
 

 

 

RechtSpreken : mensenrecht in openbare orde

Citation for published version (APA):

Bost, R. (1999). RechtSpreken : mensenrecht in openbare orde. [Doctoral Thesis, Maastricht University].
Datawyse / Universitaire Pers Maastricht. https://doi.org/10.26481/dis.19990111rb

Document status and date:
Published: 01/01/1999

DOI:
10.26481/dis.19990111rb

Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 22 May. 2023

https://doi.org/10.26481/dis.19990111rb
https://doi.org/10.26481/dis.19990111rb
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/9735e532-ff4a-4883-8f81-c56351563ebc


In de eerste Liter hoofdstukken, clic temmen lret eerste deel t ja? deze d~ssel"ilaiic riitnzaki'n, 
wordt gepoogd een rechrsvind1ngst11ea1-1e te ontwikkelen op basis van Iiilrgeri I-iabermas' 
iIreorie \'an de con-imunicalieve ratnonalnte~t, het zogeiraarzrde "gesprcksrnodcl" 'lel (317 d:iar- 
op volgende vier Itoofdshikken, het tweede deieli, wordt de vriclchll?lriarlicld-cl vrm d e ~ e  tlrcolre 
onderzocht via een analyse vain d e  betekenis van iret begrip *'openbare orde" tin het Wcdes- 
landse reclal 

In het cercrte inoofdslzuk zi\~ardt het probleem wirr-i de i~erlzoudiiug vaja furincle en n~aierielc 
reclai\iaardiging in liel recht geintroduceerd aan de Iland van hei l~vecdc Gecrlir~iidenabeig- 
arrest (HR 19 januari 1962, N.! 1962, 107). Hel glng hiel oirr een kal?icla:rn die re Gcertreii- 
denrbcrg een verboden processiie had georganiseerd. Volgeiis lieizi wcis dlr sinds 1848 op de 
eror-idwet gebaseerde verbod, dal iiilrield dat processles verl~oden i*aren \4;1;11 ze rriei al " 

rusin-i voor 1848 conder oriderbreknng gebruikelijk waren, in slrrjd met de gocl';- 
dreiistz$rqhcid aoals gewaai bargd cloor arl. B EVRM. 31el Elof had de kapelaan in l ~ c t  g ~ l i ~ l i  
gesteld, orridar. hei wan meiung was ctat er 111 hen concreie geval geen spr a k- c was vnn eë i~  
nood~iiak wan laescheriuiilg van een belang v;in opeiabarc orde Dc l l o ~ e  1P.1,id vl ;is hci ccli- 
ter oneens ailef het Mof. Volgens de HR. was alleeli vaia bclaog of de regcl~iig ,ils L O C ! ~ I I L ~  

naar redelijkhciil in het belarig van de openbare orde geacht kon worde~i De Ilogc: IPn;icl 

achtte derhalve cen toetsing in concreto niet nodig en haliteerde ecli ilisioiiscL3-wetsposili- 
vistische ~rikcrpreiatie, waarin geen aandacht werd gesclnur.ikcn aan de siii~ls 1848 rCiclicaal 
veranderde positie van dc katholieken in Nederlailid. De vraag die naar aaa~leiding vuil deze 
iiitcprx& wordt opgewonyen is hoe de nnrecl-itvaardigl~eid hali dwe uilspraalc jiiiidmsc1.i k:ii~ 
m!orden onderbouwd Daartoe wordt een zoeklochl begorriiem riaar tie isaviers'r,rEcr rel;urlc 
t:isseaa reclat, opeiilsare arde, mazseilircctilen cn demcacraiie. 

\I:oor~~~inlopend op dat onderzoek worden in  I-iet eeaste I-roolilslukc twee steilingcn geponeerd. 
De cersie stellang I L B ~ ~ E  dat hal begrip "capcnbaic onle" ,iOgeni~cci~ ir~~ciliani 1s In tcgcinsrcl- 
I i i ~ g  i o ~  \sial door 11et ewccde Cecrtrulidci~beig-arrcsi mordl gesiiggcrcercll, rs llirt begrip 
allceii goed te vei-stdari in satneillaang met clc diepte \vaarden tlic :iari ans rccllit Xcii 
groizdslag liggen. De lwecde stelling luidt dat "n~cnsenrccht", geziela 21s dc iiail dc divercc 
xawnsenreclzteia, dc reclatsslaat cn de tfciizocratrc it.11 groiidslag Iiggerirle dcc ,  tic i~~orelle 
kcm Iran ons reclit laaiinaukt. I n  die corutext gcpla;iLst zal ook blilkcrr dut opcnls~ii.e orde iiicc 
alleen een tegeil daiirop inbreuk makcnde burgcis bescherind ovcrhe!dsbcll;i~~g \<ericgoii- 
noor-(ligt, iilaéir dat er aak een Z~etekeiia~s aan tnckoint i i i  (ie rclaiiie.; t~is'icin biiirgers 
onderliiai-, en dai het zelfs om een tie brirgcra legcil elc ovcrhcicl Iresclierinciiti hclliii- karr 
gaan 
Elet feit dat rcclzren van dc mens in  guricl~sclre vorinen .;teeciii inccr 111 Ilet begi-ip openbare 
rartie tot ~iitdirukki:zg kniinen, is op het eesstc oog cc11 positiczrc ontwikinclhng Ilcl 
' .a>~i~ch~ige" begrap openbm-e orde kaint steeds meer explicicl i n  tiietis1 ke sLcldll 1it111 icciilcn 

