoorlijk om op 
deze wijze te procederen. Geen haar op mijn 
hoofd die hieraan zou denken. Maar bij de 
Belastingdienst (nota bene een overheidsor-
gaan) was dit kennelijk normaal. De rechter 
maakte hier echter ook geen daadwerkelijk 
korte metten mee. Wat mij voorts verbijster-
de was dat uit de dossiers vaak ook niet bleek 
dat de Belastingdienst wel degelijk ‘nationa-
liteit’ als criterium hanteerde. En dat voor de 
Raad van de State dus vaak niet duidelijk was 
dat dit aan de orde was, omdat dit niet bleek 
uit het dossier. 

Terug naar het begrip ‘rechtsstaat’ en de les-
sen uit de kinderopvangtoeslagaffaire voor 
die rechtsstaat. Is er sprake van onafhan-
kelijke rechtspraak? Strikt genomen ja, de 
rechters die oordeelden in de kinderopvang-
toeslagaffaire zijn onafhankelijk in de zin dat 
ze onafhankelijk zijn van de overheid en op 
onafhankelijke wijze zijn benoemd. Is spra-
ke van een overheidsbeslissing op basis van 
de wet? Ja, namelijk de Awir. Bestond toe-
gang tot de rechtspraak en rechtsbijstand? 
Strikt genomen ja, alhoewel vele ouders he-
vig moesten discussiëren met de Raad voor 
Rechtsbijstand om een zogeheten toegevoeg-
de advocaat te krijgen. Was sprake van wille-
keur? Dat is niet geheel duidelijk, maar het is 
evident dat er geen sprake was van gelijkheid 
voor de wet, immers vond selectie onder an-
dere plaats op basis van nationaliteit.  

Bezien vanuit een formeel rechtsstatelijke 
invulling van de rechtsstaat, of wetspositi-
vistisch gedacht, zou je tot de conclusie kun-
nen komen dat de rechtsstaat op zich func-
tioneerde bij de kinderopvangtoeslagaffaire. 
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Materieel bezien moet echter geconcludeerd 
worden dat de rechtsstaat naar mijn beschei-
den oordeel simpelweg afwezig was. Ik con-
centreer me dan vooral op de vraag of ouders 
voldoende beschermd werden tegen het han-
delen van de overheid. 

Ten eerste kreeg de Belastingdienst een an-
dere procesbehandeling dan de advocaten 
van de ouders. De gemachtigde van de Be-
lastingdienst kon wegkomen met allerlei 
schendingen van de beginselen van het pro-
cesrecht, incomplete dossiers, gebrekkige 
motiveringen en schendingen van termijnen. 
De rechter intervenieerde niet of onvoldoen-
de. Daarbij teken ik aan dat de procesposi-
tie van partijen per definitie ongelijk was: de 
professionele grote overheid stond met een 
bataljon aan gemachtigden klaar tegenover 
de ouders.

Ten tweede heeft de Raad van State zich niet 
gerealiseerd wat de gevolgen waren van zijn 
alles-of-niets-lijn. Dit is des te pijnlijker nu 
is gebleken dat binnen de Raad van State on-
voldoende debat heeft plaatsgevonden, in te-
genstelling tot bijvoorbeeld de werkwijze bij 
de Hoge Raad, over de juistheid van de argu-
mentatie die leidde tot de alles-of-niets-be-
nadering.2 Hierbij teken ik aan dat ik wat 
ongevoelig ben voor het argument dat de 
bestuursrechter de wet strikt moet toepas-
sen. Op zijn minst was de wettelijke bepaling 
waar het allemaal om ging, artikel 26 Awir, 
immers onduidelijk. Ik heb dan ook weinig 
begrip voor rechters die na de toeslagenaffai-
re hun straatje probeerden schoon te vegen 
in publicaties in bijvoorbeeld het Nederlands 
Juristenblad (NJB). De Raad van State had 
namelijk prima via bijvoorbeeld een zogehe-
ten ‘obiter dictum’, een overweging ten over-

vloede, zich kunnen richten tot de wetgever. 
Die had op deze wijze een duidelijk signaal 
kunnen geven aan de wetgever dat sprake is 
van een onduidelijkheid in de wet die grote 
consequenties heeft. Wetspositivistisch den-
ken vierde echter hoogtij. 

