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Hoofdstuk V

Wetgeving bevelen
Over het Waterpakt-arrest en het formele wetgevingsbevel

V.1 Inleiding
In Nederland vindt relatief veel (intensieve) varkenshouderij plaats. Dat levert 
een grote bedrijfstak en veel ‘niet-geplaatste mestproductie’414 op: ‘grote hopen 
mest die lagen te stinken naast de varkensstallen’.415 De plaatsingsruimte op 
en in Nederlandse landbouwgrond is onder andere begrensd door de maximaal 
toegestane nitraatwaarden in het grond- en oppervlaktewater. Daarmee is één 
van de belangrijkste eigenschappen van de casus van dit hoofdstuk gegeven: 
aanscherping van de normen voor nitraatwaarden, zoals in deze casus het geval 
is bij de implementatie van de Nitraatrichtlijn,416  raakt rechtstreeks grote 
economische belangen. Het gaat hier om Unietrouw417 die meer vereist dan het 
strafbaar stellen van de jacht op vogelsoorten die hier niet voorkomen.  

Een tweede eigenschap van de casus is dat de boerenbelangen goed 
georganiseerd zijn en zich stevig kunnen roeren. Mestregulering is een politiek 
netelige kwestie.419 Dat was het al lang voordat de Europese Unie zich er met 
de Nitraatrichtlijn mee bemoeide. De problemen bestonden daarvoor al. In 1984 
greep minister Braks (CDA) ten langen leste in met een interimwet om de verdere 
groei van de intensieve veehouderij zoveel mogelijk te voorkomen.420 In 1987 
volgde de Meststoffenwet, met een complex stelsel van mestproductierechten.421 
Onder minister Van Aartsen (VVD), na de varkenspest van 1997 en tijdens het 
eerste paarse kabinet, kwam de Wet herstructurering varkenshouderij (Whv) 
tot stand.422 De Whv ontnam varkenshouders zonder compensatie een deel van 
hun zogenaamde varkensrechten. Bij de uitvoering van de wet kwam minister 
Apotheker (D66) dusdanig in de politieke problemen dat hij zijn ontslag 
aanbood. 

Het vertrek van minister Apotheker was mede het gevolg van de felle acties van 
de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) aangevoerd door Wien van den 
Brink, bijgenaamd de radicale varkensvoorman. Zijn acties waren niet alleen op 
de politiek gericht en bestonden uit meer dan met tractoren oprukken naar het 
Binnenhof. Ook de gang naar de rechter werd veelvuldig gemaakt, met een serie 
staatsrechtelijk interessante uitspraken tot gevolg. Een van de belangrijkste 

414 Voor een goede introductie van de ambtelijke terminologie in kwestie, zie de Kamerbrief van staats- 
 secretaris Bleker: Kamerstukken II 2011/12, 33 037, nr. 23. 
415 ‘Het einde van het mestoverschot komt in zicht’, De Volkskrant 2 november 2001. 
416 Richtlijn 91/676 EEG, vastgesteld op 12 december 1991, inzake de bescherming van water tegen  
 verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (PbEG 1991, L 375/1). Later kwamen daar de eisen  
 uit de zogenaamde Waterrichtlijn (richtlijn 2000/60/EG) bij (PbEG 2000, L 327). 
417 Het beginsel van loyale samenwerking uit artikel 4 VEU.
418 HvJ EG 15 maart 1990, nr. C-339/87, Jur. 1990, p. I-00851 (Commissie t. Nederland).
419 Een korte zoektocht door de digitale krantenarchieven steunt deze stelling. 
420 Interimwet beperking varkens- en pluimveehouderijen, Stb. 1985/1.
421 Wet van 27 november 1986, houdende regelen inzake het verhandelen van meststoffen en de afvoer van  
 mestoverschotten, Stb. 1986/598.
422 Wet van 9 april 1998, houdende regels inzake een stelsel van varkensrechten en een heffing terzake het  
 houden van varkens, Stb. 1998/236.

135

hoofdstuk 5 | W
etgeving bevelen



procedures leidde tot de erkenning van staatsaansprakelijkheid voor een formele 
wet op basis van het eigendomsrecht uit artikel 1 Eerste Protocol EVRM, althans 
voor de wijze waarop de wet in een individueel geval onredelijk bezwarend is.423 
Mestregulering is niet alleen economisch ingrijpend en politiek gevoelig, het 
kan ook kostbaar uitpakken voor de overheid. 

Aan dit alles herinnert advocaat-generaal Langemeijer de Hoge Raad wanneer 
deze uit een andere hoek wordt gevraagd te interveniëren, namelijk door 
natuurorganisaties, consumentenorganisaties en particuliere eigenaren van 
waterputten met te veel nitraat (verder: Waterpakt). ‘Zoals de Hoge Raad heeft 
gemerkt, verzetten agrarische bedrijven zich in rechte tegen de voorgenomen 
maatregelen ter implementatie van de Nitraatrichtlijn.’424 Waterpakt vroeg de 
civiele rechter de Staat te bevelen de Nitraatrichtlijn na te leven. In cassatie 
staat vast dat dit formele wetgeving vereist, namelijk het aanpassen van 
de Meststoffenwet. Daarmee ligt in het Waterpakt-arrest de vraag naar het 
formele wetgevingsbevel zuiver voor, en is een casestudy rondom dit arrest 
gerechtvaardigd binnen dit proefschrift. Meer in het algemeen is het formele 
wetgevingsbevel in het Nederlandse recht het onderwerp van dit hoofdstuk. 

Opzet	van	dit	hoofdstuk
Allereerst zal, in paragraaf V.2, het verloop van de procedure van Waterpakt 
worden beschreven. De rode draad is de mars door de nationale instanties, 
en parallel daaraan de Europese inbreukprocedure. Op welke manier lukt het 
Waterpakt om de civiele rechter dusdanig bij de handhaving van een richtlijn 
te betrekken dat het op een wetgevingsbevel aankomt? En welke argumenten 
gebruiken de verschillende instanties voor of tegen een dergelijk bevel?

Paragraaf V.3 bespreekt vervolgens vier kwesties, die tot op zekere hoogte 
voortvloeien uit de casus en relevant zijn in het kader van dit proefschrift. 
De eerste kwestie is een inkadering van Waterpakt in de ‘rechtsconceptie’ van 
de bevelende rechter en in de hiervoor richtinggevende arresten van de Hoge 
Raad (paragraaf V.3.1). Paragraaf V.3.2 brengt de ervaringen met het formele 
wetgevingsbevel in de lagere jurisprudentie in kaart, inclusief het in de doctrine 
gevoerde debat. Paragraaf V.3.3 is gewijd aan het vervolg op Waterpakt in de 
arresten van de Hoge Raad en de impact ervan op de lagere jurisprudentie. 
Paragraaf V.3.4, ten slotte, diept de Unierechtelijke dimensie van deze casus uit. 
Heeft de Hoge Raad in dit geval van voldoende Unietrouw blijk gegeven en kan 
het Hof van Justitie zelf eigenlijk wetgevingsbevelen geven?

Afgesloten wordt, in paragraaf 4, met een opsomming van de belangrijkste 
bevindingen en een terugkoppeling naar de algemene discussie over het 
wetgevingsbevel. 

423 HR 16 november 2001, NJ 2002/469, LJN AD5493 (Whv VI); De Lange 1999, p. 5: ‘De casus van de Whv is  
 een absolute goudmijn voor de rechtenstudie.’ Zie zijn oratie (De Lange 1999) voor verdere verwijzingen. 
424 Zie de conclusie onder 2.29 bij HR 21 maart 2003, NJ 2003/691, LJN AE8462 (Waterpakt).
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V.2 Casus
Zoals de boerenbelangen zich verzetten tegen een Staat die in hun ogen te 
veel doet (of te weinig compenseert), zo heeft de Staat aan de andere kant te 
maken met instellingen en organisaties die zich juist inspannen voor complete 
naleving van de Nitraatrichtlijn en de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater 
in het algemeen. In deze casus zijn dat met name de Europese Commissie, 
belast met toezicht op de naleving van richtlijnen,425 en de organisaties achter 
Waterpakt ‘sinds jaar en dag met de Staat in overleg terzake van het te voeren 
nitraatbeleid.’426 

De Europese Commissie en Nederland raken snel na het verstrijken van de termijnen 
uit de richtlijn met elkaar in discussie binnen de zogenaamde administratieve 
fase van de inbreukprocedure.427 Op 3 augustus 1999 brengt de Commissie, na 
Nederland herhaaldelijk in gebreke te hebben gesteld, een ‘met redenen omkleed 
advies’ uit. Met een dergelijk advies kan de Europese Commissie, als het advies 
niet naar tevredenheid opgevolgd wordt, overgaan naar de juridische fase van 
de inbreukprocedure en Nederland voor het Hof van Justitie dagen wegens het 
niet voldoen aan de verplichtingen uit de Nitraatrichtlijn.428 

Nog voordat de Europese Commissie overschakelt naar de rechter, zet Waterpakt 
die stap. Waterpakt sommeert de Staat in december 1997 te gaan voldoen aan 
een aantal specifieke normen uit de richtlijn: de maximale hoeveelheid nitraat 
in grond- en oppervlaktewater en de maximale hoeveelheid stikstof uit dierlijke 
mest die per jaar per hectare op of in de bodem mag worden gebracht. Na een 
kennelijk onbevredigende reactie spant Waterpakt bij de Rechtbank Den Haag 
een civiele procedure tegen de Staat aan. De eis is een verklaring voor recht en 
een veroordeling om binnen een door de rechtbank vast te stellen termijn te 
voldoen aan enkele materiële normen uit de Nitraatrichtlijn. 

V.2.1	 De	rechtbank
De rechtbank wijst in november 1999 vonnis.429 Via artikel 3:305a BW, het 
recht op collectieve actie, is Waterpakt ontvankelijk vanwege de belangen waar 
de organisaties blijkens hun statuten voor opkomen. Dat via die route geen 
schadevergoeding te voldoen in geld kan worden geëist (artikel 3:305a lid 3 
BW), betekent voor de rechtbank dat ze des te meer belang hebben bij de 
gevraagde verklaring voor recht. De parallelle inspanningen van de Europese 
Commissie zijn voor de rechtbank geen reden om eerst af te wachten. De omvang 
van het geschil wordt wel begrensd door de directe werking van de richtlijn. 
Rechterlijke toetsing aan de bepalingen die Nederland tot de vaststelling van 
actieprogramma’s verplichten acht de rechtbank niet mogelijk. De bepalingen zijn 
onvoldoende precies om direct te kunnen werken. Wel kan de rechtbank iets met 
de verplichting ‘in elk geval maatregelen te nemen om te waarborgen dat’ aan 

425 Krachtens artikel 17 VEU (sinds 1 december 2009).
426 Rb. Den Haag 24 november 1999, JM 2000/4, LJN AA4128, r.o. 3.7.
427 Ex artikel 258 e.v. VWEU, zie verder paragraaf V.3.4.6-3.4.7. 
428 Voor een beschrijving van het verloop van deze gang van zaken, zie de conclusie van de advocaat-generaal  
 bij Waterpakt, onder 1. 
429 Rb. Den Haag 24 november 1999, JM 2000/4, LJN AA4128
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een aantal specifieke normen moet worden voldaan. Die normen zijn voldoende 
onvoorwaardelijk om rechtstreeks door de rechter te kunnen worden toegepast. 
Zo positioneert de Nederlandse civiele rechter zich naast het Hof van Justitie 
als een handhaver van de Nitraatrichtlijn. In een dergelijke positionering ligt 
de kiem van een procedure over het formele wetgevingsbevel. Als, tenminste, 
de rechtbank van mening is dat de Staat niet aan zijn richtlijnverplichtingen 
voldoet.

Dat is het geval. De rechtbank verklaart voor recht dat de Staat onrechtmatig 
handelt jegens Waterpakt door niet te waarborgen dat tussen 18 december 1998 
en 18 december 1999 per landbouw- of veehouderijbedrijf per hectare niet meer 
dierlijke mest op of in de bodem wordt gebracht dan die welke 210 kg stikstof 
bevat. De Staat handelt onrechtmatig door de Nitraatrichtlijn niet, of in ieder 
geval onvoldoende uit te voeren. 