.iali tic inens [iet gevaar dreigt ecliler dut de rrolic i~~ons~~arcch t  ~i i l i~erk~~~b<i i i i  W O I . ~ ~ ,  

snf-cds n-zeer "ingel~jfd" wordt 111 de ordeliende macht van "~pcnhdtc oide" 



Om de herkenbaarheid en werkbaarheid van de notie ~i-nensenrecht ie bevorderen wordt 1r.i 

deze studic geprobeerd ze ic concretiseren ~n een richtsnoes dat bestaat uit d r ~ e  beginselen 
vrijheid, trouw en zorg 

Idet tweede hoofdstuk begint inet de vraag a f  in een radicale opvatting sprake kan zijn van 
een onvervangbare rnhoudelhke kern van rwkt. Moet 1x1 een radicaal opgevatte dernocrariie 
niet iedere inlaoud van recht, 1nc1asie.F de me~zsenrechten, als veranderlijk wan idzoud doar 
de burgers ter discussla kunne11 wardela gesteld? Als dat zo is, zijn recht en redelijkhead 
rdentiek met de uitkomst liJan een democrat~scb debat Een in deze nchtlng Lenderende 
t l~eor~e  van de rechtsv~s~ding en v a n  de verfioudrng van recl.iaer en wet, is in 1992 
vcrdedngd door Barendrecht in zijn disserlahe "Recht als model van rechtvaiardlgl~end"" 
Daar~n bokritiseert hij de sleeds sterker wordende tendens naar "Einselfallgerecl-iiigkeii" 
dooi- ioepascing ran vage begrippen. Volgens Barendrechd. dient reclzlspraak proyramma- 
bsch te opereren op een wwjze d ~ e  wergelqkbaiur rs met hoe wetenschap volgens Popper en 
Lakatos opereert De rechter wordt daarmee tot een qtiasi-onderzoeker en een quasi- 
wckgever. Sares~drecht kent geen betelaenas toe aan rechtsfilosofische ol3vatti11gen ovei 
gerccl~righcid en Irij placl~t de wetgever, waarvan Ialj het staatsrechkel~k primaat mei 
onbkennt, IFI CBM overwegend passmcve, volgzari~e relafre te plaatsen ter7 opzecinte van de  
rechter te plaatsen. 

Mun Iciil~ek op Bnrandrecllt betreft niet zijn bezwaren tegen een vom? van rechtsvindiirg 
waarby geer1 Jijin meer re ontdekken val1 111 dc rechtspraak. Dlt kan echter gezien wrizdeii 
als Ilet rescrltaat van een verkeerd gebruik va11 vage normen, die julsI niet los Iran reci~ilsfi- 
losofisctr ~ n ~ ~ c l u t  in hun betekenis dienen te worden gel~ailteerd. Interessaid is dut Bar.ei.li- 
drecht aan het eir.iele van zijn boek ook verwijst naar Habermas' gespreksmodel, clax 
mogelijk nn~lnorid kan geven aan rechtvaardigluend, Dambij verwraarloosi 11'1 echter clar Ha- 
berrnas gereclztrgkleid in hel rindrvlducle geval met xiitslxiit als rcsultreat van een dlalogiisch 
proces FIet feit dat Barendrechl kiest voor een leeg rechtvaaird~gheidsbegi-lp iiraukt 
duidelijk dat 11lj nact uttgdat van een iriterne sameaihaj~g tussen democratie eiz een bepaalde 
~nhoicad van de reclztsidee Dit oiliderzoek gaat daar ~lvel vanurt. E-lel verolicBersilelt eer] 
zcrdniirgc irllenic sriancrilrahug lussein de notie mensenrecht ei? dernocsatne, dai de vraag iinni 

