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Hoofdstuk II

Formeel en materieel
Over wetgevingsplichten en wetgevingsbevelen

II.1 Inleiding
Een wetgevingsbevel van de civiele rechter vereist, zoals elk condemnatoir 
vonnis, het bestaan van een onderliggende wetgevingsplicht.3 Immers, 
alleen hij ‘die jegens een ander verplicht is iets te doen’ kan daartoe door 
de rechter worden veroordeeld.4 Andersom blijven uit het recht voortvloeiende 
verplichtingen die niet kunnen worden gehandhaafd met een rechterlijk bevel, 
of zelfs helemaal niet afdwingbaar zijn in rechte, wel juridische verplichtingen.5 
Dit hoofdstuk zal daarom eerst stil staan bij wetgevingsplichten (paragraaf II.2) 
en daarna bij wetgevingsbevelen (paragraaf II.3). Het hoofdstuk sluit af met 
een samenvattende conclusie (paragraaf II.4). 

II.2 Wetgevingsplichten en conformeringsplichten
Deze paragraaf analyseert wetgevingsplichten. Na een definitie van een 
‘typische’ wetgevingsplicht (II.2.1) volgt een bespreking van drie complicaties 
(II.2.2, II.2.4 en II.2.5). De complicaties ontstaan door situaties waarin een 
ambt verplicht is tot regelstelling zonder dat daar een typische wetgevingsplicht 
voor valt aan te wijzen. Tussendoor zal het bestaan van een algemene nationale 
conformeringsplicht aan hoger recht verdedigd worden (II.2.3). Een conclusie 
vat de resultaten van deze dogmatische benadering van wetgevingsplichten 
samen (II.2.6). 

II.2.1	 Typische	wetgevingsplichten
Een wetgevingsplicht is een juridisch bindende verplichting tot het vaststellen 
van algemeen verbindende voorschriften. Het vaststellen van algemeen 
verbindende voorschriften kan alleen op basis van een bevoegdheid daartoe. 
Wetgevingsplichten zijn imperatieve bevoegdheidsnormen.6 Het tot regelstelling 
bevoegde ambt is verplicht om van die bevoegdheid gebruik te maken. 

De verplichte ‘wetgeving’ ziet op het vaststellen van algemeen verbindende 
voorschriften, met inbegrip van de wijziging en de intrekking ervan. Daarbij 
haak ik aan bij de heersende opvatting ten aanzien van een algemeen verbindend 
voorschrift: extern werkende, algemene, bevoegd gegeven regels.7 In dit 
proefschrift ook wel verkort tot ‘regels’ of ‘wetgeving’. Dat een regelstellend ambt 
verplicht is van die bevoegdheid gebruik te maken, is, in ieder geval theoretisch, 
te onderscheiden van de vraag welke regels precies moeten worden vastgesteld, 
aangepast of ingetrokken. De mate waarin omschreven is wat het regelstellend 

3  Van Nispen 1978, p. 132. 
4  Artikel 3:296 BW. 
5  Van Ommeren 1996, p. 62-76.
6  Eijlander & Voermans 2000, p. 139-140.
7  Boon, Brouwer & Schilder 2005, p. 6-12; Belinfante/De Reede 2012, p. 130-131;  
 Koekkoek 2000, p. 403-404. Vgl. HR 10 juni 1919, NJ 1919/647 & 650 (Rogge);  
 HR 22 juni 2012, NJ 2012/397, LJN BW0393 (NEN-normen). 
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ambt moet doen, maakt de bevoegdheid meer of minder discretionair.8 Zolang 
het echter duidelijk is dat het om een verplichting tot regelstelling gaat, blijven 
het wetgevingsplichten. 

In de definitie van algemeen verbindende voorschriften is reeds voorzien in 
de eis dat deze alleen bevoegd kunnen worden gegeven. Het bestaan van een 
wetgevingsplicht veronderstelt dan ook de bevoegdheid van de normadressaat 
om de verplichte regels daadwerkelijk tot stand te brengen. Het is heel wel 
denkbaar dat een wetgevingsplicht gepaard gaat met een gelijktijdige toekenning 
of overdracht van wetgevende bevoegdheid. Noodzakelijk is dat niet. Het is ook 
voorstelbaar dat het tot regelstelling verplichte ambt reeds bevoegd was om 
dat te doen, of dat de norm die tot wetgeving verplicht afkomstig is van een 
ambt dat zelf niet bevoegd is om de vereiste wetgevende bevoegdheid over te 
dragen. 

Een duidelijk voorbeeld van een typische wetgevingsplicht is artikel 107 lid 2 
van de Grondwet: 

De wet stelt algemene regels van bestuursrecht vast. 
 
Dit soort formuleringen moet worden gelezen als een verplichting.9 De adressaat 
van deze verplichting is duidelijk, omdat de Grondwet een formeel wetsbegrip 
hanteert: een besluit van de regering en de Staten-Generaal gezamenlijk.10 Met 
‘algemene regels van bestuursrecht’ zijn algemeen verbindende voorschriften 
bedoeld, zodat duidelijk is dat de formele wetgever hier door de Grondwet verplicht 
wordt om wetgeving tot stand te brengen. Conform het legaliteitsbeginsel is 
voor het creëren van een wetgevingsplicht een grondslag in wet of Grondwet 
nodig.11 In casu wordt daaraan voldaan omdat het de Grondwet zelf is die de 
wetgevingsplicht creëert. 
 
Gemeenteraden zijn adressaat van een aantal wetgevingsplichten. Artikel 3.1 lid 
1 van de Wet ruimtelijke ordening begint zo:

De gemeenteraad stelt voor het gehele grondgebied van de  
gemeente een of meer bestemmingsplannen vast, waarbij ten be-
hoeve van een goede ruimtelijke ordening de bestemming van de in 
het plan begrepen grond wordt aangewezen en met het oog op die 
bestemming regels worden gegeven.

Het gaat hier in ieder geval deels om algemeen verbindende voorschriften,12 
zodat sprake is van een wetgevingsplicht. Een bevoegdheid tot het creëren van 
deze wetgevingsplicht is in dit geval in de Grondwet aan te wijzen: artikel 124 
lid 2 geeft de wetgever de bevoegdheid om van het gemeentebestuur ‘regeling 
te vorderen.’ 

8  Eijlander & Voermans p. 140-141.
9  Het voorschrift ‘draagt de wetgever op algemene regels van bestuursrecht vast te stellen’.  
 Kortmann 1987, p. 299.
10  Artikel 81 Grondwet; Boon, Brouwer & Schilder 2005, p. 6-12.
11  Van Ommeren 1996, met name hoofdstuk 5.
12  Theunissen & Zundert 2008, p. 21; Heringa e.a. 2012, p. 212.
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De Gemeentewet bevat zelf ook normen die wetgevingsplichten creëren. Artikel 
150 lid 1 luidt: 

De raad stelt een verordening vast waarin regels worden gesteld met 
betrekking tot de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij 
de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken.

Deze norm verplicht tot het vaststellen van een inspraakverordening. Een 
dergelijke verordening moet regels bevatten voor inspraak van burgers en andere 
belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid; ook hier gaat 
het om een plicht tot het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften. 
Hoewel de wetgever zelf bevoegd is wetgevingsplichten te creëren, kan in dit 
geval gewezen worden op een specifieke bepaling in de Grondwet. In artikel 
132 lid 1 is het de formele wetgever opgedragen de inrichting van gemeenten 
te regelen. 

Het decentralisatierecht brengt de verhoudingen in wetgevingsplichten soms vrij 
precies in kaart. Bijvoorbeeld de regelgevende bevoegdheid van waterschappen. 
Ten aanzien van de waterschappen draagt de Grondwet in artikel 133 lid 2 
de regeling van de verordenende bevoegdheid van de waterschappen in zijn 
algemeenheid op aan de wetgever. De Waterschapswet bepaalt vervolgens dat de 
wetgever de algemene besturen van waterschappen in regelgevend medebewind 
kan roepen. Eenzelfde bevoegdheid tot het creëren van wetgevingsplichten 
bestaat ‘bij AMvB’ en ‘bij provinciale verordening’.13 De Waterschapswet biedt dus 
een algemene grondslag om bij AMvB een waterschapskeur te vorderen. Terwijl 
artikel 124 Grondwet bepaalt dat gemeenten alleen ‘bij of krachtens de wet’ tot 
regelgeving verplicht kunnen worden.

Een typische wetgevingsplicht vloeit, concluderend, voort uit een bevoegd 
gegeven norm die zich richt tot een regelstellend ambt. Hij heeft inhoudelijk 
betrekking op het gebruik van regelgevende bevoegdheid. 

II.2.2	 Complicatie	I:	andere	situaties	waarin	een	ambt	tot	wetgeving		
	 verplicht	is
Toch is niet in alle situaties waarin moet worden aangenomen dat een ambt 
tot wetgeving verplicht is, even eenvoudig een typische wetgevingsplicht aan 
te wijzen. Soms ligt het gecompliceerder, zoals bijvoorbeeld in het volgende 
geval:

In 1983 wijzigde de grondwetgever de formulering van het huisrecht in artikel 
12 Grondwet zodanig dat bij binnentreden tegen de wil van de bewoner altijd 
vooraf legitimatie en mededeling van het doel van het binnentreden werd 
vereist.14 Artikel 9 van de Opiumwet was op het moment van de wijziging van 
de Grondwet echter ruimer geformuleerd. Het stond opsporingsambtenaren toe 
om, voor zover dat redelijkerwijs nodig is bij de uitvoering van hun taak, alle 

13  Artikel 56 lid 2 Waterschapswet.
14 Artikel 12 Grondwet 1983.
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plaatsen te betreden waar de Opiumwet wordt overtreden of plaatsen ten aanzien 
waarvan een redelijk vermoeden bestaat dat de Opiumwet wordt overtreden. 
Indien nodig ook zonder mededeling van de doel van het binnentreden of 
legitimatie. Deze bevoegdheid om onmiddellijk binnen te treden bleek in de 
praktijk noodzakelijk om hoeveelheden drugs op te sporen die door het toilet 
kunnen worden gespoeld in de tijd die nodig is voor legitimatie en mededeling 
van het doel van binnentreden. Het nieuwe artikel 12 van de Grondwet maakte 
de opsporing van dergelijke kleine hoeveelheden bepaald moeilijker.
 
De Grondwet zelf bevat overgangsrecht in artikel 140: wetten die in strijd zijn 
met een verandering van de Grondwet ‘blijven gehandhaafd’ totdat daarvoor 
overeenkomstig de Grondwet een voorziening is getroffen.15 In dit geval kan 
gezegd worden dat de Opiumwet in strijd was met de nieuwe formulering van 
artikel 12 Grondwet, omdat de Opiumwet toestond wat de Grondwet in zijn 
nieuwe formulering verbood. De Hoge Raad constateerde die strijd ook expliciet, 
maar achtte de situatie ‘gedekt’ door artikel 140 Grondwet.16 De oude Opiumwet 
kon gewoon blijven functioneren totdat de wetgever die zelf in overeenstemming 
met de aangescherpte formulering van de Grondwet zou brengen. De vraag is 
nu of de wetgever verplicht was om de Opiumwet in overeenstemming met de 
Grondwet te brengen. Feit is dat de Grondwet uiteindelijk is aangepast met 
een formulering die het onmiddellijk binnenvallen krachtens de Opiumwet weer 
mogelijk maakte. Maar als dat niet was gebeurd, had de wetgever de kwestie dan 
gewoon kunnen laten rusten? De Grondwet zelf voorziet immers in een duidelijke 
regeling waar bestuur en rechter even goed mee uit de voeten kunnen als voor 
1983, toen de Grondwet op dit punt nog niet gewijzigd was. 

Het is nogal onwaarschijnlijk dat de wetgever de juridische ruimte zou hebben 
ten eeuwigen dage de ook door de Hoge Raad geconstateerde strijd tussen 
de Opiumwet en de Grondwet te laten bestaan. Het karakter van artikel 140 
Grondwet als overgangsrecht verdraagt zich daar al niet mee, en de formulering 
‘totdat overeenkomstig de Grondwet een voorziening is getroffen’ lijkt ook te 
veronderstellen dat die voorziening getroffen wordt. Ik neem dan ook aan dat er 
in beginsel een juridische plicht bestond voor de wetgever om de Opiumwet in 
lijn te brengen met de Grondwet.17

Voor de verplichting om de Opiumwet aan te passen is echter niet onmiddellijk 
een duidelijke geschreven bepaling of ‘rechtsnormzin’18 aan te wijzen, zoals 
dat voor de verplichting tot het vaststellen van een inspraakverordening wel 
het geval is. Artikel 12 Grondwet richtte zich namelijk niet duidelijk tot de 
wetgever en artikel 140 Grondwet ook niet. Oud, die eveneens aanneemt dat de 

15  De discussie over de vraag of artikel 12 een zogenaamde rechtstreeks werkende grondwetsbepaling was,  
 waarvoor artikel 140 Grondwet blijkens de toelichting niet gold, laat ik hier liggen omdat de Hoge Raad  
 dat in dit geval niet vond. Zie daarvoor: P.W.C. Akkermans & A.K. Koekkoek (red.), De Grondwet. Een  
 artikelsgewijs commentaar, Zwolle: Tjeenk Willink 1992, p. 1210-1219.
16  HR 4 maart 1986, NJ 1986/612, LJN AB8692; HR 27 mei 1986, NJ 1987/298, LJN AC9384. 
17  Van der Pot 2006, p. 206: Artikel 140 ‘kiest voor geleidelijke aanpassing van de wetgeving aan de  
 nieuwe beginselen’; Kortmann 2008, p. 105: ‘het gevolg kan zijn dat een nieuwe grondwettelijke regeling  
 gedurende lange tijd een dode letter blijft.’ 
18  Vgl. Ruiter 1987, hoofdstuk 1.
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wetgever verplicht is om op grondwettelijke normen te reageren die zich niet 
rechtstreeks tot de wetgever richten, baseert zich op ‘het systeem van onze 
Grondwet’ en concludeert: ‘Wat zijn al die bepalingen [van ‘onze’ Grondwet, GB], 
waarin zij grondrechten der burgers vastlegt, anders dan voorschriften, die de 
wetgever en administratie verbieden daarmee strijdige regelen vast te stellen 
of te handhaven?’19 Oud leest in waarborgnormen die zich tot de burger richten 
tevens een uit het systeem van de Grondwet voortvloeiende instructienorm, 
gericht tot de wetgever om met de betrokken waarborgnorm strijdige wetgeving 
in te trekken of aan te passen. Die met de materiële bepalingen ‘meegeleverde’ 
conformeringsplicht is in dit geval de wetgevingsplicht die de regelsteller 
verplicht. Ik volg Oud in zijn conclusie dat sprake is van een verplichting voor 
de wetgever om de wetten inhoudelijk in overeenstemming te brengen met de 
Grondwet. Naast de typische wetgevingsplichten, waarin één bepaling zich tot de 
regelsteller richt en meer of minder precies regelgeving vereist, bestaat dus ook 
de combinatie van strijd tussen twee materiële norm die zich niet rechtstreeks 
tot de regelsteller richten en een plicht om deze strijd op te heffen, die zich wel 
tot één van beide regelstellers richt. 

