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Hoofdstuk III

‘Mijn stoel, als u begrijpt wat ik bedoel’
Essay over de rol van de rechter en wetgevingsbevelen 

III.1 Inleiding
Waterpakt is een van de weinige arresten waarin de Hoge Raad openlijk de 
fundamentele kaart van de staatsrechtelijke verhoudingen trekt. Wie door 
staatsrechtelijke jurisprudentiebundels bladert, treft nog vaak dezelfde 
terloopse toon als die waarop ‘wetmatigheid’ in enkele zinnen werd vervangen 
door ‘rechtmatigheid’.101 Andersom markeren de gevallen waarin de Hoge Raad 
de fundamentele kaart wel trekt uiteraard belangrijke momenten. In het 
Meerenberg-arrest van 1879 werkte de Hoge Raad ‘het stelsel der Grondwet 
ten aanzien van de magt des Konings in het algemeen’ uit tot een ‘nauwkeurig 
onderscheid’ tussen de wetgevende macht, die wordt uitgeoefend door de 
Koning en de Staten-Generaal gezamenlijk, en de uitvoerende macht, die aan 
de Koning is toevertrouwd.101 Met dit arrest zette de Hoge Raad definitief een 
punt achter de Koninklijke besluitenregering die de Oranjes zich eerder in de 
19e eeuw gepermitteerd hadden. In plaats daarvan vestigde de Hoge Raad 
het legaliteitsbeginsel, krachtens hetwelk er geen bevoegdheid tot regelgeving 
meer bestaat zonder grondslag in de wet of de Grondwet. De motivering van 
het arrest Pocketbooks II is eveneens fundamenteel van karakter.102 Inzet was de 
vraag of een daad van materiële wetgeving een onrechtmatige overheidsdaad 
kan zijn. De Hoge Raad beantwoordde die vraag bevestigend, onder andere 
met een verwijzing naar ‘de aard van de wetgevende functie’ zelf. In het 
Harmonisatiewet-arrest bracht de Hoge Raad zijn ‘traditionele plaats in het 
staatsbestel’ in stelling tegen een uitbreiding van de toetsingsbevoegdheden.103 
In Arbeidskostenforfait beriep de Hoge Raad zich op ‘de gegeven staatsrechtelijke 
verhoudingen’ om de grenzen van zijn rechtsvormende taak te trekken.104 

Wanneer de Hoge Raad zijn eigen constitutionele rol als argument gebruikt, trekt 
hij zichzelf, in zekere zin, aan de eigen haren omhoog. De Hoge Raad wordt 
onderdeel van en eindverantwoordelijke voor de constitutionele verhoudingen. 
Harmonisatiewet illustreert dat. Daar somt de Hoge Raad de in de literatuur 
gesignaleerde monistische verhouding tussen regering en parlement op bij de 
argumenten voor een beperkte uitleg van het constitutioneel toetsingsverbod. 
Een elders, in de relatie tussen regering en parlement verstoord machtsevenwicht 
telt als argument voor compenserende rechterlijke toetsingsbevoegdheden. 
De vraag verschuift van wat de grondwetgever bedoeld heeft met artikel 120 
naar wat de Hoge Raad goed vindt voor het machtsevenwicht. Een dergelijke 
zelfverheffing levert een zekere onaantastbaarheid op die ook schuilt in de 
verwijzingen naar ‘de aard van de wetgevende functie’, ‘de traditionele plaats 
van de rechter’ of ‘de gegeven staatsrechtelijke verhoudingen’. Dat zijn geen 
van alle punten waarop de rechter gemakkelijk bijgestuurd zou kunnen worden 

100 HR 31 januari 1919, NJ 1919/161, LJN AG1776 (Lindenbaum/Cohen).
101 HR 13 januari 1879, W. (1879) 4330 (Meerenberg).
102 HR 24 januari 1969, NJ 1969/316, LJN AC4903 (Pocketbooks II).
103 HR 14 april 1989, NJ 1989/469, LJN AD5725 (Harmonisatiewet).
104 HR 12 mei 1999, BNB 1999/271, LJN AA2756 (Arbeidskostenforfait). Zie voor een uitgebreide bespreking  
 van dit arrest hoofdstuk IV. 
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door een gewone wetswijziging, of wijziging van de Grondwet. Fundamentele 
argumentatie tendeert naar rigide argumentatie: wat de Hoge Raad uitspreekt 
zal niet snel anders kunnen luiden. 

Dit alles geldt voor Waterpakt. Het wetgevingsbevel is bepaald geen technische 
kwestie van burgerlijk recht. De Hoge Raad brengt fundamenteel constitutioneel 
geschut in stelling. Vertrekpunt van de redenering is artikel 81 Grondwet, dat 
wetgevende macht aan regering en Staten-Generaal gezamenlijk attribueert. Dit 
gegeven, in combinatie met de ‘eveneens op de Grondwet berustende verdeling 
van bevoegdheden van de verschillende organen’, is voor de Hoge Raad het 
eerste argument om geen formele wetgevingsbevelen te geven. In de tweede 
plaats refereert de Hoge Raad aan het verschil tussen het buiten toepassing 
laten van wetgeving krachtens artikel 94 Grondwet enerzijds en het bevelen 
wetgeving tot stand te brengen anderzijds. Ten derde merkt de Hoge Raad, 
enigszins raadselachtig, op dat de vraag of een wet tot stand moet worden 
gebracht te allen tijde ‘voorwerp van politieke besluitvorming’ moet blijven, ook 
als vaststaat dat de wetgever verplicht is regels tot stand te brengen. Volgens 
de Hoge Raad heeft het wetgevingsbevel te maken met de constitutionele rol 
van de rechter en moet het, als consequentie van een juist begrip van die 
rol, worden afgewezen. Dit hoofdstuk benadert, in de vorm van een essay, het 
wetgevingsbevel in verband met de constitutionele rol van de rechter. Waar zit 
de botsing tussen die rol en het wetgevingsbevel precies – of bestaat die botsing 
niet? Nauwkeurige exegese van wat de Hoge Raad gezegd heeft, is voorwerp 
van later zorg.105 Dit hoofdstuk heeft als doel argumenten en perspectieven 
te verzamelen die een verbinding leggen tussen de rol van de rechter en het 
wetgevingsbevel.
 
III.1.1 Benaderingen van ‘de rol van de rechter’
De rol van de rechter wordt in de Nederlandse literatuur verschillend beschreven. 
Een van de minst verhelderende benaderingen heeft het over stoelen.106  De 
wetgever mag niet op de stoel van de rechter gaan zitten of aan de poten 
ervan zagen. Op zijn beurt moet de rechter wegblijven bij de stoel van de 
wetgever en de stoel van het bestuur. En er zijn meer stoelen dan de drie van 
Montesquieu. De rechter moet ook de stoel van de deskundige zien te vermijden 
en Kamerleden schijnen bij de aanschaf van een gevechtsvliegtuig niet op de 
stoel van generaals te mogen zitten.107 Het begrip stoel is ongetwijfeld een 
kapstok met veel retorische kracht. Binnen het kader van dit essay is het echter 
weinig bruikbaar. Gaat de rechter op de stoel van de wetgever zitten als hij 
wetgeving beveelt? Dat hangt af van wat er met die stoel bedoeld wordt. 
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105 Van hoofdstuk V, om precies te zijn. Een exclusieve focus op de motivering van de Hoge Raad zou in dit  
 verband alleen zicht geven op de redenen om geen wetgevingsbevelen te geven.
106 Het verslag van de conferentie van de Tweede Kamer over de Trias Politica, op 27 januari 2006, verscheen  
 bijvoorbeeld onder de titel Stoelendansen met de macht. Den Haag: Tweede Kamer der Staten  
 Generaal 2006. Zie voor een snedige bespreking van het stoel-argument: R. Winter, ‘De wet der wetten’,  
 in: R. Haentjes, Saluut! Opstellen over (straf)wetgeving, Liber amicorum J. Verheul, Nijmegen: Wolf Legal  
 Publishers 2009.
107 Voor de ‘stoel van de deskundige’: Handelingen I 2008/09, 18-926. Voor de ‘stoel van de generaals’: ‘De  
 JSF is van ons allemaal’, De Volkskrant, 18 april 2004.
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De benadering waarin het niet over stoelen maar over de plaats of positie van 
de rechter gaat, al dan niet in de Trias Politica, is beter uitgewerkt.108 Vaak met 
een opsomming van de bevoegdheden om kennis te nemen van een vordering, 
van toetsingsbevoegdheden en van uitspraakbevoegdheden.109 Zo kan de vinger 
worden gelegd bij ontwikkelingen in de rol van de rechter. Bijvoorbeeld de 
ontwikkeling van de civiele rechter, die zich eerst niet eens bevoegd achtte 
kennis te nemen van geschillen waarin de overheid stelde te handelen ter 
uitvoering van een publieke taak, naar wetgevingsgedingen waarin de rechter 
lagere regelgeving aan ongeschreven recht toetst, of formele wetten wegens 
strijd met een ieder verbindend verdragsrecht buiten werking stelt. Het is een 
benadering van de rol van de rechter, uitgedrukt in bevoegdheden. 

Een derde benadering van de rol van de rechter legt nadruk op de functie van de 
rechter, in relatie tot wat rechtspraak is of zou moeten zijn. Dan gaat het over de 
taak van de rechter om geschillen te beslechten en effectieve rechtsbescherming 
te verlenen tegenover de plicht om volgens de wet recht te spreken.110 Een 
voorbeeld van deze benadering is het beschrijven van plaats en functie van de 
Hoge Raad in termen van toepassingsjurisdictie en belangenjurisdictie.111 Meer 
in het algemeen kent de rol van de rechter, uitgedrukt in de relatie tot de binding 
aan het recht, deze beelden: de rechter als toepasser van de wet, de rechter als 
ontwikkelaar van recht, de rechter als rechtsvinder, de rechter als rechtsvormer 
tot aan de rechter als rechtsschepper.112 De discussie gaat tegenwoordig vaak 
over de grenzen van de rechterlijke rechtsvorming.113 Duidelijk is dat er absolute 
grenzen zijn, bijvoorbeeld waar het gaat om het creëren van strafbare feiten of 
het in het leven roepen van colleges en vergunningenstelsels.114 Dat vermag de 
rechter nooit. Maar daarna wordt het lastig. Analyses laten zien dat de Hoge Raad 
rekening houdt met een serie gezichtspunten bij het bepalen van de grenzen van 
zijn rechtsvormende taak. Die gezichtspunten kunnen in normatieve zin als topoi 
functioneren voor het bepalen van de grenzen van de rechterlijke rechtsvorming. 
Op die manier wordt invulling gegeven aan de politieke115 of rechtspolitieke116 
rol van de rechter. 
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108 Illustratief hiervoor zijn de verschillende titels van de bijdragen aan de bundel: De Hoge Raad der  
 Nederlanden. De Plaats van de Hoge Raad in het huidige staatsbestel, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1988. 
109 Zie hiervoor bijvoorbeeld Heringa e.a. 2012, 345-347.
110 Artikel 11 Wet algemene bepalingen. Dit is overigens meer dan een archeologisch artikel.  
 Het drukt tevens een klassiek ideaal, of prototype, van courtness uit. M. Shapiro, Courts. A comparative  
 and political analysis, Chicago: The University of Chicago Press 1981, hoofdstuk 1.
111 Hirsch Ballin 1988, p. 211-237.
112 Van Bogaert 2005, hoofdstuk VII.
113 Waarbij moet worden opgemerkt dat dit doorgaans om een beperktere definitie gaat dan wat in  
 hoofdstuk II als rechtsvorming werd gedefinieerd. 
114 Nieuwenhuis & Dragstra 2008, p. 61; Polak 1987a, p. 24-25. 
115 Stolker 1993; Uzman & Stolker 2009. Zie verder hoofdstuk IV.
116 N. Huls, Rechter, ken uw rechtspolitieke positie. Een rechtssociologisch pleidooi voor een herkenbare  
 rol van de rechter, Utrecht: Lemma 2004, p. 62-65.
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De topoi waarmee de rechter zijn rechtsvormende taak begrenst, betreffen niet 
alleen de binding aan het recht. Gezichtspunten als ‘rekening houden met de 
publieke opinie’ of met ‘wetgeving in de maak’ hebben weinig te maken met de 
binding aan wet of recht. Bij die laatste twee gezichtspunten is de benadering 
van de rol van de rechter verschoven naar een meer relationele benadering. 
Daarin is het primaat van de wetgever een belangrijk ijkpunt.117 Uitgedrukt in 
relatie tot het primaat van de wetgever gaat het over de rechter als wetgever-
plaatsvervanger of wetgever-verkenner.118 Wetgever-plaatsvervanger is een 
rechter die zich rechtsvorming veroorlooft omdat hij meent dat de wetgever een 
prangende maatschappelijke kwestie te lang ongeregeld laat. De regeling van 
het stakingsrecht door de Hoge Raad geldt in dit verband vaak als voorbeeld.119 
Bij de rechter als wetgever-verkenner is de argumentatie minder negatief. De 
rechter treedt dan niet op ter compensatie van wat al lang geregeld had moeten 
zijn, maar als aftaster van wat nog onvoldoende uitgekristalliseerd is om door 
de wetgever te worden geregeld. Rechterlijke rechtsvorming rondom euthanasie 
figureert hierbij vaak als voorbeeld.120 Het gaat in beide gevallen niet om de 
verhouding van de rechter tot de wet of het recht, maar om de verhouding tot 
de wetgever en diens veronderstelde motieven, gegeven de politieke context van 
het geval en het moment. 

De vijfde benadering van de rol van de rechter grijpt niet aan bij zijn stoel, 
plaats, bevoegdheden, rechtsprekende functie of relatie met de wetgever, maar 
bij zijn attitude of houding.121 Dan heet het, bijvoorbeeld, dat de rechter minder 
geneigd is om het woord van de wetgever als het laatste woord te beschouwen122, 
dat de houding van de Hoge Raad ten aanzien van mensenrechtenverdragen is 
veranderd123 of dat de rechter zich ten opzichte van de politiek terughoudend 
opstelt124. Dit gaat over iets anders dan wat de andere benaderingen van de 
rol van de rechter registreren. Een oordeel kan passen binnen de taak van de 
rechter, zijn functie, zijn bevoegdheden of verhouding tot de wetgever, maar de 
rechter moet een specifieke uitspraak ook willen en durven doen. Het lastige 
van deze benadering is dat zij gebruik maakt van iets wat zich snel onttrekt 
aan de klassieke juridische waarneming. Van Dijk signaleert dat het eigenlijk 
rechtssociologische studie vereist om over de houding van de Hoge Raad te 
kunnen spreken.125 Desondanks blijft het zinvol om in een meer klassieke 
juridische studie niet alleen oog te hebben voor de gebruikte motivering, maar 
ook voor waarschijnlijke of elders toegelichte motieven van een rechter en 
dergelijke. Dit gaat niet meteen over een rechter die zijn plicht verzaakt, of 
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117 Schutgens 2009, p. 254; W.J.M. Voermans, ‘Toekomstperspectieven voor het primaat van de wetgever’,  
 RegelMaat 1998/1, p. 35-40; Voermans 2011, p. 54-56, met verdere verwijzingen.
118 Rood 1993, p. 6; G.J.M. Corstens, The rule of law, rede ter gelegenheid van 25 jaar Grotius Academie,  
 3 november 2010, www.rechtspraak.nl.
119 Burkens e.a. 2012, p. 192-193; HR 30 mei 1986, NJ 1986/688, LJN AC9402 (Collectieve acties Spoorwegen).
120 H.A.M. Weyers, Euthanasie: het proces van rechtsverandering (diss. RUG), 2002.
121 Rood 1993, p. 4.
122 T. Koopmans, ‘Het leerstuk van de political question’, in: M.G. Rood (red.) Rechters en politiek, Zwolle,  
 p. 9-24, p. 10.
123 Van Dijk 1988; S.K. Martens, ‘Incorporating the European Convention: the role of the judiciary’ European  
 Human Rights Review, 1998, p. 5-14.
124 Brenninkmeijer 1992, p. 66.
125 Van Dijk 1988, p. 184; N. Huls, Rechter, ken uw rechtspolitieke positie. Een rechtssociologisch pleidooi  
 voor een herkenbare rol van de rechter, Utrecht: Lemma 2004.
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laf is, of partijdig, of afhankelijk. Voordat het zo erg is, gaat het eerst over 
een rechter die verstandig beleid voert ten aanzien van het gebruik van zijn 
bevoegdheden en de ontwikkeling van nieuwe. 

De hier kort geschetste benaderingen van de rol van de rechter kunnen allemaal 
in verband worden gebracht met het wetgevingsbevel. Het wetgevingsbevel 
is een volgende stap in de ontwikkeling van de uitspraakbevoegdheden. De 
vorming of articulatie van een wetgevingsplicht door een rechter kan de grenzen 
van zijn rechtsvormende taak raken of overschrijden. Het wetgevingsbevel is een 
bijzondere confrontatie tussen de wil van de wetgever en de wil van de rechter, 
en mogelijk in strijd met het primaat van de wetgever. Bovendien kunnen aan 
het geven van wetgevingsbevelen institutionele en politieke risico’s verbonden 
zijn die de rechter moet willen en durven nemen. In dit essay zal ik de geschetste 
benaderingen verzamelen in een andere benadering, die zich ook leent voor een 
meer normatieve uitwerking: de rol van de rechter in de rechtsstaat.126 Wat vloeit 
uit de beginselen van de rechtsstaat voort ten aanzien van de rol van de rechter? 
Wat pleit, vanuit die rechtsstatelijke rol van de rechter geredeneerd, voor het 
wetgevingsbevel en wat ertegen? 

De rechter is voorwaarde en onderdeel van de rechtsstaat, maar ook een 
potentiële bedreiging voor diezelfde rechtsstaat. Een rechterlijke macht die 
zichzelf te veel aanmeet, die ‘de bevoegdheid van de rechter onmatig uitzet’, 
maakt zich kwetsbaar voor het verwijt de rechtsstaat tot een rechtersstaat te 
maken127 en loopt het risico voorwerp te zijn van een congres onder de titel 
‘de rechter als dictator?’128 Hiermee zijn meteen de grondposities van het 
rechtsstatelijke debat over wetgevingsbevelen gegeven. Voorstanders van een 
wetgevingsbevel kunnen wijzen op de heerschappij van het recht, die meebrengt 
dat ook de wetgever die ergens toe verplicht is een bevel van de rechter kan 
krijgen om die verplichting na te komen. Misschien wel juist een wetgever, als 
symbolisch sluitstuk van de government of laws, and not of men. Andersom 
kunnen tegenstanders van het wetgevingsbevel aanvoeren dat een rechter die 
zich bevelend tot zijn collega-staatsmachten gaat verhouden, de touwtjes in 
de Trias te veel in handen neemt. Zeker als die andere staatsmachten ook nog 
eens over een directere democratische grondslag beschikken, ligt het gevaar van 
institutionele zelfoverschatting van de rechter en daarmee verstoring van het 
machtsevenwicht op de loer. Het wetgevingsbevel figureert in deze argumentatie 
als het voorbeeld bij uitstek van een gouvernement des juges. 