het pnnlaat van een van beicle in ~ ~ L ~ ~ C I P C  irrelevant is. 
De houdbaarlierd var1 deze voorondcrsielling wardl oridenzoclzt aan de 11and van IzeE begrip 
c~peiabattrhcid, ~Jtlt  111 eeir gespreksnzodel van gcckt corresporrdeerit met openheid !!ani 
publickc disc~issre. Ja@ 0pc111~~ld va11 gesprek Iioudt al op luet empirisch rriveau van hct 
alleclaagse gosprek eeia principlEIe erkenniiug in van menselijke tr i~heid en zvaarcliglieid 
D e ~ e  erkei~niizg ligt besloten in de vooronclcrstelllin~geri waarvan ieder ailt~jcl al moel iiitgaaii, 
om eei7 coiicrect 013 aiidcrlinge t~ersianclhoudi~~g gesichl gesprek te kunnen z1oeicn.i De7e 
vooroiaderstellirigciu zgn. aifivez~gllueid van dwaiig, toegnnkdijkhcid voor kritiek en 
oprechtl-ieiol 
De princiipiele crkenizirig vali rncnselijke vrijheid en wnardngherd IS de nlorcle kern vair de 
liotie ia.re~~seiire~lat cia tegelik de kern van ea i  op liet opei1 gesprck gebaseerde op~a t t r i~g  
van dennocnatic. D~i1 is de gso~idgedachte van dil onderzoek Dne gedachte ~iliaakt de tradg 
nam her priinaat van tnensenrecht bf rlc1a7ocrat~e in principe ~x~elevai~t.  



LB~agamde van deze gedachte \n:ardii de interne saiiierihang tussen iri~erascrrreeiril en democra- 
tie geanalyseerd Legen de  arbiergrond v a l  de oratwilikeling vnra de rrrodeme politieke 
filosofie (H-Iabibes, Locke, Rotisseau eni Kank), waarop P-lntaennas laeelt voortgeboux\$d. Bij 
hem komt de al in lael werk van Rcmusseam err Kant vcnnoede ~nlerne sm11eriYinng tussen 
izaea~senreclrt en democratie lot ~iitdru&ing in het iiomcirnef gelrillle van de irs?oPfinrrng vim 
piiblleke autonomie. 

Tn Izel &#-de hoofcistuk wordt beschreven Iioe Ilaber~nas u ~ t  de zdee van geltjkciorspror~ke- 
lijkc: private e11 piiblieke autonomie slap wo01 stap een systeen-i vmi su la~e~ t~eve  i-echte11 
heen gerecioizsfrueerd. Achtcreei~volgens. prnvate Iiandeliïigsvrijheld, assocratre-t~ri~lieden, 
reclrtsbescliemr~ig, polltiekc rechten ei1 tenslotte sociale rechten (w~nwai~der ook ccologi- 
sclne) Deze rechten zijn ~ i a o r ~ a a r d e n  d ~ e  bet mogelgk i ~ a k a l  hef saiilenleven cloor roclal 
I G ~ I ~ I C I - I ~  'te regeleiz. Net gaat dus om een recotlstr~1ctie vaii voorwaarden voor ilegitler-zr 
recht. I-let  gil deze voor&uarden die bet rn-iicro-sociale principe \iali olaeiz comlïmilicatic 
L I I L S S G ~ ~  gespreksparttzers (de zogenaamde "leefwereld"), repro duce rei^ op liet systeeiurirveaiu 
van een demoeratisclie sau~~enleviorg. In dl! verband wardl de sarneilharrg besproken van 
pnrrate en publ~eke autonomie met de reahteid van politreke ci~iiclit Gecoi~cludctvrcl weidt 
631 Iret recht voor rijn legitrrnileit er1 daarmee voor zij11 sociaal-i~~tegratie~itv ki~ichi 
rsirlciiidelijk aangewezen blijft op  de uitoefening va t  ptrblleke autorramiie door de reclals- 
grrioienr Omdat d c ~ e  ~rtloefening staat of \lalt ii-taet operibacirheid wordt narisluiteisd het 
opcnbaarbendsbegrmp  i ia der besproken. Dit leidt lof. een iIlustrallc van de annmerlgke 
kwcts't3ai1rheid van een cwilsequent op vrrjl~cid geonëtiteerde deiiiocrolische I eciatsordei~ing. 