Ten aanzien van de vraag of de rechter naast een inhoudelijk oordeel ook nog 
een bevel kan geven, voert de Staat aan dat formele wetgeving nodig zal zijn. 
De landsadvocaat meent dat de rechter niet bevoegd is de vaststelling daarvan 
te bevelen. De rechtbank volgt dat betoog niet, maar laat het vervolgens bij een 
(niet door een dwangsom bekrachtigde) veroordeling om ‘zodanige maatregelen 
te nemen’ dat wordt gewaarborgd dat in het jaar 2002 in ieder geval wel aan 
de norm voldaan wordt. De keuze van de middelen wordt aan de Staat gelaten. 
Ten principale blijkt de rechtbank echter geen tegenstander van een formeel 
wetgevingsbevel. Dat blijkt uit deze passage uit de uitspraak van de rechtbank:

‘Zou de rechtbank niet bevoegd zijn om een dergelijke verplichting 
op te leggen ingeval de Staat op onderdelen zou kunnen of moeten 
kiezen voor formele wetgeving en daarin nalatig is geweest, dan zou 
de mogelijkheid van benadeelden om het onrechtmatige nalaten van 
de Staat te laten redresseren ernstig worden beperkt.’430

Het dragende argument voor de toelaatbaarheid van een formeel wetgevingsbevel 
is voor de rechtbank de effectiviteit van de rechtsbescherming: het moet 
ook mogelijk zijn om een onrechtmatig wetgevend nalaten van de Staat te 
redresseren. In plaats van te wachten op wat de instellingen van de Europese 
Unie gaan doen, trekt de rechtbank zich in een volgende overweging ook het 
‘nuttig effect’ van de Nitraatrichtlijn aan. Dat zou ernstig worden verzwakt als de 
benadeelden genoegen zouden moeten nemen met een verklaring voor recht. De 
rechtbank verklaart het gegeven bevel uitvoerbaar bij voorraad. De Staat gaat in 
hoger beroep, gevolgd door Waterpakt. 

V.2.2	 Het	gerechtshof
In hoger beroep is inmiddels duidelijk dat de Europese Commissie op 28 
augustus 2000 Nederland voor het Hof in Luxemburg heeft gedaagd. Anderzijds 
is ook duidelijk dat de Meststoffenwet enigszins is aangescherpt en dat meer 
wetgeving in voorbereiding is. In het fabelachtige taalgebruik van de discussie 

430 Zie r.o. 3.23 van het rechtbankvonnis.
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over de grenzen van de rechtsvormende taak: de kip is aan het broeden en de 
vos is actief. De Staat bepleit bij het gerechtshof dat de nationale civiele rechter 
zich uit deze aanstaande confrontatie terugtrekt; Waterpakt betoogt dat dit 
rechtsweigering zou zijn. Het gerechtshof probeert kool en geit te sparen.431 Ter 
voorkoming van tegenstrijdige uitspraken en in het belang van een doelmatige 
verdeling tussen de verschillende rechters acht het gerechtshof het ‘geraden’ om 
de behandeling van de grieven tegen de gegeven verklaring voor recht aan te 
houden tot het Hof van Justitie uitspraak heeft gedaan.432 Het gerechtshof trekt 
zich dus niet zo ver terug dat er voor de concrete klagers niets meer overblijft, 
zoals in de in hoofdstuk IV beschreven gevallen wel voorkwam. Dat had, in lijn 
met Arbeidskostenforfait, gekund met de overweging dat het gerechtshof ervan 
uitging dat de Staat zo nodig met wetgeving zou reageren op een eventueel 
veroordelend arrest van het Hof van Justitie. Het gerechtshof geeft met de 
overweging dat tegenstrijdige uitspraken moeten worden voorkomen aan dat 
het niet van plan is inhoudelijk andere conclusies te trekken dan het Hof zal 
doen. In plaats daarvan handhaaft het hof zich kennelijk als een soort Europese 
restrechter om te bezien of na de interventie van het Hof van Justitie nog iets 
te doen valt. 

Het gevolg van het aanhouden van het inhoudelijke deel van de procedure is 
dat het gerechtshof zal moeten oordelen over de grieven van de Staat tegen het 
uitvoerbaar bij voorraad verklaarde bevel van de rechtbank. De Staat had, stelliger 
nog dan bij de rechtbank, betoogd dat het om een wetgevingsbevel ging, gericht 
aan de formele wetgever. Volgens de Staat kan de implementatie van de richtlijn 
‘alleen tot stand komen door wijziging van de Meststoffenwet dan wel door het 
tot stand brengen van andere formele wetgeving.’ Waterpakt ontkende dat maar 
kon, aldus het gerechtshof, niet aangeven hoe de Nitraatrichtlijn anders dan met 
formele wetgeving een voor burgers bindende uitwerking zou kunnen krijgen. Zo 
komt vast te staan dat het om een wetgevingsplicht gaat en daarmee krijgt het 
gegeven bevel het karakter van een formeel wetgevingsbevel. Zo’n bevel acht 
het gerechtshof niet acceptabel. In een verder weinig onderbouwde overweging 
stelt het hof:
 

‘Het staat de rechter op grond van zijn staatsrechtelijke positie niet 
vrij in het proces van formele wetgeving in te grijpen conform de 
strekking van deze vordering. Deze strekking verzet zich ook tegen 
het bevelen van materiële wetgeving omdat deze ten nauwste is 
verweven met formele wetgeving.’433 

Uiteindelijk verzet de ‘staatsrechtelijke positie’ van de rechter zich tegen het 
formele wetgevingsbevel. Waarom dat precies het geval is, wordt niet helder. Het 
proces van formele wetgeving lijkt de beslissende factor te zijn. Daarin kan een 
beroep op de machtenscheiding worden herkend, met een processuele definitie 
van de wetgevende functie: de rechter moet zich niet alleen onthouden van de 
vaststelling van wetten, maar zich ook onthouden van een interventie voordat de 
wetten zijn vastgesteld. Althans, in ieder geval voor zover dat formeel bevelend 
ingrijpen betreft. 

431 Hof Den Haag, 2 augustus 2001, JM 2001/119, LJN AL2957. 
432 Zie r.o. 6 van het arrest. 
433 R.o. 9 van het arrest. 
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Tegen dit arrest stelt Waterpakt beroep in cassatie in. Door het verloop van de 
procedure ligt bij de Hoge Raad heel scherp de vraag naar de toelaatbaarheid 
van het formele wetgevingsbevel voor. Het gaat immers enkel om het door het 
gerechtshof vernietigde bevel van de rechtbank omdat het een wetgevingsbevel 
was. In cassatie moet beoordeeld worden of een formeel bevel toelaatbaar 
is, tegen de achtergrond van een door de formele wetgever geschonden 
wetgevingsplicht.434

V.2.3	 De	Hoge	Raad
Advocaat-generaal Langemeijer concludeert tot cassatie. Om verschillende 
redenen vindt hij de afwijzing van het formele wetgevingsbevel door het hof 
te algemeen en te stellig. Allereerst is het alleen al vanwege de ‘eenheid van 
het sanctierecht’ beter om onder artikel 6:168 BW per geval te bezien of er 
zwaarwegende maatschappelijke omstandigheden zijn waarom een onrechtmatige 
situatie moet worden geduld. Daarnaast acht hij het pleidooi van de Staat 
dat de wetgever de vrijheid moet hebben om er ‘vooralsnog van af te zien de 
richtlijn (geheel) te implementeren’ in strijd met het Unierecht. En dan begint 
de uitkomst van de redenering voor de hand te liggen: ‘Niet goed valt in te zien 
waarom de burgerlijke rechter niet een bevel aan de Staat zou mogen geven om 
uitvoering te geven aan deze richtlijnbepalingen.’ Omdat het om Unierecht gaat 
komt aan artikel 94 Grondwet hier geen betekenis toe. Mocht de Hoge Raad tot 
een ander oordeel willen komen dan zijn prejudiciële vragen aangewezen, aldus 
de conclusie. 

Hierna volgt de passage waarin de advocaat-generaal de Hoge Raad eraan 
herinnert dat implementatie van de Nitraatrichtlijn niet bij deze procedure 
betrokken boerenbelangen raakt. Meer in het algemeen gaat het Langemeijer om 
de belangen van niet bij de procedure betrokken derden. Zij zijn voor hem reden 
om het geven van een formeel wetgevingsbevel te clausuleren en te voorzien 
van extra waarborgen. De waarborgen moeten verzekeren dat de rechter alleen 
die wetgevingsplichten handhaaft waarvan met voldoende zekerheid kan worden 
vastgesteld dat de belangen van derden eerder en afdoende zijn gewogen. Dat 
zou bijvoorbeeld kunnen door voor een bevel een gekwalificeerde schending van 
een wetgevingsplicht te eisen, of te wachten totdat het Hof van Justitie heeft 
vastgesteld dat Nederland een wetgevingsplicht niet nakomt. 

De Hoge Raad kiest niet voor de genuanceerde benadering van de advocaat-
generaal maar voor de stellige redenering van het hof, zij het, dat de Hoge Raad 
bepaald omstandiger motiveert.435 De meest centrale overwegingen van de Hoge 
Raad zijn deze:

‘Wetten in formele zin worden ingevolge art. 81 Gr.w vastgesteld 
door de regering en de Staten-Generaal, waarbij de vraag of, 
wanneer en in welke vorm een wet tot stand zal komen, moet worden 
beantwoord op grond van politieke besluitvorming en afweging van 
de erbij betrokken belangen. De evenzeer op de Grondwet berustende 

434 Vgl. de opmerkingen van de advocaat-generaal in de conclusie onder 2.23. De Hoge Raad gaat er ook van  
 uit dat de Nitraatrichtlijn een wetgevingsplicht voor de formele wetgever bevat, zie r.o. 3.4.
435 HR 21 maart 2003 NJ 2003/691, LJN AE8462 (Waterpakt). 
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verdeling van bevoegdheden van de verschillende staatsorganen 
brengt mee dat de rechter niet vermag in te grijpen in die procedure 
van politieke besluitvorming. Dit een en ander is niet anders 
ingeval het met deze wetgeving te bereiken resultaat en de termijn 
waarbinnen het resultaat moet zijn bereikt, vast liggen op grond 
van een Europese richtlijn. Ook ingeval de wetgever heeft nagelaten 
binnen de implementatietermijn van een richtlijn wetgeving vast te 
stellen om het vereiste resultaat te bereiken, en indien moet worden 
aangenomen dat de Staat daarmee onrechtmatig handelt, kan de 
rechter niet een bevel geven binnen een door hem te bepalen termijn 
alsnog die wetgeving vast te stellen. Ook dan geldt nog steeds dat 
de vraag of wetgeving tot stand moet worden gebracht en zo ja welke 
inhoud deze moet hebben, noopt tot een afweging van vele belangen, 
ook van niet bij een procedure als de onderhavige betrokken partijen, 
en een politieke beoordeling vergt, waarin de rechter niet kan treden. 
Evenzeer is het een kwestie van politieke beoordeling of de Staat, 
wanneer niet, niet tijdig of niet op de juiste wijze formele wetgeving 
is tot stand gebracht ter implementatie van een richtlijn, het wil 
laten aankomen op een eventuele inbreukprocedure.
[...]
Voor de beoordeling van de hiervoor in 3.4 bedoelde vraag is evenmin 
van belang dat de rechter formele wetgeving, als zij eenmaal is tot 
stand gekomen, op grond van art. 94 Gr.w buiten toepassing moet 
laten, voor zover zij in strijd is met een ieder verbindende bepalingen 
van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties. Het 
buiten toepassing laten van formele wetgeving op deze grond heeft 
een ander karakter dan een bevel wetgeving tot stand te brengen: 
het buiten toepassing laten geldt immers alleen jegens de eiser(s) 
in de procedure en het heeft niet ten gevolge dat de desbetreffende 
regel wordt gewijzigd of ingetrokken, terwijl met een bevel formele 
wetgeving tot stand te brengen wordt beoogd een algemeen, ook 
voor anderen dan de procespartijen geldende regeling in het leven 
te roepen.’436

Door te verwijzen naar de attributie, in artikel 81 van de Grondwet, van de 
wetgevende macht aan regering en Staten-Generaal brengt de Hoge Raad de 
machtenscheiding zelf in stelling. Daarbij wordt gekozen voor een processuele 
definitie van de wetgevende functie: de rechter moet niet alleen afzien van het 
vaststellen van wetten maar mag ook niet treden in het wetgevingsinitiatief. 
De vraag ‘of en wanneer’ een wet tot stand moet komen, moet onder alle 
omstandigheden aan de wetgever blijven. Ook wanneer – zoals hier in cassatie – 
vaststaat dat er formele wetgeving moet worden vastgesteld. Met de toevoeging 
van de opmerking over de ‘verdeling van bevoegdheden’ stelt de Hoge Raad 
vermoedelijk dat het beginsel van machtsevenwicht niet tot een ander oordeel 
leidt. 