III.1.2 Opzet van dit hoofdstuk
Dit hoofdstuk is een essay over het wetgevingsbevel en de constitutionele rol 
van de rechter. De rol van de rechter zal allereerst worden opgebouwd vanuit de 
rechtsstaat. Paragraaf III.2 doet dat, door in de Nederlandse staatsrechtelijke 
literatuur de samenstellende delen van het rechtsstaatbegrip te verzamelen 
en die vervolgens in verband te brengen met de rol van de rechter in het 
algemeen en het wetgevingsbevel in het bijzonder. Daarbij zal waar nodig 
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126 Vgl. Brenninkmeijer 1992, p. 24-25; Van den Eijnden 2010, p. 393-397.
127 Van der Pot 2006, p. 214. 
128 R.M.H. Jansen (red.), De rechter als dictator? Verslag RAIO-congres 1987, Lochern 1987.
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worden gedifferentieerd tussen de aanwezigheid van de bevoegdheid wetgeving 
te bevelen en de frequentie van het gebruik ervan, alsook tussen formele en 
materiële wetgevingsbevelen. Aan sommige argumenten zal verder reliëf worden 
gegeven door de vergelijking met het (op termijn) buiten toepassing laten 
van wetgeving en rechterlijke rechtsvorming ter compensatie van een niet 
nagekomen wetgevingsplicht. 

Voortbordurend op paragraaf III.2 zijn paragraaf III.3 tot en met III.6 deels 
uitwerkingen van in het rechtsstaatbegrip gevonden spanningen ten aanzien 
van het wetgevingsbevel en deels aanvullingen op de benadering van paragraaf 
III.2. Paragraaf III.3 gaat over Kelsens concept van de negatieve wetgever. Bij 
Kelsen levert dat niet de botsing tussen de machtenscheiding en de effectieve 
rechtsbescherming op, die het tegenwoordig wel oplevert. Paragraaf III.3 
zoekt de verklaring daarvoor in het verschuivende type wettelijk kader. Als het 
wettelijk kader verschuift van negatief naar positief, dan moet de rechter of 
volgen of genoegen nemen met minder effectiviteit. Paragraaf III.4 gaat hierop 
verder met een kort uitstapje naar het Amerikaanse Supreme Court. Beginnend 
met de beroemde Brown v. Board of Education-uitspraak heeft dit rechterlijk 
college zich op het pad van de positieve wetgever begeven. Het heeft niet 
uitsluitend rassensegregatie op scholen willen verhinderen maar in een serie 
vervolguitspraken gezocht naar manieren om actief integratie te verwezenlijken. 
Dit type verwezenlijkende jurisprudentie is in de Amerikaanse literatuur onder 
de noemer van public law litigation gebracht. Dat begrip zal in paragraaf III.4 
besproken worden. De normatieve kritiek op public law litigation, met name van 
Fuller, kan vervolgens worden gebruikt om het begrip van de functie rechtspraak 
verder normatief in te vullen. Op dit punt werkt paragraaf III.4 paragraaf III.2 
uit. 

Paragraaf III.5 gaat over het snel aan populariteit winnende idee van een 
constitutionele dialoog. Binnen het kader van dit proefschrift gaat het dan om 
de dialoog tussen rechter en wetgever. Een dialogische interactie verzet zich op 
het eerste gezicht tegen een bevelsrelatie. Het aangaan van een dialoog met de 
wetgever is mogelijk een alternatief voor het formele wetgevingsbevel. Anderzijds 
kan een materieel wetgevingsbevel onmogelijk worden, wanneer de rechter niet 
in staat is tot voor de wetgever bindende rechtsvorming maar uitsluitend tot 
het bepleiten van – uiteindelijk – ook maar een mening. In paragraaf III.6, 
ten slotte, verwijdt het perspectief zich tot iets wat ik institutionele politiek 
noem. Ik kom daarin terug op de benadering van de rol van de rechter die 
rekening houdt met zijn motieven, en dan met name de politiek-strategische. 
Uiteindelijk moet de rechter een wetgevingsbevel ook willen geven en wordt 
de vraag relevant of het institutioneel verstandig is om daartoe over te gaan. 
Paragraaf III.7 is de samenvattende conclusie van dit hoofdstuk. 

III.2  De rechtsstatelijke rol van de rechter en het   
 wetgevingsbevel
Ter invulling van het rechtsstaatbegrip sluit ik aan bij het WRR-rapport over 
(de toekomst van) de nationale rechtsstaat.129 In dat rapport worden vier lagen 
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129 WRR 2002, p. 23-26. 
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onderscheiden. Het eerste niveau gaat over de rechtsstaat als een grondidee 
van machtsverdeling en heerschappij van het recht. Iedereen is het ermee eens, 
maar het zegt ook weinig. Op het tweede niveau plaatst de WRR fundamentele 
rechtsbeginselen. Dat zijn ‘zelfstandige waarden van de rechtsstaat, zoals het 
legaliteitsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel.’ Op het derde niveau zijn de 
juridische regelingen en de arrangementen te vinden waarmee de taakverdeling 
en de onderlinge verhoudingen tussen de staatsorganen geregeld zijn. Op dit 
niveau kunnen staten van elkaar verschillen zonder dat de rechtsstaat zelf in 
het geding is. Wel of geen constitutionele toetsing heeft weliswaar met de 
rechtsstaat te maken, maar het is niet beslissend voor de vraag of sprake is van 
een rechtsstaat. Op het vierde niveau, ten slotte, bevinden zich de praktische 
uitwerkingen, zoals de salarissen voor de rechters en dergelijke. Het gaat mij 
in dit hoofdstuk om wat de WRR het tweede niveau noemt: de fundamentele 
rechtsbeginselen. Die zijn voldoende concreet om in verband te worden gebracht 
met het wetgevingsbevel en voldoende normatief om een argument te zijn in de 
discussie daarover. Welke die beginselen dan zijn, zal ik afleiden uit handboeken 
staatsrecht130 en uit twee inventariserende rapporten.131 In de uitwerking van 
deze beginselen voor het wetgevingsbevel zal ook van andere literatuur gebruik 
gemaakt worden.

De zoektocht is dus gericht op elementen van het rechtsstaatbegrip die eveneens 
de status van een (fundamenteel) rechtsbeginsel hebben. Dat zijn allereerst 
het legaliteitsbeginsel en de aanwezigheid van een rechterlijke macht die 
onafhankelijk en onpartijdig geschillen beslecht en effectieve rechtsbescherming 
biedt. Hoewel over de precieze reikwijdte gediscussieerd wordt, is de status van 
deze beginselen in het rechtsstaatbegrip eigenlijk onbetwist. Vervolgens brengt 
de rechtsstaat in het algemeen de gedachte van een staatsvrije sfeer mee. 
Grondrechten, zeker de zogenaamde klassieke, hebben bij elkaar genomen de 
status van een rechtsstatelijk beginsel. Na deze drie beginselen wordt het diffuser 
in de staatsrechtelijke literatuur. Het voorkomen van concentratie van macht 
met het oog op de corrumperende werking ervan, het scheiden van machten, het 
verdelen van macht, of het streven naar machtsevenwicht worden door de WRR 
gerekend tot het grondidee van de rechtsstaat zelf. Andere definities van het 
rechtsstaatbegrip gaan ook in op dit soort minimaal aan een staatsorganisatie 
te stellen eisen. Vaak wordt er daarbij gerefereerd aan de Trias Politica. Voor 
een deel is sprake van enige overlap met het legaliteitsbeginsel, dat het bestuur 
aan wetgeving bindt, en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Ik 
meen de literatuur recht te doen door hier twee rechtsstatelijke beginselen te 
onderscheiden: machtenscheiding en machtsevenwicht dat checks and balances 
voorschrijft. 

Nog minder eenduidig wordt de literatuur als het op democratie aankomt. 
Onbetwist is het nauwe verband tussen rechtsstaat en democratie. Maar de 
precieze status van democratie is onduidelijk. Soms komt er een beetje democratie 
mee met het legaliteitsbeginsel, als dat materieel wordt uitgewerkt tot de norm 
dat de hoofdpunten van wetgeving mede door de volksvertegenwoordiging 
moeten worden vastgesteld. Soms blijft het begrip democratie buiten 
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130 Van der Pot 2006; Belinfante/De Reede 2012; Heringa e.a. 2012; Kortmann 2008; Koekkoek e.a. 2000;  
 Burkens e.a. 2012. 
131 WRR 2002; Voermans & Gerards 2011, met name ook bijlage drie. 
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het rechtsstaatbegrip, maar is het er wel mee verbonden in de koppeling 
‘democratische rechtsstaat’. Soms ook, geldt democratie als een element van de 
rechtsstaat zelf. Vanwege de nauwe verbinding met de overige beginselen van 
de rechtsstaat, kies ik ervoor de democratie in het rechtsstaatbegrip te plaatsen. 
Democratie is dus eveneens een element van het rechtsstaatbegrip met de status 
van een rechtsbeginsel. 

De verbinding tussen het wetgevingsbevel, de rol van de rechter en de rechtsstaat 
verloopt via deze fundamentele rechtsbeginselen: het legaliteitsbeginsel, 
het beginsel van machtenscheiding, het beginsel van machtsevenwicht, de 
onafhankelijke rechterlijke macht, de grondrechten en het democratiebeginsel. 
Ik werk deze verbinding per beginsel uit. 

III.2.1		 Legaliteitsbeginsel
Het (staatsrechtelijke) legaliteitsbeginsel laat zich op verschillende manieren 
uitwerken.132 Centraal staat steeds de binding van de overheid aan het recht. 
Welk overheidsoptreden precies gebonden wordt, is voorwerp van een klein 
grensconflict. Openbaar gezag,133 elk overheidsoptreden,134 overheidsoptreden 
waardoor burgers gebonden worden – in hun vrijheden beperkt worden135,  
iedere met dwang gepaard gaande overheidshandeling136 of simpelweg: alle 
verplichtingen.137 Wat de binding aan het recht betreft valt een tweevoudig 
karakter van het legaliteitsbeginsel op: er is een grondslag vereist en 
vervolgens conformiteit. Overheidsoptreden vereist een wettelijke grondslag 
en overheidsoptreden moet conform de wettelijke voorschriften zijn.138 
Verder kunnen nadere eisen worden gesteld aan het recht dat de grondslag 
is en dat bindt. Kortmann eist bijvoorbeeld een algemene regel als grondslag 
voor overheidsoptreden139 en Van der Pot brengt een democratisch element 
in verband met het legaliteitsbeginsel140. Door de eis dat overheidsoptreden 
moet berusten op algemene regels gaat het legaliteitsbeginsel vooruitwijzen 
naar de machtenscheiding en het democratische element creëert enige overlap 
met democratie als zelfstandig beginsel van de rechtsstaat. Daarmee is een 
eigenschap van het legaliteitsbeginsel geïllustreerd: het vloeit makkelijk weg 
naar het overkoepelende grondidee van de rechtsstaat, en verliest daarmee zijn 
bruikbaarheid voor het definiëren van de rol van de rechter. Voor zover dat 
laatste wel mogelijk is, kan worden gewezen op een taak voor de rechter om 
het legaliteitsbeginsel te handhaven, in zoverre dat de rechter bescherming 
biedt tegen onbevoegd of onrechtmatig overheidsoptreden. De focus daarbij is 
negatief: de rechter verhindert optreden zonder grondslag in wet of Grondwet. 
Wetgevingsbevelen komen (behoudens het bevel een regeling in te trekken) 
pas in beeld wanneer de overheid onrechtmatig nalaat regelgeving tot stand te 
brengen. 

132 Voor een overzicht met verdere verwijzingen: Voermans 2011, p. 7-10. 
133 Staatscommissie Grondwet, Rapport Staatscommissie Grondwet, Den Haag 2010, p. 40.
134 Kortmann 2008, p. 51-52.
135 Burkens e.a. 2012, p. 17
136 Belinfante/De Reede 2012, p. 13
137 Van Ommeren 1996, p. 104.
138 Heringa e.a. 2012, p. 16. 
139 Kortmann 2008, p. 51-52.
140 Van der Pot 2006, p. 651. Vgl. I.C. van der Vlies, Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving  
 (diss. UvA), Den Haag: Vuga Uitgeverij 1984, p. 100-103.
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Het legaliteitsbeginsel betekent ook dat de rechter zich moet beperken tot 
waartoe hij bevoegd is. Voor wetgevingsbevelen moet dus een grondslag in de 
wet of Grondwet kunnen worden aangewezen. Zoals uit hoofdstuk II bleek, zou 
een grondslag in het burgerlijke recht kunnen worden aangewezen, maar daar 
denkt de Hoge Raad in Waterpakt duidelijk anders over. In het bestuursrecht 
is ook een grondslag aan te wijzen voor formele wetgevingsbevelen aan 
bestuursorganen en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
maakt daar gebruik van.141 Deze discussie over de specifieke grondslag van 
een rechterlijk wetgevingsbevel gaat echter niet meer over het niveau van de 
fundamentele rechtsbeginselen, maar – in de denivellering van de WRR – over 
niveau 3 en 4.142  Zoals het legaliteitsbeginsel de neiging heeft te abstraheren 
tot het grondidee van de rechtsstaat, zo bestaat er evenzeer een tendens tot 
concretisering.

Resumerend: het legaliteitsbeginsel stelt voorwaarden aan optreden van de 
overheid. Voor zover het vooruitwijst naar een rol voor de rechter is dat vooral 
een negatieve functie: het verhinderen van onbevoegd overheidshandelen. 
Het legaliteitsbeginsel stelt eveneens eisen aan rechterlijk optreden: ook dat 
moet gebaseerd zijn op een wettelijke grondslag. Veel aanknopingspunten voor 
een verbinding tussen de rol van de rechter en het wetgevingsbevel levert dit 
niet op. Alleen de eis dat de rechter zelf over een deugdelijke grondslag moet 
beschikken om wetgevingsbevelen te geven en een mogelijke versterking van de 
handhaving van het legaliteitsbeginsel als de rechter onbevoegd gegeven regels 
wil laten intrekken. 

III.2.2	Beginsel	van	machtenscheiding
Het beginsel van machtenscheiding begint met de gedachte dat staatsgezag 
zich inhoudelijk in verschillende ‘functies’ laat verdelen. Door de bij deze 
functies behorende bevoegdheden te attribueren aan organen die in beginsel 
zelfstandig van elkaar opereren, wordt machtsconcentratie en daarmee de 
kans op machtsmisbruik tegengegaan.142 De machtenscheiding geldt, ondanks 
aanhoudende kritiek op haar vage karakter143, nog altijd als rechtsstatelijk 
beginsel in het Nederlandse staatsrecht.144 Dat blijkt onder andere uit terminologie 
van de Grondwet. Hoofdstuk 5 heet ‘wetgeving en bestuur’ en hoofdstuk 6 is 
getiteld: ‘rechtspraak’. Dat zijn ook de drie functies waarin het staatsgezag in de 
regel verdeeld wordt. Artikel 92, dat over de overdracht van bevoegdheden aan 
internationale organisaties gaat, maakt een gelijkluidend onderscheid tussen 
bevoegdheden tot wetgeving, tot bestuur en tot rechtspraak. De Grondwet 
realiseert de machtenscheiding voor het Nederlandse staatsrecht overigens niet 
volledig. De regering is zowel onderdeel van de wetgevende macht als de hoogste 
‘uitvoerende macht’. De machtenscheiding geldt dus niet als een absolute eis. 
Ten aanzien van de rechterlijke macht is het beginsel van machtenscheiding in 
het Nederlandse staatsrecht nog het meest ver doorgevoerd. 

141 Zie paragraaf II.3.1.
142 Of: legaliteit met een kleine ‘l’, Voermans 2011, p. 62-63.
143 Kortmann 2008, p. 49.
144 H. Gommer, ‘De mythe van de trias’, AA 2007, p. 21-27 en H. Gommer, Onder de rechter (diss. UvT),  
 Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2008, p. 117-118. 
145 Van der Pot 2006, p. 631-633; Heringa e.a 2012, p. 19-20; Bovend’Eert 2004, p. 244-253. 
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Voor de constitutionele rol van de rechter en het wetgevingsbevel biedt het 
beginsel van machtenscheiding drie aanknopingspunten: valt het bevelen van 
wetgeving nog wel onder de functie rechtspraak? Ten tweede: is het geven van 
een dergelijk bevel – omgekeerd – ongeoorloofde rechterlijke deelname aan de 
functie wetgeving? En ten derde: is een bevelsverhouding tussen rechter en 
wetgever een opheffing van de zelfstandigheid van de wetgever en dus van de 
machtenscheiding? 

De eerste vraag vereist een definitie van rechtspraak. Dat is niet eenvoudig 
volgens Kortmann146 en altijd een hachelijke zaak volgens Van der Pot, die 
daarbij terugkijkt op eerdere drukken vanaf 1940147. Desondanks is er wel een 
aantal aanknopingspunten.148 Zo heeft de Grondwet het over het berechten van 
geschillen, al dan niet uit een burgerlijke rechtsbetrekking ontstaan, en over het 
berechten van strafbare feiten.149 Niet vereist is dat het om geschillen tussen 
twee burgers gaat: conflicten met de overheid zijn ook geschillen in de zin van 
de Grondwet. Van den Eijnden definieert rechtspraak als een overheidsfunctie 
die wordt uitgeoefend door een onpartijdig en onafhankelijk rechterlijk orgaan, 
waarbij civiele geschillen of strafbare feiten worden berecht. Kenmerkend 
is verder dat het om een rechtsvraag moet gaan, die aan de hand van een 
specifieke procedure of rechtsgang concreet en bindend wordt beantwoord.150  
Deze invulling van rechtspraak sluit een wetgeving bevelende rechter niet uit: 
een geschil tussen burger en overheid kan de naleving van een wetgevingsplicht 
als inzet hebben. Een wetgevingsbevel als bindende beslechting is daarbij in 
beginsel voorstelbaar. 

Bij de conclusie dat het wetgevingsbevel onder de definitie van rechtspraak 
kan worden gebracht, past een kanttekening. Het soort geschillen waarin een 
wetgevingsbevel aan de orde zal komen, is bepaald niet het klassieke soort 
geschil waarbij twee burgers een erfgrens betwisten.151 Een wetgevingsbevel 
past maar moeizaam bij het perspectief van een rechter die geen resultaat in de 
toekomst nastreeft, die meer betrokken is op het geval dan op de algemeenheid 
en ‘ruggelings de toekomst in wandelt’.152 Er wringt hier iets, waar ik later meer 
precies de vinger op zal proberen te leggen. In dit stadium van het betoog 
volstaat de constatering dat wetgevingsbevelen wel onder de functie rechtspraak 
te brengen zijn, maar niet onmiddellijk voor de hand liggen. Eerder het 
omgekeerde is het geval. Op deze manier kan een (afgeleid) argument tegen het 
wetgevingsbevel worden geconstrueerd: geschillen met een wetgevingsbevel als 
inzet zijn misschien wel geschillen waar de rechter, gezien de machtenscheiding, 
überhaupt niet thuishoort. 
 