Eru Iroe staal B-iet niet openbaarheid en gesprek lil dc rcchtszaall Ulitgasiildc vaia de ~rlee dal 
open cainiizun~catie in rechte mogelijk is, wordt gearialyseercl wat dit van de rcclaicr tergt. 
In de eerste plaats zou het betekenen dat hoewel de partijen zich wcclal rinctruiineniteel en 
slrategisch zullen opslelleil, de rechter zich niet allecsi co~mmunicalicf ten opzichte va11 hen 
diem~t te gedragen, rnirar heli tot een overeenkomstige Irouding rz-uoet pogen te brengen I-Iet 
~i~zplicccrC ook dat waar wet er! gercchtigheiidsoondeel nick mei elkaar. iri ovcreci~stcnniniiui;g 
zijn te bre~igc~i, dc i-eclider daarvan geen gehelm riroet maken. Vercler zal de rechter moeteli 
posen am het geiecliingheidsgcvocl van partijen, dat t+celaJ gcorieiatecrd is op de l eehe -  
r-cld, (e rcla~reir  aan de gerechtigJ~cidsudee op systeen~nweatl I-lij vorm1 als hei ware ccn 
' ~ S F . L Y ~  ~ Z I S C ~ P I  beide Maar dit veronderstelt uitci-aai-d dal de kloof iilderdaaci te overbnsygetl 
is Qua heuristusche methode ~mpluceert dat dat de rechtei. Iri. stael moel x ~ n  oiii een 
coircreet vraagstuk zowel wuzwiuit het perspectief van ieder van de parlijen als dat van her 
rech~ssysrcerr-r waar te iIemen. Dil worclt in nawolging van W a n  der Bi~rg (J99J) "a1138r- 
tijdrghcid" genoemd Een rcchtcr mact derhalve goed kutinen cornm~iniccreii, cen goed 
onitwikkeld reclatsgevocl U~ehbietz en pro en contra curen~n~ichlig kunii~en a~wegcn. Genoemde 
sccl-tterlijkc deugden carresponderei~ duidelijk met ~ i 1 . i  vaar waarheiid, recll.itv:+iitdugl~eiii en 
oprechtl~eld, de drie esseirtraliai van I3aibennas con~marnicaíicve ialinr-ialiileit. Maar liet is 
u~og  nlei d~~idelijk hoe dcre rcclirerl~jke olieiiil-reid vertaald knin warden In ccil ~oriceliit vit11 
j titidisclie alpartijdrgheid. 

i9co vrerde luoofdstuk bcgint met dc  vaststcllii~g dat i-labcrrnas de .*raag naar  ~urtdrscl-ie 
aipart~diglicid niet bcant~voord Ireciit vanuit hen gcspreksnzudel. 



Hij heefì Lijin stellsrig heireffende de gelgkocarspronkelii~kheid wan prlivate en publieke 
auton~omle alleen lilrgewcrkt met het oog op een democrahetheor~e, dai I W ~  zeggen een 
theorie van palreiekc alpailijdugheid, nlel als rechkvrndingsthe~irse~ Vaor een rechtsvin- 
dingsitheonc 1s hct niet voldoende te latm zien dat priwatc en publaeke autonomie e lba r  
veronderstellen. Vai1uil het perspeetaef van het individu is pnwate autonom~c niet noodza- 
kelrjkenvijs gericl-it op partielpatic: aan her politieke debat Jntegendcel het IS prinaam cera 
recht am hei eigen ieven te lelden zoals het een ieder goeddunkt l-leeft ppnwate autonomli. 
nlettemln ook nog een ~rwlerlgke relatre tol publieke autonormie, de j~indisch-maatscha~~pe- 
Iqke posltrc wan de inei.is7 

Onl clle vraag te beai~twoarclen wordt ecrst nagegam of andere theorieen van politieke 
alpartijdiglield d m  die v a l  Habcrmas wte!!rni.l.it ook suggesties bevatten voor een theo-iic 
va17 alpartijclige recl?iuvinding. In het bijzoi~der de theorie van Van der Burg, aan wie lact 
begrip ""alpaflnjdiglieid'" ontloend is, komt daarvoor in aanmerking. Met EIabesmas 
arg~lrnei~terel~d tegen een abstracte opvatting van onpartijdigheid zoals nuen dne bijvoor- 
beeld bij Rawls aantreft, heefi Van der Burg de volgende eisen aan politieke alpartipdig- 
lueid verbonden: paslicipatie vaau 21111: betrakkenera, het aarrgevcn van de ponden en de zin 
van beslissingen, reflectie op de uitvoerl.rmrheid e m m  cn afweging va11 de gcvolgcn van 
de beslissing voor de verschillende erbij betrokken groepen rnenscn. Van dcr Burg ziet dit 
als ~tavuliing van Dworkiias rdee van "'equal coi.icern and rcspect'hal fiinclamentele iiorin 
van een derulosraaischc samenleving Hoewel dit beginsel zich ook leent voor oium~ddellqke 
toepassing op recl-itcrlijke snlparlljdigheld, waarvoor Dworkln Iaer dan ook in eerste tnslarrhe 
l-iceli ontwikkclcl, raakt daarb~j Hal~ermas' ideaal van de vrrjwil lige acceptatie vaii dc 
beslissing uit hei viller. 