De eerste complicatie komt neer op het volgende: de Grondwet van 1983 
verplichtte de wetgever om algemene regels van bestuursrecht vast te stellen en 
om de Opiumwet aan te passen. Voor het eerste is de typische wetgevingsplicht 
van artikel 107 lid 2 Grondwet aan te wijzen, de tweede verplichting vloeit voort 
uit de strijd tussen artikel 12 Grondwet en artikel 9 Opiumwet, in combinatie 
met een uit het systeem van de Grondwet af te leiden verplichting voor de 
wetgever om zich te conformeren. 

II.2.3	 Een	algemene	nationale	conformeringsplicht?
Oud construeert de verplichting voor de wetgever als een bij een Grondwettelijke 
waarborgnorm ‘meegeleverde’ conformeringsplicht. Ik wil een stap verder gaan en 
het bestaan van een algemene nationale conformeringsplicht verdedigen. Deze 
conformeringsplicht luidt: ieder regelstellend ambt is verplicht zijn regelbestand 
inhoudelijk in overeenstemming te brengen en te houden met hogere regelingen. 
‘Hoger’ verwijst dan naar de verhoudingen in de regelhiërarchie.20

Het eerste argument hiervoor is dat het aan de ‘top’ van de nationale regelhiërarchie 
zo is gecodificeerd. Nationaal staat het Statuut bovenaan in de regelhiërarchie. 
Het Statuut zelf bepaalt in artikel 5 lid 2 dat de Grondwet ‘het Statuut in acht 
neemt’. De Grondwet faciliteert deze conformeringsplicht door in artikel 142 
een uitzondering te maken op de zware herzieningsprocedure. In plaats van de 
gebruikelijke twee lezingen met een Kamerontbinding ertussen, waarbij er in 
tweede lezing een meerderheid van tenminste twee derden moet zijn,21 mag de 
Grondwet bij gewone wet in één keer in overeenstemming gebracht worden met 

19  P.J. Oud, Het constitutioneel recht van het Koninkrijk der Nederlanden, Deel II, Zwolle: W.E.J. Tjeenk  
 Willink 1947, p. 68. Oud heeft het daarbij overigens over artikel 206 van de Grondwet van 1938.
20  Boon, Brouwer & Schilder 2005, p. 13-15; Kortmann 2008, p. 360; Heringa e.a. 2012, p. 331.
21  Artikel 137 Grondwet. 
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het Statuut.22 Een niveau lager, in de verhouding tussen de formele wetgever en 
de Grondwet, is reeds hierboven aan de hand van het voorbeeld van artikel 12 
Grondwet en de Opiumwet verdedigd dat de wetgever verplicht is zich ook naar 
die bepalingen van de Grondwet te voegen die zich niet rechtstreeks tot hem 
richten. Als de wetgever zich naar de Grondwet en de grondwetgever zich naar 
het Statuut moeten voegen, ligt het voor de hand om aan te nemen dat iedere 
regelgever de hogere normen ‘in acht moet nemen’.

Het tweede systematische argument luidt dat er voor onderling strijdige 
regelingen, lager in de regelhiërarchie, een stelsel geldt dat enerzijds effectiever 
is dan de plicht tot conformeren, maar dat anderzijds niet compleet is. 
Bestaande lagere regelingen zijn ‘van rechtswege vervallen’ wanneer een aantal 
specifiek genoemde hogere regelingen in hetzelfde onderwerp voorziet.23 De wet 
erkent vervolgens wel de bevoegdheid om aanvullend nieuwe lagere regelingen 
te maken (ook als die hetzelfde onderwerp betreffen), maar dan mogen die 
lagere regelingen niet in strijd zijn met – dezelfde – specifiek genoemde hogere 
regelingen.24 Dit stelsel laat (ten minste) twee situaties ongeregeld. In de 
eerste plaats het geval waarin een bestaande regeling niet hetzelfde onderwerp 
heeft als de hogere regeling, maar daar wel mee in strijd is. Deze regelingen 
zijn niet ‘van rechtswege vervallen’. In de tweede plaats komen ministeriële 
regelingen niet in de opsommingen voor. Daardoor leidt het vaststellen ervan 
niet tot het vervallen van lagere regelingen met hetzelfde onderwerp en is niet 
expliciet bepaald dat de lagere regelgevers niet bevoegd zijn om in strijd met 
deze ministeriële regeling algemeen verbindende voorschriften vast te stellen. 
Doordat ik voor deze twee situaties geen overtuigende verklaring weet of kan 
bedenken, beschouw ik dit stelsel als een argument voor het bestaan van een 
algemene conformeringsplicht die slechts voor een gedeelte gecodificeerd is. 

Ten derde is een algemene conformeringsplicht in zekere zin het sluitstuk van 
een aantal andere algemene waarborgen die vaak met de rechtsstaat in verband 
worden gebracht, zoals de kenbaarheid van het recht, de codificatiegedachte, 
de eis van publicatie en het legaliteitsbeginsel. De kenbaarheid van het recht, 
zeker in civil law stelsels, legt een grote nadruk op het geschreven en deugdelijk 
gepubliceerd recht. De codificatiegedachte gaat daarin nog een stap verder en 
schrijft systematische codificatie van bepaalde rechtsgebieden in algemene 
wetboeken voor. Het (strafrechtelijk) legaliteitsbeginsel eist dat niemand iets 
van de overheid te vrezen mag hebben zonder dat hij dat eerst in het geschreven 
recht had kunnen lezen. Aan deze waarborgen, en de belangen die ze dienen, 
wordt afbreuk gedaan wanneer wetboeken ook bepalingen bevatten die geen 
recht meer zijn en wanneer er in het geschreven recht gedreigd wordt met 
straffen die niet meer mogen worden opgelegd. Ook dat pleit voor de aanname 
van een algemene conformeringsplicht.

Ik sluit mij dus bij Schutgens, die eveneens een (ongeschreven) rechtsplicht 
verdedigt tot intrekking van een wegens strijd met hoger recht onverbindend 

22 Waarbij, voor de volledigheid, moet worden opgemerkt dat aan de wijziging van het Statuut zelf ook  
 verzwarende voorwaarden zijn verbonden. Zie artikel 55 Statuut.
23  Artikel 122 Gemeentewet, artikel 59 lid 2 Waterschapswet en artikel 119 Provinciewet.
24  Artikel 121 Gemeentewet, artikel 59 lid 1 Waterschapswet en artikel 118 Provinciewet.
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voorschrift. Deze verplichting ontstaat op het moment dat de strijd en de 
onverbindendheid ontstaan.25 In het kader daarvan neemt hij aan dat de niet-
intrekking van een onverbindend geworden regeling in beginsel een tot eventuele 
schadevergoeding verplichtende onrechtmatige overheidsdaad is. Dat is ook in 
lijn met de jurisprudentie van de Hoge Raad waarin deze de uitvaardiging van 
een onverbindend voorschrift als een onrechtmatige daad kwalificeert.26 Als 
de Hoge Raad de uitvaardiging van het voorschrift een onrechtmatige daad 
noemt, dan volgt uit de plicht om niet onrechtmatig te handelen dat de Staat de 
uitvaardiging had moeten nalaten. Als de uitvaardiging achterwege had moeten 
blijven, is het nog maar een kleine stap naar de conclusie dat het niet-intrekken 
van het voorschrift een onrechtmatige daad is die eveneens achterwege had 
moeten blijven.
 
Sillen wijst de conformeringsplicht af, met name omdat de Hoge Raad die niet 
bevestigt op een moment waarop dat wel gekund had, of misschien zelfs wel 
voor de hand had gelegen.27 Het gaat dan om een passage uit het zogenaamde 
Ziekte van Aujeszky-arrest, namelijk die waarin de Hoge Raad overweegt dat:28 

‘van een bestuursorgaan verwacht mag worden dat het, als  
de hoogste bestuursrechter een regeling onverbindend heeft geacht, 
zij het daarheen leidt dat alsnog een verbindende regeling tot stand 
wordt gebracht, hetzij zich ook in andere gevallen aan de uitspraak 
van die hoogste rechter houdt.’

Sillen wijst op de formulering ‘verwacht mag worden’ en op de structuur van 
de overweging waarin de bestuursorganen een keuze lijkt te worden gelaten. 
Ten aanzien van het eerste kan worden toegegeven dat het bestaan van een 
nationale conformeringsplicht een stelligere formulering had toegelaten. 
Maar het gebruik van vriendelijke taal is niet altijd beslissend, zeker niet in 
de onderlinge verhoudingen tussen overheidsorganen. Een bekend voorbeeld 
is de omfloerste formuleringen waarmee de Tweede Kamer tot voor kort de 
vertrouwensregel activeerde. Het vertrouwen werd nooit met zoveel woorden 
opgezegd. En volgens de Grondwet worden ministers en staatssecretarissen 
‘uitgenodigd’ om bij een vergadering van de een der Kamers van de Staten-
Generaal aanwezig te zijn. De toelichting bij het betreffende artikel laat er 
geen twijfel over bestaan dat we ons door die vriendelijke formulering niet 
moeten laten afleiden. Er wordt wel degelijk een verschijningsplicht bedoeld.29 
In vergelijkbare zin laat de rechter zich ook wel eens uit over de verwachting 
dat de Staat executoriale uitspraken van de rechter ‘altijd stipt’ zal uitvoeren. In 
verband daarmee wordt een dwangsom voor de Staat in de regel niet opgelegd.30 
De verwachting zegt niets over de onbetwiste verplichting om een executoriale 

25  Schutgens 2009, p. 43-44. Zie ook Van Houten 1997, p. 297; Happé 2000, p. 161.
26  HR 24 januari 1969, NJ 1969/316, LJN AC4903 (Pocketbooks II). Zie paragraaf V.3.1.2. 
27  Sillen 2010, p. 153-154.
28  HR 18 februari 2005, NJ 2005/283, LJN AO4257 (Aujeszky).
29  Artikel 69 lid 2 Grondwet. Zie Kortmann 1987, p. 229; Koekkoek e.a. 2000, p. 374-375.
30  Vgl. de redenering in de conclusie bij HR 21 maart 2003, NJ 2003/691, LJN AE8462 (Waterpakt):  
 Aan de Staat wordt weliswaar zelden een dwangsom opgelegd ( een ‘goed gebruik’) maar dat staat aan  
 indirecte executie niet in de weg, op basis van het vertrouwen dat de Staat rechterlijke veroordelingen  
 altijd stipt uitvoert. ‘Ervan uitgaande dat de Staat (in casu de wetgever) dat vertrouwen ook ditmaal  
 niet zal beschamen gaat het hier niet om een ‘tandeloze’ vordering maar om een vordering die, 
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uitspraak ten uitvoer te leggen. De uitgesproken verwachting kan dus prima 
verwijzen naar het bestaan van een conformeringsplicht. Misschien kan het 
zelfs wel sterker gezegd worden: daar waar de verplichting evident is, laat de 
formulering meer wellevendheid toe. 

Anders ligt het met de keuze die de Hoge Raad de bestuursorganen lijkt te 
willen geven tussen ofwel het ‘daarheen te leiden’ dat er iets aan het bestaan 
van die regelgeving gedaan wordt, dan wel het zich ook ‘in andere gevallen’ aan 
de uitspraak van de bestuursrechter houden. Als er een conformeringsplicht had 
bestaan, zo gaat het argument van Sillen, dan had de Hoge Raad deze keuze niet 
kunnen geven. Ook dat argument overtuigt niet. Niet gezegd is namelijk dat het 
bestuursorgaan altijd bevoegd of bij machte is om ‘het daarheen te leiden’ dat de 
onverbindend geoordeelde regelgeving uit de boeken verdwijnt. Bestuursorganen 
die daartoe niet in staat zijn, worden door de Hoge Raad in ieder geval geacht 
deze hogere regeling niet meer toe te passen. Hoewel moet worden toegegeven 
dat de formulering niet beslissend in de door mij voorgestelde interpretatie 
wijst, kan deze ook minder gebruikt worden om het bestaan van een nationale 
conformeringsplicht te ontkennen. 

Ten slotte wijs ik erop dat de door Sillen aangehaalde passage betrekking heeft 
op wat volgens de Hoge Raad van bestuursorganen verwacht mag worden in 
reactie op het oordeel van een hoogste bestuursrechter. Dat valt niet samen 
met wat van een bestuursorgaan verwacht mag worden in het kader van een uit 
botsende normen voortvloeiende onrechtmatigheid en daarmee samenhangende 
onverbindendheid van hun regels. 

Brouwer en Schilder kiezen voor een andere benadering. Zij poneren in het 
verlengde van artikel 122 Gemeentewet dat de regelhiërarchie zelf, of althans: 
‘het systeem’, een soort algemene zelfreinigende werking zou hebben.31 Volgens 
hen moeten lagere regels die in strijd zijn met hogere regels om die enkele 
reden als ‘zonder rechtskracht’ worden beschouwd. Daardoor hoeft er ook niet 
veel meer te worden ingetrokken. Ik volg deze benadering niet. Ten aanzien van 
lagere regelingen die in strijd zijn met een wijziging van de Grondwet zal dat 
alvast niet kunnen opgaan, omdat de Grondwet in artikel 140 zelf bepaalt dat 
lagere regelingen gehandhaafd blijven. Bovendien formuleert de Wet algemene 
bepalingen in artikel 5 een ander uitgangspunt: een wet kan alleen ‘door eene 
latere wet’ haar kracht verliezen. Het idee van een zelfreinigende normenhiërarchie 
is in strijd met dit uitgangspunt. Alleen als de wet zelf voorziet in het ‘vervallen’ 
van een regeling (of als een ander ambt bevoegd is tot vernietigen en deze 
bevoegdheid ook daadwerkelijk uitoefent) hoeft de regelsteller er zelf niet meer 
aan te pas te komen. In alle andere gevallen is hij volgens de hier aangenomen 
nationale conformeringsplicht verplicht te reageren op onrechtmatigheden die 
in zijn regelbestand voorkomen. 

 indien toegewezen, naar redelijke verwachting ertoe leidt dat de Staat zijn verplichting tot uitvoering van  
 de Nitraatrichtlijn daadwerkelijk nakomt.’ Dus hebben Waterpakt c.s. in de ogen van Langemeijer wel  
 degelijk belang bij deze vordering (r.o. 2.3). 
31  Brouwer & Schilder 2005, p. 185.
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II.2.4	 Complicatie	II:	wetgevingsplichten	en	verdragsrecht
Een tweede complicatie in verband met wetgevingsplichten die ik hier wil 
bespreken, is de positie van het internationale recht. Daarbij beperk ik mij 
tot verdragsrecht, omdat het recht van de Europese Unie een aantal specifieke 
eigenschappen heeft, die het algemene betoog op deze plek niet verduidelijken. 
Verdragen bevatten bepalingen die zich rechtstreeks richten op wetgeving. Het 
Verdrag tegen foltering, bijvoorbeeld, verplicht ‘iedere Staat die Partij is’ er 
‘zorg voor te dragen dat alle vormen van foltering strafbaar zijn krachtens zijn 
strafrecht.’ Dat moeten straffen zijn die recht doen aan de ernst van de delicten, 
zodat duidelijk is dat een gecoördineerde opname van een folterverbod in de APV’s 
van alle gemeenten niet toereikend zal zijn vanwege de lage straffen waarmee 
gemeentelijke strafbepalingen bedreigd (mogen) worden. De strafwetgever zal 
er aan te pas moet komen om foltering strafbaar te stellen als dat nog niet het 
geval is. 

