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Rechtsstaat

door Rinus Otte
Ruim een jaar geleden trad het kabinet af van-
wege het kritische rapport van de commissie 
Van Dam over de kinderopvangtoeslagaffai-
re. De regering kwam niet veel later met de 
opvatting dat het regeringsbeleid meer ge-
richt zou worden op de uitvoering van be-
leid en dat maatwerk meer het motto van de 
beoordelende ambtenaar moet worden. Wie 
wil er nou geen op lengte, omvang en speci-
fieke kenmerken toegesneden maatpak? Dit 
nieuwe regeringsbeleid heeft dan ook veel 
positieve weerklank gekregen, zo ook van de 
rechtspraak en de Raad van State. Maar is dat 
maatwerk wel zo’n goede gedachte, hoe ver-
draagt dat beloofde maatwerk zich met onze 

rechtsstaatgedachte? Die vraag werk ik hier-
na nader uit voor het recht in het algemeen 
en het strafrecht in het bijzonder. Belangrij-
ker evenwel is de overkoepelende kwestie 
van de verhouding tussen de staatsmachten, 
tussen de rechtsprekende en de wetgevende 
macht. Deze kwestie is van belang voor het 
liberalisme vanwege de groeiende discussie 
over een vermeend activistische rechter die 
zich meer en meer zou gedragen als een wet-
gever-plaatsvervanger.  

De aard van het wettelijk systeem en 
maatwerk in individuele zaken
Het recht als systeem is al duizenden jaren 

Gelijkheid voor de wet en de ongelijkheid van 
rechterlijk en ambtelijk maatwerk
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oud. Straffen gebeurt al millennia lang. Fijn-
mazig en langzaam is dit uitgekristalliseerd 
tot een systeem waarop je een samenleving, 
een staat, een zogeheten rechtsstaat, kunt 
bouwen. Het strafrechtssysteem verandert 
natuurlijk wel steeds door nieuw beleid en 
nieuwe wetten, maar dat hoort bij het feit 
dat regels tientallen jaren mee moeten en er 
dus aanpassingen nodig zijn om het systeem 
bij de tijd te houden. Het is noodzakelijk om 
stil te staan bij dit aanpassingselement in een 
rechtssysteem wanneer een regering zegt het 
anders te gaan doen en meer ruimte te geven 
aan maatwerk, uitvoerbaarheid van regelin-
gen, etc. Wat betekent die kennelijk nieuwe 
stijl van de overheid voor het (straf)recht? 
Moet het daar nu ook meer om maatwerk 
gaan, om soepeler boetebeleid, om minder 
makkelijke bewijseisen, of ander soort wet-
geving? Het recht is er voor rechtvaardig-
heid, maar wat is dan die rechtvaardigheid? 
Hoe verhoudt dat individuele maatwerk zich 
tot het systeem dat we hebben en zeggen te 
koesteren?

Het rechtssysteem beoogt berekenbaarheid, 
voorzienbaarheid en voorspelbaarheid van 
de rechtsverhouding tussen burgers en over-
heid en tussen organisaties. En dat alles van-
uit het aloude Mozaïsche idee van gelijkheid, 
vrijheid, solidariteit (na de Verlichting lijkt 
het alsof de Fransen het bedacht hebben). 
Bij het samenleven van mensen is altijd or-
dening nodig, en die orde brengen we aan 
op basis van gedragspatronen die we zien en 
die we onwenselijk vinden of het juist waard 
vinden om te stimuleren via wetgeving. Maar 
het vaststellen van een generieke, algemene 
regel of afspraak is daarbij cruciaal. Dat is de 
behoedzaamheid die ik aan de dag leg bij de 

gevolgen van de kinderopvangtoeslagaffaire 
voor het strafrecht. Rigide gelijkheid is nooit 
een systeemdoel, maar evenmin het door-
schieten in maatwerk, want dan domineert 
de rechtsongelijkheid, de willekeur, het per-
soonlijke oordeel van de ambtenaar uit Gro-
ningen versus die uit Dordrecht. De oudste 
juridische bepalingen in onze beschaving 
hebben rechtsongelijkheid immers al willen 
tegengaan.