146 Kortmann 2008, p. 256. 
147 Van der Pot 2006, p. 600. 
148 Van der Pot 2006, 805-809; Bovend’Eert 2008, p. 2-3; A.K. Koekkoek, Rechter en bestuur in constitutioneel  
 perspectief, Utrecht: Lemma 2001, p. 17-20; Kortmann 2008, p. 255-256.
149 Artikel 112 en 113 Grondwet. 
150 Van den Eijnden 2011, p. 12-18.
151 Vgl. Schutgens 2009, p. 248-249.
152 W.T. Eijsbouts, Onze primaire hoedanigheid (Oratie Leiden), 2011, p. 12-13.
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Het beginsel van machtenscheiding kan niet alleen via een definitie van 
rechtspraak met het wetgevingsbevel in verband gebracht worden. Dat kan ook 
via de functie wetgeving. Van wetgeving werd reeds in hoofdstuk II een definitie 
gegeven: het stellen van algemeen verbindende voorschriften, inclusief het 
wijzigen en het intrekken ervan.153 Aldus gedefinieerd is een wetgevingsbevel 
niet problematisch. Het gaat immers enkel om het bevel, en niet om het 
regelgeven zelf. Er gaat zelfs een zekere voorkeur voor een wetgevingsbevel 
boven rechterlijke rechtsvorming van uit, omdat een bevel geven een minder 
grote inbreuk op de functie wetgeving maakt dan rechterlijke rechtsvorming 
doet. Wanneer de functie wetgeving meer procedureel gedefinieerd zou worden, 
ontstaan wel problemen met het wetgevingsbevel. De functie wetgeving kan 
bijvoorbeeld worden omschreven als een proces van initiatief nemen – uitwerken 
– voorstellen – vaststellen – uitvoeren – toetsen – intrekken van regelgeving.154 
Zo beschouwd, raakt het wetgevingsbevel de wetgevende functie wel. De 
wetgevende organen wordt immers het initiatief ontnomen. Bij een formeel 
wetgevingsbevel ontstaat een procesrechtelijke binding aan het bevelende 
dictum en in het geval van het materiële wetgevingsbevel heeft de rechter, 
bindend rechtsvormend, een optie afgesloten die de wetgever daarvoor wel had. 
Een processuele opvatting van de wetgevende functie maakt dat de rechter, 
wetgeving bevelend, deelneemt aan de wetgevende functie. Het beginsel van 
machtenscheiding verzet zich daartegen. 

In de derde plaats kan vanuit het beginsel van machtenscheiding de vraag 
worden opgeworpen of een bevelsrelatie tussen twee machten hun principiële 
zelfstandigheid niet opheft. Zijn de wetgevende en de rechterlijke macht nog 
wel gescheiden van elkaar als de één de ander een bevel kan geven? Op dit punt 
bestaat verschil tussen het bestaan van de bevoegdheid om een wetgevingsbevel 
te geven en de frequentie van het gebruik ervan. Betoogd kan worden dat 
elk wetgevingsbevel reeds de machtenscheiding tussen rechter en wetgever 
schendt en dat dus de bevoegdheid in algemene zin moet worden afgewezen. 
Het is ook mogelijk om alleen bij veelvuldige en inhoudelijk gedetailleerde 
wetgevingsbevelen een bedreiging voor de principiële zelfstandigheid van de 
wetgever en daarmee voor de machtenscheiding aan te nemen. Het beginsel van 
machtenscheiding wijst op deze manier op een terughoudend gebruik van het 
wetgevingsbevel. 

Resumerend: de machtenscheiding laat wetgevingsbevelen in beginsel toe. 
Wel kunnen er twee kanttekeningen worden geplaatst. Ten eerste raakt het 
wetgevingsbevel het initiatief van wetgeving, dat in een processuele definitie 
onderdeel de wetgevende functie is. En ten tweede eist het beginsel van 
machtenscheiding in ieder geval dat de zelfstandigheid van de wetgever niet 
ten onder gaat in een stortvloed van inhoudelijk gedetailleerde bevelen van de 
rechter. 

153 Zie hiervoor, paragraaf II.2.1. 
154 A. Riklin, Machtteilung. Geschichte der Mischverfassung, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft  
 2006, p. 420-421; G. Boogaard, ‘Rondrennende mieren’, AA 2011, p. 416-418.
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III.2.3	Beginsel	van	machtsevenwicht
Machtenscheiding is geen doel op zich, maar wil concentratie van macht tegengaan 
en daarmee het risico op machtsmisbruik verkleinen. De enkele scheiding van 
machten is echter onvoldoende om al het mogelijke onheil te keren. Een macht 
kan afgescheiden van de andere machten nog altijd corrumperen en een staat 
in de staat gaan vormen. Het is om die reden, dat de machtenscheiding in een 
rechtsstaat wordt aangevuld met een serie zogenaamde checks and balances. Doel 
daarvan is om met een stelsel van wederzijdse controle een machtsevenwicht 
te realiseren dat het risico op machtsmisbruik verder verkleint.155 In het licht 
van het beginsel van machtsevenwicht komt de rechter minder als beslechter 
van geschillen tussen burgers naar voren en meer als een controleur van zijn 
collega-staatsmachten.156 Dat kan zelfs een scharnierfunctie worden: de rechter 
als ‘garant van de algemene wet en daarmee van de gehele rechtsstatelijke 
ordening.’157 Zo redenerend is de wenselijkheid van een wetgevingsbevel 
relatief makkelijk te onderbouwen: de rechter garandeert dat de wetgever zijn 
wetgevingsplichten nakomt. 

Het beginsel van machtsevenwicht werpt echter ook een ander licht op de rechter, 
niet als handhaver maar als bedreiging van het evenwicht. De mogelijkheid 
tot het geven van een wetgevingsbevel is niet alleen een bevoegdheid tot 
het corrigeren van de wetgever, de bevoegdheid kan zelf ook te kwader trouw 
door de rechter worden ingezet. Bovendien verschuift – zeker bij het materiële 
wetgevingsbevel – de bevoegdheid tot het vaststellen van de vraag of sprake 
is van een geschonden wetgevingsplicht van de wetgever naar de rechter. Ook 
daarvan moet beoordeeld worden of het bijdraagt of afbreuk doet aan het 
machtsevenwicht. Ook hier is het relevant om onderscheid te maken tussen het 
bestaan van de bevoegdheid wetgeving te bevelen en de frequentie van het 
gebruik ervan. 

Het beginsel van machtsevenwicht wijst in de discussie over het rechterlijke 
wetgevingsbevel dus niet in een duidelijke richting. Het beginsel vereist 
evenwicht, maar of de bevoegdheid tot het geven van wetgevingsbevelen daar 
aan bijdraagt of er juist een bedreiging voor is, hangt er vanaf. Het beginsel 
zal in een specifieke nationale context uitgewerkt moeten worden om een 
argument voor of tegen het wetgevingsbevel te worden. Nederland kent geen 
echt constitutioneel hof met een sterke positie als constitutioneel spelverdeler. 
Eerder is sprake van het tegenovergestelde. Belinfante/De Reede werken hun 
tweede grondregel (geen bevoegdheidsuitoefening zonder verantwoording 
of controle) in eerste instantie politiek, ambtelijk en bestuurlijk uit en pas 
in laatste instantie tot een rol voor de rechter.158 Kortmann merkt op dat de 
Nederlandse verhoudingen zich, vergelijkbaar met de Britse en Scandinavische, 
kenmerken door een grote verantwoordelijkheid voor de politieke ambten om 

155 W.J. Witteveen, Evenwicht van machten (oratie Tilburg), Zwolle: Tjeenk Willink 1991, p. 69-74;  
 Brenninkmeijer 1992, p. 27; Van der Pot 2006, p. 632-633.
156 M.R. Wijnholt, ‘Rechterlijke machtsuitoefening’, in: De rechter als dictator? Dynamiek in de trias:  
 verschuivingen in de verhouding regelgeving, bestuur en rechtspraak, Lochem: J.B. Van den Brink & Co  
 1987, p. 149-151, p. 150. 
157 Van Bogaert en Hoogers 2003, p. 9.
158 Belinfante/De Reede 2012, p.14-18.
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de constitutionele verhoudingen te controleren.159 Aan deze observatie kan de 
voorzichtige conclusie worden verbonden dat bij de Nederlandse afstelling van 
de verhoudingen tussen de drie staatsmachten niet in de eerste plaats naar de 
rechter wordt gekeken, zeker niet als het om toezicht op het nalaten van de 
wetgever gaat. De bevoegdheid tot het geven van een wetgevingsbevel zou in 
zoverre een breuk met die traditie zijn en daarom minder goed passen bij de 
Nederlandse verhoudingen. 

Resumerend: het beginsel van machtsevenwicht pleit op het eerste gezicht voor 
een rechterlijke bevoegdheid tot het geven van een wetgevingsbevel. Dat telt 
als check op de wetgever. Bij nader inzien gaat het echter niet alleen om het 
inbouwen van zoveel mogelijk checks, maar om het specifiek afstellen van een 
constitutioneel arrangement dat binnen een specifieke context een evenwicht 
realiseert. Zo beschouwd ligt het niet onmiddellijk voor de hand om in Nederland 
voor de handhaving van wetgevingsplichten naar de rechter te kijken. 

III.2.4	Onafhankelijkheid	van	de	rechterlijke	macht
In recent onderzoek is het beginsel van de onafhankelijke rechterlijke macht 
uitgewerkt in drie dimensies.160 De eerste eist een functionele onafhankelijkheid, 
die min of meer samenvalt met wat reeds is opgemerkt bij het beginsel van 
machtenscheiding. Verder gelden de zogenaamde personele en organisatorische 
dimensies. De personele onafhankelijkheid garandeert dat de rechter persoonlijk 
niets te vrezen heeft als hij uitvoert wat hij denkt dat het recht van hem 
vraagt. De organisatorische onafhankelijkheid ziet op de verhouding tussen de 
uitvoerende macht en de organisatie van de verschillende gerechten. Tot zover 
heeft het beginsel niet veel relevantie voor de discussie over wetgevingsbevelen, 
anders dan dat de rechter ze moet kunnen geven zonder te hoeven vrezen voor 
persoonlijke repercussies of organisatorische gevolgen voor zijn gerecht. De 
rechterlijke onafhankelijkheid betekent overigens niet dat de rechter niet zelf 
rekening zou kunnen of mogen houden met politieke omstandigheden die het 
geven van een wetgevingsbevel risicovol kunnen maken. Daar kom ik later op 
terug. 

Het rechtsstatelijke beginsel van de onafhankelijke rechterlijke macht ziet niet 
alleen op de onafhankelijkheid, maar ook op de aanwezigheid van rechters en op 
de effectiviteit van de geboden rechtsbescherming. Juist tegen de overheid.161 
Op deze manier komt de rechter, net als bij het beginsel van machtsevenwicht, 
in beeld als handhaver van een wetgevingsplicht. Verschil is dat het beginsel 
van machtsevenwicht niet rechtstreeks naar de rechter wijst, terwijl het beginsel 
van de onafhankelijke rechterlijke macht wel een focus heeft op de rechter. 
Omgekeerd gaat het bij wetgevingsbevelen in het kader van het beginsel van 
machtsevenwicht om het garanderen van de constitutie zelf, terwijl het bij 
de onafhankelijke rechterlijke macht gaat om het beschermen van iemands 
recht op een regeling. In die zin is er dus verschil met de redenering via het 
machtsevenwicht, waarin het in algemene termen over de waarborg en de garant 
van de rechtsstaat ging.

159 Kortmann 2008, p. 88-89.
160 Zie hiervoor uitgebreid het werk van Van den Eijnden 2011. 
161 Kortmann 2008, p. 367; Voermans & Gerards 2011, p. 80-81. 
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Effectieve rechtsbescherming betekent niet onmiddellijk een wetgevingsbevel 
ter handhaving van een wetgevingsplicht. Het kan zelfs effectiever zijn als de 
rechter niet de wetgever beveelt een regeling vast te stellen, maar zelf het 
benodigde recht tot stand brengt. Rechterlijke rechtsvorming is echter niet altijd 
mogelijk. Bijvoorbeeld niet bij de hierboven gesignaleerde absolute grenzen van 
de rechtsvormende taak van de rechter. In die gevallen kan een wetgevingsbevel 
de enig mogelijke rechtsbescherming zijn. Daarmee levert het beginsel van de 
onafhankelijke rechterlijke macht, uitgewerkt tot het vereiste van effectieve 
rechtsbescherming, een argument voor het wetgevingsbevel op: soms is het 
geven van een dergelijk bevel de meest effectieve rechtsbescherming. 

De keuze tussen een formeel of een materieel bevel kan worden bezien vanuit 
de effectiviteit van de rechtsbescherming. Voorstelbaar is de redenering dat 
het formele wetgevingsbevel, waarbij een directe procesrechtelijke binding van 
de Staat of de wetgever ontstaat en dwangsommen kunnen worden opgelegd, 
effectiever is dan het materiële wetgevingsbevel, waarbij het effect afhangt 
van de binding van de wetgever aan de rechterlijke rechtsvorming. In deze 
redenering pleit het beginsel van de onafhankelijke rechterlijke macht dus voor 
een formeel wetgevingsbevel, boven een materieel. 

Resumerend: het rechtsstatelijke beginsel van de onafhankelijke rechterlijke macht, 
uitgelegd in de richting van de aanwezigheid van effectieve rechtsbescherming, 
schuift de rechter naar voren als handhaver van wetgevingsplichten. Daarbij is 
een wetgevingsbevel niet altijd de meest effectieve vorm van rechtsbescherming, 
maar soms wel. Daarmee verzet het beginsel zich tegen een absoluut verbod op 
wetgevingsbevelen. Eveneens tendeert dit beginsel naar een zekere voorkeur 
voor het formele bevel boven het materiële. 

III.2.5	Grondrechten	
Het bestaan en de naleving van grondrechten hebben een rechtsstatelijke status. 
De daaruit voortvloeiende rol voor de rechter ligt voor de hand: de grondrechten 
waarborgen.162 Het lijkt zelfs alsof in de literatuur over de rol van de rechter 
het waarborgen van grondrechten een van de meest krachtige legitimaties voor 
vergaande rechterlijke interventie is. Een rechter mag zich meer permitteren als 
dat nodig is om het grondrecht te verwezenlijken.163 Maar zijn wetgevingsbevelen 
nodig om grondrechten te waarborgen? Wie de rechtsstatelijke grondrechten 
beperkt tot de klassieke staatsonthouding164  zal niet snel uitkomen op een 
rechter die wetgevingsbevelen moet kunnen geven om grondrechten te 
waarborgen. Net als bij het legaliteitsbeginsel zal de inzet van de rechter in 
dat geval gericht zijn op het vernietigen, verbieden of anderszins blokkeren 
van handelingen waar de overheid zich van moet onthouden. Toch is er wel 
een redenering op te zetten waarin de waarborging van een klassiek grondrecht 

162 Van den Eijnden 2011, p. 397, spreekt over de ‘waarborging van de grondrechten’; Heringa e.a. 2012,  
 p. 13-15, heeft het over de ‘bescherming van fundamentele rechten, de grondrechten.’  
 Dit soort formuleringen van het rechtsstaat-element ‘grondrechten’ wijzen naar een rol voor de rechter. 
163 Corstens, bijvoorbeeld, maakt bij het formuleren van de grenzen van de rechtsvormende taak van de Hoge  
 Raad een voorbehoud dat het dan niet moet gaan om de bescherming van grondrechten. G.J.M. Corstens,  
 The rule of law, rede ter gelegenheid van 25 jaar Grotius Academie, 3 november 2010.  
 Zie www.rechtspraak.nl. 
164 Zoals bijvoorbeeld Kortmann doet. Kortmann 2008, p. 367.
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door de rechter op een wetgevingsbevel uitloopt. Bijvoorbeeld de volgende 
redenering. De enkele aanwezigheid van een bepaling die homoseksualiteit in de 
privésfeer met straf bedreigt, kan een schending van het recht op privacy zijn.165 
Een voor de hand liggende rechterlijke remedie daartegen zou vernietiging van 
die bepaling door de rechter zijn, maar de Nederlandse rechter beschikt niet 
over die bevoegdheid. Dat kan een argument zijn om wel te voorzien in de 
bevoegdheid een bevel tot intrekking van het gewraakte voorschrift te geven. 
In zoverre loopt de redenering gelijk op met de redenering over de rol van de 
rechter bij het handhaven van het legaliteitsbeginsel. Maar er komt in dit geval 
iets bij. De grondrechtenbescherming tegen het aanwezig hebben van bepaalde 
strafbepalingen is misschien meer gediend als de wetgever verplicht wordt de 
bepaling in te trekken via dezelfde procedure als waarmee hij is vastgesteld, 
inclusief alle normen met betrekking tot advisering, openbare beraadslaging 
en publicatie. Maar, toegegeven, het verband tussen de rechtsstaat, de daaruit 
voortvloeiende rol van de rechter en het wetgevingsbevel wordt zo wel een 
beetje gezocht. 

Minder gezocht wordt het als niet alleen de zogenaamde klassieke grondrechten 
rechtsstatelijk relevant zijn, maar ook de sociale. De waarborging van sociale 
grondrechten maakt het wetgevingsbevel wenselijker en in sommige gevallen 
zelfs noodzakelijk. Met name het verbod van discriminatie, dat deels klassiek 
en deels sociaal van karakter is, stelt de rechter wel in staat te beoordelen wat 
niet toelaatbaar is, maar laat hem vaak met lege handen bij de vraag wat er 
wel moet gebeuren.166 Dat kan worden opgelost met volstrekt vrije rechterlijke 
rechtsvorming, maar ook hier geldt dat het benodigde recht niet altijd gevormd 
kan worden door de rechter. In die gevallen is het bevelen van wetgeving de 
enige mogelijkheid voor de rechter om aan de waarborging van het verbod van 
discriminatie bij te dragen. In andere gevallen zou de rechter de rechtsvorming 
misschien nog wel ter hand kunnen nemen, maar is het onwenselijk dat de 
rechter zich in de vrije ruimte begeeft die ontstaat na de toepassing van het 
gelijkheidsbeginsel.

De verbinding tussen grondrechten, de rol van de rechter en wetgevingsbevelen is 
het sterkst waar een sociaal grondrecht geformuleerd is als een wetgevingsplicht. 
‘De wet stelt regels omtrent de aanspraken op sociale zekerheid’, bijvoorbeeld, 
of: ‘Nederlanders hier te lande, die niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben 
een bij wet te regelen recht op bijstand van overheidswege.’167 Verschillende 
beginselen van de rechtsstaat wijzen dan in de richting van een wetgevingsbevel. 
Wanneer de wetgever nalaat een regeling tot stand te brengen, vraagt het 
beginsel van machtsevenwicht, uitgewerkt in checks and balances, om een 
garant en waarborg hiertegen. Dat zou heel goed de rechter kunnen zijn die 
een bevel geeft een regeling omtrent aanspraken op sociale zekerheid tot stand 
te brengen. Wanneer een Nederlander, hier te lande, niet kan voorzien in zijn 
bestaan en zijn heil zoekt bij de rechter, zal deze zoeken naar een daadwerkelijk 

165 Zie de casus in paragraaf VI.3.4.
166 Vgl. De Boer 1985, p. 84-87. 
167 Artikel 20 Grondwet, respectievelijk lid 2 en 3. 
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rechtsmiddel. Dat kan door, met voorbijgaan van de eis dat het om een bij wet 
te regelen recht op rechtsbijstand gaat, zelf te bedenken welk bedrag gepast is 
en de Staat te bevelen dat bedrag te gaan betalen. Dat kan ook door te bevelen 
dat de wetgever de in de Grondwet voorschreven wetgevingsplicht nakomt. Het 
realiseren van het grondrecht op bestaanszekerheid door de rechter biedt hier de 
derde rechtsstatelijke grondslag voor een wetgevingsbevel. 

Resumerend: het rechtsstatelijk beginsel dat de aanwezigheid van grondrechten 
en de waarborging daarvan door de rechter voorschrijft, wijst in de richting 
van een wetgevingsbevel. Bij het waarborgen van klassieke grondrechten ligt 
het niet onmiddellijk voor de hand, maar is het ook niet uitgesloten. Bij de 
handhaving van een in dit verband hybride grondrecht, zoals het verbod van 
discriminatie, komt een wetgevingsbevel al eerder in beeld. Bij de waarborging 
van sociale grondrechten kan een wetgevingsbevel zelfs voor de hand komen te 
liggen. 