Wetgevingsplichten zien soms ook op het intrekken van specifieke wettelijke 
voorschriften. In het VN-Vrouwenverdrag komt deze bepaling voor:

De Staten die partij zijn bij dit Verdrag (…) verbinden zich (…) alle 
nationale strafbepalingen die discriminatie van vrouwen inhouden, 
in te trekken.32  

Ook hier is duidelijk wat er moet gebeuren: strafbepalingen die discriminatie 
van vrouwen inhouden moeten – indien aanwezig – worden ingetrokken. De 
adressaat van deze normen is volgens de formulering telkens ‘de Staat die 
partij is’ bij het verdrag. De Nederlandse verhouding tot het internationale 
recht kenmerkt zich als in beginsel monistisch, zodat de verdragsbepalingen als 
zodanig werking hebben in de nationale rechtsorde. In de nationale rechtsorde 
zijn die ambten die over de benodigde bevoegdheden beschikken daarmee 
verplicht aan de verdragsverplichting te voldoen. Het gevolg daarvan is dat 
de hierboven geciteerde verdragsbepalingen zich in de Nederlandse rechtsorde 
– gezien hun inhoud – rechtstreeks richten tot de formele wetgever om ofwel 
strafbepalingen met een specifieke inhoud tot stand te brengen ofwel juist in 
te trekken. Verdragsverplichtingen kunnen zich ook rechtstreeks tot decentrale 
overheden richten, zoals blijkt uit het volgende voorbeeld. 

Toen de gemeente Delfzijl een bestemmingsplan opstelde, werd de destijds 
benodigde goedkeuring van Gedeputeerde Staten daaraan onthouden. Delfzijl 
stelde kroonberoep in, maar de regering verklaarde dat beroep ongegrond.33  
Delfzijl was volgens de regering gebonden aan artikel 48 van het Eems-Dollard-
verdrag met Duitsland, waarin was bepaald dat ‘beide partijen’ ‘in de geest 
van goed nabuurschap’ zouden handelen.34 Het was volgens de regering een 
verdragsbepaling ‘die voor de Nederlandse Staat, en derhalve ook voor de gem. 

32  Artikel 2 aanhef en onder g van het Verdrag inzake uitbanning discriminatie van vrouwen  
 (Vrouwenverdrag), Trb. 1980/146.
33  KB 19 februari 1993, AB 1993/385, LJN AN3146.
34  Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot regeling van de samen 
 werking in de Eemsmonding (Eems Dollardverdrag), Trb, 1960/69.
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Delfzijl, bindend is’. De regering overwoog: ‘Met betrekking tot de vraag of een 
bestemmingsplan voor betwist gebied tot stand kan worden gebracht dient 
derhalve in een geest van goede nabuurschap tussen de Nederlandse en Duitse 
overheid te worden samengewerkt.’ De verplichting om een bestemmingsplan op 
te stellen, moest hiervoor wijken. Als de gemeente Delfzijl het bestemmingsplan 
eenzijdig en tot woede van de Duitse buren zou hebben vastgesteld, zou uit 
artikel 48 van het Eems-Dollard-verdrag de verplichting zijn voortgevloeid om 
dat bestemmingsplan weer in te trekken.

De Staat is, zo volgt uit dit voorbeeld, bevoegd om verplichtingen voor 
gemeenteraden te creëren door een verdrag te sluiten. Dat kunnen verplichtingen 
tot het vaststellen of intrekken van een algemeen verbindend voorschrift 
zijn. De redenering verloopt daarbij anders dan wanneer een wet in formele 
zin een gemeenteraad in medebewind roept en vereist dat er een verordening 
wordt vastgesteld. Daarvoor is een expliciete bevoegdheid tot het creëren 
van wetgevingsplichten in de Grondwet aan te wijzen. Bij wetgevingsplichten 
in verdragen is niet zozeer sprake van een uitoefening van een specifieke 
bevoegdheid om wetgevingsplichten te creëren, maar van het aangaan van zo’n 
verplichting. Dat heeft meer het karakter van zelfbinding. Waar het gaat om het 
aangaan van wetgevingsplichten die zich tot de formele wetgever zullen richten, 
wordt dit karakter van zelfbinding nog versterkt doordat de Staten-Generaal in 
de regel moeten meewerken aan de goedkeuring van een verdrag voordat het 
bindend wordt voor het Koninkrijk.35 In die gevallen hebben de regering, die 
het verdrag namens het Koninkrijk sluit, en de Staten-Generaal allebei invloed 
op de totstandkoming van een verplichting waaraan ze gezamenlijk als formele 
wetgever zullen moeten voldoen. Bij gemeenten ligt dat anders, omdat voor hen 
geen formele rol is weggelegd bij de totstandkoming van verdragen. Toch moet, 
blijkens de redenering uit het Eems-Dollard-besluit, de Staat naar Nederlands 
recht geacht worden bevoegd te zijn ook voor andere overheden verbindende 
verplichtingen aan te gaan. 

De tweede complicatie is de volgende: de gemeenteraad kan langs twee wegen 
verplicht worden om een Duitsland-vriendelijk bestemmingsplan op te stellen. 
Ofwel doordat de formele wetgever de gemeenteraad in regelgevend medebewind 
roept, ofwel omdat de Staat een verdrag aangaat waarin deze verplichting voor de 
gemeente Delfzijl is opgenomen. In het eerste geval is een duidelijke grondslag 
aan te wijzen voor het creëren van wetgevingsplichten. In het tweede geval 
ontstaat de wetgevingsplicht krachtens de bevoegdheid om een verdrag met die 
inhoud aan te gaan. Dat laatste heeft meer een zelfbindend karakter. Dat is een 
verschil met de eerder gegeven voorbeelden van ‘typische wetgevingsplichten’.

In de hierboven gegeven voorbeelden zijn de wetgevingsplichten opgenomen 
in bepalingen die zich richten tot de Staten die partij zijn.36 Dat zal doorgaans 
het geval zijn in verdragsrecht. Maar waar dat niet het geval is, ontstaat de 
eerste complicatie ook hier: bestaat er een plicht om de regels aan te passen 

35  Artikel 91 Grondwet.
36  In het geval het Verdrag zelf niet is gevat in een meer algemene sleutel met instructienormen, bij  
 voorbeeld de bepaling dat ‘Partijen zich verbinden de in de volgende artikelen vastgelegde rechten in  
 hun rechtsorde te verzekeren’ of iets dergelijks. Vgl. artikel 1 EVRM. 
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aan verdragsrecht dat zich niet tot de betrokken regelsteller richt? Hier geldt, 
als het artikel zelf niet voldoet, de algemene internationale conformeringsplicht 
uit artikel 26 van het Weens Verdragenverdrag (WVV). Staten zijn verplicht 
de internationaal aangegane verplichtingen te goeder trouw uit te voeren. 
Staten moeten hun wetgeving dus in lijn met het verdrag brengen, zelfs nog 
voordat het verdrag in werking treedt voor het Koninkrijk.37 In het geval een 
verdragsbepaling zich bijvoorbeeld niet richt tot de regelsteller maar wel ‘een 
ieder’ het recht geeft op berechting van zijn geschil door een gerecht ‘bij wet 
ingesteld’, is duidelijk dat als die gerechten er nog niet zijn, de wetgever in 
actie moet komen om te voldoen aan de internationale conformeringsplicht ex 
artikel 26 WVV. 

Deze internationale conformeringsplicht is enkel gericht op het resultaat, en gaat 
dus minder ver dan de hierboven verdedigde nationale conformeringsplicht die een 
verplichting formuleerde om het eigen regelbestand zuiver rechtmatig te houden, 
ook als de onrechtmatige regels feitelijk of krachtens een ambtsinstructie of iets 
anders niet meer toegepast mogen worden. Het doortrekken van de nationale 
conformeringsplicht tot het internationale recht kan problematisch zijn, omdat 
de literatuur het niet eens is over de ‘hogere status’ van verdragsrecht. Althans, 
de plicht om ‘binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften buiten 
toepassing te laten’ als die in strijd komen met een ieder verbindende bepalingen 
uit verdragen of besluiten van internationale organisaties,38 wordt aangemerkt 
als onvoldoende bewijs voor een hogere status.39  Daarbij wordt echter niet 
betoogd dat het verdragsrecht een lagere status dan een wet in formele zin zou 
hebben. Het lijkt in die discussie vooral te gaan om de vraag of verdragsrecht 
wel of niet ‘boven’ de Grondwet en het Statuut staat. Voor de wetgever en de 
decentrale regelgevers is internationaal recht wel ‘hoger’ recht en brengt de 
nationale conformeringsplicht dus wel mee dat het regelbestand geen normen 
mag bevatten die met dat internationale recht in strijd zijn – ook niet als die 
normen niet meer worden uitgevoerd en/of door de rechter consequent buiten 
toepassing worden gelaten. 

Krachtens de hierboven verdedigde nationale conformeringsplicht zijn de 
wetgever en alle ambten die regels vaststellen die lager in de hiërarchie staan, 
verplicht hun regelbestanden aan te passen aan de inhoud van verdragsnormen. 
Deze nationale conformeringsplicht kan de internationale verplichting om 
het resultaat te verzekeren, aanvullen. De nationale conformeringsplicht sluit 
aan bij de regelhiërarchie. Er bestaat discussie over de verhouding tussen de 
verdragen en de Grondwet/het Statuut. Wie betwist dat de verdragen een hogere 
status dan de Grondwet hebben zal in de nationale conformeringsplicht geen 
reden zien om de Grondwet aan een verdrag aan te passen. Deze kwestie laat 
ik hier verder rusten. Volstaan kan worden met de constatering dat als het dat 
heeft, de nationale conformeringsplicht de grondwetgever en de ‘statuutgever’ 
verplicht zijn hun producten aan te passen als de inhoud daarvan afwijkt van 
het internationale recht. 

37 Boon, Brouwer & Schilder 2005, p. 169-170.
38  Zie artikel 94 Grondwet.
39 Kortmann 2008, p. 361; Reestman 2008, p. 80-86.
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II.2.5	 Complicatie	III:	wetgevingsplichten	van	gelijke	hoogte?
Een derde complicatie doet zich voor als een wetgevingsplicht gecreëerd is door 
de normadressaat van deze plicht. Kan de wetgever de wetgever verplichten 
wetgeving tot stand te brengen? De complicatie is hier dat het ambt dat de regels 
moet vaststellen ook het ambt is dat de verplichting kan aanpassen of opheffen. 
Deze omstandigheid kan reden zijn helemaal geen verplichting aan te nemen. 
Buijs schreef bijvoorbeeld: ‘de gebondene, die het verband hem aangelegd, 
willekeurig kan opheffen, is niet gebonden.’40 Anderen achten binding wel 
mogelijk, in ieder geval aan procedurele voorschriften. Van Buuren schrijft: ‘Ook 
voorschriften van gelijke rangorde omtrent de voorbereiding of totstandkoming 
van wettelijke voorschriften dienen in acht te worden genomen, zolang daarop 
niet uitdrukkelijk is teruggekomen of een uitzondering is gemaakt.’41 Van belang 
is hier dat Van Buuren het intrekken van een procedurevoorschrift of het maken 
van een uitzondering kwalificeert: dat moet uitdrukkelijk geschieden. Gebeurt 
dat niet, dan is sprake van een schending. Aansluiting kan in dit verband 
ook worden gezocht bij de verhouding tussen organieke of algemene wetten 
zoals de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht en overige formele 
wetgeving.42  

Zelf acht ik het bestaan van wetgevingsplichten in regelingen van gelijke 
orde mogelijk. Dat de normadressaat van de verplichting ook in staat is om de 
verplichting aan te passen, wil niet zeggen dat de verplichting niet tenminste 
bestaat totdat dat gebeurt. Om de discussie over de mate waarin een regelsteller 
geacht mag worden impliciet een wetgevingsplicht te hebben ingetrokken zoveel 
mogelijk te voorkomen, wil ik verdedigen dat als een regelstellend ambt een 
verplichting voor zichzelf vastlegt om regels met een bepaalde inhoud vast te 
stellen, die verplichting dan vervolgens geschonden wordt als het regelstellend 
ambt helemaal niets doet. De situatie ligt overigens anders wanneer een 
zelfgecreëerde wetgevingsplicht via de werking van het vertrouwensbeginsel 
verbindt. Dan is er al meer aan de hand dan alleen een zelf gecreëerde 
wetgevingsplicht.43 Het voert echter te ver daar in dit verband nog verder op in 
te gaan. Drie complicaties zijn genoeg. 

II.2.6	 Concluderende	samenvatting
Typische wetgevingsplichten zijn normen die zich tot regelstellende ambten 
richten en deze tot de vaststelling van wetgeving met een meer of minder 
specifiek bepaalde inhoud verplichten. Daarvan is een aantal voorbeelden aan 
te wijzen in het positieve recht. 

Een regelstellend ambt kan ook verplicht zijn een bestaande wettelijke regeling 
te wijzigen omdat die regel in strijd is met een andere, hogere regel. De 
grondwetgever, bijvoorbeeld, is verplicht ‘het Statuut in acht te nemen’. Als het 
Statuut gewijzigd wordt, moet de Grondwet zo nodig volgen. Ik noem dit een 
‘conformeringsplicht’. Een dergelijke conformeringsplicht wijkt af van de typische 

40  J.T. Buijs, De Grondwet. Toelichting en kritiek, tweede deel, Arnhem: P. Gouda Quint 1884, p. 332;  
 in een iets ander verband geciteerd in Kortmann 2008, p. 52, noot 109. 
41 Van Buuren 1987, p. 19.
42  I.C. van der Vlies, Algemene begrippen. Hoofdstuk 1 en 2 Awb, Deventer: Tjeenk Willink 2001, p. 7- 8;  
 A.H.M. Dölle en D.J. Elzinga, Handboek van het Nederlandse gemeenterecht, Deventer: Kluwer 2004,  
 p. 166-167.
43  Vgl. J.R. Stellinga onder Pres. Rb. Den Haag 3 oktober 1977, AB 1977/377. 
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wetgevingsplichten omdat de verplichting ontstaat uit een combinatie van 
strijdigheid tussen twee materiële normen die zich niet tot de regelgever hoeven 
te richten en de algemene verplichting voor het ambt dat verantwoordelijk is 
voor de lagere regel om deze regel aan te passen. 