436 R.o. 3.5 van het arrest.
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In de tweede plaats activeert de Hoge Raad meerdere malen een abstract 
onderscheid tussen ‘politieke besluitvorming/beoordeling’ en dat ‘wat de rechter 
vrijstaat’. Het argument heeft de retorische kracht van de klassieke political 
question-doctrine. Wat politiek is, moet dat natuurlijk blijven. Een rechter die 
zich daar in mengt zou een judicial activist zijn. Bij wat niet politiek is, mag 
de rechter doen wat nodig is. Zou hij dat niet doen, dan zou hij terecht van 
rechtsweigering kunnen worden beschuldigd. Dat is ongeveer het frame dat de 
Hoge Raad gebruikt. Op zichzelf is dat geen nieuw maar een oud en beproefd 
uitgangspunt. Opvallend is wel de combinatie van het uitgangspunt dat de Staat 
onrechtmatig handelt door geen wetgeving tot stand te brengen en de stelling 
dat de vraag of wetgeving tot stand moet worden gebracht het voorwerp van 
politieke besluitvorming is en moet blijven. De Hoge Raad realiseert zich openlijk 
de eerder in hoofdstuk III gesignaleerde overlap tussen ‘recht’ en ‘politiek’: iets 
kan zowel onrechtmatig zijn en vragen om effectieve rechtsbescherming als 
het voorwerp van politieke besluitvorming en vragen om terughoudendheid van 
de rechter. De Hoge Raad kiest het politieke perspectief, hoewel hij daarna 
redelijk omstandig uiteenzet langs welke wijzen het Unierecht nog altijd nuttig 
effect heeft: directe werking, conforme interpretatie en staatsaansprakelijkheid. 
Hoewel er geen rechtstreekse bescherming is tegen de politieke vrijheid om 
onrechtmatig te (blijven) handelen, zijn het ook geen wetgevingsplichten die 
iedere rechtsbescherming moeten missen. 

In de derde plaats beroept de Hoge Raad zich op artikel 94 Grondwet en het 
verschil in karakter tussen het buiten toepassing laten van een reeds tot 
stand gekomen wet en het bevelen een wet tot stand te brengen: inmiddels 
herkenbaar als het vocabulaire van de negative Gesetzgeber. Dat onderscheid 
werkt zeker niet in het voordeel van Waterpakt of de toewijsbaarheid van een 
formeel wetgevingsbevel, als dat gericht is op het tot stand brengen van nieuwe 
normen. Maar de Hoge Raad plaatst het onderscheid niet terug op de plek 
waar het voor de Lentebeschikkingen stond.437 Meer dan aan het feit dat buiten 
toepassing laten negatief is en wetgeving bevelen positief, kent de Hoge Raad 
gewicht toe aan de belangen van derden. Dat het buiten toepassing laten van 
een wettelijke regeling formeel slechts geldt voor en tussen de betrokken partijen 
is geen onhandigheid die samenhangt met de onmogelijkheid voor de civiele 
rechter om wetgeving te vernietigen. Het draagt bij aan de toelaatbaarheid 
van de uitspraakbevoegdheid. Weliswaar heeft een bevel ook geen onmiddellijke 
gevolgen voor derden, maar het beoogt wel een voor hen geldende regeling 
tot stand te brengen. Dat is voor de Hoge Raad reeds voldoende om tot niet-
toewijsbaarheid van het wetgevingsbevel te concluderen. 

Na deze fundamentele motivering tegen het wetgevingsbevel wikkelt de Hoge 
Raad twee andere punten af: het civiele recht en het Unierecht. In de eerste 
plaats, ten aanzien van het civiele recht, moet hier kennelijk een van de 
uitzonderingen aan de orde zijn als bedoeld in de hoofdregel van 3:296 BW. Ten 
aanzien van het Unierecht ziet de Hoge Raad evenmin problemen. Aan het arrest 
Francovich438 ontleent de Hoge Raad de overweging dat de nationale rechter ‘in 

437 In het arrest HR 4 mei 1984 NJ 1985/510, LJN AG4807 (Gezamenlijke ouderlijke macht), zie paragraaf IV.3.3.1.
438 HvJ EG 19 november 1991, nr. C-6/90 &C-9/90, Jur. 1991, p. I-5357, NJ 1994/2 (Francovich).
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het kader van zijn bevoegdheden’ de volle werking van het gemeenschapsrecht 
moet verzekeren. Uit het arrest Van Schijndel439 citeert de Hoge Raad vervolgens 
de stelling dat ‘het kader van de bevoegdheden’ van de rechter een nationaal 
kader is. Daarmee is de cirkel rond: als er naar nationaal recht geen bevoegdheid 
bestaat om wetgevingsbevelen te geven, is er naar Europees recht ook geen 
verplichting. 

Ten overvloede merkt de Hoge Raad nog op dat het Hof van Justitie zelf 
geen formele wetgevingsbevelen kan geven. Wel stelt de Hoge Raad zich de 
werking van een materieel wetgevingsbevel voor, als het Hof van Justitie in 
een inbreukprocedure vaststelt dat de Staat een op hem rustende verplichting 
niet is nagekomen. ‘In dat geval’, zo voegt de Hoge Raad eraan toe, ‘is deze 
Staat gehouden de maatregelen te nemen ter uitvoering van het arrest van 
het Hof.’ Deze verplichtingen scheppende constateringen van het Hof worden 
door de Hoge Raad dus onderscheiden van het geven van een bevel om formele 
wetgeving vast te stellen. Het eerste kunnen noch de Hoge Raad, noch het Hof 
van Justitie. Het tweede kan het Hof van Justitie wel, maar is hier verder bij de 
Hoge Raad niet aan de orde. 

V.2.4	 Afloop
De door de Hoge Raad geschetste situatie heeft zich voorgedaan. Op 2 oktober 
2003 spreekt het Hof van Justitie uit dat het Koninkrijk der Nederlanden niet 
voldaan heeft aan een aantal verplichtingen uit de Nitraatrichtlijn ‘door niet de 
noodzakelijke wettelijke en bestuurlijke bepalingen vast te stellen.’440 Van enig 
formeel bevel tot het vaststellen van de wettelijke en bestuurlijke bepalingen 
is in het arrest van Hof van Justitie geen sprake. Wel activeert de uitspraak de 
(tegenwoordig) in artikel 260 lid 1 VWEU vastgelegde verplichting voor een 
lidstaat om ‘die maatregelen te nemen welke nodig zijn ter uitvoering van het 
arrest van het Hof.’ 

In dit geval had de regering al op de (‘veroordelende’) conclusie van de advocaat-
generaal bij het Hof van Justitie gereageerd door een wetsvoorstel in te dienen. 
Beoogd werd om bestaande stelsels van mestproductie- en varkensrechten niet 
te laten verlopen. Daarmee werd, aldus de regering, ‘ruimte gecreëerd voor een 
verantwoorde besluitvorming over de mogelijke gevolgen voor het samenstel 
van instrumenten van de mestwetgeving en het aanstaande arrest van het Hof 
van Justitie.’441 Na het arrest van het Hof van Justitie bericht de regering de 
Tweede Kamer dat Nederland ‘ter voldoening aan het arrest’ de wetgeving zo snel 
mogelijk in overeenstemming zal moeten brengen met de Nitraatrichtlijn. De 
Europese Commissie heeft de taak daarop toe te zien, voegt de regering daaraan 
toe, en de Commissie heeft Nederland tot 1 januari 2006 de tijd gegeven om de 
wetgeving op orde te brengen. ‘Alles wordt in het werk gesteld om zo spoedig 
mogelijk aan de Nitraatrichtlijn te voldoen.’442

439 HvJ EG 24 december 1995, nr. C-430/93, Jur. 1995, p. I-4705, NJ 1997/116 (Van Schijndel). 
440 HvJ EG 2 oktober 2003, nr. C-322/00, NJ 2004/474 (Commissie t. Nederland). Op 7 november 2002 had  
 advocaat-generaal Léger in hoofdzaak ook zo geconcludeerd. 
441 Kamerstukken II 2002/03, 29 001, nr. 3, p. 1. De wet haalde in juni 2004 het Staatsblad, in nr. 246.
442 Kamerstukken II 2003/04, 28 385 en 26 729, nr. 39, p. 11-12.
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Dit beterschapsargument voert de Staat aan in het nog aangehouden deel van 
de procedure van Waterpakt, namelijk over de door de rechtbank geconstateerde 
onrechtmatigheid van het handelen van de Staat. Het gerechtshof had het 
oordeel opgeschort totdat het Hof van Justitie uitspraak zou hebben gedaan in 
de inbreukprocedure. De Staat erkent het arrest van het Hof van Justitie en heeft 
inmiddels maatregelen genomen, concludeert het gerechtshof.443 Waterpakt 
meende nog belang te hebben bij de verklaring voor recht, om de achterban 
te kunnen laten weten dat alles niet voor niets was geweest. Het hof vindt dat 
belang onvoldoende om de verklaring voor recht te handhaven. De positie van 
Europese restrechter, waarin het hof zich plaatste door eerst af te wachten wat 
Luxemburg zou oordelen, lijkt te betekenen dat het gerechtshof toeziet of het 
gedrag van de Staat conform de uitspraak van het Hof van Justitie is. Als de 
Staat de onrechtmatigheid erkent en beterschap betoont, ontvalt het belang aan 
de vordering nog met een verklaring voor recht de zijde van Hof van Justitie te 
kiezen. 

Blijft over de procedure van de eigenaren van waterputten die het water uit 
hun put niet hebben kunnen drinken en daarom aangewezen waren op betaalde 
voorzieningen. Dat was de onderliggende, meer klassieke procedure. Die strandt 
bij het hof op het relativiteitsvereiste: de ingeroepen normen hebben niet de 
strekking een onbeperkte groep derden drinkbaar grondwater te verzekeren. De 
kosten van de procedure, ten slotte, moeten volledig door de achterban van 
Waterpakt betaald worden. 

Nadien is de Meststoffenwet gewijzigd om met de Europese Commissie gemaakte 
afspraken over het zogenaamde vierde actieprogramma in wetgeving om te 
zetten.444 De wet stond ruim zeven maanden na indiening van het voorstel in het 
Staatsblad. De looptijd van het vierde actieprogramma is tot 2013. Inmiddels ligt, 
met het oog op het vijfde actieprogramma weer een ingrijpende wetswijziging 
voor die ‘invoering stelsel verantwoorde mestafzet’ belooft.445 De regering hoopt 
dat de wet het Staatsblad nog voor 1 januari 2013 haalt. De vraag is, of dat 
realistisch is en of er niet andermaal problemen met de Europese Commissie 
zullen ontstaan over de naleving van de Nitraatrichtlijn. Het is echter geen vraag 
meer of de Staat in dat geval dan ook nog voor een formeel wetgevingsbevel van 
de nationale civiele rechter heeft te vrezen. 

V.2.5	 Conclusie
Het forum dat Waterpakt kreeg bij de rechtbank bestond uit de combinatie 
van de ontvankelijkheid van natuurorganisaties onder artikel 3:305a BW, uit de 
inroepbaarheid van delen van de Nitraatrichtlijn en uit de bereidheid van de 
rechtbank om zich in de kwestie te mengen, ondanks dat de Europese Commissie 
er reeds mee bezig was. De procedure van Waterpakt loopt uiteindelijk vast in de 
weigering van het hof om zich eerder of anders over de inhoud van de kwestie 
uit te laten dan het Hof van Justitie, op de weigering van de Hoge Raad om 

443 Hof Den Haag 27 oktober 2005, LJN AU5626.
444 Kamerstukken II, 2009/10, 31 945, nr. 1-12; Kamerstukken I 2009/10-2010/11, 31 945, nr. A-D en  
 Stb. 2009/551. 
445 Kamerstukken II 2011/12, 33 322, nr. 1-4, ingediend op 2 juli 2012. 
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formele wetgevingsbevelen te geven, op het beterschapsargument van de Staat 
en – voor de puteigenaren – op de relativiteitseis. Voor Waterpakt resteert de 
veroordeling in de kosten. 