Ten derde heeft niemand zich verantwoorde-
lijk gevoeld, behalve natuurlijk enkele helden 
als Renske Leijten, Pieter Omtzigt en advoca-
te Eva González Pérez, om de structureel on-
rechtvaardige uitkomst van de uitleg en toe-
passing van de wet aan de orde te stellen. De 
rechter had dat wel degelijk kunnen doen, 
bijvoorbeeld door de evenredigheidstoets 
meer op de voorgrond te stellen waaruit im-
mers volgt dat de voor een of meer belang-
hebbenden nadelige gevolgen van een besluit 
niet onevenredig mogen zijn in verhouding 
tot de met het besluit te dienen doelen. Maar 
ook bij de overheid was geen spoor van besef 
of reflectie te ontwaren, terwijl zo veel signa-
len werden gegeven over het menselijk leed 
dat zich aan het voltrekken was.  

De essentie van de rechtsstaat, namelijk dat 
de staat onderworpen is aan het recht om 
een willekeurige inbreuk op de rechten en 
vrijheden van individuen te voorkomen, was 
bij de kinderopvangtoeslagaffaire afwezig. 
De overheid diende de mensen niet meer, 
maar was verworden tot datgene waartegen 
de rechtsstaat juist zou moeten beschermen. 
Het beschermingsmechanisme dat individu-
en moet behoeden voor willekeurige macht-
soefening van het gezag, heeft niet gefunc-
tioneerd. Het is overigens de vraag of het 
bestuursrecht daar op dit moment ook vol-
doende in slaagt. 

Het bestuursrecht in Nederland is namelijk 
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erg formeel van aard. Centraal staat het zoge-
heten ‘besluitbegrip’ en het ‘vernietigingsbe-
roep’, dus het toezicht van de rechter op dat 
besluit. De ingang tot de bestuursrechter is 
het door de overheid genomen besluit. Es-
sentieel in een rechtsstaat is dat de burger 
de mogelijkheid moet hebben om het besluit 
van het openbaar bestuur aan een onafhan-
kelijke rechter ter toetsing voor te leggen. 
Het probleem is anno 2022 alleen dat deze 
toetsing door de bestuursrechter, die nogal 
beperkt van aard is, vaak het achterliggende 
probleem van de burger helemaal niet oplost. 
Bovendien staat enkel en alleen dat ene be-
sluit waartegen de burger opkomt centraal in 
de bestuursrechtelijke procedure. Rondom 
dat besluit spelen echter veel meer feiten en 
omstandigheden in de rechtsverhouding of 
rechtsbetrekking tussen burger en overheid. 

In het geval van de kinderopvangtoeslagaf-
faire was vaak zelfs sprake van diverse be-
sluiten (vaststellingsbesluiten, terugvorde-
ringsbesluit, invorderingsbesluit, gedwongen 
invorderingsbesluit), maar in een bestuurs-
rechtelijke procedure staat slechts het be-
sluit centraal waartegen de burger in beroep 
komt. Dit, terwijl die andere besluiten en de 
wijze waarop deze tot stand zijn gekomen wel 
degelijk hoogst relevant kunnen zijn voor de 
gehele beoordeling of de overheid rechtma-
tig heeft gehandeld jegens de burger. Wat mij 
betreft moet daarom in het bestuursrecht die 
rechtsverhouding meer centraal gaan staan, 
zodat de bestuursrechter niet alleen toetst of 
een besluit van de overheid op de juiste wij-
ze tot stand is gekomen, maar ook het gehele 
handelen van de overheid jegens de burger 
in de beoordeling kan betrekken. Ik besef 
dat dit een veelomvattende suggestie is die ik 
doe en het is slechts een voorschot, alhoewel 

Frank van Ommeren en Pim Huisman al in 
2011 voorzichtig het debat openden over de 
toekomst van het ‘besluitbegrip’ (Van Om-
meren & Huisman 2013). 