III.2.6	 Democratie
Democratie is het laatste hier besproken fundamentele rechtsbeginsel van de 
rechtsstaat. Ook hier is in de literatuur sprake van grensconflicten over de 
precieze reikwijdte. De meest minimale uitwerking luidt dat wetgeving, althans 
de fundamentele delen ervan, tot stand moeten komen met medewerking van de 
volksvertegenwoordiging.168 Een daarmee corresponderende rol van de rechter 
is het toezien op constructies waarmee gedelegeerd wordt en op het type 
vraagstukken dat gedelegeerd wordt. Daar waar regels te ver van de kiezer worden 
vastgesteld, of daar waar te belangrijke vraagstukken worden gedelegeerd, 
zou het democratiebeginsel kunnen wijzen op een plicht voor de rechter om 
te interveniëren. Daarbij is een verbinding naar het wetgevingsbevel mogelijk, 
omdat daarmee juist de betrokkenheid van een volksvertegenwoordiging 
verplicht kan worden. 

Het democratiebeginsel werkt ook tegen het toestaan van een wetgeving 
bevelende rechter. Wanneer het wordt geduid als primaat van de wetgever of als 
ruimte voor politieke besluitvorming waar de rechter buiten moet blijven, en 
daaronder valt mede het wetgevingsinitiatief, dan moet de rechter zich juist van 
wetgevingsbevelen onthouden. Voor de rechter is in het licht van het primaat 
van de wetgever een passieve, volgende rol weggelegd.169 In het kader van het 
materiële wetgevingsbevel speelt daarbij in het bijzonder dat niet de wetgever 
zelf, maar de rechter bijdraagt aan het bestaan van de wetgevingsplicht doordat 
hij rechtsvormend oordeelt dat sprake is van een (dreigende) schending. 
Daarmee wordt het primaat van de wetgever nog meer geraakt dan bij een 
formeel wetgevingsbevel. 

Wordt het beginsel van democratie ingevuld met inhoudelijke voorwaarden voor 
verkiezingen170 of met de kwaliteit van de feitelijke democratische besluitvorming, 
dan zou het beginsel weer kunnen worden uitgewerkt ten gunste van het 

168 Kortmann 2008, 52; Belinfante/De Reede 2012, p. 18.
169 A.F.M. Brenninkmeijer, ‘De plaats van de rechter in de constitutionele rechtsorde’, in:  
 De rechter als dictator? Dynamiek in de trias: verschuivingen in de verhouding regelgeving, bestuur en rechtspraak,  
 Lochem: J.B. Van den Brink & Co 1987, p. 51-70.

70

ho
of

ds
tu

k 
3 

| 
‘M

ijn
 s

to
el

, 
al

s 
u 

be
gr

ijp
t 

w
at

 ik
 b

ed
oe

l’



wetgevingsbevel. De redenering verloopt deels op een wijze die vergelijkbaar is 
als ten aanzien van de grondrechten – waarmee ook inhoudelijk overlap bestaat. 
Als de rechter, bijvoorbeeld, een gebrek in het kiesrecht wil repareren, komen de 
absolute grenzen van zijn rechtsvormende taak al snel in beeld. Het vernietigen 
van een verkiezingsuitslag, een denkbaar alternatief, kan een onbegaanbare weg 
zijn omdat daarmee de samenstelling van het orgaan dat de gewraakte kiesregels 
zou moeten aanpassen geraakt wordt. Er dreigt een repeterende breuk die kan 
worden voorkomen door een bevel te geven de regeling van het kiesrecht aan te 
passen. Verder komt een wetgevingsbevel in beeld als het democratiebeginsel 
voorschrijft dat de rechter de zogenaamde channels of political change moet 
kunnen doorspoelen.171 De rechter bevordert dan met een wetgevingsbevel het 
feitelijke functioneren van de democratie. 

Resumerend: het democratiebeginsel is vooral een argument tegen het 
wetgevingsbevel. Het geeft de rechter een passieve, volgende rol ten 
opzichte van de wetgever. Ten faveure van het wetgevingsbevel kan wel 
worden opgemerkt dat het democratisch proces soms gediend is met bevelend 
interveniëren van de rechter. Dat is voorstelbaar waar de rechter betrokkenheid 
van een volksvertegenwoordiging wil realiseren, een gebrek in het kiesrecht wil 
redresseren of waar de politieke kanalen verstopt zitten. 

III.2.7	Samenvatting
Vanuit de rechtsstatelijke rol van de rechter is een pleidooi voor en een pleidooi 
tegen het wetgevingsbevel te houden. De uitwerking van die rol geeft een 
nadere onderbouwing. 

Een aantal beginselen tendeert naar wetgevingsbevelen. In het geval er 
belanghebbenden zijn, die om rechtsbescherming vragen, pleit het beginsel van de 
onafhankelijke rechterlijke macht, uitgewerkt tot effectieve rechtsbescherming, 
voor de mogelijkheid voor de rechter om een wetgevingsbevel te geven. Het 
kan de rechtsbescherming immers effectiever maken. Dat geldt zeker daar 
waar rechterlijke rechtsvorming uit de aard der zaak geen soelaas biedt, zoals 
bijvoorbeeld bij een wetgevingsplicht tot het creëren van strafbare feiten. 
Voor zover uit de rechtsstatelijk vereiste grondrechten een rol voor de rechter 
voortvloeit ter waarborging van die grondrechten, ontstaat eveneens een 
rechtsstatelijk argument voor de mogelijkheid om wetgeving te bevelen, zeker 
als dat om sociale grondrechten gaat. 

Aanvullend op de rechtsbescherming werkt het beginsel van machtsevenwicht, 
uitgewerkt in checks and balances. Dan treedt de rechter niet op als de beschermer 
van iemands specifieke belangen, maar als een check tegen schending van 
wetgevingsplichten door de wetgever en als waarborg voor een machtsevenwicht. 
Het probleem van deze argumentatie is echter dat die niet onmiddellijk oplevert 
dat de Nederlandse rechter wetgevingsbevelen moet kunnen geven. Dat is dan 
weer afhankelijk van de wijze waarop het Nederlandse machtsevenwicht precies 

170 Belinfante/De Reede p. 18-19.
171 Vgl. T. Koopmans, annotatie bij HR 21 maart 2003, NJ 2003/691, LJN AE8462.  
 Hij pleit voor een wetgevingsbevel in de gevallen waarin de kanalen van de democratie verstopt zitten. 
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is afgesteld. Desalniettemin kan in algemene zin worden volgehouden dat de 
mogelijkheid van een wetgevingsbevel een check is op de wetgever.

Vanuit het beginsel van machtsevenwicht kan ook oppositie tegen het 
wetgevingsbevel worden gevoerd. Eveneens kunnen vanuit het beginsel van 
machtenscheiding rechtsstatelijke vraagtekens worden geplaatst. Een structureel 
en gedetailleerd wetgeving bevelende rechter heft de scheiding tussen de rechter 
en de wetgever op en vervangt die voor een hiërarchische relatie. Bovendien 
speelt vanuit het beginsel van machtenscheiding de vraag of wetgeving bevelen 
geen symptoom is van een type geschilbeslechting dat maar moeilijk past in een 
functionele omschrijving van rechtspraak. Toch wijst dat alles niet eenduidig in 
de richting van de absolute ongeoorloofdheid van een wetgevingsbevel. 

Het pleidooi tegen het wetgevingsbevel wordt aanmerkelijk sterker als het 
opgebouwd wordt vanuit het democratiebeginsel, uitgewerkt tot een ‘primaat 
van de wetgever’ en een in beginsel passieve rol voor de rechter ten opzichte 
van politieke besluitvorming. In dit perspectief is het een gevoelige stap 
als de rechter zich in het wetgevingsinitiatief zou gaan mengen. Bovendien 
maakt het democratiebeginsel duidelijk dat iemands vrijlating bevelen als zijn 
vrijheidsbeneming onrechtmatig is (artikel 15 lid 2 Grondwet) nog iets anders 
is dan de volksvertegenwoordiging bevelen van haar wetgevende bevoegdheden 
gebruik te maken. Bij de rol van de rechter, zoals die uit het rechtsstatelijke 
democratiebeginsel volgt, past een wetgevingsbevel slechts met grote moeite. 
Alleen daar waar een de rechter zich juist uit naam van het functioneren van die 
democratie opstelt – bijvoorbeeld om vastzittende channels of political change 
door te spoelen – is een democratisch betoog ten gunste van het wetgevingsbevel 
voorstelbaar. 

Deze samenvatting maakt de rechtsstatelijke discussie over de rol van de rechter en 
het wetgevingsbevel tot de algemene confrontatie tussen rechtsbescherming en 
democratie. Of tussen rechtsstaat en democratie – voor wie het democratiebeginsel 
niet tot de rechtsstaat rekent. In die discussies gaat het ten diepste om de 
spanning tussen de definities en opvattingen over recht (iets wat moet worden 
beschermd en gerealiseerd door de rechter) en politiek (iets waarvoor de rechter 
ruimte moet laten en waarvan de resultaten moeten worden gerespecteerd). 
De begrippen overlappen elkaar bij het wetgevingsbevel. De vrijheid om aan 
politiek te doen, die de rechter de wetgever volgens het democratiebeginsel 
moet laten, is vanuit het perspectief van de rechtsbescherming de onbestaanbare 
mogelijkheid tot het onrechtmatig nalaten een wetgevingsplicht uit te voeren. 

III.3  De negatieve wetgever & wetgevingsbevelen
In paragraaf III.2 bleek dat het beginsel van machtenscheiding zich tegen een 
wetgeving bevelende rechter begint te verzetten, wanneer de wetgevende functie 
processueel wordt gedefinieerd. Als het initiatief tot wetgeving onderdeel van 
de wetgevende functie is, dan is de machtenscheiding een argument tegen het 
wetgevingsbevel. Het democratiebeginsel steunt deze redenering. Het wijst op 
een passieve rechter ten opzichte van politieke besluitvorming, ook over de 
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vraag of een wet tot stand moet worden gebracht. Bezien vanuit de positie van 
de rechter kunnen deze bezwaren worden geherformuleerd tot een argument 
voor de rechter om zich ten opzichte van de wetgever te beperken tot negatieve 
uitspraakbevoegdheden: de rechter mag effectief verhinderen waar de wetgever 
het initiatief niet toe had mogen nemen, maar moet nalaten zich rechtstreeks te 
mengen in waar de wetgever het initiatief zou moeten nemen. Dit onderscheid 
tussen positieve en negatieve uitspraakbevoegdheden komt vaker voor in de 
jurisprudentie. Het is ook wel ingezet tegen het wetgevingsbevel. In deze 
paragraaf wil ik deze begrenzing van de rol van de rechter nader uitwerken met 
Kelsens concept van de negative Gesetzgeber.

III.3.1		 Kelsens	negative	Gesetzgeber
Kelsen onderscheidt niet in de eerste plaats tussen wetgeving, bestuur en 
rechtspraak, maar tussen rechtstoepassing en rechtsvorming.172 Rechtsvorming 
en rechtstoepassing lopen in elkaar over. Er zijn verschillende Stadien der 
Gemeinschaftswillensbildung: ‘Verfassung, Gesetz, Verordnung, Verwaltungsakt 
und richterliches Urteil und Vollstreckungsakt.’173 Het is een continuüm tussen 
aan de ene kant de Grundnorm, die volledig rechtsvormend is, en helemaal 
aan het andere einde de ten uitvoerlegging van een rechterlijk vonnis,174 waar 
geen rechtsvorming meer aan te pas komt. Rechtsvorming is bij Kelsen dan ook 
meer dan het creëren van algemene normen. Een norm kan ook individueel zijn. 
Een strafrechtelijke veroordeling is rechtsvormend omdat daar ten minste een 
individuele norm voor de veroordeelde in het leven wordt geroepen. 

In zijn pleidooi voor een constitutioneel hof in Oostenrijk observeert Kelsen 
dat het parlement de neiging heeft om zichzelf primair als rechtsvormer te 
beschouwen en daarbij te vergeten dat het tegelijkertijd verplicht is de normen 
uit de (materiële) constitutie toe te passen.175 Om die reden beveelt Kelsen 
een externe instantie aan, die als een wirksame Garantie kan functioneren door 
wetten die niet gemaakt hadden mogen worden, te vernietigen. Deze bevoegdheid 
tot vernietigen betekent deelname aan de wetgevende functie. De vernietiging 
van algemeen verbindende voorschriften heeft immers evenzeer een wetgevend 
karakter als het intrekken ervan.176 In dit kader karakteriseert Kelsen het door 
hem voorgestelde constitutionele hof als een negative Gesetzgeber.177 De rechter 
vernietigt wat de wetgever niet had mogen doen. Dat de rechter deelneemt aan 
de wetgevende functie wordt gerelativeerd door het negatieve karakter daarvan. 
Kelsen gebruikt het concept van de rechter als negatieve wetgever feitelijk als 
een geruststelling. Niet als een normatieve grens, zij het, dat het geruststellende 
karakter natuurlijk alleen kan bestaan wanneer het kwalijker zou zijn geweest 
wanneer de rechter meer dan alleen een negatieve wetgever was geweest. De 
botsing tussen constitutionele toetsing en de wetgevende functie ziet Kelsen 
niet primair in de problemen met de toepassing van vage constitutionele 
normen. Als een grondwettelijke norm voor meerdere uitleg vatbaar is, dan is 

172 A.M. Bos, Geregeld Recht: een rechtspositivistische analyse van de rechtsstaat (diss. UvA), Nijmegen:  
 Ars Aequi Libri 2001, p. 67-140.
173 Kelsen 1929, p. 31.
174 Kelsen 1945, p. 134-139.
175 Kelsen 1929, p. 53.
176 Kelsen 1928, p. 224-226.
177 Kelsen 1929 p. 56; Kelsen 1928, p. 226; Kelsen 1945, p. 268-269; Brewer-Carías 2011, p. 5-12. 
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dat eenvoudig een gebrek aan de grondwet. Die moet zich zo precies mogelijk 
uitdrukken.178

Kelsen gebruikt de negative Gesetzgeber niet alleen als geruststelling, hij heeft 
er ook geen harde grens aan rechterlijke uitspraakbevoegdheden mee voor ogen. 
Aanvullend op de bevoegdheid tot het vernietigen van wetten, pleit hij voor 
de bevoegdheid om de wet die gold voor de vernietigde weer in oude luister 
te herstellen. Deze bevoegdheid ‘um generelle Normen positiv in Geltung zu 
setzen’ is positief van karakter.179 Als hij deze bevoegdheid aanbeveelt voor het 
Amerikaanse Supreme Court schrijft Kelsen: ‘A decision of the Constitutional Court 
by which not only a statute was annulled but also a preceding rule was restored 
was not a mere negative but a positive act of legislation.’180 Op fundamentele 
bezwaren van rechtsstatelijke aard stuiten deze positieve uitspraakbevoegdheid 
en daaruit voortvloeiende rol van de rechter bij Kelsen verder niet.

Centraal staat de noodzaak van een wirksame Garantie van een grondwet jegens 
een parlement. Het negatieve karakter van de uitspraakbevoegdheden is een 
geruststellende karakterisering, geen absolute grens. De vraag naar wat er moet 
gebeuren als de negatieve uitspraakbevoegdheden van de rechter geen afdoende 
wirksame Garantie vormen, wordt door Kelsen niet beantwoord, hoewel hij de 
kwestie wel signaleert: 

‘There is a remarkable technical difference between provisions of the 
constitution forbidding and provisions prescribing a certain content 
for future laws. The former have, as a rule, legal effects, the latter have 
not. If the legislative organ issues a law the contents of which are 
forbidden by the constitution, all the consequences take place which 
an unconstitutional law entails according to the constitution. If the 
legislative organ however, simply omits issuing the law prescribed by 
the constitution, it is hardly possible to attach legal consequences 
to such an omission.’181 

Kelsen komt er in de door mij geraadpleegde literatuur niet meer op terug, 
zodat de vraag naar een wirksame Garantie voor wetgevingsplichten open blijft. 
Daarvoor ligt een verklaring heel erg voor de hand: het grondwettelijk kader 
van de liberale rechtsstaat in de dagen van Kelsen stelde nauwelijks het soort 
positieve eisen aan de wetgever die de sociale rechtsstaat wel stelt. Shapiro en 
Sweet leggen een dergelijk verband. Zij wijzen op de afwezigheid, destijds, en 
de onwenselijkheid, volgens Kelsen, van afdwingbare mensenrechten. ‘Kelsens 
distinction between the positive legislator and the negative legislator relies 
almost entirely on the absence, within the constitutional law, of enforceable 
human rights.’182 

178 Vgl. Van Bogaert & Hoogers 2003, p. 21.
179 Kelsen 1929, p. 73.
180 H. Kelsen, ‘Judicial Review of Legislation: A comparative Study of the Austrian and American Constitution’,  
 The Journal of Politics 1942, p. 183-200, p. 199.
181 Kelsen 1945, p. 262.
182 M. Shapiro & A. Sweet, On law, politics and judicialization, Oxford: Oxford University Press 2002,  
 p. 147-148.
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Het gaat bij deze uitwijding over Kelsen om de vraag of bij de geestelijk vader 
van het begrip negative Gesetzgeber handvatten te vinden zijn voor het oplossen 
van de spanning tussen de rechtsstatelijke beginselen die voor en beginselen 
die tegen een wetgevingsbevel pleiten. Kelsen zelf blijkt het begrip negative 
Gesetzgeber nauwelijks normatief te gebruiken en zeker niet als absolute grens. 
Dat er een probleem ontstaat bij een rechter die zowel een negative Gesetzgeber 
als een wirksame Garantie wil zijn voor wetgevingsplichten, heeft Kelsen zich 
wel gerealiseerd. Dat hij dat probleem niet oplost met een keuze voor een van 
beide, kan heel wel verklaard worden door de klassieke liberale rechtsstaat, de 
achtergrond waartegen Kelsen schreef. De conclusie is daarmee dat Kelsen de 
spanning weliswaar niet oplost, maar ook dat het onderscheid tussen negatieve 
en positieve uitspraakbevoegdheden stamt uit de tijd dat het nog geen spanning 
opleverde.

III.3.2		 Behrendts	injonctions	en	de	negatieve	wetgever
Het onderzoek van Behrendt, dat wat zijn systematiek betreft reeds in hoofdstuk 
II is besproken183 borduurt in veel opzichten voort op Kelsen. Daarbij telt een 
wetgevingsbevel bij Behrendt als een positieve uitspraakbevoegdheid, wanneer 
de rechter zich daarmee dwingend uitlaat over de inhoud van toekomstige 
normen. Een enkel bevel tot intrekking van een wettelijk voorschrift is bij 
Behrendt dus nog geen positieve uitspraakbevoegdheid.184 Dat geldt wel 
voor veel injonctions die Behrendt aantrof in de Duitse, Franse en Belgische 
constitutionele jurisprudentie. Die gaan verder dan Kelsens concept van de 
negatieve wetgever. Dat is echter het gevolg van het gewijzigde karakter van 
het wettelijk kader, vervolgt Behrendt. De positieve injonctions waren nodig om 
effectief de problemen op te lossen waarmee de constitutionele hoven rechtmatig 
geconfronteerd werden.185 Behrendt blijft dus vasthouden aan het wirksame 
karakter van de Garantie ten koste van het negatieve karakter van de rechterlijke 
interventies. Zijn antwoord op Kelsens vraag wat de juridische consequenties 
zouden kunnen zijn van wetgevend nalaten: het negatieve karakter opgeven en 
injonctions geven. 