Aan die (rechts)gelijkheid schort het vol-
gens veel burgers. Veel bewoners van ach-
terstandswijken hebben geen fiducie meer 
in de afhandeling van aangiften voor diefstal 
of inbraak. Zij zijn wantrouwend naar de 
overheid en het rechtssysteem. Die onvre-
de heeft geleid tot een (internationale) bloei 
aan partijen die opkomen voor hun belan-
gen en menen dat bijvoorbeeld het recht eli-
tair is (geworden). Deze burgers menen dat 
er ongelijke behandeling is in het oppakken 
van verdachten of van misdrijven en dat het 
recht juist de pik op hen heeft, zoals in de 
kinderopvangtoeslagaffaire achteraf zo ook 
bleek te zijn. Bij de toeslagenaffaire kwam 
meer naar boven dat wees op onrechtmatig 
profileren (op basis van afkomst). Boven-
dien was er volgens Amnesty International 
sprake van verkeerd gebruik van algoritmen. 
Hoe meer wordt overgelaten aan automati-
sering om verdachte gevallen eruit te halen, 
des te minder wordt vertrouwd op gezond 
verstand. Dat kan nuttig zijn (want dat ge-
zond verstand heeft ook nadelen), maar kan 
ook fout gaan. Dat gebeurde in de toeslagen-
affaire doordat de fiscus met zelflerende al-
goritmen werkte en daarbij bewust bleek te 
discrimineren. 
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Maar een systeem dat stut op gelijkheidsmaat-
staven (in gelijke zaken burgers zo gelijk mo-
gelijk behandelen) spoort niet optimaal met 
minder verdedigbare maatwerkopvattingen. 
Het percipiëren van maatwerk in deze bij-
drage is gericht op de individuele casus, niet 
op de individuele mens. Bij de toeslagenaffai-
re ging het vaak over personen van vlees en 
bloed die tussen de raderen van het systeem 
zouden zijn gekomen en die mensonterend 
zouden zijn behandeld. Op die situaties is 
mijn betoog niet gericht. Het gaat mij om de 
uitzonderingen die in de wet geregeld zijn en 
die differentiatie in de behandeling van casu-
istiek in bepaalde situaties inhouden. Daar-
bij kan gedacht worden aan het in termijnen 
betalen van een geldboete of om het variëren 
met verloven en vrijheden tijdens de ten-
uitvoerlegging van een vrijheidsbenemende 
sanctie. Deze benadering houdt in de kern 
‘zuiver en dogmatisch geleid maatwerk’ in en 
duidt niet op medelijden, hardheidsclausules 
of maatwerk rond de multiproblemen van de 
justitiabelen waarin het strafrecht geen op-
lossing kan vormen. 

Helaas is het huidige spreken over maatwerk 
meer individualistisch in plaats van casu-
istisch bepaald. Een tweede domper is dat 
kritisch zijn op deze wijze van ‘maatwerken’ 
taboe lijkt. Niemand mag tegen zijn en het 
lijkt bijkans verdacht wanneer er aandacht 
wordt gevraagd, zoals in dit betoog, voor 
nadere clausules en niet te schielijke uitzon-
deringen, want zo’n ‘betoger’ lijkt tegen het 
recht te zijn en voor onrecht. Als ik dit sen-
timent goed inschat dreigt het gevaar dat de 
verdediger van een rechtssysteem dat gericht 
is op rechtsgelijkheid wordt gegijzeld door te 

eenzijdige maatwerkopvattingen. Dat gevaar 
neem ik echter op de koop toe, want de cen-
trale stelling die ik verdedig is dat het door 
mij bekritiseerde maatwerkmodel, uitzonde-
ringen gericht op de persoon van de justitia-
bele, gevaar oplevert voor het belangrijkste 
uitgangspunt van elk rechtssysteem, te weten 
een gelijke behandeling.