Ik betoog dat in het nationale recht sprake is van een algemene conformeringsplicht 
die deels gecodificeerd is: regelstellers moeten, indien niet van rechtswege 
sprake is van nietigheid of van vernietiging door bestuur of bestuursrechter, hun 
eigen regelbestand in lijn houden met het hogere recht. Het sterkste argument 
hiervoor is het systematische. Aan de top van de nationale regelhiërarchie zijn 
de conformeringsplichten duidelijk geformuleerd. Lager in de hiërarchie geldt 
een regeling die deels verder gaat dan de conformeringsplicht: lagere regelingen 
vervallen in de regel alleen als het onderwerp hetzelfde is. In die situatie 
ligt het voor de hand dat een gemeentelijke verordening die niet hetzelfde 
onderwerp heeft als een wet in formele zin maar daar wel mee in strijd is, door 
de gemeente moet worden aangepast. Dat interpreteer ik als een bevestiging 
van de conformeringsplicht. 

Typische wetgevingsplichten uit verdragen werken, krachtens de monistische 
verhouding tot het internationale recht in Nederland, rechtstreeks door in 
de nationale rechtsorde en binden dus – voor zover dit uit de inhoud van de 
norm duidelijk genoeg valt af te leiden – het betrokken regelgevende ambt. De 
bevoegdheid tot het creëren van dergelijke internationale wetgevingsplichten is 
niet terug te voeren op een expliciete bevoegdheid uit de Grondwet. De binding 
aan internationale wetgevingsplichten komt dan ook langs een andere weg tot 
stand: de Staat ‘gaat ze aan’; hij bindt zichzelf. Daarbij moet de Staat geacht 
worden dit ‘namens’ de regelstellende ambten in de nationale rechtsorde te 
doen. 

Wat de conformering aan het internationale recht betreft, geldt dat het Weens 
Verdragenverdrag een verplichting formuleert voor staten om de internationaal 
aangegane verplichtingen te goeder trouw uit te voeren. Deze internationale 
conformeringsplicht gaat minder ver dan de eerder geformuleerde nationale 
conformeringsplicht. Krachtens internationaal recht hoeft wetgeving uitsluitend 
te worden aangepast als dat echt noodzakelijk is om de facto te voldoen aan 
de internationale verplichtingen. De nationale conformeringsplicht kan dus nog 
steeds een aanvullende rol spelen, voor zover het verdragsrecht aangemerkt 
wordt als ‘hoger’ recht, uiteraard. 

In lijn met het ‘zelfbindende’ karakter van internationale wetgevingsplichten 
is ten slotte de vraag onderzocht in welke mate regelstellende ambten zichzelf 
een wetgevingsplicht kunnen opleggen. Dogmatisch is dat mogelijk, maar 
in de praktijk zal het vaak lastig zijn om vast te stellen of een dergelijke 
wetgevingsplicht geschonden is of gewijzigd. 



ho
of

ds
tu

k 
2 

| 
Fo

rm
ee

l e
n 

M
at

er
ie

el

34

II.3 Rol van de rechter bij wetgevingsplichten
De rechter kan op verschillende manieren bij wetgevingsplichten betrokken zijn. 
In de eerste plaats kan de rechter een bijdrage leveren aan de handhaving, 
bijvoorbeeld met een bevel. Maar de rechter kan ook een rol spelen bij het 
preciseren, articuleren of misschien zelfs bij het creëren van wetgevingsplichten. 
Over deze vraagstukken gaat deze paragraaf. Allereerst zal een formeel 
wetgevingsbevel gedefinieerd worden (II.3.1) en zullen de juridische gevolgen 
daarvan worden uitgewerkt (II.3.2). Vervolgens zal een meer materiële benadering 
geïntroduceerd worden (II.3.3) en uitgewerkt worden aan de hand van het Franse 
proefschrift van Behrendt (II.3.4) en het Duitse van Kleuker (II.3.5). Beide 
benaderingen zullen worden doorgetrokken naar de Nederlandse dogmatiek 
(II.3.6). De resultaten daarvan zullen worden verwerkt in een voorgestelde 
definitie van een materieel wetgevingsbevel (II.3.7). Ook daarvan zullen de 
(juridische) gevolgen onderzocht worden (II.3.8). Er zal worden afgesloten met 
een samenvattende conclusie (II.3.9). 

De hoofdstructuur van deze paragraaf is de definitie van een formeel en een 
materieel wetgevingsbevel. Deze zullen worden onderzocht op hun juridische 
merites. De tussenliggende bespreking van de proefschriften van Behrendt 
en Kleuker brengen de achtergrond van de materiële benadering van het 
wetgevingsbevel in algemene zin in kaart. Tevens vormen ze de achtergrond 
voor mijn definitie van een materieel wetgevingsbevel. De proefschriften van 
Behrendt en Kleuker zijn overigens tevens de enige, binnen mijn praktische 
mogelijkheden haalbare, beschikbare analyses van het wetgevingsbevel. 

II.3.1	 Het	formele	wetgevingsbevel
Een formeel wetgevingsbevel is een door de rechter in het dictum uitgesproken 
bevel gericht aan een wetgever gericht op wetgeving. Het is een wetgevingsbevel 
in de gebruikelijke zin van het woord. Ik noem dit een formeel bevel.

Formele wetgevingsbevelen zullen onder huidig recht vooral van de civiele 
rechter verwacht kunnen worden. Daar kan immers rechtstreeks geprocedeerd 
worden tegen (de afwezigheid van) algemeen verbindende voorschriften. 
Artikel 8:2 sub a Awb formuleert de hoofdregel dat dergelijke besluiten niet 
bij de bestuursrechter aangevochten kunnen worden. Soms kan dat echter wel. 
De besluiten van gemeenteraden om zichzelf geheel of gedeeltelijk tot een 
zogenaamd ‘toeristisch gebied’ te verklaren in de zin van de Winkeltijdenwet 
kunnen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven worden aangevochten, 
ondanks dat dergelijke besluiten worden aangemerkt als materiële wetgeving.44 
En de al eerder genoemde planregels bij bestemmingsplannen, ook algemeen 
verbindende voorschriften, kunnen aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State voorgelegd worden.45  

Het civiele recht voorziet in artikel 3:296 lid 1 BW in beginsel in de bevoegdheid 
van de civiele rechter om een formeel bevel te geven. Dat artikel formuleert zelfs 
als hoofdregel dat als iemand ergens toe verplicht is, hij daartoe op vordering 

44 Artikel 3 lid 1 sub a juncto artikel 10 lid 1 WTW.
45 Artikel 8.2 WRO.



hoofdstuk 2 | Form
eel en M

aterieel

35

van een belanghebbende door de rechter kan worden veroordeeld, tenzij zich 
bijzondere omstandigheden voordoen. De bestuursrechter kan voor het geven 
van een formeel wetgevingsbevel gebruik maken van artikel 8:72 lid 4 sub a 
Awb, krachtens welk artikel de bestuursrechter bevoegd is het bestuursorgaan te 
bevelen een nieuw besluit te nemen. Krachtens lid 5 kan daar ook een termijn 
aan verbonden worden.46  

Wat de formulering van dit formele wetgevingsbevel betreft kan worden 
onderscheiden tussen een verbod of een gebod om regels tot stand te brengen.47 
Beide tellen als formeel wetgevingsbevel. In de eerste plaats omdat voor een 
rechterlijk verbod de regels tot stand te brengen een dreigende onrechtmatigheid 
nodig is, en die dreigende onrechtmatigheid zal alleen dan aanwezig zijn 
wanneer voldoende zeker is dat de betreffende regels tot stand zullen worden 
gebracht. De grens tussen een verbod regels tot stand te brengen en een gebod 
tot intrekking is dan zo dun geworden dat in beide gevallen gesproken kan 
worden van bevelend ingrijpen in een wetgevingsproces. 

Als de wetgevingsprocedure eenmaal op gang is gekomen ontstaat bovendien de 
keuze tussen een verbod de procedure te voltooien en een gebod het voorstel in 
te trekken. Het onderscheid zou betekenis kunnen hebben (bijvoorbeeld omdat 
een bevel tot intrekking van een door de regering ingediend wetsvoorstel zich 
minder intensief bemoeit met de democratische besluitvorming dan een op de 
Tweede Kamer gericht verbod het voorstel aan het nemen) maar het zijn allebei 
vormen van dwingende rechterlijke interventie in de wetgevingsprocedure.
 
Verder is het mogelijk te onderscheiden tussen een bevel tot uitvaardiging van 
een wettelijk voorschrift en een bevel tot intrekking ervan.48 Een tussencategorie 
is het bevel tot aanpassing van een wettelijk voorschrift. Ook bij dit onderscheid 
is enige relevantie te bedenken. Een bevel tot intrekking is ‘negatiever’ en zit 
dichter tegen een vernietigingsbevoegdheid aan dan een bevel om iets tot 
stand te brengen. In hoofdstuk III, bij de bespreking van het concept van de 
negatieve wetgever, is dat een relevant onderscheid. In dit verband zijn het 
beide bevelen die gericht zijn op wetgevende activiteit van de regelsteller, en 
daarom wetgevingsbevelen. 

Ten slotte kan een wetgevingsbevel, net als een wetgevingsplicht, meer of 
minder precies bepalen hoe de inhoud van de tot stand te brengen regelgeving 
eruit moet zien en op welke termijn dat moet. Bok maakt een onderscheid in drie 
categorieën: een ‘sec’ bevel tot wetgeving, een bevel om wetgeving tot stand 
te brengen binnen een bepaalde termijn en een bevel om wetgeving met een 
bepaalde inhoud tot stand te brengen.49 Een volstrekt leeg bevel is praktisch 
niet voorstelbaar, zoals ook een bevel met een oneindige termijn niet goed 
denkbaar is. Elk bevel heeft dus een zekere inhoud, al was het maar het ‘in 
overeenstemming brengen van het recht met’ of iets dergelijks, en elk bevel kent 
een redelijke termijn. Dat laat echter onverlet dat de termijn ook preciezer kan 

46 In geval van de bestuurlijke lus gelden specifieke grondslagen, zoals artikel 46 lid 6 van de Wet op de  
 Raad van State. 
47 Van Buuren 1987, p. 81-81; Polak 1987b, p. 167-174 maken dit onderscheid. 
48 Bok 1991, p. 174-178; Bok 2006, p. 115-116.
49 Bok 2006, p. 114-115.
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zijn bepaald, of de inhoud van de tot stand te brengen wetgeving nauwkeuriger 
omschreven. Voor de status van een formeel wetgevingsbevel maakt dat niet 
uit.

Formele wetgevingsbevelen worden, zo bleek uit hoofdstuk I, fundamenteel 
afgewezen door civiele kamer van de Hoge Raad. De precieze analyse 
daarvan volgt in hoofdstuk V. Maar dat wil niet zeggen dat er helemaal geen 
formele wetgevingsbevelen voorkomen in het Nederlandse recht. De Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State ziet er in het kader van procedures 
tegen bestemmingsplannen geen been in om een gemeenteraad op te dragen 
binnen een gestelde termijn in een bestemmingsplan alsnog planregels met 
een bepaalde inhoud op te nemen, dan wel het hele bestemmingsplan in te 
trekken.50  

II.3.2	 Juridische	gevolgen	van	een	formeel	wetgevingsbevel
Een formeel wetgevingsbevel heeft een aantal juridische consequenties. In de 
eerste plaats ontstaat er voor het regelstellende ambt een nieuwe grondslag voor 
de verplichting om in actie te komen, naast de al bestaande wetgevingsplicht. 
Dat is de verplichting om in ieder geval het rechterlijk bevel op te volgen.51  
Een voorbeeld illustreert dit. De Staat werd in de SGP-zaak52 door de rechtbank 
in eerste aanleg – uitvoerbaar bij voorraad – geboden om artikel 2 van de 
Wet subsidiëring politieke partijen jegens de SGP buiten toepassing te laten. 
Gevolg: geen subsidie meer voor de SGP. De Staat ging in hoger beroep tegen 
de uitspraak van de rechtbank met de stelling dat de rechtbank het verkeerd 
zag, maar weigerde – onder verwijzing naar het dictum van de uitspraak van 
de rechtbank – de SGP voorlopig wel haar subsidie. Toen de SGP daartegen 
een bestuursrechtelijke procedure aanspande, overwoog de rechtbank, sector 
bestuursrecht, dat zij niet ‘kon niet inzien dat verweerder nog enige ruimte zou 
hebben om een ander besluit te nemen dan een besluit tot afwijzing van de 
subsidieaanvraag, zonder daarmee in strijd te komen met het uitvoerbaar bij 
voorraad verklaarde dictum van het vonnis.’53 Hoewel dus nog niet inhoudelijk 
was komen vast te staan dat uit het recht inderdaad voortvloeide dat er geen 
subsidie meer mocht worden uitbetaald aan de SGP, achtte de bestuursrechter 
de discussie voor de minister voorlopig afgesloten. Zo lang er een bevel ligt dat 
uitvoerbaar bij voorraad is, moet simpelweg gebeuren wat de civiele rechter 
bevolen heeft. Hoewel dit soort situaties uit de aard der zaak doorgaans tijdelijk 
zullen zijn, illustreren ze wel dat een rechterlijk bevel een ander type grondslag 
voor de verplichting creëert. Op een vergelijkbare manier voegt het formele 
wetgevingsbevel ter handhaving van een wetgevingsplicht iets toe aan de 
verplichtingen voor de wetgever. Er bestond al een wetgevingsplicht en die wordt 
aangevuld met een nieuwe grondslag, namelijk de verplichting om (sowieso) het 
rechterlijk bevel op te volgen. 