III.3.3		 Conclusie
De in paragraaf III.2 gesignaleerde spanning tussen de rechtsstatelijke 
beginselen ten aanzien van het wetgevingsbevel, kan in Kelsens termen worden 
geherformuleerd tot de botsing tussen de negative Gesetzgeber en de wirksame 
Garantie van wetgevingsplichten. Kelsen lost die spanning verder niet op, maar 
dat kan heel wel zijn omdat dat ook niet nodig was. Er ontbrak een positief-
wettelijk kader waarvan de rechter de wirksame Garantie moest zijn. Uit deze 
omstandigheid kan een waarschuwing worden afgeleid tegen het onverkort 
doortrekken van de begrenzing van de rechter, in de zin dat hij zich tot negatieve 
uitspraakbevoegdheden zou moeten beperken. Als Kelsen de negative Gesetzgeber 
al als normatieve grens bedoelde, dan nog dateert dat uit een tijd waarin de 
nadelen ervan niet hoefden te worden geaccepteerd. In lijn hiermee accepteert 

183 Zie paragraaf II.3.4. 
184 Behrendt 2006, p. 437.
185 Behrendt 2006, p. 441-442.
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Behrendt, die in veel opzichten op Kelsens werk bouwt, het geven van wat hij 
injonctions noemt als het gevolg van een verschuivend wettelijk kader.

III.4  Public law litigation & wetgevingsbevelen
In paragraaf III.2 werd ten aanzien van het realiseren van de grondrechten 
reeds opgemerkt dat een wetgevingsbevel wellicht van pas zou kunnen komen 
bij het verbod van discriminatie. De Boer, die dit in het Staatkundig Jaarboek 
van 1985 opmerkte186, verwees daarvoor naar de uitspraak van het Amerikaanse 
Supreme Court in de zaak van Linda Brown, het negenjarige meisje dat vanwege 
haar huidskleur niet werd toegelaten op de school van haar keuze. De uitspraak 
in haar zaak, Brown v. Board Education, betreft veel meer. Niet alleen maakte 
het Supreme Court zich breed en richtte het zich expliciet tot alle vergelijkbare 
gevallen, de uitspraak is ook het embleem geworden van een bepaald type 
jurisprudentie: public law litigation. Dat is het soort jurisprudentie waarin 
de rechter meebeweegt met het positief worden van het wettelijk kader. In 
plaats van zich te blijven beperken tot de negatieve uitspraakbevoegdheden 
om segregatie te verbieden, zette de Amerikaanse federale rechter zich ook in 
positieve zin aan het realiseren van integratie in het openbaar onderwijs. Dat 
betekende na verloop van tijd dat de rechter busvervoer van leerlingen ging 
verplichten. Deze paragraaf gaat over Brown, public law litigation, de kritiek 
daarop en de bruikbaarheid van dit alles voor de discussie over de rol van de 
rechter en het wetgevingsbevel. 

III.4.1		 Brown
In Brown v. Board of Education of Topeka187 (Brown I) stelt het Amerikaanse 
Supreme Court zich op als wirksame Garantie van het discriminatieverbod. Inzet 
was de vraag of het raciale onderscheid in het openbaar onderwijs in strijd 
was met de zogenaamde equal protection clause.188 Eerder vond het Supreme 
Court van niet, zolang de voorzieningen maar van een gelijkwaardig niveau 
waren.189 In Brown I kwam het Supreme Court daarop terug en zette het een 
korte, unanieme, maar niet mis te verstane streep door de toelaatbaarheid van 
rassensegregatie in het openbaar onderwijs. Die was ‘inherently unequal’, aldus 
het Hof. Dat gold niet alleen voor de eisers in kwestie, maar voor iedereen in 
vergelijkbare omstandigheden. 

‘Therefore, we hold that the plaintiffs and others similarly situated 
for whom the actions have been brought are, by reason of the 
segregation complained of, deprived of the equal protection of the 
laws guaranteed by the Fourteenth Amendment.’ 

Met Brown I werd het Hof de ‘eigenaar’ van een omvangrijk en ingewikkeld 
probleem, zoals Chief Justice Warren zich ook realiseerde. Brown I vervolgt: 
‘the formulation of decrees in these cases presents problems of considerable 
complexity.’ Partijen en relevante overheden werden daarom uitgenodigd te 
reflecteren op wat het Hof zou kunnen verordonneren. Het resultaat van deze 

186 De Boer 1985, p. 84-87.
187 USSC 17 mei 1954, 347 U.S. 483 (Brown I).
188 XIVe amendement bij de Amerikaanse Grondwet, sectie 1. 
189 USSC 18 mei 1896, 163 U.S. 537 (Plessy v. Ferguson). Ook wel: de separate but equal doctrine. 
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remedie-ronde komt een jaar later in Brown II.190 Centraal staat dat ‘all provisions 
of federal, state or local law requiring or permitting such discrimination must 
yield to this principle’, waarmee Brown I bedoeld werd. Naast de aanpassing 
van het wettelijk kader op alle niveaus heeft het Supreme Court ook het feitelijk 
functioneren van de scholen op het oog. Het gaat om ‘the transition to school 
systems operat[ing] in accordance with the constitutional principles.’ Als 
grondslag voor deze algemene verplichting verwijst het Hof naar ‘good faith 
compliance’. Dat betekent: doen wat mogelijk is, binnen de actuele lokale 
omstandigheden. Na een ‘prompt and reasonable start’ moeten de hervormingen 
‘with all deliberate speed’ doorgaan totdat de integratie gerealiseerd is. Een en 
ander ter beoordeling van de District Courts, aan de hand van flexibele equitable 
principles. 

Met gebruikmaking van het in hoofdstuk II ontwikkelde begrippenkader: 
het Supreme Court formuleert een conformeringsplicht voor alle relevante 
wetgevers om zelf hun regelbestand door te lichten en zich te voegen naar 
de in Brown I neergelegde principes. In de daarvoor door het Supreme Court 
aangevoerde grondslag, good faith compliance, valt het zogenaamde beginsel 
van constitutionele zuiverheid te herkennen. Brown II lijkt dan ook een 
materieel wetgevingsbevel te zijn. Of het dat echt is, hangt af van de binding 
van de relevante regelgevers aan de rechterlijke rechtsvorming. Juist daarover 
moest het Supreme Court zich niet lang daarna uitspreken. In de staat Arkansas 
bereikte de weerzin tegen gemengde scholen en de openlijke tegenwerking een 
hoogtepunt in de casus van de Little Rock Nine. Het ging om negen donkere 
leerlingen die zich graag wilden inschrijven op een witte school in Litte 
Rock, Arkansas. Ze werden daarbij tegengewerkt door niemand minder dan de 
gouverneur van Arkansas, Orval Faubes, die daarvoor gebruik maakte van zijn 
National Guard. President Eisenhower intervenieerde door het commando over de 
National Guard van Faubes over te nemen en de helden van D-Day en Bastogne, 
de 101st Airborne Division, in te zetten als escorte van de negen studenten 
tijdens hun inschrijving. 

Deze verwikkelingen komen later terecht bij het Supreme Court, in een procedure 
waarin het betrokken School Board om uitstel van de implementatie van Brown 
I verzoekt. Dat uitstel krijgen ze van het Supreme Court niet. In plaats daarvan 
maakt het Hof in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk dat de rechterlijke 
rechtsvorming uit Brown even bindend is voor alle overheidsambten als de 
Amerikaanse Grondwet zelf dat is. Verwijzend naar de uitspraak in de zaak tussen 
Marbury en Madison191 overweegt het Supreme Court:

‘This decision declared the basic principle that the federal judiciary 
is supreme in the exposition of the law of the Constitution, and that 
principle has ever since been respected by this Court and the Country 
as a permanent and indispensable feature of our constitutional system. 
It follows that the interpretation of the Fourteenth Amendment 

190 USSC 31 mei 1955, 349 U.S. 294 (Brown II).
191 USSC 24 februari 1803, 5 U.S. 137 1 Cranch (Marbury v. Madison). Het gaat daarbij om dit  
 citaat: ‘It is emphatically the province and duty of the judicial department to say what the  
 law is.’ Zie verder hoofdstuk VII.
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enunciated by this Court in the Brown case is the supreme law of the 
land, and Art. VI of the Constitution makes it of binding effect on 
the States “any Thing in the Constitution or Laws of any State to the 
Contrary notwithstanding.”’192

De vraag naar de algemeen verbindende kracht van de rechterlijke rechtsvorming 
is daarmee meer dan beantwoord. ‘The states are bound by the Court’s decisions, 
and cannot choose to ignore them.’ Niet alleen voor de partijen die bij Brown 
betrokken waren, maar voor iedereen die zich moet voegen naar de Amerikaanse 
Grondwet, geldt Brown als het laatste woord. Het gaat hier om meer dan een vorm 
van verticale precedentwerking. Het Supreme Court acht de Staten gebonden aan 
zijn oordelen zoals die Staten krachtens de Supremacy Clause gebonden zijn aan 
de Grondwet.193 Dit wordt ook wel de positie van judicial supremacy genoemd.194 
Ik kom daar later op terug. Voor nu is voldoende te constateren dat de voor een 
materieel wetgevingsbevel vereiste bindende rechtsvorming in de ogen van het 
Supreme Court aanwezig is en dat het Hof dit rechtstreeks afleidt uit de plaats 
van de rechter in het staatsbestel, zoals omschreven in Marbury v. Madison. 

De geschiedenis van de verdere implementatie van Brown is elders reeds uitvoerig 
beschreven195 en kan hier dus slechts kort worden aangestipt. De Amerikaanse 
federale jurisprudentie was de eerste tien jaar na Brown I relatief afwachtend. 
De schoolbesturen maakten plannen die District Courts accordeerden.196 In 1964 
en 1965 kwamen twee Civil Rights Acts tot stand, waarmee de wetgevende en 
uitvoerende macht zich bij de civil rights movement voegden. De interventies 
van de rechter om de rassenscheiding op scholen tegen te gaan worden daarna 
indringender, directiever en positiever. In 1968 corrigeerde het Supreme Court 
het zogenaamde freedom of choice plan van New Kent County, Virginia. Dat plan 
liet de jure de keuze aan de kinderen maar hield de facto de segregatie in stand. 
Het Supreme Court oordeelde niet dat dit soort plannen altijd in strijd met de 
Grondwet zijn, maar kwam in dit concrete geval wel tot de conclusie dat het 
onvoldoende was in het licht van Brown II.197 Spraakmakend hoogtepunt van 
het type interventie uit het tweede decennium na Brown I is het zogenaamde 
court-ordered-busing: de rechter die schema’s voor schoolbussen maakt om de 
integratie in het openbaar onderwijs te realiseren.198 Ook hieraan heeft de 
federale rechterlijke macht voor jaren werk gehad. 

III.4.2		 Public	law	litigation	&	Fullers	kritiek	op	polycentric	tasks
Brown en de daarop volgende ‘Herculean effort of federal courts to desegregate 
the nation’s public schools’199 staan niet op zichzelf. Op andere gebieden200 
heeft de Amerikaanse federale rechter zich vergelijkbaar gemanifesteerd. Het 
soort rechterlijke interventie in die gebieden is door Chayes onder één noemer 
gebracht: public law litigation.201 Karakteristiek voor public law litigation is de 

192 USSC 12 september 1958, 358 U.S. 1 (Cooper v. Aaron).
193 Artikel VI, sectie 2 van de Amerikaanse Grondwet.
194 M. Tushnet, Taking the constitution away from the courts, Princeton: Princeton University Press 1999, p. 6-32.
195 Fiss 1978 p. 1-17; G.N. Rosenberg, The Hollow Hope, Chicago and London: University of Chicago Press, 1991,  
 p. 39-172; Sabel & Simon 2004, p. 1022-1028.
196 Fiss 1978, p. 13-14.
197 USSC 27 mei 1968, 391 U.S. 430 (Green v. County School Board of New Kent County).
198 USSC 20 april 1971, 402 U.S. 1 (Swann v. Charlotte-Mecklenburg Board of Education).
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verschuiving van de beslechting van private geschillen naar het realiseren van 
publieke waarden.202 De inzet van het geschil is anders. Het gaat minder om het 
afwikkelen van onrechtmatigheden uit het verleden en meer om het voorkomen 
van onderprestaties van de overheid in de toekomst. Constitutionele toetsing 
is daarmee niet meer zozeer het bijproduct van geschillenbeslechting maar het 
vertrekpunt voor het realiseren van constitutionele waarden. De gewijzigde inzet 
komt terug in de structuur van het geschil. Anders dan bij een klassiek geschil 
staan bij public law litigation niet twee partijen of tenminste twee duidelijk 
omlijnde belangen tegenover elkaar, maar is de groep betrokkenen veel diffuser.203 
De eiser valt minder samen met het daadwerkelijke slachtoffer en de gedaagde 
minder met de daadwerkelijke dader/veroorzaker.204 Bij public law litigation 
gaat het bijvoorbeeld om mensenrechtenorganisaties die uit het algemeen 
belang procederen tegen de Staat wegens de leefomstandigheden in private 
gevangenissen. Overigens moet hier wel worden opgemerkt dat tegenstellingen 
als deze niet als een adequate indeling van historische tijdvakken moeten 
worden begrepen. Het is een poging om grip te krijgen op de groei van een 
nieuw verschijnsel. 

Deels gebruikmakend van hetzelfde contrast tussen public law litigation en 
klassieke geschilbeslechting, heeft Fuller zich verzet tegen rechtspraak met een 
onbepaalbaar aantal betrokken belangen.205 Daaraan legt Fuller een specifieke 
normatieve opvatting over rechtspraak ten grondslag. Kenmerkend voor 
adjudication, volgens Fuller, is het leveren van bewijs en het aanvoeren van 
rationeel onderbouwde argumenten op basis waarvan de rechter een oordeel 
kan vellen.206 Adjudication staat bij Fuller naast andere vormen van sociale 
ordening: contracteren (waarin wederkerigheid centraal staat) en verkiezingen 
(waarin wordt samengewerkt met het oog op een gemeenschappelijk doel). De 
typische rechter is voor Fuller de common law rechter, die op een rationele 
wijze, case by case, uit een concept als het eigendomsrecht of het federalisme 
de consequenties voor de voorliggende zaak afleidt. Daarbij is het essentieel 
dat alle betrokkenen in staat zijn om hun bewijzen en hun argumenten naar 
voren te brengen. Het wordt problematisch als de rechter betrokken raakt bij 
de beslechting van geschillen waarin de betrokken belangen om wat voor reden 
dan ook niet alle bepleit en niet alle posities rationeel onderbouwd kunnen 
worden. Als voorbeeld noemt Fuller de opstelling van een sportteam. Dat is 
een ingewikkelde serie keuzes die onderling van elkaar afhankelijk zijn en op 
elkaar inwerken. Het bepalen van de opstelling van een team is een polycentric 
task, waarvoor de rechter niet geschikt is. Hij moet dat soort geschillen dan ook 
overlaten aan anderen, ook wanneer één speler de rechter verzoekt een recht 

199 Sabel & Simon 2004, p. 1022.
200 Sinds Chayes (1976; 1982) gaat het dan over scholen, gevangenissen, geestelijke gezondheidszorg, politie  
 en huisvesting. Voor een uitgebreide bespreking en verdere verwijzingen: Sabel & Simon 2004, p. 1021-1052. 
201 Zie ik het goed, dan komt die term van Harvard-professor Abram Chayes. Zie Chayes 1976, p. 1284 en Chayes  
 1982, p. 4. Monaghan 1973 zet het ‘private rights model’ tegenover een ‘special functions model’ maar  
 beschrijft hetzelfde.
202 Monaghan 1973.
203 Chayes 1976; Chayes 1982, p. 4-8. 
204 Fiss 1979, p.18-24.
205 Fuller 1978. 
206 Fuller 1978, p. 364.
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op een basisplaats te verwezenlijken. In een ander voorbeeld van Fuller gaat 
het om het ontwerpen van de stalen constructie voor een brug. Ook daar zou de 
rechter zich niet mee moeten willen bemoeien. Een brug moet in zijn totaliteit 
worden ontworpen. Niet stukje voor stukje. 

Deze kritiek van Fuller raakt het hart van public law litigation. De rechter zou 
het namelijk niet moeten laten gebeuren dat hij teveel afwijkt van de klassieke 
structuur van een geschil en betrokken raakt bij een polycentric task.207 Daar 
zijn belangen van derden mee gemoeid die dat zelf niet (kunnen) weten. Voor 
Fuller zijn de grenzen van de rechtsprekende functie daar bereikt waar sprake is 
van ‘many affected parties and a somewhat fluid state of affairs’. Zou de rechter 
zich er dan toch mee bemoeien, dan zou sprake zijn van een ‘moral drain on the 
integrety of adjudication.’208 Overigens is dat niet altijd te voorkomen. Brown I 
en II, bijvoorbeeld, waren een dergelijke moral drain, maar ook volgens Fuller 
een gewenste uitzondering op de regel.209 

Tegenover Fuller heeft Fiss betoogd dat het arbitrair is om rechtspraak te 
definiëren als ‘presentation of proofs and arguments’.210 Rechtspraak kan evengoed 
worden opgevat als het verwezenlijken van constitutionele waarden. Bovendien 
kan Fullers definitie van rechtspraak tot gevolg hebben dat de effectiviteit 
van de individuele rechtsbescherming behoorlijk in de knel komt. ‘The axiom 
seems to celebrate the individual but would leave the individual at the mercy 
of large aggregations of power.’211 Voor Fiss is het dan ook geen ‘moral drain 
on the integrity of adjudication’ als de rechter zich met public law litigation 
bezighoudt. Het is zelfs winst, omdat de rechter beschikt over een specifiek type 
rationaliteit dat hem – meer dan de wetgever en het bestuur – geschikt maakt 
voor de verwezenlijking van constitutionele waarden.212 Andere reacties op 
Fuller betwisten de overzichtelijkheid van de indeling tussen de klassieke zaken 
die alleen gevolgen hebben voor de partijen die de rechter om een uitspraak 
gevraagd hebben, en de polycentrische zaken waarmee een onbekend aantal 
belangen gemoeid zijn. Juist de klassieke Engelse common law rechtspraak, 
de achtergrond waartegen Fuller schrijft, verbindt met zijn precedentwerking 
vergaande gevolgen aan een individuele uitspraak.213

207 Dit gaat overigens voorbij aan de moeilijkheden die een (lijdelijke) rechter ondervindt wanneer hij  
 vermoedt dat de zaak wijder vertakt is dan aan hem wordt voorgelegd. Allison 1994, p. 370-371.
208 Allison 1994, p. 374.
209 Allison 1994, p. 374.
210 Fiss 1979, p. 41. Vgl. Chayes 1982, p. 5.
211 Fiss 1979, p. 43.
212 Fiss 1979, p. 34.
213 Sabel & Simon 2004, p. 1057-1060. Zou de rechter zich volledig niet meer mogen inlaten met  
 polycentrische kwesties, dan zou bijvoorbeeld de Engelse belastingrechtspraak niet in haar huidige vorm  
 mogen blijven bestaan. Zie J.A. King, ‘The pervasiveness of Polycentricity’, Public Law 2008, p. 101-124.
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III.4.3	Public	law	litigation	&	de	remedies
Bij public law litigation verschuift de inzet van het geding en verandert de 
structuur van het geschil. Dat heeft belangrijke gevolgen voor de remedie.214 In 
de eerste plaats groeit de vraag naar positieve interventies, zoals het vervolg 
op Brown illustreert. Brown II zelf was een materieel wetgevingsbevel, in de 
eerste plaats gericht op de intrekking van hinderende wettelijke voorschriften. 
Maar meer dan dat zette de uitspraak de koers uit voor meer.215 Op termijn, 
with all deliberate speed, moesten scholen feitelijk geïntegreerd worden. Toen 
dat onvoldoende opschoot, kwamen de rechterlijke schema’s voor busvervoer, 
onmiskenbaar positieve interventies. In de tweede plaats is bij de remedies in 
public law litigation sprake van een ander verschil met de klassieke situatie: 
de betrokkenheid van de rechter is niet meer begrensd tot het in kracht van 
gewijsde gaan van de uitspraak.216 Effectieve rechtsbescherming in public law 
litigation ‘entails a relationship of long duration between the judge and the 
social institution, a series of interventions.’217 Ten derde verandert het verband 
tussen de geconstateerde normschending en de gekozen remedie. In de klassieke 
benadering bestaat een min of meer logisch verband tussen die twee.218 Uit de 
schending volgt vanzelf wat de te bevelen oplossing moet zijn. Fiss noemt dit 
het tailoring principle, waarbij de rechter beveelt wat nodig is.219 In public law 
litigation is het verband tussen de schending en het antwoord op de vraag wat 
er moet gebeuren veel zwakker. Uit Brown I is bepaald niet logisch af te leiden 
dat er integrerend busvervoer moet worden georganiseerd. Dat vereist keuzes. 
De rechter kan die zelf maken, maar er ook op aandringen dat anderen die keuzes 
maken. 