Bezien in de context is de casus van Waterpakt een politiek complexe, juridisch 
ingewikkelde en kostbare botsing van drie belangen: varkensboeren die voor hun 
broodwinning strijden, een Europese Commissie die wil dat richtlijnen correct 
worden geïmplementeerd en natuurorganisaties die zich de kwaliteit van het 
grondwater aantrekken. In de procedure van Waterpakt wordt slechts een deel 
van het probleem aan de rechter voorgelegd. Dat de Hoge Raad bij het afwijzen 
van de mogelijkheid om een formeel wetgevingsbevel te geven een grote rol 
toekent aan de belangen van derden, komt in dit licht niet onbegrijpelijk over.
 
De Hoge Raad doet veel meer dan in dit geval geen bevel geven. De deur 
gaat goed en grondig op slot voor het hele idee. Beperkte het hof zich tot 
de ‘staatsrechtelijke positie’, bij de Hoge Raad is het een combinatie van de 
machtenscheiding, het machtsevenwicht, de scheiding tussen politiek en recht 
en de belangen van derden die zich tegen het formele bevel verzet. Omgekeerd 
accepteerden de rechtbank en de advocaat-generaal het wetgevingsbevel in het 
kader van de effectieve rechtsbescherming in het algemeen en het nuttig effect 
van richtlijnen in het bijzonder, in tegenstelling tot de Hoge Raad, wel. 

V.3 Kwesties
De stelligheid waarmee hof en Hoge Raad het wetgevingsbevel afwijzen, is 
opmerkelijk. Al uit het vonnis van de rechtbank en uit de conclusie van de 
advocaat-generaal blijkt dat er beredeneerd anders over gedacht kan worden. De 
volgende vier paragrafen brengen de juridische context van het wetgevingsbevel 
verder in kaart. Paragraaf V.3.1 richt zich in zijn algemeenheid op de bevelende 
rechter en de belangrijkste relevante arresten van de Hoge Raad. Paragraaf V.3.2 
verzamelt de ervaringen met het wetgevingsbevel in de lagere jurisprudentie 
(meer in het bijzonder die van mr. Wijnholt), aangevuld met opvattingen uit 
de literatuur. Paragraaf V.3.3 onderzoekt de impact van Waterpakt in latere en 
lagere jurisprudentie. Paragraaf V.3.4, ten slotte, gaat over de Europese dimensie. 
Schendt de Hoge Raad hier zijn Unierechtelijke plichten en wat kan het Hof van 
Justitie bijdragen aan de handhaving van een wetgevingsplicht?

V.3.1	 De	bevelende	civiele	rechter
Een bevelende rechter is in Nederland niet altijd vanzelfsprekend geweest. 
Het Burgerlijk Wetboek van 1838 had een sterke focus op verbintenissen uit 
overeenkomst en leunde op de oude gedachte uit het Romeinse privaatrecht dat 
vorderingen uitmonden in het betalen van schadevergoedingen: het condemnatio 
pecuniaria.446 Een algemene civiele actie tot verbod en bevel bestond niet. Aan 
het eind van de 19e eeuw ontstond de gedachte dat rechtshandhaving niet 
alleen achteraf de geleden schade verrekent maar ook bestaat uit ‘strijd tegen 

446 Van Nispen 1978, p. 35.
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onrecht in potentie’. Van Nispen construeert een ‘conceptie in het rechtsdenken’ 
die aan de basis van het rechterlijk bevel staat.447 De doorbraak van die conceptie 
in de jurisprudentie kwam aan het einde van de Tweede Wereldoorlog.448 Toen 
overwoog de Hoge Raad dat artikel 1401 BW (oud), het oude kernartikel over de 
onrechtmatige daad, ook een grondslag kan zijn voor ‘maatregelen van preventie 
voor het geval ernstig dreigt, dat onrecht staat te geschieden.’ De preventieve 
rechtsbescherming tegen onrechtmatige daden staat tegenwoordig in artikel 
3:296 BW. Dat artikel geldt inmiddels als een uitgangspunt van het huidige 
executierecht, namelijk dat een rechthebbende ‘in een zo gering mogelijk 
aantal gevallen genoegen behoeft te nemen met een andere prestatie dan het 
hem oorspronkelijk toekomende.’449 Daarmee is de rechtsconceptie ontwikkeld 
tot het tegenovergestelde van het oude BW. Bevelen dat eiser alsnog het hem 
oorspronkelijk toekomende verwerft is het ideaal, de schade vergoeden de 
verlegenheidsoplossing. Deze rechtsconceptie is een belangrijke bouwsteen voor 
het formele wetgevingsbevel: als de wetgever een wetgevingsplicht schendt dan 
gaat het bewerkstelligen dat die wet alsnog tot stand komt boven het vergoeden 
van de schade. Maar kan de rechtsconceptie vanuit de situatie waarin twee 
burgers tegen elkaar procederen zomaar worden doorgetrokken naar bevelen aan 
bestuursorganen of aan een wetgever? Paragraaf V.3.1.1 onderzoekt de overstap 
naar bestuursorganen, paragraaf V.3.1.2 de stap naar wetgeving. Paragraaf 
V.3.1.3 trekt een conclusie. 

V.3.1.1	 Rechterlijk	bevel	aan	bestuursorganen
De vraag of de rechter bestuursorganen kan bevelen speelt een centrale rol 
in het zogenaamde Rijbewijs-arrest.450 De casus bestond uit de weigering van 
een Commissaris van de Koningin om een rijbewijs te verstrekken. Desgevraagd 
bevalen zowel de president in eerste aanleg als later in hoger beroep het 
gerechtshof de afgifte van een rijbewijs. In cassatie voerde de Commissaris 
aan dat de rechterlijke macht – zelfs al was sprake van een rechtsplicht – niet 
bevoegd was hem een bevel te geven. Uit de onrechtmatigheid volgde volgens 
de Commissaris niet de bevoegdheid om het bestuur te bevelen. De Hoge Raad 
verwerpt dit argument in het Rijbewijs-arrest volledig. De ‘door de rechter te 
eerbiedigen vrijheid van bestuur’ is volgens de Hoge Raad niet in het geding, 
omdat het gaat om handelen waarvoor de wet het bestuursorgaan geen ruimte 
laat. Het bestaan van een rechtsplicht is voor de Hoge Raad in dit geval wel 
voldoende voor de bevoegdheid om een bevel te geven. Het Rijbewijs-arrest trekt 
de rechtsconceptie achter het rechterlijk bevel door naar bestuursorganen. 

Tegenover het Rijbewijs-arrest staat het Lucky Luyk-arrest. De casus betrof de 
nogal gevoelig liggende ontruiming van een kraakpand in de Jan Luykenstraat 
te Amsterdam. De eigenaar vorderde ontruiming. Nadat het hof een door de 
president gegeven bevel tot ontruiming van een kraakpand in stand liet en 
uitvoerbaar bij voorraad verklaarde, casseerde de Hoge Raad. Er was geen 
sprake van een ‘geschreven of ongeschreven rechtsplicht tot het verrichten 
van de bevolen handeling.’451 In relatief duidelijke bewoordingen geeft de Hoge 

447 Van Nispen 1978, p. 38. 
448 Van Nispen 1978, 49-51; HR 18 augustus 1944, NJ 1944-45/598. Vgl. Stein/Rueb 2007, p. 251.
449 Stein/Rueb 2007, p. 335.
450 HR 9 mei 1958, NJ 1960/475 (Rijbewijs).
451 HR 21 januari 1983, NJ 1983/252, LJN AG4526 (Lucky Luyk), r.o. 3.6.
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Raad aan dat de president en het hof de vrijheid van de burgemeester te veel 
beknot hebben met hun bevel. Een burgemeester, en zeker een burgemeester 
van Amsterdam, moet de vrijheid houden om zelf de politie-inzet over de stad 
te verdelen. Bovendien is het aan de burgemeester om in te schatten of de 
ontruiming van dit kraakpunt niet zoveel repercussies voor de openbare orde 
heeft dat daarom van ontruiming, in ieder geval in de door de president en het 
hof bevolen termijn, moet worden afgezien. Voor dit soort afwegingen is volgens 
de Hoge Raad te weinig ruimte gelaten aan het bestuur. Opvallend is dat de 
Hoge Raad nauwelijks uitlegt waar president en hof ten onrechte een plicht tot 
uitruiming hebben aangenomen. Het gaat de Hoge Raad om het resultaat en om 
de staatsrechtelijke duiding daarvan: ‘Bij aanvaarding van ‘s Hofs opvatting zou 
de verantwoordelijkheid ter zake van een en ander van de burgemeester naar de 
rechterlijke macht worden verschoven in een mate die niet in ons staatsbestel 
past.’452

Het lijkt, alsof de Hoge Raad hier zijn koers niet wijzigt. Er is immers geen 
rechtsplicht en dus valt er niets te bevelen. De motivering in Lucky Luyk is 
evenwel van een ander soort dan in Rijbewijs. De redenering verloopt andersom, 
niet vanuit een analyse van de verplichtingen maar vanuit de consequenties 
van een rechterlijk bevel. Als de rechter de ontruiming zou gebieden dan zou 
hij in een zeer gevoelige en complexe situatie verantwoordelijkheid overnemen. 
En die verantwoordelijkheid wil de Hoge Raad in dit geval niet. Dat laat zich 
goed begrijpen als een vorm van institutionele politiek. Er zijn goede redenen 
voorstelbaar waarom de Hoge Raad in dit gevoelige Amsterdamse kraakconflict 
geen rol voor zichzelf wenst. 

In Lucky Luyk wikkelt de Hoge Raad het niet geven van een bevel af naar het niet 
bestaan van een verplichting. De vraag is of dat anders zou zijn geweest als in 
cassatie had moeten worden uitgegaan van de verplichting dat er moest worden 
ontruimd. Gezien de opbouw van de motivering acht ik het niet uitgesloten dat 
dan was gebeurd wat in Waterpakt gebeurde: dat dan nog steeds het geven van 
een bevel te politiek zou zijn en te veel verantwoordelijkheid bij de rechter zou 
leggen. 

V.3.1.2	 Rechterlijk	bevel	aan	de	(formele)	wetgever
In 1969 maakte de Hoge Raad in algemene bewoordingen duidelijk dat 
wetgeving niet buiten het bereik van het gewone recht over onrechtmatige 
daad valt. De Hoge Raad overwoog dat ‘geen rechtsregel de toepasselijkheid van 
artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek op de uitvaardiging van een dergelijke 
beschikking453 uitsluit, beperkt of aan nadere vereisten onderwerpt, en ook de 
aard van de wetgevende functie van de overheid niet meebrengt dat artikel 1401 
bij onrechtmatig gebruik daarvan niet of slechts beperkt van toepassing zou 
kunnen zijn.’454 De fundamentele toepasselijkheid van artikel 1401 BW (oud) op 
de wetgevende functie opent de weg naar het formele wetgevingsbevel: bevelen 
werden immers uit artikel 1401 BW (oud) afgeleid. Annotator Drion constateert 

452 Zie r.o. 3.4 van het arrest. 
453 In casu was een ministeriële regeling uitgevaardigd waarmee de verkoop van pocketbooks in drogisterijen  
 en supermarkten vergunningsplichtig en daarmee feitelijk onmogelijk gemaakt werd. 
454 HR 24 januari 1969, NJ 1969/316, LJN AC4903 (Pocketbooks II).