Als twee bniggcïl tussen private al publieke autonomie en daannec naar ecii begrip \!ani 
jurldrsche a l l ~ u t ~ j d ~ g h c ~ d  d ~ e i ~ e n  opnaerkingeil van Van Roemund ct1 Holtmaat Vhmi 
Roem~und meent dut met Hal-JenmasVcaraktertsenng van hei democratisch tliscoiurs als ecar 
"debat tussen vreemdefl'" ddre ""a~ieiu van geweld" een clkaar daarb~j ook Iict recht 
tockenneri "vrecmdeiz VODP. elkaar :e Ibllijvei~'" in feire nel als ["ij Luhmann aan reclib cei1 
niet 111 b~r1111eii V Z Z ~  co~limi~~i~saiieve ralloi~rrliteit te Ircgrqpen fxiiictioiricel karaktei waiilit 
loegckend. Ons inuzieras gccfl I-lalsennas aldiis echter juist de mogelijkheid aan dc sysiec-il- 
weicld eliscilirslcf l c  rcslaterci~ aan de Iccfwereld Haltmaats kntiek belrefl sl ïr~plist~aclac 
dicliotamicëri in liet recht, ~ o a l s  die tusscii recht en bel.loefte. Ecn en hctzclfde rcclil kan 
ecl~ter meerdere 1Wtic~tcs tcgeltjkertqrl hcbbeli. functies die iloveridien onderlrnj gcrelaiceril 
kilii2nen zrj n 

Vcrvolgctic wordcia vx-rjiixrrrd trolrw en zorg als drie beglriselen vala rechtens Irel.ioorlrj~k 
11andi-ilei-i iifgcle~d u i l  het openu gesprck, gekoppeld aan de natte van alpartijdigheid In hel 
vr~j!ieadcbegiip koinit de aai1 het moderne weslel-se recht teli grondslag liggende idce van de 
r;u.lecl~eve auitoi~omnic ?rat iiitdrukk~ny. De imorelc dlimensie van ds  vrijheidcldee wardn sis 
Iciíìend beginsel VR12 van rcclitcns behoorlilk Irarideleïi gelmplicecrd door de acccptatic van? 
clc aiader nD ander in liel riiodel kxall Eler opet~ gesprek. Het begrip tro~iw als p i ~ ~ s  van de 
vrljbicid is cle nor117atleve uitcllnikking van de weder71.jdds; gelrondenlïcnd aan de criteri~] 
tlzeorctisclae ei1 psrzkiisclae rationaliteit. 





het Icrsc echtsche~dingsverbod. Omgekeerd kan vreemd echitschendingsrecht in veel niinrere 
mate worden getolereerd als "openbare orde'\n hcl hcht van drie beginselen van rneiise1.r- 
recht wordt geziten. Weliswaar is volgens Stnkwerda (1991) door de HR s~nds  l973 ecn 
meer tolerante houding aangenomen, maar aan het Nederlandse echtscheidingsrecht wordt 
volgena Iiem inog steeds leveel export-waarde toegekend De drie beginselen w a n  mensen- 
recht zijn ook nuttig voor de beoordeling van de vraag of er een relatie met de Nederlaiid- 
se rechtsorde bestaat. De funclaineritele rnerrsemechten vormen de zogenaaande "biiiren- 
grens'" wan onze rechtsorde, zoais geïleillustreerd wordt. aan de hand van de zaak SoeringiYK 
(Europese I-Iof 7 jul i  1989, NJ 1990, 158, m.n. Alkerna), waarin de Britse regering zich 
ten onrechte niet verantwoordelijk wilde achten voor een eveilhiele veroordelirig tot de 
doodstraf van Socring n a  ~iutlevenng azm de Verenigde Staten. Maar ook het omgekeerde, 
een terugdringing var1 de zogenamde "bimengrens'Qaaiii worden bepleit In het licht van 
de drie beginselen va11 mensenrecht. Deze pilellen immers voor ruume erkeirriing van 
vreemd recht zoals bepaald door de keuzevrijherd van paflijen als dc eigen rechtsarde van 
de rcchter niet serieus in gevaar is. 

Iir het ze~cje Iroofdolstuk is clc bclekenis van het begrip "openbare orde" i12 Rei pnvaa~rechn 
aan rle orde. Volgeris het oude BW had een overeenkomst dne qua inhoud of strekking i11 

"strijd naet de opeiibare orde ei1 goede *eden" was, een "ongeoorloofde oorzaak" I-ieb 
hcgrip ongeoorloofde oorzaak komt in het nieuwe BW nlict meer voor. Daar siaai eclrter 
tegenover dat volgens art. 3.40 UW Lhairs bij alle rechtsl-iaiideJingen. de "opiemibare orde en 
gocde zedeir'~ercspccteerd dicr?ien te worden. 