Sabel en Simon beschrijven, met veel verwijzingen, hoe de Amerikaanse rechter in 
de fase van de remedie in public law litigation een ontwikkeling heeft doorgemaakt. 
Waar eerder vooral sprake was van een command and control-benadering, is 
die later ingeruild voor een experimentalist approach. Met het eerste zijn de 
gedetailleerde bevelen bedoeld in de richting van psychiatrische ziekenhuizen 
over het aantal toiletten (1 per 8 patiënten) of op het niveau van het personeel 
in de bibliotheek in de gevangenis.220 Het tweede ziet op het bevorderen van 
onderhandelingen tussen de betrokken partijen, het formuleren van voorlopige 
doelen en normen. Het gaat om het bevorderen van een ontwikkeling in de 
gewenste richting. ‘Whatever the technical status of the plans, their function is 

214 K. Roach, ‘The limits of Corrective Justice and the Potential of Equity in Constitutional Remedies’, Arizona  
 Law Review 1990, p. 859-905.
215 Fiss 1978, p. 9 en p. 23-28, spreekt in dit verband van het uit elkaar lopen van de issuance phase en de  
 enforcement phase.
216 Chayes 1982, p. 5. 
217 Fiss 1978, p. 92
218 Chayes 1976, p. 1282
219 Fiss 1979 p. 46-47.
220 Dit soort voorbeelden zijn aan Sabel en Simon te ontlenen. Sabel & Simon 2004. 
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not so much to coerce obedience as to induce internal deliberations and external 
transparency’.221 Daadwerkelijk gedetailleerd en positief bevelen wat er moet 
gebeuren geschiedt hoogstens in laatste instantie, als het declaratoir bepalen 
van de richting of een door de rechter bewerkstelligde herbezinning niet de 
gewenste effecten heeft. 

III.4.4		 Public	law	litigation	&	wetgevingsbevelen
Maar wat heeft dit alles met wetgevingsbevelen te maken? Allereerst dit: 
een wetgevingsbevel past meer bij public law litigation dan bij klassieke 
geschilbeslechting. Bij public law litigation is het realiseren van een 
constitutionele waarde door de verbetering van toekomstig overheidsbeleid de 
inzet. Hoewel niet al het overheidshandelen via gewijzigde wetgeving verbeterd 
hoeft te worden en niet alle gewijzigde wetgeving verbeterd overheidshandelen 
zal opleveren, is het evenmin waarschijnlijk dat de wetgever lang buiten beeld 
blijft in public law litigation. Waar de regels barrières vormen, zoals in Brown 
II bleek, sowieso niet. Maar ook niet waar de wetgever niet zozeer direct het 
probleem vormt, maar wel de meest aangewezen instantie is om oplossing te 
bieden. Dat kan ook een juridische achtergrond hebben. Het legaliteitsbeginsel 
kan vereisen dat het benodigde overheidsoptreden een wettelijke grondslag 
heeft. Als die grondslag er niet is, zal de rechter moeten beginnen met het 
bewerkstellingen van die grondslag. Ook kan – in ieder geval in de Nederlandse 
context – tussenkomst van de wetgever vereist zijn omdat het benodigde 
overheidsoptreden tegelijkertijd een beperking is van een grondrecht uit de 
Grondwet en om die reden alleen van de formele wetgever kan uitgaan. 

Van belang is verder te constateren dat de rechter bij public law litigation 
veel ruimte heeft bij het bepalen van de remedie, omdat uit de geschonden 
norm veel minder duidelijk volgt wat de oplossing moet zijn. Daarmee kan een 
wetgevingsbevel op een andere manier in beeld komen dan in de tot nu besproken 
voorbeelden. De rechter wordt niet in de eerste plaats te hulp geroepen bij het 
handhaven van een wetgevingsplicht, maar wordt betrokken bij – bijvoorbeeld 
– de slechte leefomstandigheden in gevangenissen. De wetgever is de meest 
aangewezene om een probleem op te lossen, niet – in de eerste plaats – als 
degene die het probleem veroorzaakt. Daar is veel rechtsvorming mee gemoeid. 
Als die rechtsvorming bindend is voor de wetgever, geeft de rechter materiële 
wetgevingsbevelen. 

Als wordt aangenomen dat de wenselijkheid van een wetgevingsbevel toeneemt 
waar de rechter bij public law litigation betrokken raakt, wordt de kritiek van 
Fuller relevant. Zoals de rechter in public law litigation geschillen beslecht waar 
onbekende belangen van onbekende derden bij betrokken zijn, zo loopt de 
rechter met het geven van een wetgevingsbevel ook een groot risico om met een 
beperkte blik ‘een volledige brug’ te ontwerpen. Waar de inzet van het geding 
juist is dat anderen door de wetgever verplicht worden om iets te doen of na te 

221 Sabel & Simon 2004, p. 1071.
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laten, doen de Fulleriaanse bezwaren zich zeker gevoelen. De bezwaren kunnen 
dus worden ingezet tegen het wetgevingsbevel zelf en tegen het soort zaken 
waarin het waarschijnlijk is. 

Dat betekent overigens niet dat de bezwaren zonder meer moeten worden 
overgenomen. De basis van Fullers argument is een specifieke definitie van de 
functie rechtspraak. Deze definitie, zo bleek uit paragraaf III.2, is niet de in het 
Nederlandse staatsrecht heersende. Fuller geeft in de door mij geraadpleegde 
teksten daarvoor geen motivering. Bovendien is het nog maar zeer de vraag wat 
de Nederlandse rechter allemaal nog meer zou moeten gaan nalaten, als hij zich 
enkel nog maar mag bemoeien met conflicten waarin alle belangen bekend zijn 
en beargumenteerd worden. Een rechter, bijvoorbeeld, die een burgemeester de 
opdracht geeft een bepaalde demonstratie toe te staan, raakt ontzettend veel 
belangen van derden. Een demonstratie kan inzet van de politie betekenen die 
elders vandaan moet komen, kan betekenen dat winkeliers een dag niet open 
kunnen, kan betekenen dat er op kosten van de gemeenschap veel hersteld moet 
worden – enzovoorts. 

III.4.5	Conclusie
In deze paragraaf is met de Brown-jurisprudentie in het bijzonder en 
het Amerikaanse begrip public law litigation in het algemeen een nadere 
invulling onderzocht van het in paragraaf III.2 geformuleerde vermoeden: dat 
wetgevingsbevelen bij een specifiek soort geschillen horen dat afwijkt van het 
klassieke model. Public law litigation brengt dit in beeld. Bij geschillen waarin de 
verbetering van toekomstig overheidsbeleid de inzet is, al dan niet in het kader 
van het realiseren van sociale grondrechten of constitutionele waarden, kan 
een wetgevingsbevel voor de hand komen te liggen. De Amerikaanse ervaringen 
ermee zijn bruikbaar om enigszins zicht te krijgen op de aard van dit soort 
jurisprudentie. 

Een volgende vraag is of er een rechtsstatelijk argument bestaat tegen public 
law litigation en in het kader daarvan gegeven wetgevingsbevelen. De meest 
fundamentele oppositie is die van Fuller, die zich richtte tegen een specifieke 
eigenschap van public law litigation: vervagende structuren van partijen. Anders 
gezegd: bij public law litigation doet de rechter aan geschilbeslechting zonder 
dat hij alle betrokken belangen goed kan overzien. Dit bezwaar kan zich ook 
specifiek tegen het wetgevingsbevel richten: een dergelijk bevel heeft gevolgen 
voor derden, die niet allemaal in staat zijn geweest hun belangen in te brengen 
en hun zaak te bepleiten. Aan de argumentatie van Fuller kan een nadere 
aanscherping van het beginsel van machtenscheiding worden ontleend (namelijk 
de beperking van rechtspraak tot die geschillen waarbij de rechter een compleet 
overzicht kan verwerven) of een begrenzing van de uitspraakbevoegdheden 
(geen uitspraken doen met onvoorziene gevolgen voor derden). Het eerste is 
een argument om helemaal niet aan public law litigation te beginnen en daarmee 
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de kans op een wetgevingsbevel te verkleinen, het tweede is een specifiek 
argument tegen het wetgevingsbevel. Het is echter de vraag of het verstandig is 
de beginselen van de rechtsstaat op deze voor het wetgevingsbevel ongunstige 
wijze aan te scherpen. De gevolgen zullen veel meeromvattend zijn dan alleen 
een afwijzing van het wetgevingsbevel. 

Of dit alles zinvol is voor de Nederlandse discussie, zal moeten blijken. In hoofdstuk 
VI, om precies te zijn, dat gewijd is aan het SGP-arrest. De casus vertoont 
enige verwantschap met Brown. Dat is niet alleen omdat het vrouwenstandpunt 
van de SGP lijkt op de separate but equal doctrine van het Supreme Court. Dat 
is vooral omdat het een geschil was tussen een proefprocessenfonds zonder 
vrouwen die zelf op de SGP-kieslijst wilden, tegen de Staat, die zelf geen 
vrouwelijke kandidaten afwijst. In een ‘somewhat fluid state of affairs’ ontstaat 
de typische structuur van een public law litigation geschil: de eiser is niet direct 
het slachtoffer, de gedaagde niet direct de dader. De inzet is niet gericht op 
compensatie maar op realisatie van het discriminatieverbod, door de overheid, 
in de toekomst. Conform de in deze paragraaf gevoede verwachting gaat een 
dergelijke procedure uiteindelijk over een wetgevingsbevel. Het gevraagde 
formele bevel wordt niet gegeven. Hoofdstuk VI beantwoordt de vraag of niet in 
plaats daarvan een materieel bevel wordt gegeven, zoals in Brown II.

Dit essay werkt een ander spoor uit, namelijk dat van de hierboven beschreven 
experimentalist approach van een rechter als het op de remedie aankomt. De 
rechter verkiest het bevorderen van onderhandelingen tussen partijen boven het 
‘overnemen’ van het probleem door met bevelen en dwangsommen de route te 
bepalen. Het begrip dialoog, in het kader van dit proefschrift: dialoog tussen 
rechter en wetgever, zoekt een vergelijkbare vorm van interactie te beschrijven 
en te normeren. De volgende paragraaf benadert het wetgevingsbevel vanuit 
dialogisch perspectief. 

III.5  Constitutionele dialoog & wetgevingsbevelen
Het dialogisch perspectief vult de discussie over wetgevingsbevelen op een 
interessante manier aan: het biedt een alternatief. In de plaats van bevelen 
komt aandragen, overtuigen en aandringen. Daarmee verbrokkelt de tegenstelling 
tussen het bevelend overnemen van het wetgevingsinitiatief en het volledig 
respecteren van onrechtmatig nalaten van wetgevende aard. Het initiatief van de 
wetgever wordt in het dialogisch perspectief slechts gedeeltelijk overgenomen 
als de rechter alleen aandringt op een nieuwe wet. En als de inzet van de rechter 
alleen gericht is op het overtuigen van de wetgever, dan is ‘overnemen’ niet 
eens meer het juiste woord. De negatieve benadering van wetgevingsbevelen als 
checks, waarborgen en controle wordt vervangen door een positieve vorm van 
gedeelde verantwoordelijkheid, wederzijdse interesse in elkaars argumenten en 
nog zo wat. Wie zou niet juichen?

Juist vanwege dergelijke hooggespannen verwachtingen is een preciezere 
omlijning van het begrip dialoog van belang. Een zodanige omlijning verduidelijkt 

222 Gerards 2008, p. 192-193.
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bovendien de relatie met het wetgevingsbevel. Zo lijken bevelen en een dialoog 
elkaar uit te sluiten. Soms wordt echter juist ter bevordering van de dialoog 
tussen rechter en wetgever voor wetgevingsbevelen gepleit.222 Paragraaf III.5.1 
werkt uit wat ik onder een dialoog versta, paragraaf III.5.2 is een nadere bepaling 
van het begrip aan de hand van Canadese en Britse ervaringen. Paragraaf III.5.3 
gaat in op de relatie tussen een dialoog en het materiële wetgevingsbevel, 
dat juist rust op bindende rechterlijke rechtsvorming. Paragraaf III.5.4 trekt 
conclusies. 

III.5.1	 Dialogisch	perspectief
In een zeer ruime definitie is het vol dialoog om ons heen. Friedman, 
bijvoorbeeld, heeft het al over een dialoog bij interactie tussen de rechter en 
de ‘body politic’ over de ‘proper course of government.’223 Daarbij accepteert 
hij een ruime tijdsspanne. Ook een rechterlijke uitspraak die na vele jaren een 
grondwetswijziging uitlokt, is een vorm van dialoog. In een dergelijke ruime 
opvatting van het begrip dialoog verliest het begrip zijn bruikbaarheid in dit 
verband. 

Een meer aangescherpte definitie van dialoog maakt onderscheid tussen het 
door de wetgever nagestreefde doel en de gekozen middelen. Waar de rechter het 
doel niet afkeurt maar alleen de gekozen middelen blokkeert, kan de wetgever 
hetzelfde doel met andere middelen proberen te bereiken. Als de rechter de 
nieuwe aanpak vervolgens accepteert, lokt dat bij velen de kwalificatie dialoog 
uit. Hogg en Bushell, twee belangrijke theoretici van het dialoogbegrip, 
beschrijven langs deze lijnen de Canadese praktijk. Constitutionele toetsing door 
het Canadese Supreme Court blijkt zelden het einde van een beleidsvoornemen 
te betekenen. Vaak laat de rechter ruimte om langs andere wegen hetzelfde doel 
te bereiken. Wanneer wetgever en rechter zo met elkaar omgaan, achten Hogg 
en Bushell het ‘meaningful’ om deze interactie als dialoog te omschrijven.224 In 
deze benadering staat een dialoog niet tegenover het wetgevingsbevel. Met een 
wetgevingsbevel kan de rechter de wetgever juist verplichten naar alternatieve 
middelen te zoeken en dat bevordert de dialoog alleen maar. 

Andere definities nemen in het algemeen een dialoog aan als de rechter 
herstelmogelijkheden voor de wetgever open laat. ‘Broadly speaking, 
constitutional theories can be described as ‘dialogic’ when they emphasise the 

223 B. Friedman, ‘Dialogue and judicial review’, Michigan Law Review, 1993, p. 577-682.
224 P.W. Hogg & A.A. Bushell, ‘The Charter Dialogue Between Courts and Legislatures (Or Perhaps the Charter   
 of Rights Isn’t Such A Bad Thing After All)’, Osgoode Hall Law Journal 1997, p. 79-80; P.W. Hogg, A.A.  
 Thornton & W.K. Wright. ‘Charter Dialogue Revisited (Or Much Ado about Metaphors)’, Osgoode Hall Law  
 Journal 2007, p. 1-66.
225 T. Hickman, ‘The courts and politics after the Human Rights Act: a comment’, Public Law 2008, p. 84-100,  
 p. 84.
226 D.T. Coenen, ‘A Constitution of collaboration: protecting fundamental values with second-look rules of  
 interbranch dialogue’, William and Mary Law Review 2001, p. 1575-1870.
227 T.R. Hickman, ‘Constitutional dialogue, constitutional theories and the Human Rights Act 1998’, Public Law  
 2005, p. 306-335, p. 317-327. 
228 Bickel 1962, p. 111-198.
229 C.R. Sunstein, One case at a time, Cambridge Massachusetts & London: Harvard University Press 2001.
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legitimacy and desirability of courts not resolving questions of principle but 
instead allowing those issues, for the time being at least, to be considered by 
others.’225 Theorieën die dat doen, zijn bijvoorbeeld de second look doctrine226, 
strong form dialogue227, de inzet van passive virtues228 of democracy promoting 
minimalism229. Technisch zijn er verschillende manieren voor de rechter om de 
eigen beslissing bescheiden te houden, bijvoorbeeld door heel specifiek één 
concreet geval onrechtmatig te oordelen, zonder in algemene zin een oordeel te 
vellen. Het kan ook door het oordeel te beperken tot wat niet kan. De kern van 
deze interactie blijft echter dat als de rechter zich wel uitspreekt, de wetgever 
dan moet volgen. Om die reden zie ik in deze interactie geen dialoog in eigenlijke 
zin. 