147

hoofdstuk 5 | W
etgeving bevelen



onder Pocketbooks II: ‘Als het een onrechtmatige daad van de Staat is om in 
strijd met de Grondwet bepaalde gedragingen bij een wettelijke regeling te 
verbieden en daardoor met sancties te dreigen tegen overtreding ervan, zal 
degene, jegens wie dit onrechtmatig is, ook van te voren — in geval van reële 
dreiging — een verbod kunnen vragen.’455

Een volgende bouwsteen voor de waarschijnlijkheid van het formele 
wetgevingsbevel is het Trias-arrest.456 Daarin wordt het constitutioneel 
toetsingsverbod uitgelegd op een wijze die zich niet meer tegen het formele 
wetgevingsbevel verzet. Althans, het relevante toetsingsverbod uit artikel 
VI.4 van de Staatsregeling van Aruba stond een oordeel van de rechter over 
een geschonden wetgevingsplicht volgens de Hoge Raad niet in de weg. 
In de casus van dat arrest heeft Aruba het vertrouwen gewekt dat het, bij 
landsverordening, een overheidsgarantie zou verstrekken voor het realiseren van 
een hotel met watersportfaciliteiten door Trias NV. Als er vervolgens helemaal 
geen garantstelling komt, lijdt Trias schade die zij vanwege een schending 
van het gewekte vertrouwen vergoed willen zien. Het Gemeenschappelijk Hof 
kent die schade toe en Aruba gaat in cassatie. Daar stelt het land zich op het 
standpunt dat het toetsingsverbod de rechter niet alleen verhindert achteraf 
iets van een landsverordening te vinden, maar ook belet om vooraf het niet of 
niet tijdig tot stand brengen ervan te beoordelen. Die redenering wordt door 
de Hoge Raad verworpen. Het toetsingsverbod verbiedt de rechter slechts de 
verbindende kracht aan producten van de wetgever te ontnemen en belet het 
hof niet het uitblijven van een landsverordening onrechtmatig te oordelen.457 
Polak constateert dat de Hoge Raad hier de mogelijkheid van het formele 
wetgevingsbevel open houdt.458

Tien jaar later staan tegenover Pocketbooks II en Trias arresten die een andere 
kant op wijzen. In de eerste plaats ‘stuit’ de Hoge Raad in Kooren Maritiem de 
verdere relativering van het constitutioneel toetsingsverbod. In Kooren Maritiem 
wordt ook de toetsing van het uitvaardigen, handhaven en uitvoeren van een wet 
in formele zin in strijd met het toetsingsverbod geacht.459 In Tegelen wordt het 
toetsingsverbod zelfs weer wat opgerekt,460 zodat het zich tegen een bevelend 
interveniëren in de wetgevingsprocedure gaat verzetten. Dat gebeurt als volgt.
De gemeente Tegelen meende dat zij zonder het vereiste ‘open overleg’461 

455 H. Drion, annotatie bij HR 24 januari 1969, NJ 1969/316, LJN AC4903 (Pocketbooks II). Eenzelfde verband  
 tussen Pocketbooks II en het wetgevingsbevel werd door W.C.L. van der Grinten geconstateerd in zijn  
 annotatie onder dit arrest in Ars Aequi, zie AA 1969, p. 266.
456 HR 19 februari 1993, NJ 1995/704, LJN ZC0875 (Trias).
457 Zie r.o. 3.3 van het arrest. Vergelijk advocaat-generaal Koopmans: ‘Het toetsingsverbod voorziet vooral in  
 het beschermen van verbindende kracht van producten van de formele wetgever; en beoogt niet los  
 daarvan immuniteit van overheidsgedrag te verzekeren’ (overweging 5).
458 J.E.M. Polak, ‘Kroniek van het bestuursrecht’, NJB 1993, p. 1467-1472, p. 1468.
459 HR 14 april 2000, NJ 2000/713, LJN AA5527 (Kooren Maritiem), r.o. 3.4.1.
460 Deze ‘oprekking’ van het toetsingsverbod is in de literatuur overigens sterk bekritiseerd. Zie: C.A.J.M.  
 Kortmann, ‘Nogmaals: is een wetsvoorstel onschendbaar?’, AA 2000, p. 107-110.
461 Artikel 281 lid 1 van de Gemeentewet en artikel 2 Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) vereisen dat. 
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door de provincie Limburg in een herindelingstraject met Venlo terecht was 
gekomen. Gemeentelijke herindeling geschiedt bij formele wet. In kort geding 
deelde de president dit oordeel en gelastte hij de provincie de besluitvorming 
zo lang op te schorten als nodig was om alsnog ‘open’ over de herindeling 
te overleggen.462 Op de staatsrechtelijke complicaties van het treffen van een 
dergelijke voorziening gaat de president nauwelijks in. Hij merkt alleen op: ‘dat 
zich zwaarwegende maatschappelijke belangen verzetten tegen het treffen van 
een dergelijke voorziening, daarvan heeft de Provincie de president vooralsnog 
niet kunnen overtuigen.’ 

In hoger beroep stelt het hof de staatsrechtelijke complicaties wel centraal. ‘Het 
betreft derhalve een procedure voor het handelen van en tussen overheden met 
betrekking tot de voorbereiding van wetgeving ten aanzien van een bestuurlijke 
aangelegenheid.’ Daarop stuit niet alle rechterlijke bemoeienis af, maar het maakt 
in de ogen van het hof wel dat slechts sprake is van een ‘marginale bevoegdheid’ 
tot ingrijpen. In zijn vonnis heeft de president volgens het hof onvoldoende 
blijk gegeven van dit uitgangspunt. Overigens meent het hof inhoudelijk dat 
niet gezegd kan worden dat er sprake is van onrechtmatig handelen van de zijde 
van de provincie Limburg. De gemeente Tegelen tekent cassatieberoep aan tegen 
dit arrest. Een van de cassatiemiddelen bestrijdt de door het hof geformuleerde 
maatstaf van een ‘marginale bevoegdheid tot ingrijpen’. De advocaat-generaal 
Mok is het met hof eens dat ingrijpen van de rechter in dit soort procedures 
zeldzaam maar niet uitgesloten moet zijn: ‘Onder (betrekkelijk uitzonderlijke) 
omstandigheden kan voor zulk een voorziening wel iets te zeggen zijn (...). 
Rechterlijk ingrijpen zal beter begrepen worden, naarmate duidelijker is dat bij 
de voorbereiding of opstelling een ernstige fout (...) is gemaakt.’

De Hoge Raad stelt zich echter op een principieel standpunt waarbij elke ingreep 
in het wetgevingsproces, ook in ernstige gevallen, uitgesloten wordt.463 De 
redenering van de Hoge Raad is gebouwd op het toetsingsverbod. Omdat het 
toetsingsverbod zich achteraf ook tegen toetsing van de gevolgde procedure 
verzet464, mag de rechter zich daar ook vooraf geen oordeel over veroorloven. 
Zou de rechter zich al tijdens de procedure uitspreken dan zou ‘de vraag of 
procedurevoorschriften zijn geschonden en, zo ja, welke gevolgen daaraan 
moeten worden verbonden, in feite wordt onttrokken aan de beoordeling door de 
formele wetgever, aan wie dit oordeel bij uitsluiting toekomt.’ Deze redenering 
vertoont overeenkomsten met de motivering van Lucky Luyk. Niet de eventuele 
schending van de regels staat centraal, maar de consequenties wanneer de rechter 
zich ermee zou bemoeien. Bij Lucky Luyk zou de rechter de verantwoordelijkheid 
voor een gevoelige afweging in een kwestie van openbare orde overnemen, in 
Tegelen meent de Hoge Raad dat hij het oordeel over de vraag of de gevolgde 
procedure juist was in feite aan de formele wetgever zou onttrekken. 

462 Pres. Rb. Maastricht 17 september 1997, KG 1997/317, LJN AH7308. 
463 HR 19 november 1999, NJ 2000/160, LJN AA1056 (Tegelen).
464 HR 27 januari 1961, NJ 1963/248, LJN AG2059 (Van den Bergh/Staat).
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V.3.1.3	 Conclusie
Formele wetgevingsbevelen hebben enige tijd in de rede gelegen. Nadat bevelen 
van de civiele rechter mogelijk werden, zijn verschillende van de argumenten 
die voor het wetgevingsbevel pleiten465 in arresten van de Hoge Raad terug te 
vinden. Met name voor de redenering waarmee een formeel wetgevingsbevel de 
effectiviteit van de rechtsbescherming tegen geschonden wetgevingsplichten 
dient, zijn aanknopingspunten te vinden in het Rijbewijs-arrest. Pocketbooks 
II wijst op allesbehalve een uitzonderingspositie voor de wetgevende functie. 
Bovendien maakt de uitleg van het constitutioneel toetsingsverbod in Trias 
ruimte voor het oordeel dat ook de formele wetgever een wetgevingsplicht 
schendt. 

Daartegenover staan Lucky Luyk en Tegelen als voorbeelden van arresten 
die niet redeneren vanuit wat nodig of nuttig is voor de effectiviteit van de 
rechtsbescherming, maar vanuit de vraag wat het betekent voor de constitutionele 
en feitelijke positie van de rechter als die zich ermee zou bemoeien, zowel wat 
het geven van een bevel als het überhaupt uitspreken van een (on)rechtmatig-
heidsoordeel betreft. Dat blijkt uiteindelijk het perspectief waarin de Hoge Raad 
het formele wetgevingsbevel afwijst. 

V.3.2	 Lagere	jurisprudentie	en	literatuur
Dat de koers van de Hoge Raad niet eenduidig in de richting van het afwijzen van 
een formeel wetgevingsbevel wees, verklaart waarom de lagere jurisprudentie 
tussen Pocketbooks II en Waterpakt een gevarieerd beeld laat zien. Paragraaf 
V.3.2.1 laat zien hoe de lagere rechter de broedende kip in de regel niet stoort 
met een bevel. Tenzij er niet of onvoldoende gebroed wordt. De voorbeelden 
daarvan komen grotendeels op de naam van Wijnholt, als president van de 
rechtbank Den Haag. Paragraaf V.3.2.2 en V.3.2.3 beschrijven twee casus die 
het hoogtepunt vormen van een regelgeving bevelende rechter. Ze zijn, ter ere 
van Wijnholt, op zijn persoonlijke naam gezet. Voor een compleet beeld van de 
stand van het recht in de lagere jurisprudentie vermeldt paragraaf V.3.2.4 nog 
andere uitspraken. Paragraaf V.3.2.5 gaat over de in de literatuur verdedigde 
standpunten over het wetgevingsbevel, paragraaf V.3.2.6 trekt een conclusie. 

V.3.2.1	 De	broedende	kip	
Het toestemming verlenen voor het toevoegen van fluorverbindingen aan 
drinkwater (met het oog op het voorkomen van tandbederf) geschiedde in 1973 
op basis van een ondeugdelijke grondslag, aldus de Hoge Raad.466 Het arrest 
had tot gevolg dat de beslissing om fluoridering van drinkwater toe te staan 
niet meer door de regering (bij AMvB) of door de minister (bij beschikking) 
kon worden genomen, maar onder ogen moest worden gezien door de formele 
wetgever, en dus ook door de volksvertegenwoordiging. Daarmee is deze 
uitspraak een goed voorbeeld van het soort interactie tussen rechter en wetgever 
dat in hoofdstuk III is beschreven als de second-look-doctrine: het terugleggen 
van de afweging in het politieke domein, zonder als rechter zelf al een positie 
in te nemen over de inhoudelijke toelaatbaarheid. Tevens lijkt de Hoge Raad 

465 Zie hoofdstuk III. 
466 HR 22 juni 1973, NJ 1973/386, LJN AD2208 (Fluoridering).
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hier het legaliteitsbeginsel te ontwikkelen in de eerder beschreven materiele, 
democratische richting.467 De vraag naar de fluoridering van drinkwater wordt 
immers specifiek teruggelegd in de handen van de volksvertegenwoordiging. 

