
Het lijkt aannemelijk dat het specifieke karakter van het belastingrecht aanlei-
ding geeft tot terughoudendheid bij het aannemen van ongeschreven rechts-
plichten voor de juridische underdog. Hoewel ik geen kenner ben van het gebied,
is mijn indruk dat traditioneel een legistisch geïnterpreteerd legaliteitsbeginsel
daar een grotere rol speelt dan op andere rechtsgebieden, het strafrecht niet uit-
gezonderd. Daarbij lijkt het idee dat belastingheffing diefstal is behalve als het is
gebaseerd op een door onze volksvertegenwoordigers ondubbelzinnig aanvaarde
wettelijke rechtsregels een belangrijker leidmotief te zijn dan het idee dat juridi-
sche asymmetrie in een rechtsbetrekking verhindert dat ongeschreven rechts-
plichten kunnen worden toegeschreven aan de belastingplichtige.
Ik heb op deze gronden mijn bedenkingen of het fenomeen van de juridische
asymmetrie in de rechtsbetrekking tussen overheid en belastingplichtige wel de
juiste verklaringsgrond is voor het feit dat in het belastingrecht niet snel voor de
burger nadelige ongeschreven rechtsplichten mogen worden aangenomen.
Hoe dit ook zij, het boek Rechtsbetrekking en rechtsbeginselen in het belastingrecht
biedt een fraaie en in veel opzichten ook geslaagde poging om het geheel van
rechtsbetrekkingen in een heldere en handzame theorie onder te brengen. Het
nodigt uit tot het analyseren van rechtsbetrekkingen op uiteenlopende rechtsge-
bieden en draagt bij aan het doorgronden van de verschillen die er op die gebie-
den bestaan in de verhouding tussen geschreven en ongeschreven recht.

P. Rijpkema (Utrecht)

François Ost, Le Temps du Droit, Parijs: Editions Odile Jacob 1999, 376 p.