Naar mijn overtuiging vereist een dialoog gelijkwaardigheid en vrijwilligheid 
met het rechtsoordeel als de inzet van de interactie. Rechter en wetgever leggen 
in beginsel een gelijkwaardige claim op de juistheid van hun interpretaties. 
‘Genuine dialogue only exists when legislatures are recognized as legitimate 
interpreters of the constitution and have effective means to assert that 
interpretation.’230 Een dialoog ontstaat dus pas, wanneer uitspraken van de 
rechter niet ‘the final word on human rights’ zijn.231 Bij een dialoog moet de 
wetgever een serieuze mogelijkheid hebben een eigen interpretatie van het recht 
te handhaven en op basis daarvan te handelen. In het eerder gegeven voorbeeld 
van het minimumloon voor 13- en 14-jarigen: wanneer de uitspraak van het Hof 
Den Haag, dat uit internationaal recht een wetgevingsplicht tot vaststelling van 
een minimumloon voortvloeit, door de Hoge Raad zou zijn overgenomen, dan 
zou een dialoog betekenen dat de wetgever er simpelweg gemotiveerd anders 
over mag denken.232 De wetgever mag gemotiveerd concluderen dat de rechter 
zich vergist en dat er op dit punt geen wetgevingsplicht uit het internationale 
recht voortvloeit. De rechter, op zijn beurt, zal in een eventuele vervolgzaak de 
argumenten van de wetgever weer serieus moeten nemen. In beginsel gaat dit 
door totdat een van beide partijen het oordeel van de ander vrijwillig deelt en de 
kwestie uit de wereld is.233 De eis aan de wetgever om inhoudelijk te argumenteren 
beperkt de omvang van een mogelijke dialoog. Er is meer nodig dan de enkele 
betwisting van de interpretatie van de rechter om van een dialoog te kunnen 
spreken. Zou de wetgever toch volstaan met een ongemotiveerd afwijzen van 
een interpretatie van de rechter, dan is geen sprake van een dialoog maar van 
ongehoorzaamheid. In dat geval zal de rechter in een vervolgzaak onverkort bij 
zijn eigen rechtsoordeel kunnen blijven. Het gaat hierbij om de interpretatie 
van het recht. Het niet opvolgen van een formeel wetgevingsbevel valt daar 
niet onder. Bij een formeel wetgevingsbevel heeft de wetgever geen serieuze 

230 C.P. Manfredi & J.B. Kelly, ‘Six Degrees of Dialogue: A Response to Hogg and Bushell,’ Osgoode Hall Law  
 Journal 1999, p. 513-527, p. 524.
231 R. Clayton, ‘Judicial deference and ‘democratic dialogue’: the legitimacy of judicial intervention under the  
 Human Rights Act 1998’, Public Law 2004, p. 33-47.
232 Zie paragraaf II.3.7.
233 Vgl. de ‘dialogue as deliberation’ van L. Tremblay, ‘The Legitimacy of Judicial Review: The Limits of  
 Dialogue between Courts and Legislatures’, International Journal of Constitutional Law 2005, p. 617-648,  
 p. 631-634; Zie ook A.M. Slaughter & L. R. Helfer, ‘Between dialogue and decree: international review of  
 national courts’, New York University Law Review 2004, p. 2029-2163, p. 2052-2053 (hoewel dat over een  
 dialoog tussen rechters gaat) en: K. Roach, ‘Constitutional, Remedial, and International Dialogues About  
 Rights: The Canadian Experience’, Texas International Law Journal 2005, p. 537-576, p. 538-539.
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mogelijkheid om op basis van zijn eigen interpretatie te acteren. Het formele 
bevel moet worden opgevolgd. Anders gezegd: een formeel wetgevingsbevel 
staat haaks op het idee van een dialoog tussen rechter en wetgever zoals hier 
omschreven. 

Waar ik van mening ben dat de door Friedman gehanteerde definitie van dialoog 
zo ruim is, dat daar zo’n beetje alles onder valt, loopt de door mij aangescherpte 
definitie het risico te weinig te beschrijven. Ik zal dat – op een verkennende 
wijze – toetsen aan twee rechtsfiguren waar veel discussie over dialoog omheen 
is gestructureerd: de Canadese override en de Britse declaration of incompatibility. 
Van beide figuren is verdedigd dat ze de dialoog tussen rechter en wetgever 
zouden kunnen bevorderen in de zin die ik hier aan gegeven heb.234 

III.5.2		 De	Canadese	Charter	en	de	Britse	Human	Rights	Act	
De Canadese Charter of Rights and Freedoms235  formuleert absolute rechten 
en vrijheden, maar de wetgever kan op grond van artikel 1 van de Charter 
‘reasonable limits’ stellen ‘as can be demonstrably justified in a free and 
democratic society.’ De toelaatbaarheid van beperkingen kan in Canada aan 
de rechter worden voorgelegd, ‘to obtain such remedy as the court considers 
appropriate and just in the circumstances’.236 Het nationale parlement en het 
wetgevende lichaam van een deelstaat, hebben de mogelijkheid om de gevolgen 
van een rechterlijk oordeel weer teniet te doen, omdat artikel 33 van de Charter 
hun deze bevoegdheid geeft:

Parliament or the legislature of a province may expressly declare in an 
Act of Parliament or of the legislature, as the case may be, that the 
Act or a provision thereof shall operate notwithstanding a provision 
included in section 2 or sections 7 to 15.

De wetgever kan bij gewone meerderheid het rechterlijk oordeel dat sprake is van 
een schending van een grondrecht overrulen, door te verklaren dat de nieuwe wet 
geldt, ‘notwithstanding’ de materiële grondrechtenbepalingen van de Charter. 
Zo’n verklaring geldt voor vijf jaar, maar kan dan opnieuw worden afgegeven. 
Deze figuur staat in de literatuur bekend als de legislatieve override. 

In het Verenigd Koninkrijk liggen de zaken vergelijkbaar, doch anders. Daar is – 
deels in reactie op de Canadese override – gekozen voor een verschuiving van het 
initiatief. De Human Rights Act zet de meeste bepalingen van het EVRM om naar 
gelijkluidend, Brits recht. In een dualistische verhouding tot het internationale 

234 J.L. Hiebert, ‘A relational approach to constitutional interpretation: Shared legislative and judicial  
 responsibilities’, Journal of Canadian Studies 2001, p. 161-181, heeft het, in de Canadese context, over  
 ‘conceiving the shared responsibility [for making judgments about the Charter] in relational terms.’ Het  
 gaat haar om ‘inter-institutional scrutiny’ in plaats van ‘the judiciary policing or correcting the “wrong”  
 decisions of Parliament’. F. Klug, ‘Judicial deference under the Human Rights Act 1998’, European Human  
 Rights Law Review 2003, p. 125-133, schrijft over de Human Rights Act: de wet ‘creates the space for  
 any of us to join in the debate about where the line should be drawn when rights collide’. Vgl. D. Nicol,  
 ‘Are Convention rights a no-go zone for Parliament?’, Public Law 2002, p. 438-448, p. 439-440.
235 Deel 1 van de Constitution Act 1982.
236 Artikel 24 van de Charter.
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recht zoals in het Verenigd Koninkrijk is dat noodzakelijk om de bepalingen van 
het EVRM onderdeel te laten zijn van het nationale recht. Door de Human Rights 
Act hebben ze de status van een Act of Parliament gekregen. Krachtens artikel 
3 van Human Rights Act is de rechter verplicht de grondrechten zoveel mogelijk 
te verzekeren via conforme interpretatie: 

So far as it is possible to do so, primary legislation and subordinate 
legislation must be read and given effect in a way which is compatible 
with the Convention rights.

Artikel 4 biedt de mogelijkheid voor een aantal hogere rechters om, in het 
geval een bepaling in een formele wet onverenigbaar is met de grondrechten 
uit de Human Rights Act, dat te verklaren in een zogenaamde declaration of 
incompatibility. Een dergelijke verklaring betekent niet dat de door de rechter 
in strijd met de grondrechten geoordeelde bepaling buiten toepassing moet 
worden laten. Het omgekeerde is het geval: de bepaling blijft onverkort van 
kracht. Het is aan de wetgever om te beoordelen of hij in de geconstateerde 
strijdigheid reden ziet de regels aan te passen. 

Zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Canada heeft de wetgever dus de 
juridische mogelijkheid om bij gewone meerderheid voort te gaan op een weg 
die door de rechter onrechtmatig is geoordeeld. In het Verenigd Koninkrijk kan 
de wetgever dat doen omdat hij van mening is dat de rechter een verkeerde 
interpretatie aan de bepalingen van de Human Rights Act gegeven heeft. Het 
is ook mogelijk om ongemotiveerd niets te doen. In Canada ligt dat anders. 
Daar moet een wetgever die wil corrigeren zelf in actie komen.227 Bovendien is 
de prijs hoger. Het ‘notwithstanding’ uit artikel 33 van de Charter verwijst naar 
de specifieke grondrechten uit de Charter en niet naar de uitspraken van het 
Supreme Court waarin deze zijn uitgelegd. De inzet van de override gaat daarmee 
gepaard met een zekere erkenning dat afgeweken wordt van de grondrechten. 
Dat is iets anders dan afwijken van een interpretatie van het Supreme Court. 

III.5.3		 Een	politieke	praktijk	van	zelfbinding
Hoewel met name in het Verenigd Koninkrijk ruimte lijkt voor een dialoog in 
de door mij bepleite zin, wijst de voorlopige praktijk uit dat noch de Canadese, 
noch de Britse wetgever structureel gebruik maakt van deze mogelijkheden. 
De override-bevoegdheid wordt praktisch niet ingezet.238 Hetzelfde geldt voor 
de Britse situatie: een declaration of incompatibility wordt in de Britse praktijk 
eigenlijk niet inhoudelijk betwist. Doorgaans volgt een wetswijziging.239 Het 
is natuurlijk mogelijk dat de Britse en Canadese wetgevers in alle gevallen 
eenvoudig overtuigd zijn geraakt door de argumentatie van de rechter. Dat zou 
kunnen. Waarschijnlijk is het evenwel niet. Wellicht spelen andere factoren 

237 F.L. Morton, ‘Dialogue or monologue’, IRPP Policy Options 20.3 (1999), p. 23-26. 
238 M. Tushnet, Weak courts, strong rights, Princeton: Princeton University Press 2008, p. 52-66; R. Hirschl,  
 Towards Juristocracy, Cambridge Massachusetts & London: Harvard University Press 2004, p. 75-82.
239 C. Bateup, ‘Reassessing the dialogic possibilities of weak-form Bills of Rights’, Hastings International  
 and Comparative Law Review 2009, p. 529-600.
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mee, die veroorzaken dat de wetgever de serieuze mogelijkheid die hij heeft 
om zijn eigen rechtsoordeel in de plaats te stellen van dat van de rechter niet 
benut. Eén daarvan, in de Britse context, is ongetwijfeld de omstandigheid dat 
na een declaration of incompatibility de zaak naar Straatsburg kan gaan. 

Daarnaast is er nog een andere reden denkbaar, die iets te maken heeft met 
de wezenlijk politieke aard van de judicial supremacy. Uiteindelijk gaat het bij 
een dialoog niet alleen om de juridische mogelijkheid voor de wetgever om 
bijvoorbeeld een declaration of incompatibility al dan niet gemotiveerd terzijde 
te leggen, maar ook om de politieke acceptatie van een dergelijke handelwijze. 
Juist ten aanzien van het Verenigd Koninkrijk is wel beweerd dat een dialoog 
daar niet van de grond komt, omdat het simpelweg not done is voor politici 
om inhoudelijk af te wijken van wat de rechter gezegd heeft. ‘The heritage 
of law makes the judiciary the sole authoritative voice of the law’s meaning. 
Belief in judicial interpretative exclusivity is deeply ingrained within our legal 
culture,’ schrijft Nicol.240 Gevolg hiervan is dat het arrangement van de Human 
Rights Act het Britse Parlement met een declaration of incompatibility juridisch 
weliswaar tot niets verplicht, maar de politici feitelijk de keuze laat ‘either to 
tug forelock at the judges or else throw a constitutional temper tantrum.’241 Een 
dialoog veronderstelt dit: ‘Judicial output needs to be reconceptualised as a 
contestable entity wherein courts present their thoughtful opinions on rights, 
which Parliament can substitute with its own favoured interpretation, provide it 
is willing to pay the political price.’242 

De vraag is hoe een dergelijke politieke praktijk van zelfbinding aan een 
rechterlijk oordeel juridisch gewaardeerd kan worden. De Britse regering heeft in 
Straatsburg wel betoogd dat de mogelijkheid een declaration of incompatibility 
te verkrijgen geldt als een nationaal rechtsmiddel in de zin van artikel 35 EVRM, 
dat eerst benut moet worden alvorens een ontvankelijke klacht in Straatsburg 
te kunnen indienen. Ter onderbouwing van dit standpunt verwees de Britse 
regering juist naar de bestaande praktijk waarin de wetgever eigenlijk altijd 
positief reageert op een declaration of incompatibility. Het EHRM oordeelde dat 
het voor die conclusie nog te vroeg was. Maar het verwierp de redenering niet 
ten gronde. 

‘The Grand Chamber agrees with the Chamber that it cannot be 
excluded that at some time in the future the practice of giving effect 
to the national courts’ declarations of incompatibility by amendment 
of the legislation is so certain as to indicate that section 4 of 
the Human Rights Act is to be interpreted as imposing a binding 
obligation.’243 

240 Nicol 2006, p. 742.
241 Nicol 2006, p. 742.
242 Nicol 2006, p. 743. Voor verschillende visies op wat met ‘recht’ en de verhouding met de politiek bedoeld  
 kan worden: Martin Loughlin, Swords & Scales, An examination of the Relationship Between Law & Politics,  
 Oxford – Portland Oregan: Hart Publishing 2000, hoofdstuk 13.
243 EHRM (Grote Kamer) 12 december 2006, nr. 13378/05 (Burden t. Verenigd Koninkrijk), r.o. 43.
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Gevolg van de erkenning van de declaration of incompatibility als een 
verplichting voor de wetgever is dat minder sprake zal kunnen zijn van de 
door mij gedefinieerde dialoog tussen rechter en wetgever. De ruimte voor de 
wetgever om te blijven handelen op basis van een eigen interpretatie van het 
recht wordt kleiner. Niet via een door de rechter geponeerde judicial supremacy, 
zoals het Amerikaanse Supreme Court deed in Cooper v. Aaron,244 maar door een 
politieke praktijk van zelfbinding aan het oordeel van de rechter. 

III.5.4		 Conclusie
Aan de discussie over de rol van de rechter en wetgevingsbevelen voegt het 
dialogisch perspectief een alternatief toe. Een dialogische interactie tussen 
rechter en wetgever heeft potentie om de spanning in de rechtsstatelijke 
beginselen over het wetgevingsinitiatief te verzachten. De rechter beveelt 
immers niet meer, maar dringt aan. 

Inzet van een dialoog tussen rechter en wetgever zoals in deze paragraaf 
gedefinieerd, is de juiste betekenis van het recht: rechter en wetgever hebben 
ieder een in beginsel gelijkwaardige claim. De wetgever moet de serieuze 
mogelijkheid hebben om een andersluidend standpunt in te nemen dan de rechter 
gedaan heeft en op basis van dit standpunt te handelen. Dat betekent voor de 
rechter dat hij geen formele wetgevingsbevelen mag geven; de wetgever heeft 
dan geen serieuze mogelijkheid meer om zelf een standpunt in te nemen en op 
basis daarvan te handelen. De wetgever – op zijn beurt – mag zich alleen op 
een ander standpunt stellen als hij daadwerkelijk over inhoudelijke argumenten 
beschikt, die een ander standpunt rechtvaardigen. Een dialoog is dus beperkt 
tot die vragen waarover redelijkerwijs van mening kan worden verschild. 

Zo beschouwd komt het dialogisch perspectief in botsing met een materieel 
wetgevingsbevel. Daarin is immers vereist dat sprake is van voor de wetgever 
bindende rechtsvorming. Bij een dialoog is die binding er in beginsel niet, omdat 
het over wetgevingsaansporing of wetgevingsvoorzet of iets dergelijks gaat. Dat 
maakt de vraag relevant of sprake is van een dialogische verhouding tussen 
rechter en wetgever. Het Amerikaanse Supreme Court meende, zo bleek reeds 
uit paragraaf III.4, duidelijk van niet toen het in Cooper v. Aaron het laatste 
woord over de interpretatie van de constitutie claimde. Uit de korte verkenning 
van de Britse verhoudingen bleek dat de aanwezigheid van ruimte voor een 
dialogische verhouding niet alleen afhankelijk is van de vraag of de rechter 
zelf vindt dat zijn oordeel finaal is. De Human Rights Act voorziet expliciet in 
een systematiek waarin het oordeel van de rechter in beginsel niet bindt. De 
rechter kan uitsluitend verklaren dat er sprake is van een onrechtmatige wet. 
Desalniettemin blijkt een dergelijke verklaring toch te functioneren als iets 
wat dicht bij een materieel wetgevingsbevel komt. Dat steunt op een politieke 
praktijk van zelfbinding aan het oordeel van de rechter. Een eventuele claim op 
een van de rechter afwijkende maar desalniettemin juiste interpretatie van het 
recht wordt door de wetgever in de praktijk niet gelegd. 

244 Hoewel ook dat uiteindelijk rust op politieke acceptatie: K.E. Whittington, The political foundations of  
 judicial supremacy. The Presidency, the Supreme Court, and Constitutional Leadership in U.S. History,  
 Princeton: Princeton University Press 2011.
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Blijft over de vraag of in Nederland sprake is van een dialogisch perspectief in de 
eigenlijke, hierboven beschreven zin. In hoofdstuk II heb ik reeds betoogd, dat 
het naar mijn overtuiging niet mogelijk is om in algemene zin een uitspraak te 
doen over de bindendheid voor de wetgever van rechtsoordelen van de rechter.245 
Er kan wel een redenering worden opgesteld, maar die overtuigde mij niet. 
Mogelijk biedt de gedachte van een politieke praktijk van zelfbinding aan het 
oordeel van de rechter uitkomst. Ik kom hier in hoofdstuk VI op terug. 

III.6 Institutionele politiek & wetgevingsbevelen
In het bovenstaande zijn alle in de inleiding geschetste mogelijkheden om de 
rol van de rechter te benaderen verwerkt. Eén bleef onderbelicht: de attitude 
van de rechter. Die blijft wel vaker onder de radar van de klassieke juridische 
waarneming, zeker in concrete gevallen. Toch is deze benadering naar mijn 
overtuiging zeer relevant voor wetgevingsbevelen. De rechter moet die bevelen 
ook willen en durven geven. In extreme situaties bepaalt het beginsel van de 
onafhankelijke rechterlijke macht dat een rechter niets te vrezen behoort te 
hebben als hij doet wat hij denkt dat het recht van hem vraagt. Maar in minder 
extreme situaties is het wel degelijk de vraag of het altijd verstandig is om een 
bevel te geven. Ik noem overwegingen, motieven en keuzes van dergelijke aard 
de ‘institutionele politiek’ van de rechter.246 Veel van wat ik hiermee bedoel is 
in andere literatuur te vinden bij de zogenaamde ‘political question-doctrine’, 
met name bij wat daarbinnen de prudentiële variant heet. Daar valt dan ook 
vaak veel meer te vinden wat ik niet bedoel, en daarom spreek ik hier van 
institutionele politiek.

Dat de Nederlandse rechter aan institutionele politiek doet, is in een enkel 
geval uit de jurisprudentie af te leiden. In andere gevallen is het beredeneerd te 
vermoeden. In ieder geval bedienen raadsheren en de Hoge Raad zich buiten hun 
arresten van het idioom dat bij institutionele politiek hoort. In het jaarverslag 
van de Hoge Raad over 2009 en 2010 staat bijvoorbeeld dat artikel 94 Grondwet 
niet maximaal wordt gebruikt, omdat daarmee via verdragstoetsing de speelruimte 
van de formele wetgever wordt beperkt.247 Kennelijk is met het bestaan van een 
bevoegdheid niet alles gezegd, ook niet als artikel 94 Grondwet geformuleerd 
is als een toetsingsgebod. Achter een bevoegdheid en een verplichting valt de 
vraag naar de verstandigheid open: meer een kwestie van beleid en van attitude 
dan van toetsingsgeboden en dwingende rechtmatigheidsoordelen. 