Het debat gaat vaak over weerstand tegen het 
systeem dat mensen beperkt in hun driften, 
beperkt in hun onbekommerde vrijheidsbe-
hoeftes, die door nogal wat burgers worden 
vertaald in mensen- en grondrechten. Maar 
het rechtssysteem is er niet primair om de 
menselijke, eigenstandige maat der dingen 
te vertolken, te billijken en zelfs verder te 
helpen. Het rechtssysteem is niet primair op-
gesteld om de wensen van dat ene individu 
in vervulling te laten gaan om een rechtvaar-
digere samenleving proberen dichterbij te 
brengen. Het systeem is er om te begrenzen, 
juist om het grotere geheel rechtvaardiger, 
meer solidair, gelijker en vrijer te maken. 
Vrijheid kan zich altijd pas ontplooien bin-
nen duidelijke grenzen en beperkingen. Dit 
betekent dat een rechtssysteem bij voorkeur 
een ventielfunctie in de wet heeft ingebouwd, 
zodat maatwerk en de uitzondering op de re-
gel mogelijk zijn bínnen het rechtssysteem. 
Maatwerk en uitzonderingen moeten zo veel 
mogelijk een grondslag hebben in de regels 
zelf, bedacht door de wetgever. 

Het grote en onbesproken probleem is dat we 
ons te weinig willen realiseren dat we de wer-
kelijkheid in sluiers zien. Maakbaarheid ver-
onderstelt een gemeenschappelijk beeld over 
het optimum en dat we weten wat er speelt. 
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Maar we kunnen nauwelijks onszelf door-
gronden, laat staan een ander. Ons inzicht 
in de mens en in eerder, huidig of toekom-
stig deviant gedrag is betrekkelijk beperkt, 
dus de aan te leggen maat der dingen moet 
niet te veel stoelen op het vermeende inzicht 
en begrip van de individuele ambtenaar en 
magistraat. Een algemene, generieke aanpak 
en straf zijn ook om die reden verstandig en 
minder pretentieus.

Scholen in de wijze van rechtsvor-
ming en de proliferatie van rechten
Het is van alle tijden dat rechters de wet in-
terpreteren. Dat was een kleine eeuw gele-
den al zo toen de Hoge Raad bepaalde dat 
de diefstal van elektriciteit diefstal van een 
goed was, zoals het in de wet stond. Inter-
preteren van de wet is daarom noodzakelijk 
om de levensduur van een wet niet te kort 
te laten zijn. Zoals altijd gaat het echter om 
maatvoering, balans en evenwicht, want de 
wet opzijzetten mag uitdrukkelijk niet. 

Er zijn twee scholen. De eerste school legt 
het primaat bij de wetgever en biedt de rech-
ter minder ruimte. Enkele voorbeelden die 
vanuit die optiek schuren zijn de hogere be-
wijseisen die de rechter ging stellen aan door 
de wetgever ingevoerde bepalingen, zoals het 
roekeloos aan het verkeer deelnemen. Door 
veel meer bewijs te vergen dan wat voor nog-
al wat juristen redelijk leek, lukt het vrijwel 
niet meer om verkeersvandalen voor roe-
keloosheid veroordeeld te krijgen. Of neem 
het strafvorderlijk toezicht op overheidsop-
treden Tot 2013 kwam het nog voor dat de 
politie onrechtmatig bewijs had vergaard 
wat leidde tot uitsluiting van dat bewijs of tot 

het niet ontvankelijk verklaren van de offi-
cier van justitie in de bewuste strafzaak. De 
rechtspraak heeft in februari 2013 die weg af-
gesneden, zodat het Openbaar Ministerie en 
het verkregen bewijs in nogal wat zaken niet 
langer buitenspel wordt gezet. Dat vonden 
en vinden veel rechtshandhavers een goede 
zaak. De vraag is evenwel of het de rechter 
moet zijn die de wettelijke voorschriften 
voor het naleven van de spelregels in de op-
sporing moest aanpassen. Had de wetgever 
die keuze niet moeten maken?
 