50 Zie bijvoorbeeld ABRvS 29 februari 2012, AB 2012/100, LJN BV7286. Vgl. ABRvS 7 december 2011,  
 LJN BU7083. A.G.A. Nijmeijer ‘Als rechtsvinding wetgeving wordt. Rechtsvinding in bestemmingsplan- 
 zaken’, in: L.E. Groot-van Leeuwen & J.D.A. Tonkelaar (red.), Rechtsvinding op veertien terreinen,  
 Deventer: Kluwer 2012, p. 175-189, p. 185-187.
51 Van Nispen 1978, p. 442-447.
52  Zie paragraaf VI.2.3-VI.2.4.
53  Rb. Den Haag 30 november 2006, LJN AZ5393.
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Een tweede juridische consequentie van een formeel wetgevingsbevel – wellicht 
de belangrijkste – is dat het formele bevel de weg opent naar de directe en 
indirecte executie van de wetgevingsplicht. Lijfsdwang jegens politici is niet 
goed voorstelbaar, maar het opleggen van een dwangsom wel. Artikel 8:72 lid 
5 Awb geeft die bevoegdheid aan de bestuursrechter, artikel 611a Rv aan de 
civiele rechter. De Nederlandse rechter is weliswaar niet gewoon om de Staat 
dwangsommen op te leggen (omdat de Staat ook telkens beweert de uitspraken 
van de rechter ‘stipt’ op te volgen), uitgesloten is het niet.54 Polak acht het 
opleggen van dwangsommen bij een wetgevingsbevelen negerende wetgever 
alvast mogelijk, in ieder geval in tweede instantie om een ‘bevel alsnog kracht 
te geven’.55 Wie het pleidooi van Gras volgt dat dwangsommen altijd aan de 
Staat zouden moeten vervallen omdat er een openbaar belang is gediend met 
de naleving van rechterlijke uitspraken,56 krijgt bij formele wetgevingsbevelen 
jegens ambten die tot de Staat behoren wel te maken met een vestzak-vestzak 
situatie. 

Hoewel niet juridisch, bestaat er in het staatsrecht een aantal veronderstellingen 
over hoe ‘de politiek’ zou reageren op een formeel wetgevingsbevel en of het dus 
iets bijdraagt aan de handhaving van een wetgevingsplicht. Polak noteert dat 
bij een formeel wetgevingsbevel het bestaan van de rechtsplicht om de wet tot 
stand te brengen in ieder geval vaststaat.57 Schutgens vermoedt psychologische 
druk als de rechter een formeel wetgevingsbevel geeft.58  Bunschoten ziet de 
situatie niet onmiddellijk veranderen als de oorzaak van de schending van 
de wetgevingsplicht politieke onwil is, maar kan zich wel voorstellen dat het 
bestaan van een geschonden wetgevingsplicht in ieder geval komt vast te 
staan.59 De enige ervaring die we met wetgevingsbevelen van de civiele rechter 
in de richting van de formele wetgever hebben, is een bevel van de president 
van de rechtbank, gericht aan de formele wetgever. De daaraan gestelde termijn 
was al ongebruikt verstreken op het moment dat in hoger beroep het bevel 
vernietigd werd.60 

II.3.3	 Van	formeel	naar	materieel
Het vertrekpunt van dit proefschrift was de opmerkelijke verhouding tussen 
het Waterpakt-arrest, waarin de mogelijkheid van een formeel wetgevingsbevel 
grondig wordt uitgesloten, en het Arbeidskostenforfait-arrest en het SGP-arrest 
die in ieder geval feitelijk lijken te functioneren als een wetgevingsbevel. 
Die dubbelheid is hier reden om te zoeken naar een definitie van iets wat 
geen formeel wetgevingsbevel is, maar eigenlijk wel zo werkt: een materieel 
wetgevingsbevel. 

54 Zie het voorbeeld besproken in paragraaf V.3.2.2. 
55 Polak 2004, p. 177, noot 24. 
56 E. Gras, ‘De dwangsom als sanctie op tegenover de overheid verboden eigenrichting’ NJB 2009/1569,  
 p. 2004-2009. 
57  Polak 2004, p. 177.
58 Schutgens 2009, p. 251. 
59  Bunschoten 2004, p. 522. 
60 Zie verder paragraaf V.3.2.3.
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Een eerste aanknopingspunt zijn de zojuist genoemde veronderstellingen over de 
politieke reacties op formele wetgevingsbevelen. Duidelijkheid over het bestaan 
van een geschonden wetgevingsplicht en psychologische druk zijn namelijk ook 
denkbaar zonder dat van een formeel bevel sprake is. Een verklaring voor recht 
biedt hier bijvoorbeeld mogelijkheden. 

Alvorens in deze lijn een materieel wetgevingsbevel te definiëren, zal ik eerst 
uitwijken naar twee onderzoeken over het Duitse Bundesverfassungsgericht. Dat 
Hof heeft krachtens §35 van het Bundesverfassungsgerichtgesetz een grondslag 
voor wat ik een formeel wetgevingsbevel noem:

Das Bundesverfassungsgericht kann in seiner Entscheidung bestimmen, 
wer sie vollstreckt; es kann auch im Einzelfall die Art und Weise der 
Vollstreckung regeln.

Onder ‘Vollstreckung’ rekent het Hof ‘alle Maßnahmen die erforderlich 
sind, um solche Tatsachen zu schaffen, wie sie zur Verwirklichung des vom 
Bundesverfassungsgericht gefundenen Rechts notwendig sind’.61 Hier kan 
dus wetgeving bevolen worden. Toch is het niet, en zeker niet alleen de 
kenbare inzet van dit wetsartikel (dus een formeel wetgevingsbevel) die in 
de literatuur beschreven wordt als judicial orders62  of binding orders63  van 
het Duitse Hof aan de Duitse wetgever, als injonctions in dezelfde richting,64 
of als Gesetzgebungsaufträge.65  Onder dat laatste begrip verstaat Kleuker 
‘jede Aufforderung des Bundesverfassungsgerichtes an den Gesetzgeber, tätig 
zu werden.’66 Daaruit blijkt een benadering van het wetgevingsbevel die niet 
uitsluitend aanknoopt bij het gebruik van bepaalde uitspraakbevoegdheden of de 
mogelijkheid van dwangsommen. Kleuker kiest voor een meer materiële benadering, 
die aansluit bij de lijst van door uitspraken van het Bundesverfassungsgericht 
noodzakelijk geworden wetgeving die het Bundesministerium der Justiz tot enige 
tijd geleden bijhield.67 

II.3.4	 Behrendts	 ‘injonction’:	 het	 constitutief	 creëren	 van	 een		
	 wetgevingsplicht
Voor Behrendt is, anders dan in de hierboven aangehaalde definitie van 
Kleuker, enkel appelerende taal in een rechterlijke uitspraak niet genoeg voor 
een injonction. Een injonction is pas aan de orde als in actes jurisdictionnelles 
zogenaamde énoncés prescriptifs voorkomen. Dat wil zeggen: uitingen met ‘une 
portée en droit, c’est-à-dire constituent des normes juridiques’.69 Daarmee vallen 
te weinig prescriptief gestelde formuleringen die de wetgever uitsluitend tot 
iets oproepen af. Overwegingen met een te vage inhoud, bijvoorbeeld de oproep 
om conform het internationale recht wet te geven, ook. De formulering van 

61 BVerfG 21 maart 1957, E 6, 300 (303-304) (KPD). Geciteerd uit Sillen 2010, p. 203-204.
62  Gawron & Rogowski 2002.
63 Brewer-Carías 2011, p. 160-165
64 Behrendt 2006.
65  Kleuker 1993.
66 Kleuker 1993, p. 14.
67 Gawron & Rogowski 2002, p. 247-248; Kleuker 1993, p. 13-17.
68 Behrendt 2006, p. 147. 
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de rechter moet voldoende prescriptief en voldoende precies zijn. Of dat het 
geval is, moet per geval beoordeeld worden. Een injonction kan uitsluitend 
juridisch bindend zijn als hij ook bevoegd gegeven is. Behrendt oordeelt dat de 
bepalingen waarin de bevoegdheden van het Duitse hof zijn geregeld voldoende 
grondslag bieden.69  

Een voorbeeld van een injonction is dit citaat uit een uitspraak van het 
Bundesverfassungsgericht: 

‘Die Verfassungsbeschwerde ist, soweit sie sich (…) gegen § 14 Abs. 
1, Satz 1 MuSchG richtet, begründet. (…) § 14 Abs. 1 Satz 1 MuSchG 
ist (…) unvereinbar mit Art 12 Abs. 1 GG. Dies fuhrt jedoch nicht 
gemäß § 95 Abs. 3 Satz 1 BVerfGG zur Nichtigkeit der Regelung. Hat 
der Gesetzgeber mehrere Möglichkeiten, den Verstoß zu beseitigen, 
trägt das Bundesverfassungsgericht dem in der Weise Rechnung 
dass es die verfassungswidrige Norm nur für unvereinbar mit dem 
Grundgesetz erklärt. Der Gesetzgeber hat bis zum 31. Dezember 
2005 eine verfassungskonforme Regelung zu treffen. Bis zu einiger 
Neuregelung bleibt es beim bisherigen Recht.’ 70   

Het onderstreepte gedeelte levert een injonction in Behrendts definitie op. Dat 
dit citaat uit de Gründe van de Enscheidung komt, en niet uit het dictum, de 
Tenor, is voor Behrendt hier niet relevant. 

Het belangrijkste juridische gevolg van een injonction in de definitie van Behrendt 
is dat daar ook daadwerkelijk een nieuwe verplichting voor de regelsteller 
uit voortvloeit. Dat valt af te leiden uit zijn bespreking van wat hij zelf een 
zogenaamde ‘manifestation atypique’ van de injonction noemt: de injonction 
combinatoire. Dat zijn verplichtingen voor de wetgever die zijn samengesteld 
uit een uitspraak waarin de rechter wetgeving vernietigt en daarmee een 
wetgevingsplicht activeert. Als een grondwet eist dat er een kieswet is, dan 
herleeft die verplichting op het moment dat de rechter de bestaande kieswet 
vernietigt. Behrendt spreekt bij zo’n vernietiging van een injonction sans énoncé 
injonctif. In dat verband schrijft hij: ‘D’ou vient l’obligation de produire des 
normes nouvelles, si elle ne résulte pas du texte de la décision?’ Het antwoord 
op die vraag luidt: ‘La règle constitutionnelle qui requiert l’existence de cette 
norme.’71 Uit dit citaat volgt dat de verplichting om nieuwe normen tot stand 
te brengen bij een gewone injonction wel degelijk voortvloeit uit de (bevoegd 
geformuleerde) verplichtende tekst in de uitspraak van een constitutioneel hof. 
Tevens is duidelijk dat een verplichting voor de wetgever ook rechtstreeks kan 
voortvloeien uit het constitutionele recht. Dat doet de tekst van de grondwet 
namelijk als de verplichte kieswet zonder injonction vernietigd wordt. In het 
geval de rechter een verplichte kieswet zou vernietigen, en daarbij wel een 
énoncé injonctif in de uitspraak op zou nemen, dan zou dus sprake zijn van 
een dubbele verplichting voor de wetgever: één uit de grondwet, en één uit 
de tekst van de uitspraak van de rechter. Het constitutieve karakter van een 

69  Behrendt 2006, p. 148 e.v.
70  BVerfG 18 november 2003, E 109, 64 (84, 95). 
71 Behrendt 2006, p. 392. 



ho
of

ds
tu

k 
2 

| 
Fo

rm
ee

l e
n 

M
at

er
ie

el

40

injonction wordt verder bevestigd door Behrendts stelling dat aan elke injonction 
in principe een termijnstelling verbonden is. Als de rechter geen datum noemt, 
is dat in ieder geval een ‘redelijke termijn’ vanaf de datum van de uitspraak.72

In de benadering van Behrendt zou het SGP-arrest dus, hoewel het geen formeel 
wetgevingsbevel bevat in de zin die ik eraan geef, wel een injonction bevatten 
als de Hoge Raad daarin ergens voldoende dwingend had uitgesproken dat de 
wetgever verplicht is in actie te komen.73 Het gebruik van dwingende taal in de 
richting van de wetgever in een officieel gewezen arrest is voldoende voor het 
creëren van een verplichting die vergelijkbaar is met het type verplichting dat 
hierboven beschreven werd als een gevolg van het formele wetgevingsbevel. 

II.3.5	 Kleukers	‘Auftrag’:	keuzebeperkende	rechterlijke	
	 rechtsvorming	
De benadering van Kleuker verschilt op een aantal punten met die van Behrendt. 
Weliswaar stelt hij minder eisen aan het soort formulering bij wat telt als een 
Gesetzgebungsauftrag, (een ‘Auftrag’ betekent ook taalkundig niet alleen maar 
‘bevel’) maar hij brengt wel andersoortige beperkingen aan: niet elke Auftrag 
is toelaatbaar. Een criterium om die toelaatbaarheid te beoordelen ontleent 
Kleuker aan een functionele en processuele machtenscheiding: de rechter heeft in 
beginsel een reactief-controlerende rol waarbij hij het initiatief en de productie 
van normen aan de wetgever laat.74 Daaruit volgt een principieel declaratoir 
karakter van wat het Bundesverfassungsgericht vermag: ‘Appelle sind nur dann 
mit der reaktiv-kontrollierenden Funktion des Gerichtes zu vereinbaren, wenn 
es sich auf die lediglich deklaratorische Feststellung verfassungsrechtlicher 
Gesetzgebungspflichten beschränkt.’75 Een tweede norm volgt uit Kleukers 
uitgangspunt dat uitsluitend de Duitse Grondwet de Duitse wetgever tot iets kan 
verplichten. ‘Eine konstitutive Verplichtung des Gesetzgebers ist als Übergriff in 
Gesetzgebungskompetenzen unzulässig.’76  

Uit de overwegingen in de uitspraken van het Bundesverfassungsgericht waarin 
deze de wetgever tot iets oproept, kunnen dus in beginsel geen nieuwe 
verplichtingen voor de wetgever voortvloeien. Dit betekent dat voor elke 
verplichting voor de wetgever om in een leemte te voorzien een grondwettelijke 
wetgevingsplicht moet zijn aan te wijzen. Voor de verplichting om een wet 
aan te passen moet een grondwettelijke conformeringsplicht zijn te vinden. Die 
vindt Kleuker in artikel 20 lid 3 van de Duitse Grondwet: 

Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die 
vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und 
Recht gebunden. 
 

Waar het Nederlandse geschreven recht niet voorziet in een algemene nationale 
conformeringsplicht, doet het Duitse recht dat volgens Kleuker dus wel. 

72 Behrendt 2006, p. 286
73  Ik meen dat de Hoge Raad in de redenering van Behrendt evenzeer bevoegd zou zijn dergelijke injonctions  
 te geven als Behrendt constateert ten aanzien van het de Franse, Duitse en Belgische constitutionele  
 rechter. 
74 Kleuker 1993, p. 20.
75  Kleuker 1993, p. 75.
76  Kleuker 1993, p. 87.
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Het citaat van het Bundesverfassungsgericht waar Behrendt een constitutieve 
injonction in las, is voor Kleuker een declaratoire weergave van uiteindelijk de 
grondwettelijke conformeringsplicht die geactiveerd wordt door geconstateerde 
strijdigheid tussen een wet en de Grondwet. Als gevolg hiervan heeft het 
noemen van een datum door het Bundesverfassungsgericht voor Kleuker dan ook 
een andere betekenis. De verplichting vloeit uit de Grondwet voort; daaraan zijn 
de termijnen verbonden. 

