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‘Uw wens is mijn bevel’
Inleiding en verantwoording

I.1  Drie arresten
Dit proefschrift is het resultaat van verwondering over drie redelijk recente 
arresten van de Hoge Raad: het Arbeidskostenforfait-arrest, het Waterpakt-arrest 
en het SGP-arrest.1 Alle drie hebben ze betrekking op het wetgevingsinitiatief 
van de formele wetgever – de vraag of een wet tot stand moet worden gebracht – 
maar ze lijken elkaar tegen te spreken. 

In het Arbeidskostenforfait-arrest uit 1999 constateert de Hoge Raad discriminatie 
in een fiscale regeling, maar acht hij het omwille van de grenzen van zijn 
rechtsvormende taak ongepast om meteen zelf in de zaak te voorzien. Deze 
figuur is het op termijn stellen van de wetgever gaan heten. De wetgever wordt 
geconfronteerd met een gebrek in een regeling, aangespoord daar iets aan te 
doen en gewaarschuwd dit niet te lang te laten duren. De gediscrimineerde, 
ondertussen, heeft wel gelijk maar wordt verder ledig heengezonden. In het 
Waterpakt-arrest uit 2003 gaat het weer om nalatigheid van wetgevende aard. 
Natuurorganisaties eisen dat de Staat wordt bevolen formele wetgeving tot 
stand te brengen die de Nitraatrichtlijn implementeert. De Hoge Raad wijst 
de vordering met een fundamentele redenering af. Het wetgevingsinitiatief, zo 
stelt het arrest, is voorwerp van politieke besluitvorming en moet dat blijven, 
zelfs wanneer vaststaat dat de wetgever een wet tot stand moet brengen. Dat is 
geen technische kwestie van burgerlijk procesrecht, maar heeft in de ogen van 
de Hoge Raad alles te maken met de constitutionele rol van de rechter: ruimte 
voor politieke besluitvorming respecteren. In het licht hiervan verbaast het dat 
de Hoge Raad een paar jaar later, in 2010, toch een heel eind meegaat met Clara 
Wichmann, het proefprocessenfonds dat procedeerde over de SGP. Inzet van 
die procedure was de vraag of de Staat, ter uitvoering van het Vrouwenverdrag, 
moet optreden tegen een politieke partij die om principiële redenen geen 
vrouwen kandidaat stelt. Bij de Hoge Raad is duidelijk dat optreden tegen de 
handelwijze van de SGP het vaststellen van formele wetgeving vereist. Een bevel 
wordt immers niet gegeven, omdat dat een wetgevingsbevel zou zijn.2 Maar 
van de in Waterpakt principieel geponeerde afzijdigheid ten opzichte van het 
wetgevingsinitiatief is veel minder te merken. De Hoge Raad constateert dat 
niets hem belet met een verklaring voor recht uit te spreken dat de handelwijze 
van de SGP niet kan worden aanvaard, dat de Staat er niet van had mogen afzien 
maatregelen te treffen en dat de Staat dus gehouden is alsnog op te treden. 

Het op termijn stellen van de wetgever mag kennelijk, dezelfde wetgever 
bevelen een wet tot stand te brengen is principieel onbestaanbaar maar voor 
recht verklaren dat er werk aan de winkel is voor de formele wetgever behoort 
dan weer wel tot de mogelijkheden. Dat verwonderde mij. 

1  De vindplaatsen van deze arresten, en van wat hierna beweerd wordt, staan in de hoofdtekst van  
 het proefschrift.
2  De term ‘wetgevingsbevel’ is, als ik het goed zie, afkomstig van Schugtens. Zie Schutens 2009.
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Daar komt nog bij dat regering en Tweede Kamer het SGP-arrest vrij dwingend 
bleken op te vatten, ondanks de afwijzing van het eigenlijke wetgevingsbevel. 
Kamerleden vroegen bezorgd wanneer er dwangsommen verbeurd zouden worden 
en de minister verdedigde zijn keuze om het oordeel van het EHRM af te wachten 
als een vorm van uitvoeren van het SGP-arrest. ‘Uitvoeren’ van een arrest en 
dwangsommen verbeuren behoren bij een bevel zoals dat nu juist niet gegeven 
was. De wetgever beschouwt – in dit geval, in ieder geval – de wens van de 
rechter als een bevel. Waarom kiest de wetgever in deze uitgelezen kans niet voor 
het in constitutionele kringen zo populaire idee van een dialoog tussen rechter 
en wetgever? En waarom doet de Hoge Raad zo moeilijk over het complete 
wetgevingsbevel, inclusief termijnen en dwangsommen, als de wetgever een 
verklaring voor recht ook al als een bevel oppakt?