Daar staat de tweede stroming tegenover. Ik 
neem de bekende Urgenda-uitspraak waarin 
het hof een hele serie internationale, de staat 
bindende en door de wetgever gesanctioneer-
de klimaatverdragen en afspraken weergeeft. 
Op zijn beurt sanctioneert de Hoge Raad die 
weergave op basis van twee artikelen uit het 
Europees Verdrag voor de Rechten van de 
Mens (EVRM). Het is uiteraard een kwestie 
van waardering, maar dat de rechter hier op 
objectief onaanvaardbare wijze op de stoel 
van de wetgever is gaan zitten, klopt volgens 
de juristen in deze stroming niet.  Daar komt 
bij dat de wetgever keer op keer instemt met 
aanscherping van de klimaatregeling, maar 
vervolgens in rechte met het weinig overtui-
gende argument komt aanzetten dat het Ne-
derlandse aandeel in de wereldwijde vervui-
ling in absolute termen toch eigenlijk maar 
gering is.

Bij de eerste stroming hoort het 19e-eeuwse 
‘legisme’ (de rechter is slechts de mond van de 
wet), dat tot de grote codificaties van de 19e 
eeuw behoorde. Deze stroming is zo’n 100 
jaar geleden al door de civiele kamer van de 
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Hoge Raad genuanceerd door, (net als voor 
de codificaties het geval was) in lijn met de 
Franse rechtspraak, het ongeschreven recht 
en buitenwettelijke zorgvuldigheidsnormen 
als rechtsbron opnieuw te erkennen, zoals 
in de Angelsaksische traditie altijd het geval 
is gebleven. De Hoge Raad ging daar later 
in mee met bijvoorbeeld het hierboven ge-
noemde diefstal-elektriciteit-arrest. 

De mainstream wetenschapper en jurist zul-
len dus nog niet zo eenvoudig zeggen dat het 
systeem uit balans is en de rechter op de stoel 
van de wetgever is gaan zitten. Het systeem 
is daarvoor te gebalanceerd, met hoger be-
roep, cassatie, en eventueel nog het Europese 
Hof voor de Rechten van de Mens en tot slot 
de mogelijkheid de wet te wijzigen. Het gaat 
daarom in de continue penduleslag tussen 
het primaat van de wetgever en de min of 
meer actieve rechter om de scherpte en pre-
cisie van de wet. Een goede grondslag voor 
een redelijke rechtsstaat is dan ook voor mij 
dat de wet de uitzonderingen zo goed moge-
lijk regelt en omlijnt. In de uitvoering kan dat 
wel, mits de te maken uitzondering objecti-
veerbaar, motiveerbaar, registreerbaar en 
vergelijkbaar is. Maar de uitzondering moet 
niet de regel gaan vormen of verdringen. De 
wet is het primaire vertrekpunt. Uitzonde-
ringen en maatwerk zijn belangrijk, maar 
altijd binnen het systeem als een ventielfunc-
tie, niet als vervanging van het systeem. 

We hebben na de Tweede Wereldoorlog een 
hausse aan rechtenclaims gekregen. Opmer-
kelijk, want onrecht kan bestreden worden 
door een overheid zonder dat het aantal 
schriftelijk geformuleerde rechten uitdijt. 