De juridische gevolgen van Gesetzgebungsaufträge kunnen wel ergens anders 
ontstaan, namelijk daar waar sprake is van voor de wetgever bindende rechterlijke 
rechtsvorming ten aanzien van de wetgevingsplicht. Rechtsvorming door de 
constitutionele rechter kan volgens Kleuker in zijn algemeenheid niet worden 
afgewezen, omdat dat tot het ‘leerlaufen der Verfassungsgerichtsbarkeit’ zou leiden. 
‘Eine Verfassungskonkretisierungskompetenz des Bundesverfassungsgerichtes 
ist unverzichtbar.’77 Aufträge mogen dus ook mede berusten op toelaatbare 
rechterlijke rechtsvorming. Voor de grens tussen toelaatbare en ontoelaatbare 
rechtsvorming stelt Kleuker allereerst de eis van de ‘Ableitbarkeit’ uit de 
Duitse Grondwet.78 Er moet ‘Ableitungszusammenhang’ zijn. Dat wil zeggen: de 
rechtsvorming zal langs de lijnen van de interpretatiemethoden moeten lopen. 
De toelaatbaarheid van de rechterlijke rechtsvorming is verder begrensd door de 
bewust open geformuleerde Grondwet en het democratieprincipe. Waar de Duitse 
Grondwet ruimte voor ‘freie politische Gestaltung’ heeft willen laten, zal de 
rechter zich moeten beperken tot een ‘konkretisierbaren Rahm’.79 Als praktisch 
handvat voor de beoordeling van de toelaatbaarheid van de rechtsvorming oppert 
Kleuker een ruimtelijk criterium: hoe langer de redenering, hoe verdachter de 
rechterlijke rechtsvorming. 

De grenzen van de toelaatbare rechtsvorming zullen in dit verband met name 
leiden tot terughoudendheid ten aanzien van de inhoud van wetten. De rechter 
moet zich zo veel mogelijk beperken tot de constatering dat de wetgever in actie 
moet komen. De consequentie daarvan is namelijk minder ver strekkend. ‘Dem 
Gesetzgeber wird lediglich die Entscheidung über das “Ob” seines Tätigwerdens, 
nicht dagegen über das “Wie” abgenommen.’90 Uit deze formulering blijkt dat 
er, ondanks het principieel declaratoire karakter van de rechterlijke uitspraken 
met een Gesetzgebungsauftrag, toch wel iets in het recht verandert als het 
Bundesverfassungsgericht zo’n uitspraak doet. De wetgever wordt immers 
volgens Kleuker een keuze ‘afgenomen’ die een niet of anders geconcretiseerde 
Grondwetsnorm wel liet. Het afnemen van een keuze van de wetgever bevindt 
zich in een dogmatisch schemergebied, omdat het declaratoire karakter van de 
uitspraak niet ter discussie komt te staan. Anders gezegd: de wetgever had 
kennelijk een keuze, anders kan die niet worden afgenomen. Maar de rechter 
stelt ook vast dat de wetgever die keuze niet had, anders is de uitspraak niet 
declaratoir. Dat maakt het er allemaal niet helderder op. Het verenigen van 
rechterlijke rechtsvorming en de declaratoire theorie vraagt echter zo zijn 
offers. 

77 Kleuker 1993, p. 23.
78  Kleuker 1993, p. 26.
79  Kleuker 1993, p. 25 en 58-59.
80  Kleuker 1993, p. 26.
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Het ‘afnemen’ van de keuze van de wetgever veronderstelt juridische 
gebondenheid van de wetgever aan rechterlijke rechtsvorming. De wetgever 
moet gebonden zijn aan de Grondwet-zoals-door-het-Bundesverfassungsgericht-
uitgelegd. Daarvoor is niet voldoende dat het Bundesverfassungsgericht zelf vindt 
dat het uitsluitend declaratoir heeft vastgesteld wat de Grondwet betekent. 
Die opvatting kunnen immers wel meer instanties toegedaan zijn. Binding 
aan rechterlijke rechtsvorming zou wel volgen uit een bevoegdheid van het 
Bundesverfassungsgericht tot finale interpretatie van de Grondwet. Op die manier 
zou ook onderscheid gemaakt kunnen worden tussen de verschillende instanties, 
rechters en organen die allemaal stellen zelf niets te bedenken maar uitsluitend 
vast te stellen wat de Grondwet betekent. 

Kleuker geeft een procesrechtelijk antwoord op de vraag naar de binding van 
de wetgever aan de rechtsvorming van de rechter. Een Entscheidung van het 
Bundesverfassungsgericht heeft zogenaamde ‘materiële rechtskracht’. Dat volgt 
uit de positie van de rechtspraak in een rechtsstaat en uit de rechtszekerheid. 
Bovendien staat het met zoveel woorden in paragraaf 31 lid 1 van het 
Bundesverfassungsgerichtsgesetz: 

Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts binden die Ver-
fassungsorgane des Bundes und der Länder sowie alle Gerichte und 
Behörden. 

Maar omdat volgens Kleuker alleen de Duitse Grondwet de Duitse wetgever kan 
binden, moeten we deze wetsbepaling begrijpen als een uitdrukking van wat uit 
het eerder geciteerde artikel 20 lid 3 van de Duitse Grondwet volgt. Dat betekent 
eigenlijk dat de wetgever aan de rechterlijke rechtsvorming is gebonden zoals 
hij aan de Grondwet zelf gebonden is. 

In de benadering van Kleuker is het SGP-arrest ook al een Gesetzgebungsauftrag 
zonder dat daarin dwingende teksten in de richting van de wetgever voorkomen, 
zoals Behrendt zou eisen. De enkele aansporing in de richting van de wetgever 
zou al voldoende zijn. Uit die Auftrag zou – als voor de Hoge Raad hetzelfde 
zou gelden als voor het Bundesverfassungsgericht – echter geen nieuwe, of 
andersoortige grondslag van de verplichting volgen zoals dat bij Behrendt en 
het formele wetgevingsbevel wel het geval is. In Kleukers benadering zou de 
uitspraak fundamenteel declaratoir zijn en blijven. 

Bij Kleuker kan zich nog een ander interessant fenomeen voordoen. Het 
Bundesverfassungsgericht is bij hem bevoegd tot een zekere mate van 
rechtsvorming inzake de wetgevingsplichten. Omdat die rechtsvorming bindend 
is voor de wetgever, ontneemt de rechter de wetgever daarmee een keuze. Hoewel 
de rechter – om het declaratoire karakter te behouden – eigenlijk vaststelt 
dat de wetgever die keuze niet had. Deze keuzeontnemende rechtsvorming 
kan prima zonder dat het Bundesverfassungsgericht aansporende teksten in de 
richting van de wetgever gebruikt, dus zonder een Auftrag. Het ontnemen van 
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de keuze vindt immers niet plaats door de oproep aan de wetgever, maar door 
de bindende rechtsvorming ten aanzien van de uit de Grondwet voortvloeiende 
wetgevingsplichten. Zo beschouwd kan het SGP-arrest – ook hier: als voor de Hoge 
Raad hetzelfde geldt als voor het Bundesverfassungsgericht – mogelijk gezien 
worden als een uitspraak waarin de Hoge Raad de wetgever inhoudelijk de keuze 
ontneemt om zich op het standpunt te stellen dat de bestaande regelgeving in 
overeenstemming is met het Vrouwenverdrag. De ‘Entscheiding über das “Ob” 
seines Tätigwerdens’ zou daarmee aan de wetgever kunnen worden ontnomen, 
althans, in ieder geval voor zover het om rechtmatig handelen gaat.

II.3.6	 Uitwerking	naar	Nederland
Kleukers Gesetzgebungsaufträge en Behrendts injonctions hebben betrekking 
op de rechtspraak van een specifiek constitutioneel hof, al dan niet in het 
kader van een procedure met prejudiciële vragen. Gevolg daarvan is dat het veel 
duidelijker is wie er ‘op de eerste hand’ zit bij de rechterlijke interpretatie van de 
grondwet, en de interpretatie van de grondwet gebeurt geconcentreerd bij één 
instantie. Bovendien zal bij een procedure met prejudiciële vragen de juridische 
binding van andere organen aan de antwoorden van een constitutioneel hof 
veel duidelijker zijn uitgewerkt. Nederland heeft dat alles niet. Hier geldt een 
toetsingsverbod, geschiedt de toetsing die wel toegestaan is in een diffuus 
stelsel en is het procesrecht ingericht op geschilbeslechting. Desalniettemin wil 
ik een aantal lijnen uit het werk van Kleuker en Behrendt doortrekken naar de 
Nederlandse situatie.

Het type prescriptieve en precieze uitlatingen waar Behrendt injonctions in ziet, 
komt wel voor in Nederland. President Wijnholt heeft eens overwogen: 

‘De bestaande onzekerheid eist dat de Staat onverwijld overgaat tot 
aanpassing van de WWV aan het beginsel van gelijke behandeling.’81 

Dit zou, wat de formulering betreft, voldoende zijn om een nieuwe norm in het 
leven te roepen voor de wetgever. Maar die conclusie stuit wat mij betreft af op 
het gegeven dat de Nederlandse rechter zijn eigen rechtsoordelen van oudsher 
als declaratoir heeft opgevat. Het recht en de plicht om te toetsen worden 
gerechtvaardigd door de rechter met een beroep op zijn rol als verklaarder 
van wat reeds recht was.82 In deze declaratoire benadering past de opvatting 
dat rechterlijke uitspraken in beginsel ook gelden voor het verleden, zoals 
de Centrale Raad dat uitsprak ten aanzien van de rechterlijke uitleg van een 
wettelijk voorschrift. Deze uitleg is ‘naar algemene opvatting rechtsvaststellend 
van aard’.83 Het zou een te grote inbreuk op dit declaratoire uitgangspunt van de 
rechtspraak zijn om de uitingen van de president aan te merken als uitingen waar 
een verplichting voor de wetgever constitutief uit voortvloeit, zoals Behrendt 
stelt voor zijn injonction. De citaten moeten uiteindelijk aangemerkt worden als 
een weergave van wat reeds gold voor de uitspraak en wat door de rechter alleen 
bevestigd wordt. 

81 Pres. Rb. Den Haag 21 mei 1984, AB 1985/12, LJN AH0328 (WWV).
82  Zie Sillen 2010 p. 221-222. 
83  CRvB 15 november 2005, LJN AU6509 (Koppelingswet).
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Daarmee is Kleukers benadering – die eveneens uitgaat van het declaratoire 
karakter van de jurisprudentie – relevanter geworden. Die benadering wil ik 
doortrekken naar Nederland aan de hand van een voorbeeld: de zaak van de 
CNV-jongeren en de FNV tegen de Staat inzake het minimumloon voor kinderen 
tussen 13 en 15 jaar. In die casus waren rechtbank en hof van mening dat 
er wetgeving tot stand gebracht moest worden, terwijl de Staat aanvoerde de 
rechtmatige keuze te hebben om dat niet te hoeven doen. Met name de positie 
van het hof is daarbij interessant, omdat dit hof enerzijds het door de rechtbank 
gegeven formele wetgevingsbevel vernietigde, maar anderzijds inhoudelijk wel 
tot dezelfde conclusies kwam als de rechtbank en het bestaan en schending van 
de wetgevingsplicht bevestigde. Ik zal dat uitwerken.

Kinderen in de leeftijd tussen 13 en 15 jaar mogen krachtens de Arbeidstijdenwet 
‘niet-industriële arbeid van lichte aard’ verrichten, mits dit niet onder schooltijd 
gebeurt.84 Van een minimumloon daarvoor is echter in Nederland geen sprake. 
Op dat punt zagen CNV-jongeren en de FNV een probleem. Ze wendden zich tot 
de Tweede Kamer en het ministerie van Sociale Zaken, maar kregen daar niet het 
gewenste gehoor. Daarop spanden ze een procedure aan bij de civiele rechter. 
Juridisch zagen de eisers in de afwezigheid van een minimumloon voor kinderen 
van 13 tot 15 een probleem met artikel 7 van het Europees Sociaal Handvest, 
waarin de verdragspartijen onder lid 5 zich verbonden hebben ‘het recht van 
jeugdige werknemers en leerlingen op een billijke beloning of andere passende 
uitkering te erkennen.’ Bij de Rechtbank Den Haag vorderen CNV-jongeren en 
het FNV zowel een verklaring voor recht als een formeel wetgevingsbevel om 
een einde te maken aan het in het licht van artikel 7 lid 5 ESH onrechtmatig 
ontbreken van minimumloon voor 13- en 14-jarigen.85  

De Rechtbank Den Haag volgt de eisers in hun inhoudelijke stelling. In 
de ‘systematiek van artikel 7’ ziet de rechtbank ‘ook de verplichting om 
uitvoering te geven aan lid 5’, dat wil zeggen: een minimumloon vaststellen. 
‘Ten aanzien van door jeugdige werknemers te verrichten (toegelaten) arbeid 
houdt die verplichting in dat de betreffende staat daarvoor via zijn wetgeving 
een minimumloonregeling treft.’ De rechtbank concretiseert dat verder als een 
verplichting om het Besluit minimumjeugdloonregeling aan te passen, nu dat 
Besluit zich ten onrechte beperkt tot de categorie jeugdigen van 15 jaar en ouder. 
In dat Besluit moet dus ook een voorziening voor de jongere werknemers worden 
getroffen. De hoogte van dat minimumloon stelt de rechtbank zelf niet vast. Dat 
gaat naar zijn oordeel de rechtsvormende taak van de rechter te buiten. 