In deze studie over de verhouding tussen recht en tijd verdeelt François Ost, de
Brusselse rechtsfilosoof, zijn stof in vier afdelingen. Zijn uitgangspunt is dat het
recht zowel verbonden is met de tijd als zich daarvan losmaakt. Omdat de tijde-
lijkheid zowel een dimensie naar het verleden heeft als naar de toekomst, heeft
hij de volgende vier hoofdstukken ontworpen: 1) Herinnering, de verbinding
met het verleden, 2) Vergeving, het loslaten van het verleden, 3) Belofte, het vast-
leggen van de toekomst en 4) Ter discussie stellen, het losmaken van de toe-
komst.
Het boek berust op drie centrale aannames. De schrijver beschouwt tijd als een
sociale constructie en hij benadert het recht vanuit de functie die het heeft om
menselijk samenleven mogelijk te maken. In de derde plaats bestaat er een dia-
lectische interactie tussen recht en tijd.
Ik geef in grote lijnen de inhoud van het boek weer. Dit kan niet meer zijn dan
een zeer ruwe schets, die in geen enkel opzicht recht doet aan de rijkdom van
Osts materiaal.
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In het eerste hoofdstuk schetst Ost het grote belang van de herinnering en de
geschiedenis voor het recht. Hier staat het recht tegenover de natuurlijke geneigd-
heid van de mens om te vergeten. Hij onderscheidt de volgende vormen in de tijd
van de herinnering: de inaugurele tijd van de oorsprong van de staat, de tijd van de
‘longue duree’ van de traditie, de chronologische tijd van de geschiedenis der eve-
nementen en de tijdloze tijd van de constanten in het recht. Ik licht er ter illustra-
tie enige sprekende voorbeelden uit. De conserverende kracht van het recht is
bekend en de wijsheid van eeuwen die er in is opgetast spreekt velen aan. Maar
ook onrecht uit het verleden mag niet vergeten worden en het opsporen en straf-
fen van in het verleden begane misdrijven vormen een wezenskenmerk van
publieke rechtvaardigheid. De herinnering aan het leed van vroeger moet levend
worden gehouden, opdat er van geleerd kan worden. Ost laat ook zien hoe het
gezamenlijk beleven van een schokkende gebeurtenis uit het verleden, kan leiden
tot saamhorigheid en bevestiging van de eigen identiteit van een volk (bijvoor-
beeld de witte marsen in België in 1996). Hij gaat ook in op de fundamentele (tijd-
loze?) mensenrechten en de verworven rechten.
Het tweede hoofdstuk over vergeving en het loslaten van het verleden opent met
een beschrijving van de Waarheidscommissie in Zuid-Afrika, en de behandeling
van de zaak Pinochet door de Engelse House of Lords. Hoe kan voorkomen worden
dat het verleden het heden blijvend vergiftigt en menselijk samenleven onmoge-
lijk maakt? De gemaakte fouten zijn onvergeeflijk, maar het verleden mag geen
kerker worden waarin het heden wordt gevangen. Hier komen onder andere de
bevrijdende verjaring en de amnestie aan de orde. Ost laat zich ook inspireren door
Hanna Arendts visie op vergeving als voorwaarde om te kunnen voortbestaan.
Beloftes als mogelijkheid om de toekomst vast te leggen zijn het onderwerp van
het derde hoofdstuk. De moderne tijd is toekomstgericht, en beloftes doen over
toekomstige verplichtingen nemen daarin een belangrijke plaats in, getuige de
toegenomen bereidheid om schulden en kredieten aan te gaan. Denk aan de
beloftes over de toekomst van het behoud van de aarde, zoals die gedaan werden
op de wereldtop in Rio de Janeiro. De mogelijkheden om contracten af te sluiten
zijn vrijwel onbegrensd.
Hoofdstuk vier gaat over het op lossen schroeven zetten, het onzeker maken van
de toekomst. In de moderne samenleving kan alles radicaal ter discussie (in
Frage) worden gesteld. Institutionele inbedding van kritiek op de status quo is
een belangrijke voorwaarde om emancipatoire krachten te ontketenen. De
wetenschap en de kapitalistische productiewijze zijn de duidelijkste voorbeel-
den van processen van voortdurende creatieve destructie. De verzorgingsstaat
wordt meer en meer een risicomaatschappij. Alle instituties staan der discussie
of zijn in verval, waaronder het gezin en de plaats van de arbeid. Democratische
processen maken de kritiek als het ware permanent.
François Ost heeft een fantastisch boek geschreven. Dit werk is naar mijn smaak
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rechtsfilosofie op zijn best. Hij slaagt er in om de lezer mee te slepen naar de
klassieke mythologie en filosofie waarin al heel veel verstandige dingen over
tijd en recht zijn gezegd. Maar tegelijkertijd weet hij steeds een aansprekende
overgang te maken naar de actualiteit. Ost laat zien hoe de vier categorieën
steeds hun eigen legitieme plaats opeisen en ervoor zorgen dat normatieve juri-
dische debatten spannend blijven. Wanneer moet het recht vasthouden aan de
aloude waarden van weleer, wanneer is er ruimte voor vernieuwing en bevrij-
dende kritiek? Onder welke omstandigheden bindt het gegeven woord en wan-
neer is vergeving een passend middel om samen een nieuwe toekomst op te
bouwen? Ost stelt ons in staat om tal van actuele kwesties te zien als variaties op
bekende thema’s en te doordenken in het licht van de vier dimensies die hij
voorstelt.
Het is geen makkelijk boek, en bovendien in zeer geleerd Frans wetenschappe-
lijk proza geschreven. Het valt bovendien niet altijd mee de schrijver te volgen in
zijn talrijke terzijdes en zijn subtiele en wendbare taalgebruik dwingt steeds tot
herlezen. Maar het loont uiteindelijk zeer de moeite om Ost te volgen in zijn
tocht door het omvangrijke materiaal en zijn indringende analyses tot je door te
laten dringen.
De originele benadering van Ost inspireert om verder na te denken over uiteen-
lopende kwesties als Waarheidscommissies, het terugbetalen van oude schul-
den (geroofde oorlogsschatten, slavernij), de grenzen van de postmoderne kri-
tiek die alle waarden op losse schroeven zet en de grenzen van de maakbare
samenleving. En dat allemaal als oogst van één boek! Dit is een klassiek filosofi-
sche studie met zeggingskracht voor de aanpak van enige vraagstukken waar-
mee onze samenleving, die pretendeert een rechtsstaat te zijn, worstelt.

N.J.H. Huls (Rotterdam/Leiden)

Edwige Burg, The Model of Principles. The quest for rationality in the implementa-
tion of conflicting principles (diss. Amsterdam UvA), Amsterdam: Universiteit van
Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid 2000, 192 p.

Als we het aantal publicaties overzien dat in ons land over de rechtsvin-
dingstheorie van Ronald Dworkin is verschenen, lijkt de stelling gerecht-
vaardigd dat deze theorie hier ten lande de status van paradigma heeft verwor-
ven. Nu wil dit laatste niet zeggen dat Dworkins theorie alle problemen zou
hebben opgelost; en evenmin dat men het in alle opzichten met hem eens is.
Wat zijn theorie tot paradigma maakt, is dat men zijn behandeling van de
rechtsvinding zo overtuigend vindt dat zijn theorie het model of uitgangspunt is
geworden van verder rechtsfilosofisch onderzoek en debat. Daarmee kom ik op
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