De relevantie van de dric begnnseleru val  nmenseiirecht zljn cenuowdig te allus!rereir rrnn de 
hmd wan belangrijke bepalingen vrin1 ons verrnogensrcclit 111 feite Lijn rnljai drie beginselen 
van imensenreclil al rn de clissertatie van idieuweilhujs (19713) grotendeels geideiitificeerd 
als de drie beginseleri van het coritrricteiuecI.it. Wieuweillauisbutonom~e- en vertrouwcns2lc- 
ginsel correspondeert duidolijk niet de begrippen vrijlleid en tro~ltv. Zij11 derde beginsel, 
het causa-beginsel, geeft urtdrwkkiiig aan de verbonded~cicl van de prestaties van ~ B I - L I J C I I  

in het licht vaii liiet doel van de overeenkomst, dat niet alleen een aangelegenheid van 
~ ~ ~ ~ r t i j e i i  IS, Inaar dat bcperkt. wordt door hel. algcinecri bolang. Met causa-beginisel corrcs- 
poncleert dus mct het zorg-begirisel. 

Cexnnlyseerd worcll hoe in liet cairtracterirecI11 de drhe begiaisclen vair iiicnsei~rech! 
doorwerkeir i11 de brgrippen "'gocde Iroliw", ' ~ ~ d ~ l i ~ k l i ~ i d  en billijkhie~d" e12 (conlract~~eie) 
"'zorgv~lldiyl~eid" ninl de prcctiiilraclne0c - ei1 clc niitvoeringsfase. E-lel begnppenpuu 
"opentrare orde en goede redcn'VheeR belrekking op de zargvwXd~glliieieiI jcgeiis de sai~icnic- 
ving tcn t~jcle van het slrinten van de overeesikon~si, waarlal] ook de waardeii vrijheid en 
kouw in Eiet geding Ertini~en znjn. 

lil het zct\~criii~, l~zooftlstuk is Jael pliblickreclit aan de orde. Wet eerste t!lcma betreft (de 
polltieLc velenigingsviijLicn1. De I-iicrorisclie ontwiikkeling laai enerz~~clc een ctceds sterkeie 
orzentatie op de iireöisei~reclrten zien als criterlt~rn voor het cventiiele verbodeir kiirdkter va11 
eeii polllicke vereohgiiig. Daarbij psist dat sinads 19776 niet nieer iedere str~rd~gl~cad [net !rei. 
recht vanr tluel of \ucrkzaamlieden vm een polilicke wereailigilig voldoende reden is deze ,11c 
~~erbodcn te beschouwen 



Bo.ifendle11 manrfesteert zich de mxre? afivmende ais opleggenclie, rechts23escli1en~1e~~de 
opvatting van 11et begrip openbare orde in hel feil dat thans iijigevolge m. 2.20 BW de 
rechtbank een politieke vereniging tijdens de procedure de gelegcriheld mug geven zij11 
statuten zo aan Ce passen dat deze niet langer i11 strijd geacht kuniieix worden met de 
upenenbare arde en de goede zeden. 

lJer tweede blierna wordt gevoimd door de dlgemerie bcginiselen var1 bet~oorlyk besluui. 
Deze hebben ih1slorisc1.i gezien vooral betrekking op de betrozi\vbaarl~eid eali de zorgvirldig- 
held van l1d bestuur. Pas ~n lief kader wan de AWB is ook de besctrernïilïg va7 dc 
pracediui-eile aritonomle van de burger i-neer op de voorgrond komen te stam. Betoogcl 
wfordr dat Van Gervetzs stelling (1983) dat de abbb gezien kunileii worden als '~izttvexk~ns 
van algemene heginselen van (reclitens) behoorlilik Ihzrridelcn, iegeil tic aclrtcrgtoz~d van de 
drie begirzseíeil val1 mensenrecht goed bestaiad rs tegen de k~rtiek WUI riklicolal 11990) 

Mei derde illuerna is het polutiereclztelijk begriip opeiibdire ordc Vm den Metiie11 (1993) hert.fl 
betoogcl dal dit bvtrckkniag heel1 op de bcwcg~i igsvr - l j l  ct1 slechts iiudnrcct op dir 
geestclgke c11 Iichainclqke iil!egitemt alsmede op de vrijheid va1.i rnar i i~gsu~~i~ig  N a x  mljn 
mening getuigt deze visie op een gebrek aan besef vat1 de innerlijke vr;i)sur~clenlileid vaia de 
drie begiauselci~ wan meiisenrecht. Een al te vergaande bcl~~e~iigsvrijExe~d kan imrncrs ccn 
bedreiging von-iieil van de asidese genoemde vrijheden. 