Omdat bij het kabinet en drinkwaterleidingbedrijven de wens tot fluoridering 
niet dooft, wordt in december 1973 bij de Tweede Kamer een wetsontwerp 
ingediend om de Waterleidingwet te wijzigen en te voorzien van een grondslag 
voor het fluorideren van drinkwater.468 Nog voor de Tweede Kamer zich daarover 
kan uitspreken, eist een aantal particulieren in kort geding een bevel tot 
intrekking van het wetsontwerp. Als grondslag herhalen eisers het inhoudelijke 
argument uit het Fluoridering-arrest, namelijk dat de fluoridering in strijd is 
met artikel 8 EVRM. De president wijst de vordering resoluut en in algemene 
termen af. Een bevel tot intrekking van een wetsontwerp moet worden 
afgewezen wegens ‘onverenigbaarheid met het staatsrechtelijk bestel’.469 De 
motivering bestaat uit de inmiddels herkenbare argumenten: de attributie van 
de wetgevende macht aan regering en Staten-Generaal, het negatieve karakter 
van de uitspraakbevoegdheden bij de doorwerking van het internationale recht 
en de belangen van niet bij deze procedure betrokken derden, die misschien 
juist wel prijs stellen op gefluorideerd drinkwater. Ten slotte lijkt de president 
te constateren dat het soort geschil misschien wel ongeschikt is voor de civiele 
rechter. De eis is ‘ver buiten de grenzen van hetgeen deze eisers op grond van 
hun eventuele rechten zouden vermogen te eisen’ (cursivering in origineel). 
Daarmee is het vonnis een schoolvoorbeeld van alles wat er tegen een formeel 
wetgevingsbevel valt in te brengen.470 Alleen een referentie aan de politieke 
dimensie van de gevraagde interventie ontbreekt. Een dergelijke referentie werd 
door de Rechtbankpresident in Haarlem gemaakt in een vergelijkbare zaak. 

Inzet van dat geding was de zeer snelle behandeling van het zogenaamde 
‘Schipholwetje’, gevolg van de problemen die de Hoge Raad zag in opvang 
van asielzoekers op Schiphol-Oost.471 Aldaar was sprake van vrijheidsbeneming 
zonder wettelijke grondslag. Vier dagen later ligt er een voorstel in de Tweede 
Kamer, een week later bereikt het de Eerste Kamer. De Stichting Eurasyl eist dan 
van de President van de Rechtbank Haarlem dat hij de wetgevingsprocedure 
stillegt of tenminste vertraagt om meer ruimte te creëren voor overleg met 
maatschappelijke partners over deze wet. Daarvoor doet de Stichting onder 
andere een beroep op de troonrede van dat jaar, waarin ‘zorgvuldige wetgeving’ 
was beloofd. De president weigert.472 Hoewel de gang van het wetsvoorstel, in 
de woorden van de president, ‘qua tempo opvallend afwijkt van hetgeen in het 
algemeen gebruikelijk is als het gaat om de tijd gemoeid met de behandeling 
van wetsontwerpen’ wordt hem toetsing gevraagd aan spelregels die betrekking 
hebben op de werkwijze van het parlement. ‘Dit betekent meer in het bijzonder 
voor de Eerste Kamer, dat het aan die Kamer staat die mate van zorgvuldigheid 
bij haar wetgevende arbeid te hanteren die evenredig is aan het soortgelijk 

467 Zie paragraaf III.2.1 en aldaar voor verdere verwijzingen.
468 Kamerstukken II 1972/73, 12 378, nr. 1-3. 
469 Pres. Rb. Den Haag 6 maart 1974, AB 1974/139. 
470 Het wetsvoorstel haalde het uiteindelijk niet. De effectief reeds door de Hoge Raad uitgeschakelde AMvB  
 werd – in het kader van een opruimplicht – daarna ingetrokken.
471 HR 9 december 1988, NJ 1990/265, LJN AC1164.
472 Pres. Rb Haarlem 19 december 1988, KG 1989/68, LJN AH2538.
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gewicht van de materie die de inhoud vormt van het wetsontwerp en aan de 
daarbij in het spel zijnde en tegen elkaar af te wegen belangen.’473 

De motivering van de Haarlemse president om niet te interveniëren in een 
lopende wetgevingsprocedure heeft het karakter van de klassieke political 
question doctrine: handhaving van de parlementaire spelregels is een domein 
waar de rechter niet in kan treden, zodat een voor een bevel noodzakelijk 
(voorlopig) oordeel over de onrechtmatigheid niet tot stand kan komen. De 
Haarlemse president voegde er wel aan toe dat in ‘extreme omstandigheden, 
die zich hier niet voordoen’ een ander oordeel denkbaar was. Zo’n laatste 
toevoeging is dogmatisch moeilijk in te passen, omdat niet onmiddellijk valt in 
te zien waarom in extreme omstandigheden geen sprake zou zijn parlementaire 
spelregels die zich bevinden in een domein waar de rechter niet in kan treden. 
Die kritiek is ook in de literatuur geuit.474 In de kern is het dezelfde kritiek als 
die gericht is tegen het beleid van de rechter ten aanzien van de grenzen van de 
rechtsvormende taak.475 

In hoofdstuk IV bleek reeds dat de Hoge Raad de wetgever, als een broedende 
kip, ruimte wil laten door vanwege een lopende procedure of een aangekondigd 
wetsvoorstel voorlopig af te zien van rechterlijke rechtsvorming. Uit deze en 
andere476 jurisprudentie blijkt dat de lagere rechter ook weigert te bevelen dat 
het broeden moet stoppen of moet worden uitgesteld. Dit gebeurt met alle 
argumenten die later door de Hoge Raad tegen het formele wetgevingsbevel in 
stelling worden gebracht. Niet elk op regels broedend orgaan werd overigens 
met rust gelaten. De meest indringende interventie was het bevel om bij de 
totstandkoming van een AMvB over lerarensalarissen eerst met een commissie 
te overleggen.477 

V.3.2.2	 Wijnholt	en	de	huisartsentarieven
Een broedende kip niet verbieden verder te broeden is iets anders dan 
bevelen het broeden te bespoedigen of te beginnen. Een van de meest 
vergaande regelgeving bevelende uitspraken deed zich voor in de confrontatie 
tussen de Landelijke Huisartsvereniging (LHV) en de Staat. Inzet waren de 
huisartsentarieven, die niet door de Staat zelf werden vastgesteld maar door 
het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG). De minister beschikte 
wel over aanwijzingsbevoegdheden. De tarieven die het COTG vaststelt worden 
door Wijnholt aangemerkt als algemeen verbindende voorschriften en de 
bevoegdheid van de minister om aanwijzingen te geven acht hij voldoende om 
de Staat verantwoordelijk te houden voor het resultaat. Het geschil betrof de 
berekeningen. Het COTG maakte bij het berekenen van de huisartsentarieven 
voor particuliere patiënten gebruik van een zogenaamd ‘verrichtingengetal’. Hoe 
hoger dat getal, hoe minder de huisartsen verdienden. In 1987 hanteerde het 
COTG een getal van 3,5 – wat sinds 1971 hetzelfde was. De LHV wilde met 

473 Zie r.o. 3.9 van het rechtbankvonnis. 
474 Van Houten 1997, p. 72. 
475 Zie paragraaf IV.3.2.2.
476 Pres. Rb. Den Haag 19 september 1990, NJ 1991/553, LJN AD1221; Pres. Rb. Den Haag 11 mei 1989,  
 KG 1989/232, LJN AH2706.
477 Pres. Rb. Den Haag 3 oktober 1977, NJ 1978/170, LJN AB7033.
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de minister om de tafel om over de redelijkheid van dit getal te overleggen. 
Wijnholt acht dat inderdaad zorgvuldig en beveelt de Staat om binnen twee 
weken met de LHV in overleg te treden en binnen vier weken na aanvang van 
dat overleg ‘een beslissing over dit onderwerp te nemen.’478

Na dit overleg geeft het kabinet inderdaad toe dat het verrichtingengetal voor 
1985 lager moet liggen, namelijk op 2,9. Tegelijkertijd wordt er besloten om 
geen aanwijzing te geven, onder andere omdat er geen geld was om de uit de 
verlaging van het verrichtingencijfer volgende verhoging van de salarissen van 
de huisartsen te dekken. De LHV spant wederom een kort geding aan tegen de 
Staat. Wijnholt constateert dat de verlaging van het cijfer voor 1985 feitelijk ook 
moet gelden voor 1986 en 1987 en dat de huisartsen dus al tenminste twee jaar 
minder verdienen dan wat ze ‘op grond van het geldende beleid redelijkerwijs 
mochten verwachten.’479 Dat is in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur. Wijnholt beveelt de Staat om binnen vier weken een aanwijzing aan het 
COTG te geven om zijn regels aan te passen aan een lager verrichtingengetal. De 
termijn van vier weken wordt onder andere gemotiveerd om de regering in staat 
te stellen eerst met het parlement te overleggen – daartoe bestond overigens 
ook een wettelijke plicht. 

Tegen het formele wetgevingsbevel dat hij hier feitelijk geeft, ziet Wijnholt 
weinig bezwaren. Het gaat immers om een bevel om een einde te maken 
aan ‘onmiskenbare onrechtmatige toestand.’ ‘Een bevel tot wetgeving van 
zodanige aard kan moeilijk in strijd worden geacht met de grondslagen van 
ons rechtsbestel.’ Opvallend is ten slotte de dwangsom die Wijnholt aan zijn 
bevel verbindt: 100.000 gulden per dag, te verbeuren aan ieder der eisers. De 
uitspraak ademt op alle punten dat de maat vol is voor Wijnholt en dat hij 
hier in een uiterste geval naar het ultimum remedium grijpt. Precies zoals de 
voorstanders van het wetgevingsbevel zich dat voorstellen: in uitzonderlijke 
situaties tegenover een evident onrechtmatige nalatigheid en dan met een forse 
dwangsom de calculatie verstoren. 

In hoger beroep volgt het hof Wijnholt op alle punten.480 Het handelen van de 
Staat (erkennen dat een verrichtingengetal te laag is er dan niets mee doen) is 
volgens het hof ‘onmiskenbaar onrechtmatig.’ Het wetgevingsbevel acht het hof 
toelaatbaar omdat het hier niet om formele wetgeving gaat. Daar ligt voor het 
hof de grens. Bij formele wetgeving is het parlement betrokken en de autonomie 
daarvan kan niet ‘door een rechterlijk bevel worden beknot.’ Ook tegen het 
opleggen van de dwangsom heeft het hof geen bezwaar. Er bestaat immers geen 
rechtsregel die dat verbiedt en de Staat gaf zelf aan rechterlijke uitspraken ‘in 
beginsel’ op te volgen. Het argument om geen dwangsom aan de Staat op te 
leggen kan dus ook omgekeerd gebruikt worden: de Staat heeft kennelijk niets 
te vrezen van een opgelegde dwangsom. 

478 Pres. Rb. Den Haag 20 januari 1987, KG 1987/83, LJN AH1554 (Huisartsentarieven I).
479 Pres. Rb. Den Haag 21 mei 1987, KG 1987/243, LJN AH1713 (Huisartsentarieven II).
480 Hof Den Haag 10 september 1987, NJ 1988/694, LJN AC1600.
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Het hof laat Wijnholts bevel de huisartsentarieven te repareren passeren omdat 
het parlement weliswaar verplicht geconsulteerd moest worden, maar niet 
degene is die de regelgeving moet vaststellen. Niet lang na de huisartsentarieven 
steekt Wijnholt de Rubicon over en richt zich formeel bevelend tot de formele 
wetgever. 

V.3.2.3	 Wijnholt	en	het	kostwinnersbeginsel
Inzet was, net als bij Waterpakt, een Europese richtlijn. In dit geval ging het 
om de Derde richtlijn inzake de gelijke behandeling van mannen en vrouwen (de 
‘Derde Richtlijn’), die eind 1984, na een termijn van zes jaar, geïmplementeerd 
moest zijn. Zoals zo vaak lag het niet aan de goede bedoelingen maar schortte 
het wel aan de resultaten. Het voornemen bestond om de implementatie van 
deze richtlijn te laten samenvallen met een meeromvattende herziening van 
het sociale zekerheidsrecht per 1 januari 1985. Daarbij zou onder andere een 
einde worden gemaakt aan het zogenaamde kostwinnersbeginsel uit de Wet 
Werkloosheidsvoorziening (WWV): dat gehuwde vrouwen alleen recht hebben 
op een uitkering waar zij ofwel als kostwinner zijn aan te merken ofwel 
duurzaam gescheiden van hun echtgenoot leven. Nadat duidelijk is geworden 
dat de integrale herziening van de WWV niet op tijd gereed zou zijn om 
aan de implementatietermijn van de Derde Richtlijn te voldoen, bericht de 
staatssecretaris aan de Tweede Kamer de kwestie per 1 maart 1985, maar met 
terugwerkende kracht tot 23 december 1984, te regelen.