Maar dat is wel gebeurd. Elke minderheid 
en veel individuele standpunten worden ge-
flankeerd met de stelling dat er sprake is van 
een (grond)recht dat geschonden wordt. In 
één adem wordt die stelling dus ondersteund 
door een beweerdelijke overheidsplicht. De 
verhouding tussen individuele rechten en 
plichten is oud en complex, maar rechten 
hebben we in veelvoud, van rechten op de 
werkvloer tot aan grondrechten, waarbij het 
aankomt op de vraag waarop deze rechten 
georiënteerd moeten zijn. Op zelfverwerke-
lijking, zelfontplooiing of zelfbeschikking, 
jazeker, maar toch ook op het collectief en 
om de ander tot zijn recht te laten komen. 
We leven niet alleen voor onszelf op de we-
reld. En als we dan toch kiezen voor ons ei-
gen zelf, dan alleen als we daarmee de ander 
of de gemeenschap niet schaden en we niet 
het de overheid laten opknappen, want an-
ders wordt het systeem een vervoermiddel 
om ons consumentisme en eigenbelang te 
realiseren. Anders gezegd, de overheid en de 
magistratuur zijn geen servicekantoren om 
de burger in elke wens tegemoet te komen, 
maar zijn er om te sturen, soms in een rich-
ting die de consumentistische burger met 
zijn navoelbare eigenbelang niet prefereert. 
Naarmate mensen allerlei rechten die ze me-
nen te hebben steeds meer gaan kwalificeren 
als een ‘grondrecht’, komen de daadwerkelijke 
grondrechten steeds meer in het gedrang. Er 
ontstaat een inflatie, waardoor het exclusieve 
karakter van onze wezenlijke rechten minder 
waard wordt. Met droge ogen heb ik horen 
beweren dat er een fundamenteel ‘recht op 
internet’ of ‘recht op groen in de wijk’ be-
staat. In dat verband moeten we zuinig zijn 
op wezenlijke (grond)rechten en deze niet te 
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gemakkelijk uitbreiden, om conflicterende 
rechten en een overdaad aan moeilijk inlos-
bare overheidsplichten te voorkomen.   
 
De Vlaamse hoogleraar sociologie Mark 
Elchardus betoogt in zijn laatste boek Reset 
(2021) dat we op onze hoede moeten zijn bij 
het ontwikkelen van de mens als maat der 
dingen. Het strafrecht staat voor het bewa-
ken van de balans, het zoeken naar even-
wicht, tussen wat een regering wil en wat de 
individuele mens aan bescherming (nodig) 
heeft. Díe continue spanning tussen terechte 
instrumentaliteit van een overheid die over-
heidsdoelen met behulp van het strafrecht 
wil realiseren, en de rechtsbescherming van 
een burger, vormt een voortdurende bascule, 
waarbij niet te veel de opvatting van de in-
dividuele magistraat leidend mag zijn. Het 
Nederlandse College van Procureurs-Ge-
neraal is bijvoorbeeld juist mede opgericht 
om de rechtseenheid dichterbij te brengen. 
Het recht is er om kwetsbare mensen te be-
schermen en rechtsbeoefenaren doen dat 
mede via de waarborging van een kwetsbaar 
rechtssysteem. Te veel maatwerk maakt dat 
het systeem inflatiegevoelig wordt en wille-
keur dreigt, zoals vroeger, waarbij de indivi-
duele (rechterlijk) ambtenaar zijn eigen oor-
deel laat prevaleren. Het stelsel van excepties 
kan wel worden aangepast, met meer uitzon-
deringen ingebouwd en meer discretionai-
re ruimte gecreëerd, maar die verbouwing 
moet dan wel binnen het systeem passen. 
Een ventielfunctie regel je in de wet. Als dat 
laatste te weinig gebeurt verdient de wet aan-
passing en niet te veel rechterlijke creativiteit 
met bewijsminima of aanpassingen van de 
straftoemeting. Denk aan het te eigenmach-

tig omzeilen van het taakstrafverbod of ver-
ruimingen van de noodweergrenzen. Het 
systeem kan overleven en minder onbalans 
opleveren als discipline en matigheid gaan 
tellen. Dit geldt voor regering en parlement. 
Complimenten voor de parlementariër, de 
regeerder en de magistraat die zijn stelling 
verlaat en tegen de achterban zegt dat het 
toch geen verdedigbare stelling was. 