Het wierde en laatste thema valt het zcver~de hoofdsilrtk is de betekenis van upel-ibaie orde 
in het strafrecht. T c w i j l  de overtredingen tegen dc opeilbare ordc ei1 goede zederi iiogal 
lilclerogeen van aard zijn, geldt voor de misdrijven ar:der die tlaeliiei dat zc duiclel~jk niei 
alleen betrekkiiig liebben op de opcnbarc niamtc, liadar ook up de private vrlilheld ei1 de 
irzciiselijke waardigheid. Deze laatste is nag betrekkelijk secent versterkt liiet bcgaliiiigera 
genchl op de  bestraffing vali discrniniriaric. De strijd rond de pldaís van de vcrd;icl~te iir 1x3 
strafpi-ocesrecli'k tenslotte, Iaat zlch Iieel 11vcI interpreteren als een strijd oni de opcrrlieici van 
het gesprek bil de stsafrecliter Hel begirrp trouw kan een brugfttrickie vcrvirllen tussen de 
bescl~cn-niii~g I an cic vadaclitc en de zorg voor eeir adequate strafi~ervokgniig 

I i i  her trrhrufe hoofdsti~k q 1 7  aspecten van hel vnlltcnrcchi ad11 clc ordc De rilec Y ~ I I  cle 
iiairierl~jke sannc~rhang van dc drie hcginselcrl varr nrernsenrecht IS tiï oves-ee~i~icmr-ni~~g incl 
de VN-doctnne van de andeelbaatlne~d van de rnensonrechlcnii. De eilcarline icot~iwiiklccPing en 
differcntlatre van laatstgenoeniiden inaak1 dc vraag liaar Brwn ondcrlingc verlioud~ng eciilcr 
nrrvernlijdelijk. Deze vraag wordt lael-iazldeld in verband inel de plaats vain dc  vr~j8acid van 
geweten De oi?tw~kkellrnizg varr de rnensenreclltcn kan wurclei? gczlen als cc11 piuccs v8n 
dzffeselutmatic vaal een aanvankclijk zuiver selrgieus opgevatte vri~helicl van geweiiera in hel 
kader z1ili-1 eeiz op wcder~ljdse: tolerantne cii vreed~ane  oililgang gerichtc samenlcvirrg 
T'cgcila\es. Vei-ine~~len (1989, 1992) hardt wercledigd dat d e  ruiicbre van dc gcwetens- 
\ i r i j i~e id  als niocder van tle menserirechten nog met  is tiitgcput 'v'ernrctilenc *-lrgui~-icnl 
daarvoor is diil de  gewelensvrij!ueid oeverloos is ei? iederc heperkrng wclil rircirscni.echtei~ 
sou kunnen ondermili-ien. Leriiìe~ilcuis argumentatie in d i t  verband voor een 11wt Z I J ~ I  

cip~atling s[rokendt: interpretntle van art 9 EVRM, wordt door mij bestreden. Wei~iculens 
a~agst voor oeverloosheid 1s verwant met de krees del sociale recliteii onnlogcl~lc 111 te 
Ic~ssen verplichtiiiagen voor de overlreid zaudcn kunnen sclaeppcn. 



ln her licht van de innmYyke sennenhang v m  de dne beginselen wan mensauecht I q h  deze 
wees echter in pritlcipe ongefundeerd. Waar imniers de zorgplicht van de omahcd zo 
eci~~ijdiig LOU warden opgevat, zouden de: vrijheid van hef in~drvidu en de betl-ouwbaarherd 
van de relaties tussen de burgers onderling en tussen burgers en staat worden ondermqnd. 
Gegeven mrjn visie hierop, verwerp ik dan ook de t%leoine volgens welke er een principieel 
on~dersclreid is te maken tussen klassieke en sociale pondreehteri alsmede tussen dc 
negatieve e11 de positieve verplichtingen vaiï de overheid in verband met de rnei~senrech- 
term. De jui~tc,  maar verkeerd bcgrepen grondslag van dtl door rilij bekrlbseerde onder- 
scheld, ns dat dc rndiwiduele vrillieid steeds heb Lietgangsimunt dient te zgn Maai voor eal  
pnncipreel ondcrscl~c~d is nietlemjn geen plaats, omdat trouw en zora steeds In het licht 
van hun, posatieve Elijdrage aan de vrijheid als maatschappelijk belang moeten worden 
beï.rcn. Dil wordt gelllustreerd aan de hand van al. 137e Sr waarin de persvrij81eld nn 
relatie tot kct discrimunatieverbod aan de orde IS in het begrip "zakelijke ber~cl~tgeving" 
FTler warclt weer cle bemiddelende, op "'lrau~hi" gerichte functie van lict betrap 'bppeiibare 
o rclc'bliair gclro fien 