Zoals bij Waterpakt, vindt een belangenorganisatie dat dit te traag gaat, en wendt 
zich tot de rechter. De FNV vordert, namens enkele vrouwen, in kort geding een 
buitenwerkingstelling481 van het kostwinnersbeginsel per 22 december 1984. 
Wijnholt weigert dat, omdat buitenwerkingstelling overgangsrecht noodzakelijk 
maakt dat hij niet wil vaststellen als rechter. ‘Het is aan de wetgever om te 
bepalen welk overgangsrecht hier zal gelden.’482 De inzet van de FNV was dus niet 
primair de wijziging van de wet, maar het realiseren van een gelijke toegang 
tot de werkloosheidsuitkering. Wijnholt is het inhoudelijk met de eis eens, maar 
stuit bij het realiseren ervan op de grenzen van de rechtsvormende taak van de 
rechter. Van daaruit steekt hij over naar het wetgevingsbevel. 

Daarbij is relatief veel aandacht voor de verplichtingen die in dit geval op de 
wetgever rusten. Ter voorkoming van de vraag naar de directe werking van 
de Derde Richtlijn, neemt Wijnholt allereerst aan dat de norm uit de richtlijn 
dezelfde is als het nationale beginsel van gelijke behandeling en als artikel 
26 IVBPR. Het kostwinnersbeginsel uit de WWV is daarmee in strijd, en dat 
leidt tot onzekerheid. Op basis van de rechtszekerheid construeert Wijnholt 
een wetgevingsplicht: ‘de bestaande onzekerheid eist dat de Staat onverwijld 
overgaat tot aanpassing van de WWV aan het beginsel van gelijke behandeling.’ 
In de tweede plaats construeert Wijnholt een conformeringsplicht. Uit het 
nationale beginsel dat mannen en vrouwen gelijk moeten worden behandeld 

481 Deze figuur ontstond overigens nadat bij de president van de Haagse rechtbank een bevel tot intrekking  
 van de Prijzenbeschikking (een ministeriële regeling) was gevorderd. De president kon zich daar wat bij  
 voorstellen maar achtte het ‘voorshands te ver gaan’, waarna buiten werking stelling volgde. Pres. Rb. Den  
 Haag 7 november 1980, NJ 1980/606, LJN AC0017. De Hoge Raad heeft dat later geaccordeerd: HR 1 juli  
 1983, AB 1984/103, LJN AD5666 (Prijzenbeschikking Medisch specialisten). 
482 Pres. Rb. Den Haag 17 januari 1985, AB 1985/154, LJN AC8661.
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volgt een conformeringsplicht: ‘Deze norm houdt voor de Staat de verplichting 
in om de wettelijke bepalingen die strijdig zijn met het beginsel in te trekken.’ 

Ten aanzien van de toelaatbaarheid van het wetgevingsbevel overweegt Wijnholt 
dat de rechter ‘in het algemeen zich er van dient te onthouden op enigerlei 
wijze in het proces van wetgeving in te grijpen.’ Maar in zeer bijzondere 
omstandigheden acht hij het ‘rechtens geoorloofd en praktisch wenselijk’ om het 
af en toe toch te doen. De bijzonderheid van dit geval acht hij aanwezig omdat 
het gaat om een ‘grondbeginsel van ons recht’ en omdat de Staat een ‘zeer ruime 
termijn’ heeft laten verstrijken zonder daarvoor een bevredigende verklaring te 
geven. Ook hier dus weer de retoriek van het ultimum remedium. Aanvullend 
wijst Wijnholt nog op de verplichtingen van de rechter onder Europees recht, nu 
het immers om de implementatie van een Europese richtlijn gaat. Hij acht het 
‘hoogstwaarschijnlijk’ dat het Hof van Justitie schending van de verplichting 
zal constateren en een termijn zal stellen. ‘Een bevel van dezelfde strekking 
is te beschouwen als een spoedvariant van de maatregel van het Hof.’ Wijnholt 
doet precies het tegenovergestelde van wat de Hoge Raad later in Waterpakt zal 
doen. De Hoge Raad zal zich later afzijdig houden onder verwijzing naar wat het 
Hof van Justitie volgens hem ook niet kan, terwijl Wijnholt in de samenloop 
met en de aard van de Europese handhaving juist ruggensteun voor een eigen 
interventie ziet. 

De Staat wordt (uitvoerbaar bij voorraad) bevolen ‘de door de Staat beoogde 
wijziging te realiseren voor 1 maart 1985.’ Feitelijk bekrachtigt en versterkt 
Wijnholt de reeds door de staatssecretaris genoemde streefdatum. Als het hof 
in hoger beroep uitspraak doet, op 13 maart 1985483, is de termijn echter reeds 
verstreken en ligt er alleen nog maar een ingediend wetsvoorstel.484 Zou het hof 
het oordeel van Wijnholt volgen, dan zou meteen een van de meest complexe 
vraagstukken van het formele wetgevingsbevel op tafel kunnen komen: wat 
te doen met de formele wetgever die een door de rechter bevolen termijn 
niet haalt? Zo ver komt het bij het hof niet, omdat het vonnis van Wijnholt 
vernietigd wordt. Het hof corrigeert op twee punten: de schending van de 
wetgevingsplichten was gebaseerd op toetsing aan beginselen en dat verdraagt 
zich niet met artikel 120 Grondwet. En in de tweede plaats was het geven 
van een formeel wetgevingsbevel aan de formele wetgever ontoelaatbaar. Het 
hof gebruikt daarbij een aan het concept van de negatieve wetgever ontleend 
verschil tussen het blokkeren van onrechtmatige producten en het bevelend 
beëindigen van onrechtmatig nalaten. Aanvullend stelt het hof dat de Grondwet 
de voor het wetgevingsbevel benodigde bevoegdheid niet toekent. 

Het hof wikkelt de kwestie uiteindelijk af zoals het later in Waterpakt ook zal 
doen: via het Hof van Justitie en via de beloofde beterschap van de wetgever. 
Er worden prejudiciële vragen gesteld, waarna het Hof van Justitie na anderhalf 
jaar laat weten dat de Derde Richtlijn inderdaad rechtstreekse werking had op 

483 Hof Den Haag 13 maart 1985, NJ 1985/263, LJN AH0629 (WWV II).
484 Op 6 februari 1985, Kamerstukken II 1984/85, 18 1849, nr. 1-3.
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de gevraagde punten en kon worden ingeroepen om toepassing van iedere met 
die richtlijn strijdige situatie te beletten. Bij gebreke aan uitvoeringsregelingen 
hebben vrouwen per die datum recht op dezelfde behandeling als mannen.485 
Inmiddels heeft de wetgever het gewraakte onderdeel van de WWV dan al 
aangepast. De aanpassing haalde op 24 april 1985 het Staatsblad486 en werkte 
terug tot 23 december 1984. 

V.3.2.4	 Overige	bevelen
De door het hof gegeven motivering voor de afwijzing van het wetgevingsbevel 
is zo breed, dat die meer raakt. Als het onderscheid tussen de negatieve en 
de positieve wetgever strikt moet worden doorgevoerd, dan zou ook het bevel 
aan (uiteindelijk) het COTG hebben moeten worden afgewezen, in ruil voor het 
afwikkelen van schadeclaims van individuele huisartsen. Evenzeer sluit het 
argument dat de Grondwet niet voorziet in de vereiste bevoegdheid meer uit dan 
alleen het wetgevingsbevel. Van den Burg wijst in zijn annotatie bijvoorbeeld 
op het ontbreken van een grondslag onder de bevoegdheid een regeling buiten 
werking te stellen.487

Blijkens de latere jurisprudentie is het beslissende punt de betrokkenheid 
van de Staten-Generaal. Het Hof Den Haag beval de Staat nog wel om een 
circulaire van de hoofdinspecteur van de Gezondheidszorg aan te passen.488 En 
als de opvolger van Wijnholt later weigert de totstandkoming van een AMvB 
te bevelen omdat hij daarmee de Raad van State zou kunnen schofferen,489 
corrigeert het hof dat.490 De Raad van State zal immers ‘geen onrechtmatige 
wetgeving mogen bevorderen en zal derhalve, als de rechter in kort geding 
een bepaald stuk wetgeving onmiskenbaar onrechtmatig acht, in zijn adviezen 
daarmee rekening behoren te houden.’ Ook bevelen tot het aanpassen of nieuw 
vaststellen van een ministeriële regeling worden in de lagere rechtspraak voor 
mogelijk gehouden491 en ook gegeven. Soms expliciet met de motivering dat het 
niet om formele wetgeving gaat maar om lagere regelgeving: ‘dienaangaande is 
een bevel mogelijk.’492 

Het respect dat het parlement krijgt is niet altijd weggelegd voor lagere 
vertegenwoordigende lichamen. De Rechtbank Dordrecht constateerde dat een 
Woonverordening in strijd was met de Woonruimtewet 1947 en dat de gemeente 
met de vaststelling ervan een onrechtmatige daad heeft gepleegd, maar oordeelde 
dat het ‘binnen de beleidsvrijheid van de gemeente valt te beoordelen of en in 
hoeverre zij de Verordening zal intrekken.’ Daarmee ontkende de rechtbank dus 
het bestaan van de algemene conformeringsplicht. Maar in ruil daarvoor werd 

485 HvJ EG 4 december 1986, nr. 71/85, Jur. 1986, p. 03855, NJ 1987/846.
486 Stb. 1985/230.
487 F.H. van der Burg, annotatie bij Hof Den Haag 13 maart 1985, AB 1985/253, LJN AH0629 (WWV II).
488 Hof Den Haag 6 maart 1986, KG 1986/232, LJN H1152.
489 Pres. Rb. Den Haag 18 oktober 1990, AB 1991/86, LJN AH3298 (NOvA I).
490 Hof Den Haag 7 maart 1991, NJ 1992/40, LJN AB9700 (NOvA II).
491 Pres. Rb Den Haag 2 november 2000, KG 2000/234, LJN AA8043.
492 Pres. Rb. Den Haag 1 augustus 1997, KG 1997/273, LJN AH7267.
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de betrokken gemeente bevolen om de onverbindend geoordeelde bepalingen 
niet meer toe te passen en moest de gemeente dit op dezelfde wijze bekend 
maken als de bewuste verordening destijds bekend was gemaakt.493 Daarmee 
zijn, ondanks dat de gemeente volgens de Rechtbank Dordrecht niet verplicht 
is tot aanpassing van de verordening zelf, de belangen die daarmee gediend 
zouden zijn (rechtszekerheid ten aanzien van de verdere toepassing ervan en ten 
aanzien van de bekendheid van het geldende recht) wel gewaarborgd. Dat maakt 
van deze uitspraak van de Rechtbank Dordrecht een geval waarin de rechter tot 
op grote hoogte wel in staat was om effectieve rechtsbescherming te bieden 
zonder een formeel wetgevingsbevel te hoeven geven. 

De President van de Rechtbank Haarlem achtte het echter op zichzelf niet 
ongeoorloofd om de democratisch verkozen raad van de gemeente Haarlem 
eventueel te bevelen een verordening tot stand te brengen. Hij overweegt dat 
voor een wetgevingsbevel aan de gemeente ruimte moet zijn ‘wanneer vaststelling 
van de betreffende wetgeving voor een bepaalde datum onmiskenbaar door 
een hogere regeling wordt voorgeschreven en de inhoud van de vast te stellen 
wetgeving door deze regeling in voldoende mate geconcretiseerd is.’494 Dat is 
eigenlijk de klassieke gedachte van effectieve rechtsbescherming die in het 
voordeel van het wetgevingsbevel wordt uitgelegd. Inmiddels herkenbaar als 
de rechtsconceptie dat de rechter niet moet afwachten om daarna te kunnen 
vaststellen hoe groot de schade is, maar als het nog kan moet proberen bij te 
dragen aan het daadwerkelijk verwezenlijken van waar eiser recht op heeft. Wie 
ergens toe verplicht is, kan daartoe door de rechter veroordeeld worden, zoals 
artikel 3:296 BW zegt en de Hoge Raad in het Rijbewijs-arrest redeneerde. 