I.2  Twee onderzoeksvragen
Tussen deze verwondering en dit proefschrift liggen twee vragen die het 
onderzoek structureren. De eerste vraag is gericht op de combinatie van de 
drie arresten. Hoe is de motivering van Waterpakt te begrijpen naast die van 
Arbeidskostenforfait en SGP? De natuurorganisaties zochten een bevel, maar kregen 
met een lesje fundamenteel staatsrecht te horen dat het wetgevingsinitiatief 
verboden politiek terrein was. De vrouwenorganisaties kregen evenmin hun 
gevraagde bevel. Toch deed de Hoge Raad met een verklaring voor recht 
zijn best het wetgevingsinitiatief zo beslissend mogelijk bij te sturen. En de 
belastingplichtige die procedeerde tegen fiscale discriminatie vroeg niet eens om 
een wetgevingsbevel. De eerste onderzoeksvraag luidt: spreken de arresten elkaar 
eenvoudig tegen en corrigeren ze elkaar misschien wel, of is er iets anders aan 
de hand? Deze vraag is hoofdzakelijk van analytische aard, gericht op verschillen 
en overeenkomsten. Welke verschillen zouden kunnen verklaren waarom het in 
Waterpakt gevraagde bevel te ver gaat, tegenover de in Arbeidskostenforfait en 
in SGP wel gebruikte manieren om de wetgever tot regelgeving te bewegen? En 
anderzijds: in hoeverre komt wat in Arbeidskostenforfait en SGP gebeurt overeen 
met wat in Waterpakt werd afgewezen? Kan in de eerste twee gevallen toch niet 
ook van (een soort) wetgevingsbevel worden gesproken?

De tweede onderzoeksvraag is normatief van aard en neemt enige afstand tot 
de jurisprudentie als rechtsbron: dwingt de door de Hoge Raad opgevoerde 
constitutionele rol van de rechter wel tot de stelligheid waarmee hij het 
wetgevingsbevel afwijst? De zeer kritische ontvangst van Waterpakt in de 
doctrine suggereert minst genomen dat daar wat op valt af te dingen. Deze 
tweede onderzoeksvraag veronderstelt een zelfstandige invulling van de 
constitutionele rol van de rechter, die normatief is en geschikt om de door 
de Hoge Raad gegeven motivering en de in de literatuur geleverde kritiek te 
beoordelen. Dat de rechter bijvoorbeeld niet op de stoel van de wetgever mag 
gaan zitten, is weliswaar normatief maar weinig bruikbaar om op het vraagstuk 
van het wetgevingsbevel toe te passen. Althans, niet op een verhelderende 
wijze. De tweede onderzoeksvraag heeft dus een voorvraag in zich: wat is, in dit 
verband, de juiste constitutionele rol van de rechter?
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I.3  Een onderzoeksopzet
De academische hoofdstructuur van dit proefschrift is het onderscheid tussen 
de ontwikkeling van een theoretisch kader in de hoofdstukken II en III en 
de toepassing van dit kader in de hoofdstukken IV, V en VI met casestudy’s 
naar de drie genoemde arresten. Binnen het theoretisch kader is hoofdstuk II 
meer toegesneden op de eerste, analytische vraag. Het hoofdstuk definieert 
wetgevingsplichten en zoekt in het onderscheid tussen een formeel en een 
materieel wetgevingsbevel een bruikbare benadering voor het verschil tussen 
de praktijk waarin de wens van de rechter het bevel is voor de wetgever en de 
stellige weigering van de Hoge Raad om in een executoriale verhouding met 
de formele wetgever te geraken. Hoofdstuk III bereidt het beantwoorden van 
de tweede, normatieve vraag voor door vanuit de rechtsstaat inhoud te geven 
aan de constitutionele rol van de rechter en argumenten voor of tegen het 
wetgevingsbevel te ontwikkelen. Daarbij zal aanvullend op de rechtsstaat ook 
gebruik worden gemaakt van andere concepten: de negative Gesetzgeber van 
Kelsen, het in de Amerikaanse literatuur ontwikkelde concept van public law 
litigation en de kritiek van Fuller daarop, vormen van dialoog tussen rechter en 
wetgever en de institutionele politiek van het bevelen. 