In het dictum geeft de rechtbank een verklaring voor recht dat ‘de weigering 
van de Staat om een minimumloon vast te stellen voor jongeren in de 
leeftijdscategorieën van 13 en 14 jaar in strijd is met artikel 26 IVBPR in 
samenhang met artikel 7 ESH.’ Via artikel 26 IVBPR ontsloeg de rechtbank zich 
van de verplichting om te beoordelen of artikel 7 lid 5 wel een ieder verbindend 
was in de zin van artikel 93 en 94 Grondwet en daarmee ook inroepbaar voor de 
rechter. Naast de verklaring voor recht beveelt de rechtbank de Staat om binnen 

84  Artikel 3:2 Arbeidstijdenwet.
85 Rb. Den Haag 11 december 2002, LJN AF1787.
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18 maanden alsnog te voorzien in een wettelijk minimumloon voor de bedoelde 
leeftijdscategorie. De rechtbank geeft hier een formeel wetgevingsbevel. In 
hoger beroep sneuvelt de ten uitvoerlegging van het formele bevel meteen als 
gevolg van een incident in de procedure. En wordt het later vernietigd.86

Inmiddels is het Waterpakt-arrest dan al gewezen, en is het volgens het hof nog 
maar zeer de vraag of de rechter wel bevoegd is regelgeving niet zijnde een wet in 
formele zin te bevelen.87 Bijna een jaar later – als de Hoge Raad ook Faunabeheer 
heeft gewezen, waaruit blijkt dat de rechter ook geen formeel wetgevingsbevel 
aan een provincie mag geven – vernietigt het hof het door de rechtbank gegeven 
bevel ook daadwerkelijk. Hoewel het niet besluitvorming van de Staten-Generaal 
of van Provinciale Staten betreft, maakt de omstandigheid dat bij een bevel 
derden gemoeid zijn die niet bij de procedure betrokken zijn dat de rechter niet 
bevoegd moet worden geacht bestuurswetgeving te bevelen. Bovendien herhaalt 
het hof wat het ook in de Waterpakt-procedure overwoog: materiële wetgeving is 
zo zeer met formele wetgeving verweven dat een onderscheid tussen het bevelen 
van formele wetgeving en het bevelen van (gedelegeerde) materiële wetgeving 
niet moet worden aangenomen.88 

Het gaat mij hier om de verklaring voor recht zoals die in hoger beroep in 
stand blijft. Het hof duidt de kwestie duidelijk als een schending van een 
wetgevingsplicht. Het gaat om ‘de weigering van de Staat om het Besluit uit te 
breiden’. De grondslag wordt door het hof versmald tot artikel 26 IVBPR. Waar 
de rechtbank dat artikel alleen leek te gebruiken om de inroepbaarheid van het 
relevante recht zeker te stellen, constateert het hof dat ‘het niet vaststellen van 
een minimumjeugdloon voor 13- en 14-jarigen zelf al in strijd is met artikel 26 
IVBPR.’ Artikel 7 ESH laat het hof verder liggen.

In het cassatieberoep van de Staat tegen deze uitspraak corrigeert de Hoge 
Raad het hof inhoudelijk, omdat de Hoge Raad het door de wetgever gemaakte 
onderscheid niet ongerechtvaardigd vindt.89 Daarop sneuvelt het beroep op 
artikel 26 IVBPR. Aan artikel 7 lid 5 ESH – waar het allemaal mee begon – komt 
ook de Hoge Raad niet toe, ‘reeds omdat aan dat artikel geen rechtstreekse 
werking toekomt.’ Datzelfde geldt voor artikel 7 IVESC, waarna de Hoge Raad 
constateert dat hij zelf de zaak kan afdoen met een vernietiging van het arrest 
van het hof, van het vonnis van de rechtbank en met een afwijzing van de 
vorderingen van de FNV en CNV-jongeren. 

Rechtbank en hof waren van mening dat op de Staat een plicht rustte om een 
minimumloon voor 13- en 14-jarigen vast te stellen. In het dictum van de 
rechtbank, in hoger beroep in stand gelaten, oordeelt de rechtbank in een 
verklaring voor recht dat sprake is van een schending van de verplichting. Wat 
de inhoud van die verplichting betreft, komt voldoende vast te staan dat het 
om de vaststelling van algemeen verbindende voorschriften gaat. Er wordt een 
Besluit aangewezen dat moet worden uitgebreid. Bovendien sneuvelt het formele 

86  Zie paragraaf V.3.3.3.
87  Hof Den Haag 8 januari 2004, Gst. 2004/149, LJN AO9246.
88  Hof Den Haag 24 maart 2005, JAR 2005/98, LJN AT3175.
89 HR 10 november 2006, JAR 2006/306, LJN AY9216.
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wetgevingsbevel in het hoger beroep juist omdat het een wetgevingsbevel 
was. Het is dus duidelijk dat sprake is van een geschonden wetgevingsplicht, 
volgens rechtbank en hof. Volgens de Hoge Raad bestaat er in dit geval geen 
wetgevingsplicht. In ieder geval geen die in rechte inroepbaar is. De reden 
voor dit verschil van inzicht met rechtbank en hof is dat de Hoge Raad artikel 
26 IVBPR anders interpreteert. Een zelfstandig beroep op het ESH staat de 
Hoge Raad niet toe. In dit geval kan niet gezegd worden dat rechtbank en 
hof een absurde interpretatie van het geldende recht gaven. Evenmin kan dat 
van de Hoge Raad gezegd worden. Er lijkt dus sprake van een keuze om een 
wetgevingsplicht voor het minimumloon voor 13- en 14-jarigen aan te nemen. 
Die keuze heeft de rechter kennelijk en de wetgever dus ook. De vraag is nu of, 
in de lijn van Kleuker, de Nederlandse Hoge Raad in staat geweest zou zijn om 
de wetgever die keuze te ontnemen. Concreet: als de Hoge Raad het inhoudelijk 
eens was geweest met rechtbank en hof en de verklaring voor recht in stand 
had gelaten, was de wetgever dan verplicht geweest om het standpunt van de 
rechterlijke macht dat sprake is van een geschonden wetgevingsplicht te volgen? 
Voor een bevestigend antwoord op die vraag is noodzakelijk dat de interpretatie 
van de Hoge Raad bindend zou zijn geweest voor de wetgever. Alleen zo kan de 
wetgever een keuze worden ontnomen die hij eerst wel had. Is dat 

In dit geval was de Staat zelf partij in deze procedure. Het procesrechtelijke 
gevolg van een verklaring voor recht is dat de inhoud daarvan tussen partijen 
vast komt te staan. Dat betekent dat als dezelfde partijen nog eens bij de civiele 
rechter komen – bijvoorbeeld voor schadevergoeding – de onrechtmatigheid van 
het overheidshandelen op dit punt reeds vast staat. Dit gezag van gewijsde lijkt 
mij te weinig om te concluderen dat de Staat en de wetgever gebonden zijn aan 
de rechtsvorming van de Hoge Raad. Het is meer een aankondiging van hoe het 
antwoord van de rechter zal luiden als dezelfde partijen eenzelfde oordeel van 
hem vragen. 

Wel brengt de in de rechtspraak heersende declaratoire opvatting met zich mee 
dat, als het cassatieberoep zou zijn verworpen, de Hoge Raad zelf van mening 
zou zijn geweest dat hij uitsluitend heeft vastgesteld waaraan de wetgever blijkt 
te zijn gebonden, en strikt genomen geacht moet worden altijd al aan gebonden 
te zijn geweest. Maar de vraag is of de opvatting van de Hoge Raad dat hij de 
betekenis van het geldend recht alleen maar vastgesteld heeft voldoende is om 
ook de wetgever aan die vastgestelde betekenis te binden. Anders gezegd: zou 
de wetgever ook gebonden zijn aan een oordeel van de Ombudsman omdat deze 
van zichzelf vindt dat hij uitsluitend heeft vastgesteld dat er uit een verdrag 
een wetgevingsplicht voortvloeit? Of als het Comité voor Vrouwenrechten dat 
vindt? Dat hun standpunten gezaghebbend kunnen zijn in de politieke arena is 
iets anders dan een juridische binding. 

Het is niet eenvoudig om in het Nederlandse recht de binding aan rechterlijke 
rechtsvorming te construeren die nodig is om te kunnen spreken van het 
ontnemen van een keuze aan de wetgever.  Ik wil een voorstel doen op basis 
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van de rechtszekerheid en de positie van de rechtspraak in de democratische 
rechtsstaat. De redenering luidt dat de rechtszekerheid meebrengt dat ergens 
het laatste woord gesproken moet worden over de vraag of het verdragsrecht 
een wetgevingsplicht bevat. Gezien de province and duty van de rechter to say 
what the law is spreekt de rechterlijke macht, of de organen aan wie de functie 
‘rechtspraak’ geattribueerd is, in beginsel het laatste woord. Een verklaring 
voor recht die door de Hoge Raad zelf wordt gegeven, in een procedure waarbij 
de Staat partij is, lijkt mij de meest koninklijke vorm van dit spreken van 
het laatste woord en het binden van de wetgever aan de res interpretata. Er 
ontstaan wel afbakeningsproblemen bij de vraag of het alleen de Hoge Raad 
is, of alleen de civiele rechter, of alleen een ‘rechter’ überhaupt, aan wiens 
rechtsvorming een regelsteller gebonden wordt. Eveneens is het de vraag of die 
binding alleen ontstaat door rechtsoordelen in een dictum of ook in (dragende) 
overwegingen. 

Maar ook tegen een bindende rechtsvorming langs de koninklijke weg (een 
verklaring voor recht van de Hoge Raad in een procedure waar de Staat partij 
is) zijn bezwaren te formuleren. Met name de benadering die veel waarde hecht 
aan een ‘dialoog’ tussen rechter en wetgever zou zich tegen een al te strakke 
binding van de wetgever aan het standpunt van de Hoge Raad kunnen verzetten. 
Waar moet de dialoog immers over gaan, als de Hoge Raad heeft ‘vastgesteld 
hoe het zit’? Deze benadering van de rol van de rechter als een dialoog tussen 
rechter en wetgever zal verder worden uitgewerkt in hoofdstuk III. In het kader 
van het algemeen dogmatische karakter van dit hoofdstuk, is duidelijk dat er 
onvoldoende basis is om een algemeen standpunt te formuleren ten aanzien 
van de status van rechterlijke rechtsvorming. De definitie van een materieel 
wetgevingsbevel zal op dat punt hier dan ook open blijven. Wel zie ik in de 
‘keuzeontnemende rechtsvorming’ van Kleuker een bruikbare benadering om 
voor Nederland een materieel wetgevingsbevel te definiëren. 

II.3.7	 Materieel	wetgevingsbevel
Ik wil de volgende definitie van een materieel wetgevingsbevel voorstellen:

Een materieel wetgevingsbevel is aan de orde wanneer de rechter een 
schending van een wetgevingsplicht (of de onmiddellijke dreiging 
daarvan) vaststelt en daarbij op een voor de betrokken regelsteller 
bindende wijze recht vormt.

Ik zal de verschillende elementen van deze definitie apart toelichten. In de 
eerste plaats is sprake van het gebruik van het woord ‘bevel’, terwijl in de 
definitie niet is vereist dat sprake is van een bevelend, executoriaal dictum. 
Dat kan overigens wel. Een materieel en een formeel wetgevingsbevel kunnen 
prima samen voorkomen, zoals de casus over het minimumloon voor jeugdigen 
hierboven ook illustreerde. Daar was bij de rechtbank sprake van een materieel 
en een formeel wetgevingsbevel. Evenmin is in mijn definitie vereist dat de 
rechter gebruik maakt van prescriptieve formuleringen of, ruimer genomen, 

90  Donner 1982, p. 40-48, stelt bijvoorbeeld dat de wetgever wel is gebonden aan de rechterlijke interpreta- 
 tie van verdragen, maar niet aan de rechterlijke interpretatie van de Grondwet. Wat de precieze grondslag 
 van het verschil is, blijft (mij) onduidelijk. Kortmann 1996, p. 55, meent dat de wetgever wel de ruimte  
 heeft om uitdrukkelijk voor een eigen interpretatie van het verdragsrecht te kiezen.
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appelerende formuleringen in de richting van de wetgever, zoals Behrendt en 
Kleuker wel deden. Hoewel het zeker niet valt uit te sluiten dat de rechter de 
constatering dat hier sprake is van een geschonden wetgevingsplicht aanvult 
met enige aansporende opmerkingen in de richting van de wetgever, vereist is 
het niet. 

Het gebruik van het woord ‘bevel’ voor zowel de materiële als de formele 
benadering kan verwarrend werken, omdat voor een materieel bevel noch een 
executoriaal dictum noch bevelende formuleringen vereist zijn. Toch acht ik het 
gebruik van het begrip ‘bevel’ te rechtvaardigen. Er moet ook sprake zijn van 
voor de regelsteller bindende rechterlijke rechtsvorming. Dat is een duidelijk 
beslissende bijdrage van een rechter. In verband daarmee is ook van belang 
dat het moet gaan om een geconstateerde schending van een wetgevingsplicht 
of de onmiddellijke dreiging daarvan. Als de rechter uitsluitend rechtsvormend 
vaststelt dat sprake is van een wetgevingsplicht zijn daar te weinig gevolgen 
voor de regelsteller aan verbonden om nog van een materieel bevel te spreken.

In de tweede plaats veronderstelt een materieel wetgevingsbevel voor de 
betrokken regelsteller bindende rechterlijke rechtsvorming. Dit element van de 
definitie laat veel open. Alleen als sprake is van binding van het betrokken 
regelstellende ambt aan de rechterlijke rechtsvorming, is sprake van een 
materieel wetgevingsbevel. In het kader van dit hoofdstuk blijft dit element van 
de definitie in hoofdzaak open. 