Bovenal moeten we in de gaten houden dat 
het spreken en denken over burgerrechten 
complex en tegenstrijdig kan zijn. In het 
EVRM staan immers ook plichten voor de 
overheid om individuele mensenrechten, be-
schermenswaardige rechten, te vertalen naar 
overheidsmaatregelen om die bescherming 
te bieden. Dat geldt voor handelingsonbe-
kwame kinderen en dementerende ouderen 
die, als het er echt op aankomt, hun eigen 
recht niet goed meer kunnen effectueren 
doordat ze zich niet (meer) kunnen uiten. 

Te hooggestemde pretenties van het 
recht intomen via relativering van 
de maakbaarheid 
De pretenties van het recht weerspiegelen die 
van de burger, de politicus, de beleidsmaker 
en de media. Niemand uitgezonderd. De 
mens is van nature eerder een dromer, een 
maker van wensen en minder iemand die 
zicht heeft op zijn eigen gebrek en onmacht. 
Kwaad, zwakte, kwetsbaarheid en schuld zijn 
geen foute begrippen, maar worden minder 
op waarde geschat. 

In een lastig publiek debat met veel scher-
pe emoties en veel aandacht voor individu-
ele burgers die door de toepassing van het 



LIBERALE REFLECTIES  | mei 2022 48

recht in de klem zouden komen, is het een 
kunst om het rechtssysteem te verdedigen. 
Misschien is het antwoord wel gelegen in de 
liefde voor het systeem, zoals de filosoof Iris 
Murdoch bepleitte (Schaubroeck 2020). Wie 
het eigenbelang probeert weg te denken, de 
eigen positie relativeert, de gebrekkigheid 
van de eigen standpunten aanvaardt, en ziet 
dat onze individualiteit maar een kruimel op 
de rok van het universum is, díe deelnemer 
aan het debat ziet dat er veel meer verdedig-
bare standpunten mogelijk zijn. In zijn ogen 
is liefde een vorm van kijken waarbij je de 
belangen en percepties van anderen voor 
ogen ziet en zo minder normerend bent.  

In de fraaie roman Leven en lot (1980) van 
Vasili Grossman staat de volgende prachtige 
zin: “De natuur heeft een afkeer van leegte” 
(p. 372). Natuur groeit dus altijd. Onkruid, 
sprietjes, enzovoorts piepen tussen stenen en 
rotsen tevoorschijn. Er wordt altijd gewoe-
kerd om leegte te vullen. Zo is het ook met 
de natuurlijke neiging van de mens om het 
menselijk tekort te vullen. Lijdzaamheid kan 
een grote deugd zijn, maar niet voor degenen 
die moeilijk kunnen leven met tegenslag, lij-
den of verdriet. In de kern geldt dat ook voor 
beleidsmakers, zij willen altijd oplossen, het 
menselijk tekort kleiner maken (Van Putten 
2020). Op zich is daar niets mis mee. Omdat 
we de natuurkrachten wilden beheersen en 
aanwenden hebben we geleerd vuur te ma-
ken en te benutten. We willen heersen, be-
heersen, maar dat is ingewikkeld. Kijk maar 
naar hoe het ons niet of moeilijk lukt om 
onszelf te beheersen. Zelfbeheersing is een 
kardinale deugd waarin het echter moeilijk 
is te gloriëren, ook voor willekeurig welk 

overheidsorgaan. Dat komt ook doordat het 
vorige beleid niet werkte, of omdat de doe-
len te abstract waren, of onderling te con-
flicterend. Of vanwege te weinig financiële 
middelen om het doel te bereiken, of omdat 
het tijdpad te naïef was. Dat geldt voor alle 
publiekrechtelijke organisaties. Wie probeert 
onbevangen te kijken ziet integere partici-
panten in het publieke discours die ploegen 
op rotsige bodem, waarvan het beleid zo niet 
ontkiemt. Wie ondanks de complexiteit van 
zo’n poging de eigen tijd wil begrijpen ziet 
een goed gevecht over de inrichting van de 
staat en de overheidsorganisaties daarbin-
nen. Een gevecht over de koers van het over-
heidsbeleid en van het strafrechtelijk beleid. 
En vooral over wie waarvoor verantwoorde-
lijk is, welke bevoegdheden iedereen krijgt 
en hoe het conflicteren van die onderschei-
dene bevoegdheden uitpakt.  