De hoofdstukken IV, V en VI zijn vervolgens casestudy’s naar de drie arresten. Het 
doel van deze casestudy’s is in de eerste plaats het inkaderen van de arresten 
in hun juridische en politieke context. In de tweede plaats zijn de casestudy’s 
toepassingen en verfijningen van het theoretisch kader: het beproeven 
van het onderscheid tussen een formeel en een materieel wetgevingsbevel 
en het nader uitwerken en inpassen van de argumenten voor en tegen het 
wetgevingsbevel. Daarbinnen heeft elke casestudy zijn eigen focus. Hoofdstuk 
IV, over Arbeidskostenforfait, gaat over de kern van het op termijn stellen van de 
wetgever: dreigen met rechterlijke rechtsvorming. Hoofdstuk V, over Waterpakt, 
vertelt het verhaal van het formele wetgevingsbevel. Hoofdstuk VI, over SGP, 
behandelt het ‘verklarend verplichten’ van de wetgever tegen de achtergrond van 
het soort procedures waarin dat ook de inzet van de eisers is. 

Hoofdstuk VII is een slotbeschouwing waarin de belangrijkste bevindingen van 
het onderzoek zijn verwerkt en een eigen standpunt wordt ingenomen. 

De focus van het onderzoek is gericht op de Hoge Raad. De hoofdlijn van het 
betoog verloopt via drie arresten van dit college: twee arresten van de civiele 
kamer en een arrest van de Belastingkamer. Van hieruit zal bij gelegenheden 
worden uitgeweken. In de eerste plaats naar jurisprudentie van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State en van andere bestuursrechtelijke 
colleges. Het strafrecht komt slechts incidenteel aan bod, hoewel de strafkamer 
de wetgever ook wel eens op termijn stelt. Maar dat is in zijn aard niet anders 
dan wat de belastingkamer doet, en wordt dus al besproken. Naast aanvullingen 
vanuit de jurisprudentie van andere colleges dan de Hoge Raad wordt ook 
gebruik gemaakt van Duits en Frans promotieonderzoek naar wetgevingsbevelen 
in Duitse, Franse en Belgische constitutionele rechtspraak, van Kelsens negative 
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Gesetzgeber, van het in de Amerikaanse literatuur ontwikkelde concept van 
public law litigation en van Britse en Canadese ervaringen met het idee van een 
constitutionele dialoog. Het gaat hier telkens om meer of minder intensieve 
uitstapjes, bedoeld om de hoofdlijn van het verhaal te verfijnen of te verhelderen 
en niet om volwaardige rechtsvergelijking. 

De Europese dimensie van het staatsrecht vereist uiteraard meer dan een 
uitstapje. In lijn met het op de rechter gerichte, institutionele perspectief 
waarin de onderzoeksvragen staan, is de Europese dimensie uitgewerkt rondom 
de mogelijkheden van het Hof van Justitie van de Europese Unie en van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens om een nationale regelgever te 
bevelen wetgeving tot stand te brengen. De meest natuurlijke plek om hun 
posities te bespreken is in de hoofdstukken V en VI. De casus van Waterpakt  
ging om de Europese Nitraatrichtlijn en is ook naar Luxemburg vertakt en de SGP 
heeft na het SGP-arrest haar heil nog in Straatsburg gezocht.

Het is mogelijk, dat in deze inleiding een zekere mate van associatief redeneren 
opvalt, of een misschien ongebruikelijk persoonlijke benadering van rechtspraak 
in het algemeen. Auteur en tekst delen deze eigenschappen. Ze zijn bewust in 
stand gelaten. 
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