III.6.1		 Institutionele	politiek
Een zeldzaam geval waarin institutionele politiek aan de oppervlakte van de 
motivering komt, is de zaak van een lid van Provinciale Staten van Gelderland, 
de heer Lucassen. Hij meende recht te hebben op de antwoorden op zijn 
schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten. Toen hij die niet 
kreeg, spande hij een bestuursrechtelijke procedure aan tegen de weigering. 
De Afdeling constateerde dat de bescherming die Lucassen zocht ‘niet past in 

245 Zie paragraaf II.3.7.
246 Zie uitgebreider hierover en met meer voorbeelden: G. Boogaard, ‘Politiek water bij juridische wijn’,  
 Bestuurswetenschappen 2012, p. 53-67.
247 Hoge Raad, Jaarverslag 2009-2010, p. 6.
248 ABRvS 17 mei 1999, AB 1999/295 (Inlichtingenplicht en Awb).
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het kader van de rechtsbescherming die de Awb beoogt te bieden’.248 Er is ‘voor 
rechterlijke handhaving van dat recht geen plaats’ want: ‘een uitbreiding van de 
door de Awb geboden rechtsbescherming die zeer wel tot een doorkruising van 
de bevoegdheidsoefening van een vertegenwoordigend lichaam kan leiden kan 
haar het oordeel van de Afdeling niet worden aanvaard, tenzij de tekst van de 
wet daartoe dwingt. Dat laatste is niet het geval.’ De Afdeling spreekt zich dus in 
het geheel niet uit over de vraag of Gedeputeerde Staten in strijd handelen met 
artikel 167 van de Provinciewet. De Afdeling ziet daar vanaf, niet omdat de vraag 
non-justiciable zou zijn, of omdat de Provinciewet geen judicially manageable 
standards zou bevatten. Dat zou ook moeilijk vol te houden zijn. Artikel 167 
lid 3 Provinciewet verschaft een recht op schriftelijke inlichtingen, ‘tenzij het 
verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang.’ Dat is niet veel vager 
dan de uitzonderingsgronden uit de Wet openbaarheid van bestuur die dezelfde 
Afdeling ook moet toepassen. Bovendien had vaagheid van het begrip ‘openbaar 
belang’ eerder kunnen leiden tot een zeer ruime beoordelingsvrijheid voor 
Gedeputeerde Staten. Dat alles is hier echter niet aan de orde: de Afdeling wil 
de voorliggende rechtsvraag als het even kan in het geheel niet beantwoorden. 
Niet omdat het geen rechtsvraag zou zijn, of omdat de vraag voor een rechter 
uit de aard der zaak niet valt te beantwoorden, maar omdat voor rechterlijke 
handhaving van het recht hier nu geen plaats is. De Afdeling zou interveniëren 
in een conflict waarin zij niet thuishoort. En daarom begint de Afdeling er niet 
aan, nu ook de tekst van de wet daartoe niet dwingt. Uiteindelijk concludeert de 
Afdeling dat Lucassen niet kan worden aangemerkt als belanghebbende. 

Het hier besproken voorbeeld van institutionele politiek bestaat uit een rechter 
die zelf pas op de plaats maakt ten gunste van de ongehinderde gang van zaken 
in de Staten van Gelderland. Dat is, gezien de rechtsstatelijke beginselen, vooral 
een concessie aan de effectieve rechtsbescherming. De rechter zou in beginsel 
wel tot handhaving kunnen overgaan, maar acht het zelf niet passend om een 
volksvertegenwoordiging voor de voeten te lopen. Daarmee onderscheidt dit 
geval zich van de meer negatieve voorbeelden, waarin de rechter meent dat aan 
een bepaalde uitspraak risico’s zijn verbonden die de rechter niet wil nemen. 

Negatief gemotiveerde institutionele politiek zal niet of nauwelijks rechtstreeks 
aanwijsbaar zijn in de motiveringen van uitspraken. Toch wordt het wel vermoed, 
bijvoorbeeld in de Kruisraketten-zaak.249 Het ging toen om een uitwerking van 
het zogenaamde NAVO-dubbelbesluit, waarmee besloten was om enerzijds de 
wapenwedloop met de Sovjet-Unie voort te zetten en anderzijds een opening 
te bieden om over ontwapening te onderhandelen. De plaatsing van enkele 
tientallen met kernkoppen uitgeruste kruisvluchtwapens bij Woensdrecht was 
van dit besluit de uitwerking. Het besluit werd voorwerp van hoogoplopende 
binnenlandse politiek, kabinetscrises en de grootste demonstratie in de moderne 
Nederlandse geschiedenis. Tegen deze achtergrond verzochten een stichting en 
20.000 individuen de rechter om zich er ook over uit te spreken. Inzet was 

249 Trb. 1985/145. Zie verder over deze kwestie: J.W.A. Fleuren, De maximis non curat preator?  
 Over de traditionele plaats van de Nederlandse rechter in de nationale en internationale rechtsorde, in:  
 P.P.T. Bovend’Eert, P.M. van den Eijnden en C.A.J.M. Kortmann (red.) Grenzen aan de rechtspraak? Political  
 question, acte de gouvernement en rechterlijke interventionisme, Deventer: Kluwer 2004, p. 155-156.
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een verbod aan de Staat. De rechtbank wilde er überhaupt niet aan beginnen, 
omdat de burgerlijke rechter niet bevoegd was om de door het parlement aan dit 
verdrag verleende goedkeuring te controleren.250 Het gerechtshof oordeelde dat 
de rechter wel bevoegd was over de kwestie te oordelen, maar dat hij in verband 
met de artikelen 94 en 120 Grondwet er zonder nader onderzoek van uit moest 
gaan dat het verdrag niet in strijd was met enig in Nederland geldend recht van 
welke aard dan ook.251 De Hoge Raad, ten slotte, vond wel dat hij het verdrag aan 
andere volkenrechtelijke normen mocht toetsen. Toetsing leverde in dit geval 
geen schending op.252 Voor een bevel was daarmee geen grondslag. Koopmans 
schat in dat een eventueel bevel van de rechter een serieuze constitutionele 
crisis zou hebben veroorzaakt.253 Alkema taxeert dat als de bevoegdheid tot 
toetsing noodzakelijkerwijs zou zijn uitgelopen op het onrechtmatig oordelen 
van het plaatsingsbesluit en het geven van een verbod, de Hoge Raad wellicht 
anders had geoordeeld over de bevoegdheid verdragen aan elkaar te toetsen of 
de bevoegdheid het gevraagde bevel te geven, juist om deze constitutionele 
crisis te vermijden.254 Dat zou typische institutionele politiek zijn geweest. 

Hoewel het – toegegeven – uiteindelijk speculeren blijft, gaat het mij hier om 
de illustratie van institutionele politiek. Zoals oud-president van de Hoge Raad 
Martens het in zijn afscheidsrede onder woorden bracht: met de opmerking over 
de ‘gegeven staatsrechtelijke verhoudingen’ in Arbeidskostenforfait wil de Hoge 
Raad uitdrukken dat ‘de goede verhoudingen in de trias hem veel waard zijn.’ 
‘Uit een oogpunt van raison d’etat ongetwijfeld verstandig beleid’.255 Dat is wat 
ik met institutionele politiek bedoel. 

III.6.2		 Institutionele	politiek	&	wetgevingsbevelen
Voor de discussie over de rol van de rechter en wetgevingsbevelen betekent de 
institutionele politiek het volgende. Een risico voor een wetgeving bevelende 
rechter is dat zijn bevel niet wordt opgevolgd. Dat zal leiden tot verlies aan gezag. 
Het verlies aan gezag zal groter zijn wanneer de wetgever het bevel openlijk 
negeert, dan wanneer de wetgever zich hult in teksten over een zorgvuldige 
voorbereiding, nadere studie naar de samenhang tussen de verschillende wetten 
en nog zo wat. Ten tweede zal de schade voor de rechter naar verwachting 
groter zijn als de formele wetgever een bevel negeert, dan wanneer een 
gemeenteraad dat doet. In het laatste geval is ook nog wel voorstelbaar dat 
de regering vormen van bestuurlijk toezicht aanwendt om een weigerachtige 
gemeenteraad in de door de rechter bevolen richting te dwingen. Negeert de 
formele wetgever een bevel, dan is niet alleen de uitstralende werking van dit 
feit groter, dan zijn er ook weinig mogelijkheden meer dat het bevel kracht 
bij wordt gezet. Dwangsommen zijn denkbaar, maar het is zeer de vraag of 

250 Rb. Den Haag 20 mei 1986, Recht en Kritiek (12) 1986, p. 401 e.v.
251 Hof Den Haag 30 december 1986, Recht en kritiek (14) 1988, p. 154 e.v.
252 HR 10 november 1989, NJ 1991/248 (Kruisrakketen).
253 T. Koopmans, ‘Nabeschouwing’ in: G.J. Wiarda, Drie typen van rechtsvinding, Deventer: Tjeenk Willink 1999,  
 p. 137-139.
254 E.A. Alkema, ‘Gedifferentieerde rechtsvinding door de rechter in veranderende staatkundige verhoudingen’,  
 NJB 2000, p. 1053-1058.
255 Martens 2000, p. 751. P. Scholten merkt het in zijn Algemeen Deel overigens op dat de rechter – ook de  
 rechter die gelijk heeft – niet altijd alles van zijn rechtsgenoten kan vragen. P. Scholten, Algemeen Deel 
 (Asser/Scholten), Zwolle: Tjeenk Willink 1974, p. 124-128. 
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een rechter die omvangrijke dwangsommen aan de Staat oplegt om de formele 
wetgever te verplichten, niet bezig is om de tak waar hij zelf op zit af te zagen. 
Institutioneel-politiek gezien zijn de afbreukrisico’s van een formeel bevel 
groter dan van een materieel bevel. Een formeel bevel kan veel meer openlijk en 
frontaler genegeerd worden dan een materieel. 

De rechter kan in het bestaan van deze institutionele risico’s reden zien 
geen wetgevingsbevel te geven. Als dat teruggevoerd kan worden op het 
democratiebeginsel – en dat zal bij wetgevingsplichten vaak het geval zijn – laat 
de rol van de rechter in de rechtsstaat ruimte voor dit soort inschattingen van 
de rechter. Die kunnen opleveren dat de rechter alleen beveelt wanneer hij zeker 
weet dat het bevel zal worden opgevolgd. Nadeel van deze handelwijze is echter 
dat dan valt te reconstrueren in welke gevallen de rechter denkt dat zijn bevel 
wordt opgevolgd en welke gevallen de rechter zelf denkt van niet. Ook daaraan kan 
een afbreukrisico kleven. Daarom zou de rechter ook om institutioneel politieke 
redenen in het geheel kunnen afzien van (formele) wetgevingsbevelen. 

III.7  Conclusie
In dit hoofdstuk is de discussie over het wetgevingsbevel opgepakt op het 
niveau waarop de Hoge Raad haar in Waterpakt tilt: de constitutionele rol van de 
rechter. Deze rol is allereerst ingevuld met de beginselen die in de Nederlandse 
staatsrechtelijke literatuur samen de rechtsstaat vormen. Dit is aangevuld met de 
negative Gesetzgeber van Kelsen, met de public law litigation van het Amerikaanse 
Supreme Court, inclusief Fullers kritiek daarop, het dialogisch perspectief op de 
verhouding rechter-wetgever en de institutionele politiek van de rechter. Dat 
resulteert in het volgende beeld. 

Het beginsel van machtsevenwicht, uitgewerkt als de noodzaak van checks and 
balances, maakt van de rechter een voor de hand liggende controleur van de 
wetgever en handhaver van wetgevingsplichten. Waar een bij de rechter door 
een belanghebbende in te roepen belang bestaat bij een wetgevingsplicht, 
versterkt het beginsel van een onafhankelijke rechterlijke macht, uitgewerkt 
als de noodzaak voor effectieve rechtsbescherming, de wenselijkheid van een 
wetgevingsbevel. Rechtsbescherming wordt er immers effectiever van. De 
rechtsstatelijke grondrechtenbescherming vereist geen wetgevingsbevel, maar 
zeker de verwezenlijking van sociale grondrechten zal gediend zijn met de 
mogelijkheid de wetgever te bevelen. 

Het verband tussen sociale grondrechten en de wenselijkheid van een 
wetgevingsbevel kan meer in het algemeen worden gevat in de ontwikkeling 
van een negatief wettelijk kader naar een positief wettelijk kader. Positief is het 
wettelijk kader als het de overheid niet alleen verplicht tot nalaten en respecteren, 
maar ook tot het scheppen van voorwaarden. Dit zal meer wetgevingsplichten 
opleveren en een grotere druk op de rechter om aan de handhaving ervan bij te 
dragen. In een positief wettelijk kader heeft de rechter een andere rol dan in 
een negatief kader. 
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Het begrip public law litigation is geïntroduceerd als een hulpmiddel deze 
verschuiving in de rechterlijke rol te begrijpen. Bij public law litigation gaat 
het om het verwezenlijken van constitutionele waarden. De inzet van geschillen 
is minder het repareren of compenseren van een in het verleden begane 
onrechtmatigheid en meer het realiseren van verbeteringen in de toekomst. De 
structuur van het geschil vervaagt. De kring van belanghebbenden is minder 
goed af te bakenen; eiser en slachtoffer vallen minder vanzelfsprekend samen 
en datzelfde geldt voor gedaagde en feitelijke dader of veroorzaker. Ten slotte 
stelt public law litigation nieuwe eisen aan de remedie. In het klassieke model 
volgt de remedie min of meer logisch uit de schending. Wie een schutting heeft 
gebouwd die te hoog is, kan het bevel krijgen de schutting tot rechtmatige hoogte 
terug te brengen. Bij public law litigation is het verband tussen schending en 
remedie veel minder vanzelfsprekend. Constateren dat de omstandigheden in de 
geestelijke gezondheidszorg niet aan de constitutionele standaarden voldoen, 
levert niet een voor de hand liggende remedie op. De rol van de rechter zal met 
name op dit punt van karakter veranderen. Interventies van de rechter worden 
positiever, bijvoorbeeld als hij busvervoer gaat verplichten. En de betrokkenheid 
van de rechter krijgt een langer durend karakter. Een zaak is niet meer afgedaan 
als een van beide partijen gelijk krijgt en een executoriaal vonnis. In plaats 
daarvan doen zich situaties als Brown II voor: de rechter bepaalt declaratoir de 
richting van de oplossing, formuleert een algemene wetgevingsplicht en stelt 
een termijn. Waarna er voor jaren werk volgt, zowel voor de instanties die het 
werkelijke probleem moeten oplossen als voor de rechter die gevraagd zal worden 
op het verloop en het tempo van de verbeteringen toe te zien. De gedachte van 
deze uitwijding over public law litigation is, dat een rechter die dit pad opgaat 
in de fase van de remedie zeer geholpen zou zijn met de mogelijkheid wetgeving 
te bevelen. Hoofdstuk VI komt hierop terug, omdat er enige verklarende waarde 
van het begrip public law litigation vermoed wordt voor de SGP-casus. 

Tegenover de rechtsstatelijke beginselen die voor een wetgevingsbevel pleiten, 
staan de beginselen die er tegen pleiten. Allereerst eist het beginsel van 
machtenscheiding dat de verhouding tussen rechter en wetgever geen hiërarchische 
mag worden. Dat betekent in ieder geval dat de praktijk van wetgevingsbevelen 
zo ver niet mag gaan. Verder kan de vraag worden opgeworpen of een wetgeving 
bevelende rechter het machtsevenwicht niet verstoort. Een heel duidelijk 
antwoord is daar in zijn algemeenheid niet op te geven. De machtenscheiding kan 
ook in stelling worden gebracht tegen wetgevingsbevelen via een definitie van 
de functie rechtspraak waartoe de organen van de rechterlijke macht zich zouden 
moeten beperken. De in het Nederlandse staatsrecht courante definities van 
rechtspraak lenen zich daar niet voor. Deze definities staan een wetgevingsbevel 
toe. Maar definities kunnen worden aangescherpt. 

Een mogelijke aanscherping is het beperken van de uitspraakbevoegdheden 
van de rechter tot de negatieve, ondanks een positiever wordend wettelijk 
kader. Ook dan – zo luidt de aanscherping – moet de rechter zich beperken tot 
vernietigen, buiten toepassing laten en dergelijke. Deze gedachte is uitgewerkt 
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met een bespreking van Kelsens negative Gesetzgeber. In de tweede plaats zou de 
rechtsprekende functie kunnen worden aangescherpt met de bezwaren van Fuller. 
Hij verzet zich fundamenteel tegen de mogelijkheid dat de rechter geschillen 
beslecht of uitspraken doet waarbij belangen van derden zijn betrokken die 
dat niet weten of zelfs niet kunnen weten. Dit soort bezwaren verzet zich vrij 
snel tegen public law litigation in het algemeen en wetgevingsbevelen in het 
bijzonder. In de navolgende casestudy’s zal op deze mogelijke aanscherpingen 
van de definitie van rechtspraak worden teruggekomen. 

Ten slotte is vanuit de rechtsstatelijke rol van de rechter nog een ander 
argument tegen het wetgevingsbevel te ontwikkelen: het politieke karakter van 
het wetgevingsinitiatief. Wanneer de wetgevende functie processueel opgevat 
wordt, valt het initiatief tot wetgeving daar ook onder en moet de rechter het al 
om redenen van machtenscheiding aan de wetgever laten. Het rechtsstatelijke 
democratiebeginsel versterkt dit argument tot een door de rechter te respecteren 
primaat. Wetgevingsbevelen verhouden zich daar slecht toe. 

Het dialogisch perspectief op de verhouding tussen rechter en wetgever levert 
geen nieuwe rechtsstatelijke argumenten op, maar biedt een interessant 
alternatief. De interactie tussen rechter en wetgever gaat in dat perspectief niet 
om het bevelen van wetgeving maar om het aandringen erop. Dat is veel subtieler 
dan de digitale keuze het wetgevingsinitiatief over te nemen of volledig met 
rust te laten. Een rechter die in een dialogische verhouding met de wetgever wil 
staan, geeft dus in ieder geval geen formele wetgevingsbevelen. Een dergelijk 
bevel maakt in letterlijke zin het einde aan alle tegenspraak over bestaan en 
schending van een wetgevingsplicht, althans de wetgever heeft geen serieuze 
mogelijkheid meer om op basis van de eigen rechtsovertuiging te handelen. En 
dat is, in mijn opvatting, noodzakelijk voor een dialoog. 

In een dialoog met de interpretatie van de rechter als inzet bestaan overigens 
geen materiële wetgevingsbevelen. Daarvoor is immers de wetgever bindende 
rechterlijke rechtsvorming vereist, en dat staat haaks op het idee van een 
dialoog. Of de rechtsvorming van een concrete rechter voor een concrete 
wetgever bindend is, zal per verhouding verder moeten worden beoordeeld. In 
dit hoofdstuk is gewezen op de mogelijkheid dat de binding ook tot stand kan 
komen door een politieke praktijk van zelfbinding. 

Bij alles wat er voor en tegen een wetgevingsbevel blijkt te pleiten, resteert 
uiteindelijk de conclusie dat het ook een kwestie is van rechterlijke keuze, van 
institutionele politiek. De rechter moet een wetgevingsbevel willen geven en 
daarbij hoort de vraag of het verstandig is om dat te doen. Een wetgever die 
een wetgevingsplicht niet nakomt doet dat of omdat hij dat niet weet, of omdat 
hij dat niet wil. In het eerste geval is een formeel bevel overbodig en in het 
tweede geval is het zeer de vraag of politici die bereid zijn een wetgevingsplicht 
te schenden hun verzet zullen opgeven na een bevel van de rechter. Terwijl de 
reputatieschade van een genegeerd bevel groot is. Opvallend in dit verband is 
dat de Hoge Raad in zijn jaarverslag Waterpakt opvoert als een illustratie van 

256 Hoge Raad, Jaarverslag 2009-2010, p. 6.
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zijn terughoudende opstelling in de richting van de wetgever.256 Dat maakt van 
het wetgevingsbevel niet alleen een kwestie van de fundamentele kaart van 
de constitutionele rol van de rechter, maar ook van verstandige institutionele 
politiek. 
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