Concluderend is naar mijn bescheiden me-
ning de belangrijkste les dat een formele 
benadering van de rechtsstaat tot het men-
selijk drama van de kinderopvangtoeslagaf-
faire kan leiden. Met meer bewustzijn bij alle 
staatsmachten van het doel en het wezen van 
de rechtsstaat, namelijk dat de staat ook is 
gebonden aan het recht (let op: dus niet al-
leen de wet), had de kinderopvangtoeslagaf-
faire voorkomen kunnen worden. Rechtsze-
kerheid en uniformiteit zijn natuurlijk van 
belang. Maar waar de kloof te groot wordt 
tussen formele begrippen als doelmatigheid, 
rechtszekerheid en uniformiteit enerzijds 
en rechtvaardigheid anderzijds, dient recht-
vaardigheid te prevaleren, zoals de eerder 
genoemde grote Radbruch al schreef:

“(…) Der Konflikt zwischen der Gerechtig-
keit und der Rechtssicherheit dürfte Recht 
dahin zu lösen sein, daβ das positive, durch 
Satzung und Macht gesicherte Recht auch 
dann den Vorrang hat, wenn es inhaltlich un-
gerecht und unzweckmäßig ist, es sei denn, 
daβ der Widerspruch des positiven Geset-
zes zur Gerechtigkeit ein so unerträgliches 
Maβ erreicht, daβ das Gesetz als “unrichtiges 
Recht” der Gerechtigkeitb zu weichen hat” 
(Radbruch 1973).

Alle staatsmachten hebben het bij de kin-
deropvangtoeslagenaffaire laten afweten. 
Op dit moment vindt nog een parlemen-
taire enquête plaats naar fraudebeleid en 
dienstverlening bij de overheid. Er is een 
staatscommissie rechtsstaat ingesteld en de 
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rechtspraak heeft gereflecteerd en gaat die 
reflectie ook toepassen. Alle staatsmachten 
denken na over hun rol. Dat is maar goed 
ook. Ook ik moet echter als onderdeel van 
een van de staatsmachten verantwoordelijk-
heid nemen richting de toekomst. Rechtsbe-
scherming in het bestuursrecht moet in het 
vervolg de burger daadwerkelijk beschermen 
tegen machtsuitoefening van de overheid die 
in strijd is met het recht. Dan functioneert de 
rechtsstaat pas écht. 
 

mr. Ulysse Ellian is lid van de Tweede Kamer 
voor de VVD en heeft de portefeuille justitie. 

Literatuurlijst
•  Kelsen, H., Allgemeine Staatslehre, Stu-
dienausgabe der Originalausgabe 1925, 
Tübingen, 2019 [1925].

•  Kelsen, H., Reine Rechtslehre. Einleitung 
in die Rechtswissenschaftliche Problematik, 
Aalen, 1994 [1934].

•  Von Mohl, R., Die Deutsche Polizeiwis-
senschaft nach den Grundätzen des Rechts-
staates, Tübingen, 1832.

•  Van Ommeren, F., Huisman, P., Van 
besluit naar rechtsbetrekking: een groeimodel, 
Den Haag, 2013. 

•  Raad van State, ECLI:NL:RVS:2018:137, 
17 juni 2018. 

•  Radbruch, G., ‘Gesetzliches Unrecht und 
übergesetzliches Recht’, in: Koehler Ver-
lag, K.F., Rechtsphilosophie, Stuttgart, 1973 
[1946].

•  Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:N-
L:RBMNE:2015:4413, 18 juni 2015. 

•  Rechtbank Overijssel, ECLI:NL:RBO-
VE:2017:1533, 4 april 2017.

•  Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
Kamerstukken II 2020/21, 35510, nr. 12.

•  Van Vugt, E., ‘Nederland rechtsstaat?’, 
Nederland Rechtsstaat, 29 januari 2014, 
URL: https://m.nederlandrechtsstaat.nl/
nederland-rechtsstaat/.  

•  World Justice Project, ‘Netherlands’, WJP 
Rule of Law Index, URL: https://worldjus-
ticeproject.org/rule-of-law-index/country/
Netherlands. 

_______________________________________ 
1.    Zie het rapport Lessen uit de kinderopvang-
toeslagen (2021) van de Raad van State en het 
rapport Recht vinden bij de rechtbank, lessen 
uit de kinderopvangtoeslagzaken (2021) van de 
rechtspraak.

2.    Bij de Hoge Raad is het gebruikelijk om 
in een zaak bijvoorbeeld twee redeneringen 
volledig uit te schrijven in een vonnis en die te 
bediscussiëren.