De inraerlijkc samenl.iang vaui de drie beginselen van mei~senrecht manifesteert zrcll-i ook in 
laei kader van het EG-recht. Sleygcr (1994), dne Werineulens onnderscheid trassen klalass~rikil 
en socralc grondrechten accepteert, heeft betoogd dat het beginsel van de gelijke belcaii~ing 
voor gc l~ jk  werk voor rnaliiqen en vrouwen, geen sociaal grondrecht is, nzaar ~;eiisiso~ï-~ ecn 
toepassang van het klass~eke gclIjki~eidsbieginsel. Dit is een voorbeeld van dicholoi-rr~scl~ 
del.iken. Waar immers het geli~kheadsbcginsel door de vrije markt in onvoldoende niate 
wordt gerealrseerd, ka11 hel begi~~sel  als hct tevens sociaalreclitel~k wordt opgcvat tlc 
oveihe~d legniimercn bu het nemen van aanvullende maatregelen om het princape beicr ie 
waarborgen. Omgekeerd besctroiiwl Sieyger het recht op een veilige en gezonde a:bettls- 
plaats als een sociaal grondrecht en nelel als een menseinrecht. Dit recht is echter eeir clalect 
uitvloeisel van het recl-it op Iicl-imelijke integriteit Ook hier geldt dat ]>el kéii het a:~dei 
triel uitsluit. Stcygers bie~waren tegen sociale grondrechten zijn warui polifileka aarcl. Zij 
vreest dat ze een anti-denro~ratisc1-i effect kci~iiiien hebbeil. Wij daarentegen zijn juist bang 
dat dc staat livel eens tc nitzchtig zou kunnen worden als zijn reclit op nrzprqpeii niet 
gcisnsceid is op de  bcschermizig van ~i~enseiilrechicti. 

licl GG-rcclai 1s ook var1 bclairg irr verband traer het begrip "openbare orde". SLeygers 
diclôotoii~ic V R ~  n~ea~sex~rechtc~~ en sociale rcchten is voaral wan belang in verband met dc 
gclqjkstelliilg van EG-migralrten die geen EG-onder dan ei^ zGn. Lict is cchter niel iiodig 
diznrtoc cen recl.rtstreeks beroep op de nzerasriiirechtcn te cloen. De i n t e q ~ r e ~ i ~ t ~ e  van Iïcl 
begrip "apenhare ordcabu/lina ar1 48 lid 3 viui het EG-verdrag gettilgt van ccii luist bcgrip 

ai1 de nlgeiiicne iiizclbaarhend van liel bcgrip, alsn-iede van de lilinerlijkc samci~laan~g zdn 

de iilcrisenreclilen legen de achtergrond vali de bcgiiiiselezi van menscnrecl-it 

In hei aïslu~teiida ricg~srde I-ioofclsituk \vardl gccoireliideerd dat de stellingen vruclrtbaar z-jrr 
gebleken. 1Su:trop aansluiteizd wordt nog aandaclit besreecl aan het begrip "alg~arlijd~glieid"" 
l arwi j l  Liet t i l  Irci slra~proccmccht de daar heersende problematiek goed reflecteert, begliii 
!iet in Yrct best~iii;sprocesrec11t meer op dc troorgroind te areden. 111 liet ipr lijkt itieer ruimte 
te holmaen voor de private nutol?ornle, t e n q l  deze rn het pszvaatrecht juist terecht. beperk! is 
waor macl1isongcl~jklreic1 i i i  de weg zou kiiiiircn stam aan aa8part1jdig!ieid. 



Tee~slwtte getuigt de nog veelal hi-erse~~ds; ~ d e e  van cel1 prlnciplc-cl oriderschcid iussrii 
klassicke era sc~cnele grurudreckuten vain een \ierkeercl begnp v a l  u?~ilpa~tqdigllneid 

Dan keren M'IJ I I O ~  eerzs terug iiaar het tiveede Gecriruidenberg-arrest lin Ilex liclar van de 
drrc beg~rsselen van rnense~vircht is Izet niet inoeilljk aan te Iwi1c.n clat zamrder iurn hieaorde- 
iing ir ,  con~reto  geen rechtvnardige beslzscing in het gegcevcii geval niiogclnjk is Blct 
Andicmse Hof, dat deze beoordeling wc1 gal,  steunde terecht het beroep vdn de kapeltidn 
op ast. 9 E\iRM. 

Dc da~c begliiselen \:rijl-is;id, Iroriw til zorg LLJII LCZ hui) inncrltjke s~irienliailg te besclao\iwcii 
31s rlemeniiatii-r begrilseleii~ \iali nizensetireclit oindat zc de 111ecst basale liiorcle aspecten v,an 
recl~ierzs belroorl~jk lz-i~dcleii iin iodeie le~l~tsarde  oi~i~iatten. 