Uitleiding
De eerste lijn uit voorgaand betoog is dat in 
de spanningen tussen de staatsmachten, te-
genspraak van groot belang is. Welnu, dat 
primaat behoort bij de wetgevende macht te 
liggen, bij het parlement en niet bij bijvoor-
beeld rechters of bij maatschappelijke or-
ganisaties. De tweede lijn is dat dit primaat 
moet resulteren in wetten met voldoende 
ruimte binnen de wettelijke bepalingen zelf 
om enig maatwerk jegens de justitiabele 
toe te passen. Daarbij moeten de rechtstoe-
passers steeds voor ogen houden dat onze 
rechtsstaat is gebouwd op het begrip van de 
rechtsgelijkheid, juist om ongelijkheid tegen 
te gaan. Ongelijkheid die helaas kan schuil-
gaan in de taakopvatting van individualisti-
sche rechterlijke of ambtelijke rechtsbeoefe-
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naren die maatwerk menen te leveren jegens 
de persoon van de justitiabele. Maatwerk is 
belangrijk, maar dan als uitzonderingsmo-
gelijkheid ingebed in de wet. Deze opvatting 
is van groot belang voor de liberalen die van 
oudsher altijd de wet voorrang hebben gege-
ven boven de rechterlijke en niet-rechterlijke 
‘toepassers’ van de wet, teneinde rechtsonge-
lijkheid tegen te gaan.

Wat betekenen deze lijnen voor liberalen die 
soms moeite hebben met rechters die wetten 
te ruim uitleggen of beperken in hun werking, 
of voor liberalen die na de toeslagenaffaire 
een grotere rol voor maatwerk bepleiten? In 
een gezonde en continue krachtmeting tussen 
de drie staatsmachten houdt liberale politiek 
een keuze in voor heldere, precieze en haal-
bare wetten die geen eindeloze rechterlijke en 
ambtelijke interpretatie vergen en evenmin 
utopische vergezichten koesteren over een op-
timaal veilige samenleving. Die liberale stel-
ligheid heeft spanning opgeleverd ten aanzien 
van de uitvoering van wetten door het Open-
baar Ministerie, de politie en bijvoorbeeld re-
classering. Liberale strafrechtspolitiek die op 
langere termijn wil overtuigen komt neer op 
terughoudende strafrechtspolitiek, precieze(-
re) wetteksten en voldoende financiën voor 
de maatschappelijke organisaties in de recht-
spraktijk. Op die manier wordt de rechtsstaat 
meer geconsolideerd. Helaas ken ik niet veel 
fundamentele liberale strafrechtstheorieën. 
Misschien is het liberalisme daar te nuchter 
voor. Maar geloofwaardige en terughoudende 
overheidspolitiek was lange tijd het devies van 
liberalen. De uitvoering van wetten kan, mag 
en moet daarom beter. De wettekst moet pro-
beren de uitzonderingen te voorzien en deze 

te benoemen zodat de rechter deze niet zelf 
hoeft te verzinnen, maar een beroep op de wet 
kan doen waarin de uitzonderingen al opge-
nomen zijn. 

Bovenal moeten we proberen elkaar niet te 
verketteren. De politicus, de beleidsmaker en 
de magistraat zijn geroepen het recht te ont-
wikkelen en te praktiseren, maar zullen terug-
blikkend veelal getroffen worden door de ver-
geefsheid van hun inspanningen. Die reflectie 
biedt een relativerende troost.   

Utrecht, 4 maart 2022.

Prof.dr.mr. M. (Rinus) Otte is procureur-ge-
neraal bij het Openbaar Ministerie en hoog-
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Rijksuniversiteit Groningen. Voorheen was hij 
rechter. 
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