In de derde plaats moet sprake zijn van rechterlijke rechtsvorming. Voor een 
definitie daarvan knoop ik aan bij Wiarda’s typen van rechtsvinding, en over hem 
heen bij het onderscheid van Montesquieu in zijn Over de geest der wetten. Het 
bekende citaat dat de rechters niet meer (mogen) zijn dan de ‘mond van de wet’, 
en ‘des êtres inanimés qui n’en peuvent modérer ni la force ni la rigeur’, verwijst 
naar de rol van de rechter binnen de regeringsvorm ‘republiek’. In een republiek 
ligt de soevereiniteit bij velen (democratie) of bij weinigen (aristocratie). Anders 
wordt de rol van de rechter in de twee andere regeringsvormen die Montesquieu 
onderscheidt: de monarchie en de despotie, waar de soevereiniteit bij de 
enkeling ligt. In een despotische staat is geen wet maar heerst de willekeur. 
Ook bij de rechter. Hij doet daar wat goed is in zijn eigen ogen. Hij is ‘lui-même 
sa règle’. In een monarchie is daarentegen wel sprake van een (door de monarch 
uitgevaardigde) wet. Dat heeft gevolgen voor de rol van de rechter. Waar de wet 
duidelijk is, volgt de rechter de wet zoals in een republiek. Maar ‘là où elle ne 
l’est pas, il en cherche l’esprit.’ Waar de wet niet duidelijk is, zoekt de rechter in 
een monarchie naar de geest van de wet om daarin te handelen.91

Wiarda heeft deze verschillende rollen van de rechter in de verschillende 
regeringsvormen op een continuüm geplaatst om de rol van de rechter in één 
regeringsvorm te analyseren. Het continuüm verloopt van enerzijds het in 
een republiek geëigende type ‘heteronome rechtsvinding’, waar de rechter een 
spreekbuis van de wet is, tot anderzijds het type van de ‘autonome rechtsvinding’, 
waar de rechter moet optreden als een naar billijkheid oordelend scheidsman.92 

91  Ch. Montesquieu, De l’esprit des lois, 1748, boek XI; Nederlandse vertaling: J. Bolier, Amsterdam:  
 Uitgeverij Boom 2006.
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Daarbij vijlt Wiarda wel een scherp randje weg. Het type van de autonome 
rechtsvinding omvat niet alles wat Montesquieu beschrijft van de rechter in 
de despotische staat. Wiarda blijft spreken van autonome rechtsvinding en hij 
verwijst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid waar een rechter zich in 
situaties van autonome rechtsvinding op moet verlaten. Het zijn van de rechter 
als ‘lui-même sa règle’, zoals Montesquieu dat van de rechter in een despotische 
staat beschrijft, omvat bij Wiarda eigenlijk alleen de autonomie ten opzichte 
van de wet. Niet (ook) de willekeur die Montesquieu beschrijft.93 

De in dit proefschrift gehanteerde definitie van rechtsvorming sluit aan bij 
Wiarda’s grens tussen volstrekt heteronome rechtsvinding en het meer of minder 
bijmengen van meer autonome elementen. Een spreekbuis van de wet is de 
rechter volgens Wiarda in die gevallen waar ‘over de betekenis van de ingeroepen 
rechtsregels geen verschil van mening bestaat’. De rechter past dan gewoon de 
wet toe, en de kwalificatie ‘bouche de la loi’ is ten aanzien van wat de rechter 
dan doet niet eens misplaatst.94 Waar onzekerheid ten aanzien van het recht 
bestaat, zullen de wettelijke voorschriften ‘een zekere bewerking, vertolking, 
interpretatie moeten ondergaan omdat zij óf onduidelijk óf onvolledig zijn.’95 
De rechter moet daar keuzes gaan maken. Daarmee wordt de rechtsvinding meer 
autonoom. Dat is het moment waarop de rechter aan de voor dit proefschrift 
relevante rechtsvorming gaat doen. Deze definitie sluit inhoudelijk grotendeels 
aan bij die van Groenewegen96 en De Waele97. Deze definitie maakt in ieder 
geval geen gebruik van het ook wel gehanteerde onderscheid tussen technische, 
ambachtelijke doorontwikkeling van het geldende recht door de rechter, versus 
rechtsvorming die betrekking heeft op zogenaamde maatschappelijke kwesties: 
‘kapitale, kwellende kwesties als abortus, stakingsrecht of euthanasie’98 of 
rechtsvorming als de ‘vorming van geheel nieuw recht zonder enige geschreven 
wettelijke grondslag’.99 

Rechtsvinding zal meer of minder autonoom kunnen zijn. Maar het onderscheid 
tussen technische rechtsontwikkeling en Rechtsvorming met een hoofdletter 
is, volgens mij, niet te maken door het wijzen op het rechtspolitieke karakter 
van een keuze die de rechter maakt. Het technisch doorontwikkelen van de 
rechtvaardigingsgrond overmacht als noodsituatie tot een mogelijkheid om 
euthanasie en moord van elkaar te scheiden, is dat een technische doorontwikkeling 
van het recht of een gewichtige rechtspolitieke keuze? Alle keuzes die de rechter 
maakt als het recht niet meer duidelijk is, zijn rechtspolitiek. Dat sommige keuzes 
daarbij politiek gevoeliger zijn dan andere, is meer afhankelijk van de politieke 
context van dat moment dan een aanwijsbare eigenschap van de rechtsvinding. 

92 Wiarda 1999, hoofdstuk 1. 
93  Vgl. Smith 2007, hoofdstuk 2. 
94  Wiarda 1999, p. 20. 
95  Wiarda 1999, p. 20.
96  Groenewegen 2006, p. 40: ‘voor zover niet volledig duidelijk is wat het toepassingsbereik is en wat  
 de rechtsgevolgen zijn van een regel, zal iedere beslissing in dat schemergebied rechtsvormend zijn’.
97  De Waele 2009, p. 23: ‘De rechter schept recht telkens wanneer hij in een concrete geval een oplossing  
 vindt die niet rechtstreeks uit een geschreven rechtsregel kan worden afgeleid’.
98  Martens 2000, p. 748.
99  C.A.J.M. Kortmann, ‘De rechtsvormende taak van de Hoge Raad’, in: W.M.T. Keukens, M.C.A. van den  
 Nieuwenhuijzen (ed.), Raad & daad. Over de rechtsvormende taak van de Hoge Raad, Nijmegen:  
 Ars Aequi Libri 2008, p. 31-37; Bovend’Eert 2009, p. 29-32.
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Het aldus gedefinieerde materiële wetgevingsbevel heeft enige potentie om 
de SGP-casus, zoals geïntroduceerd in hoofdstuk I, verder te verhelderen. Een 
poging daartoe zal plaatsvinden in hoofdstuk VI. 

II.3.8	 Juridische	gevolgen	van	het	materiële	wetgevingsbevel
De juridische gevolgen van het materiële wetgevingsbevel in het kader van de 
handhaving van wetgevingsplichten zijn, zeker in vergelijking met het formele 
wetgevingsbevel, niet groot. Het materiële wetgevingsbevel opent niet de weg 
naar dwangsommen en termijnstellingen omdat het materiële wetgevingsbevel 
zelf geen executoriaal dictum vereist maar ziet op de bindende rechterlijke 
rechtsvorming. Dat is dan ook het juridische gevolg ervan: de rechtsvorming is 
bindend voor de betrokken regelsteller. Evenzeer zal de betrokken rechtsvorming 
delen in de gevolgen van kracht en gezag van gewijsde. Als tussen partijen 
eenmaal vaststaat dat sprake is van een geschonden wetgevingsplicht, dan blijft 
dat zo in toekomstige, gelijke procedures. 

Dit verschil in juridische gevolgen van een formeel en een materieel 
wetgevingsbevel betekent dat als een gemeenteraad in strijd met de duidelijke 
wetgevingsplicht uit de Gemeentewet geen inspraakverordening vaststelt, hij 
verplicht is dit te doen omdat de Gemeentewet het zegt, en even zo veel keer als 
een rechter een formeel bevel heeft gegeven om een inspraakverordening vast te 
stellen. De grondslagen van de verplichting die door het formele wetgevingsbevel 
ontstaan worden dus steeds talrijker, naar de mate er meerdere formele bevelen 
worden gegeven door de rechter. Wanneer echter onduidelijk is of een raad 
verplicht is tot het vaststellen van een inspraakverordening kan het geval zich 
voordoen dat de rechter op een voor de gemeenteraad bindende wijze vaststelt 
dat wel degelijk sprake is van een verplichting om een inspraakverordening vast 
te stellen. Dit is een materieel wetgevingsbevel. Dat kan echter maar een keer 
‘gegeven’ worden. De rechter stelt op een bindende wijze de verplichting vast. 
Alleen de eerste keer dat hij dat doet is sprake van een duidelijk aanwijsbare 
‘bijdrage’ van de rechter aan het bestaan van die verplichting (de rechter ‘vormt’ 
en ‘constateert’ tegelijk wat hij heeft gevormd). Als dezelfde rechter later 
nog een aantal maal constateert dat de betrokken gemeenteraad nog steeds 
geen gevolg heeft gegeven aan de verplichting-zoals-eerder-door-de-rechter-
uitgelegd, dan doet die rechter in die volgende keren niet meer dan constateren 
van het bestaan van een reeds bindend gevormde verplichting. 

De ‘politieke gevolgen’ van het formele wetgevingsbevel doen zich wellicht 
grotendeels ook voor bij het materiële wetgevingsbevel. De duidelijkheid over 
de schending van de wetgevingsplicht wordt evenzeer door de rechter geboden. 
De psychologische druk die kan ontstaan op de politieke ambten is mogelijk 
wat zwakker, omdat er politiek gezien wellicht verschil kan worden gemaakt 
tussen de rechter die rechtsvormend vastgesteld heeft dat iets verplicht is en 
een rechter die bevolen heeft om iets te doen. Het is echter zeer de vraag 
of dat onderscheid in de politieke praktijk gemaakt wordt. Ik kom hier bij de 
casestudy’s op terug.
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II.3.9	 Concluderende	samenvatting
De uiteenzettingen in deze paragraaf hebben deels het karakter van omzwervingen. 
Het is daarom goed de gevonden resultaten meer systematisch met elkaar in 
verband te brengen en op te sommen.

De rol van de rechter bij wetgevingsplichten valt uiteen in een aantal figuren. 
In de eerste plaats het formele wetgevingsbevel. Dat is aan de orde wanneer de 
civiele rechter of de bestuursrechter gebruik maken van hun bevoegdheden om 
te bevelen en zich daarbij richten tot regelstellende ambten met een interventie 
die ingrijpt in het proces van regelstelling. 

In de tweede plaats stel ik voor een materieel wetgevingsbevel te definiëren: 
wanneer de rechter een schending van een wetgevingsplicht (of de onmiddellijke 
dreiging daarvan) vaststelt en daarbij op een voor de betrokken regelsteller 
bindende wijze recht vormt. Deze definitie veronderstelt rechtsvorming. Die 
acht ik aanwezig wanneer de rechter de conclusie dat een wetgevingsplicht 
is geschonden, niet zuiver ‘heteronoom’ kan trekken, in de zin die Wiarda 
daaraan toekent. De rechterlijke rechtsvorming moet wel bindend zijn voor het 
betreffende regelstellende ambt. 

Voor wat de juridische gevolgen betreft, blijkt dat een formeel wetgevingsbevel 
een duidelijke bijdrage levert aan de handhaving van wetgevingsplichten. Bij 
een formeel bevel komt er een ander type grondslag voor de verplichting bij 
de reeds bestaande wetgevingsplicht: de regelsteller moet in ieder geval het 
bevel opvolgen. Bij een materieel wetgevingsbevel (dat zich overigens prima in 
combinatie met het formele bevel kan voordoen) is het belangrijkste juridische 
gevolg dat de wetgever gebonden wordt aan de rechtsvorming van de rechter 
waarmee de laatste heeft vastgesteld dat sprake is van een schending van een 
wetgevingsplicht. 

Een materieel wetgevingsbevel kan uiteindelijk misschien als volgt geïllustreerd 
worden. Wanneer een fietser een rood verkeerslicht nadert, is hij verplicht 
te stoppen. Wanneer er naast het rode verkeerslicht een agent staat die een 
aanstormende fietser beveelt te stoppen, heeft de fietser twee redenen om te 
remmen: omdat het licht op rood staat en omdat de agent dat zegt. Dezelfde 
verplichting (stoppen) krijgt twee grondslagen. Dat is wat er gebeurt bij een 
formeel wetgevingsbevel. Er was al sprake van een verplichting, het formele bevel 
voegt er een nieuwe, andersoortige grondslag aan toe. Dit werkt even zoveel 
keer als het bevel wordt gegeven. Staan er vijf agenten bevoegd te bevelen dat 
er gestopt moet worden, dan zijn er zes grondslagen voor de verplichting om 
te stoppen.
 
Het materiële wetgevingsbevel ontstaat in een variatie hierop. Als een fietser 
een verkeerslicht nadert waarvan niet duidelijk is op welke kleur het staat, dan 
heeft hij de keuze. Is hij van mening dat het rood is, dan doet hij er goed aan om 
te stoppen. Beoordeelt hij de kleur anders, dan mag hij voorshands doorrijden. 
Als er een willekeurig iemand naast het verkeerslicht staat die meedeelt dat de 
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kleur naar zijn mening moet worden opgevat als ‘rood’, dan is dat niet anders. 
Zelfs niet als het de Ombudsman of Pieter van Vollenhoven betreft. Maar wat 
als er een agent naast het verkeerslicht staat die niet beveelt dat er gestopt 
moet worden, maar louter vaststelt dat hier sprake is van een rood stoplicht? 
Wanneer aangenomen moet worden dat het aan de agent is om de kleur van het 
verkeerslicht op een bindende wijze vast te stellen, ontstaat met de mededeling 
dat ‘het rood is’ de verplichting voor de fietser om te stoppen. Niet krachtens 
in combinatie met de finale bevoegdheid van de agent om de kleur van het 
verkeerslicht in het concrete geval vast te stellen. Een mededeling van een 
agent dat het rood is, lijkt dan wel heel erg sterk op een bevel om te stoppen. 

Doet de mening van de agent er niet zo veel toe, dan kan de fietser het 
standpunt van de agent voor kennisgeving aannemen en alsnog besluiten door 
te fietsen. Wil de agent in dat geval bereiken dat zijn mening dat het rood is 
ook juridische gevolgen heeft, dan zal hij toch een ambtelijk bevel moeten 
geven. Met materiële wetgevingsbevelen is het evenzo. Ze zijn aan de orde als 
de rechter op een bindende wijze vaststelt dat sprake is van een (dreigende) 
schending van een verplichting.

II.4 Conclusie
In dit hoofdstuk staat een dogmatische benadering van het wetgevingsbevel 
centraal. Een dergelijk bevel veronderstelt het bestaan van een wetgevingsplicht. 
In de typische vorm is dat een norm die zich tot een regelstellend ambt richt en 
inhoudelijk betrekking heeft op regelstelling. Een bijzondere variant daarvan is de 
zogenaamde conformeringsplicht. Deze plicht schrijft voor dat de regelstellende 
ambten hun eigen regelbestand rechtmatig houden, dat wil zeggen alle regels 
die onrechtmatig zijn wegens strijd met hoger recht aanpassen of intrekken. 
Verdedigd is dat in het Nederlandse recht sprake is van een algemene nationale 
conformeringsplicht. 

De rol van de rechter bij wetgevingsplichten heeft verschillende vormen. Een 
duidelijke bijdrage aan de handhaving van wetgevingsplichten wordt geleverd 
als de rechter een zogenaamd ‘formeel wetgevingsbevel’ geeft. Een bevelend 
dictum met de mogelijkheid van een aanvullende dwangsom. 

Bij een meer materiële benadering van het wetgevingsbevel komen ook andere 
typen bijdragen van de rechter in beeld. De rechter kan in verband met het 
principieel declaratoire karakter zelf geen wetgevingsplichten creëren. Maar de 
rechter kan wel rechtsvormend bijdragen aan het bestaan van een wetgevingsplicht 
of de constatering van een schending ervan. Wanneer de rechtsvorming bindend 
is voor de betrokken regelsteller is daarbij tot op zekere hoogte sprake van 
het ontnemen van een keuze van de regelsteller. Deze bijdrage van de rechter 
vertoont dermate veel gelijkenis met het formele wetgevingsbevel dat een 
omschrijving als ‘materieel wetgevingsbevel’ gerechtvaardigd is. Dit hoofdstuk 
doet een voorstel voor een dergelijke definitie. 

 