V.3.2.5	 Doctrine
De rechtsgeleerde literatuur voorafgaand aan Waterpakt was verdeeld. 
Tegenstanders groeperen zich rond het arrest van hof na het door Wijnholt 
gegeven wetgevingsbevel. Onder de voorstanders is de benadering van de 
President van de Rechtbank Haarlem een populaire verwijsplaats.495 

De meer principiële argumentaties zijn niet in alle gevallen even omstandig. 
Verkade houdt het kort en is om staatsrechtelijke redenen tegen een 
wetgevingsbevel omdat het wetgevingsinitiatief aan de wetgevende organen is 
voorbehouden en dat ook moet blijven.496 De buitenwerkingstelling is in zijn ogen 
het maximaal haalbare (of: ‘minimaal aangepaste’) wat een rechter kan doen. 
Van der Burg maakt er in zijn annotatie onder de WWV-uitspraak van het Hof Den 
Haag niet veel woorden aan vuil: ‘Dat de rechter geen opdrachten kan geven aan 

493 Rb. Dordrecht 28 juni 1981, NJ 1981/437, LJN AD6564.
494 Pres. Rb. Haarlem 10 oktober 1985, AB 1986/176, LJN AH0867 (Winkelsluitingstijden).
495 Bijvoorbeeld: Van Buuren 1987, p. 80 en Bok 1991, p. 174-178.
496 Verkade 1984, p. 565.
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de wetgevende macht lijkt mij juist. Hier ligt een duidelijke beperking van de 
rechtsmacht van de gewone rechter.’497 De meest inhoudelijke betwisting van het 
wetgevingsbevel komt van Flinterman, zoals ingebracht tijdens de beraadslaging 
op de jaarvergadering van de Nederlandse Juristenvereniging in 1987.498 Tegen 
de gedachte dat de rechter een verbod geeft aan een wetgever die nog wat 
moet ondernemen, formuleert Flinterman het bezwaar dat we meer vertrouwen 
moeten stellen in het democratisch proces en de rechter dus moet afwachten 
waar de discussie in de volksvertegenwoordiging toe leidt. Ten aanzien van het 
idee dat de rechter de wetgever zou bevelen wetgeving tot stand te brengen, 
formuleert Flinterman hetzelfde bezwaar. Daaraan voegt hij toe dat de vraag ‘of’ 
wetgeving tot stand moet komen misschien wel juridisch is, maar de vragen van 
het ‘wanneer’ en het ‘hoe’ de rechterlijke handhaving van de wetgevingsplichten 
doorgaans toch weer zo politiek maken dat de rechter zich er gewoon in het 
algemeen niet mee moet inlaten. Ten slotte formuleert Flinterman een wezenlijke 
vraag: ‘Wat is toch het voordeel daarvan [van een wetgevingsbevel, GB] voor 
de individuele burger of de rechtzoekende maatschappelijke groepering? Een 
rechterlijk verbod in deze context wekt slechts illusies en daaraan bestaat toch 
weinig behoefte.’ Hij waarschuwt voor de reputatieschade als gevolg van niet-
opgevolgde wetgevingsbevelen. Toch is hij niet onder alle omstandigheden tegen. 
Als de wetgevende kanalen echt verstopt raken, is een formeel wetgevingsbevel 
van de rechter denkbaar. Daarvan is, ondanks toenemend monisme in Nederland, 
volgens Flinterman (nog) geen sprake.
 
Aan de zijde van de voorstanders wordt ook niet altijd even uitgebreid 
beargumenteerd waarom een formeel wetgevingsbevel toelaatbaar is. Waar De 
Boer de mogelijkheden voor de rechter inventariseert om iets aan discriminerende 
overheidsregelingen te doen, komt het wetgevingsbevel voorbij als de op een 
na laatste mogelijkheid.499 Hij plaatst het na het buiten toepassing laten, het 
aanvullen van de wet (tot aan de grenzen van de rechtsvormende taak), het 
uitleggen van de wet, het voor recht verklaren dat de wet onrechtmatig is en 
het bevel tot handelen in strijd met de wet, maar nog voor de schadevergoeding 
wegens onrechtmatige wetgeving. Het bevel tot wetgeving verdedigt De Boer als 
iets wat ‘dogmatisch mogelijk moet zijn’.
 
Meer onderbouwde pleidooien voor de mogelijkheid van het wetgevingsbevel, 
in ieder geval tegen het categorisch uitsluiten ervan, komen van Van Buuren 
en Polak in hun preadviezen voor dezelfde NJV-vergadering als waar Flinterman 
intervenieerde. Na de interventie van Flinterman oordeelde Van Buuren dat 
een wetgevingsverbod aan een broedende kip inderdaad voorbarig is, maar ten 
aanzien van het wetgevingsbevel aan een stilzittende of trage wetgever sloot 
hij zich aan bij de benadering van de President van de Rechtbank Haarlem. Wel 
achtte hij het zorgvuldig om daarbij in kort geding de eis te stellen dat het 

497 F.H. van den Burg, annotatie bij Hof Den Haag 13 maart 1985, AB 1985/253, LJN AH0629. In zijn  
 annotatie onder de uitspraak van de President van de Rechtbank Haarlem neemt Van der Burg overigens  
 een ruimer standpunt in ten aanzien van materiële wetgeving niet zijnde een wet in formele zin:  
 F.H. van den Burg, annotatie bij Pres. Rb. Haarlem 10 oktober 1985, AB 1986/176, LJN AH0867.
498 Handelingen 1987 der Nederlandse Juristen-Vereniging deel 2, Zwolle: Tjeenk Willink 1987, p. 29-31.
499 De Boer 1985, p. 84-87.
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onderliggende onrechtmatigheidsoordeel ‘onmiskenbaar’ is.500 In het verlengde 
daarvan oordeelde Van Buuren het in een bodemprocedure niet uitgesloten dat 
een bevel tot intrekking van een regeling gegeven werd, waar in kort geding 
een buitenwerkingstelling het maximaal haalbare zou zijn geweest.501 Polak 
gaat nog een stapje verder. Hij redeneert vanuit het Rijbewijs-arrest en het 
Pocketbooks II-arrest. Zoals er van een gebonden beschikking sprake kan zijn, zo 
kan er gebonden regelgeving zijn. Er is daarmee geen sprake van een ‘boven de 
wetgever’ stellen of ‘op het terrein van de wetgever komen’.502 In het geval van 
gebonden regelgeving moet de rechter in beginsel de mogelijkheden hebben die 
hem bij de gebonden beschikking ook ten dienste staan. Dat betekent dat ook 
een verbod om een wet verder tot stand te brengen niet principieel uitgesloten 
moet worden. 

Hoewel de vertrekpunten verschillend zijn, komen de betogen onder de streep 
dicht bij elkaar. Flinterman keert zich in algemene zin tegen het wetgevingsbevel, 
maar blijft dat niet volhouden tegenover het idee van de volstrekt verstopte 
politieke kanalen. Polak meent dat in beginsel de rechter gewoon het recht moet 
handhaven zoals hij andere onrechtmatige daden tegen gaat, maar stelt zich een 
wetgevingsbevel in de praktijk ook alleen in een extreem geval voor. Bevelen 
dat een lopende wetgevingsprocedure moet stoppen, is bij Polak alleen dan aan 
de orde wanneer de situatie zo extreem is dat de parlementaire discussie een 
wassen neus genoemd kan worden.503 Dat verschilt niet zo veel van de verstopte 
politieke kanalen van Flinterman. 

V.3.2.6	 Conclusie
De argumenten die de Hoge Raad gebruikt in Waterpakt werden al gebruikt in 
de lagere jurisprudentie om vorderingen af te wijzen waarmee de rechter in een 
lopend wetgevingsproces zou interveniëren. Voor Waterpakt lag er dus al wel een 
grens, zij het iets ‘verder’. Over het bevelen in een nog niet gestarte of te traag 
verlopende procedure denken de lagere rechters verdeeld. Wijnholt is op dit punt 
de eerste die voor de hoofdprijs ging: hij koppelde een dwangsom aan een formeel 
wetgevingsbevel en gaf ook een bevel in de richting van de formele wetgever. 
Het eerste werd door het hof geaccepteerd, het tweede ging te ver. In de lagere 
jurisprudentie ontwikkelde zich de lijn dat lagere regelgevers in beginsel wel en 
de formele wetgever niet bevolen kon worden regels vast te stellen. De doctrine 
was verdeeld, en liet voor- en tegenstanders van wetgevingsbevelen zien. Voor 
zover dat mogelijk is om te stellen, is de algemene teneur evenwel in het voordeel 
van (de mogelijkheid van) wetgevingsbevelen. Hoewel iedere voorstander zich 
haast om op te merken dat andere criteria uit het onrechtmatige daadsrecht en 
een terughoudende opstelling van de rechter de daadwerkelijke inzet van een 
dergelijk bevel tot extreme situaties moeten beperken. 

500 Van Buuren 1987, p. 80.
501 Van Buuren 1987, p. 81.
502 Handelingen 1987 der Nederlandse Juristen-Vereniging deel 2, Zwolle: Tjeenk Willink 1987, p. 61.
503 Polak 1987b, p. 168.
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De casus van het kostwinnersbeginsel is tot op redelijk grote hoogte vergelijkbaar 
met de casus van Waterpakt. In beide gevallen wordt de rechter geconfronteerd 
met een wetgever die niet op tijd aan de verplichtingen uit een EU-richtlijn 
voldoet. In beide gevallen pakt de eerste rechter door, en houdt het hof de 
boot af. Dat het Hof Den Haag geen bevelen in de richting van de formele 
wetgever accepteerde, was dus al bekend. Dat bevelen echter zo principieel 
moeten worden afgewezen als de Hoge Raad doet, niet. De vraag is dan ook of 
Waterpakt de eenmalige terugtrekking uit een politiek complex dossier is, of 
het begin van een nieuwe lijn die een einde maakt aan de praktijk in de lagere 
jurisprudentie. Dat is de kwestie van de follow up van Waterpakt. 

V.3.3	 De	redenering	uit	Waterpakt	nadien
De dragende overwegingen van Waterpakt zijn ruim en fundamenteel. Dat 
had snel verder strekkende gevolgen dan voor de rechtsverhouding waarin ze 
gegeven waren. Ten tijde van Waterpakt had de rechtbank juist het in hoofdstuk 
II beschreven formele bevel gegeven om bij AMvB een minimumloon voor 
jeugdigen in te voeren.504 Het soort bevel dat in de lagere jurisprudentie wel 
vaker voorkwam. Het bevel was uitvoerbaar bij voorraad, maar na het wijzen van 
Waterpakt schorst het hof in een incident in de procedure de ten uitvoer legging 
van het vonnis.505 Partijen moeten eerst reageren op toelaatbaarheid van een 
bevel een AMvB tot stand te brengen in het licht van Waterpakt. 

De Hoge Raad heeft aan zijn bezwaren vastgehouden in provinciale verhoudingen 
en in de context van het gewone internationale recht, waar geen Commissie 
een inbreukprocedure bij een Hof van Justitie kan starten (paragraaf V.3.3.1). 
In de lagere jurisprudentie zijn de teugels nog verder aangetrokken (paragraaf 
V.3.3.2) maar de doctrine is niet overtuigd (V.3.3.3). Paragraaf V.3.3.4 trekt een 
conclusie. 

V.3.3.1	 Latere	arresten
De Stichting De Faunabescherming meende dat de Provincie Friesland te ruim 
gebruik maakte van de Flora- en Faunawet, althans, er werd door de provinciale 
vrijstellingsverordening meer doden en verontrusten van vogels toegestaan 
dan de bedoeling was van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen. De 
Faunabescherming vorderde in kort geding een bevel jegens de provincie om 
de vrijstellingsverordening in te trekken, te bekrachtigen met een dwangsom 
van 100.000 euro per dag. Een formeel wetgevingsbevel is – meer nog dan 
bij Waterpakt – de enige effectieve voorziening die de Faunabescherming kan 
eisen.506 Verklaringen voor recht kunnen in kort geding niet gevorderd worden 
en de wel te eisen buitenwerkingstelling biedt geen uitkomst. Althans, in de 
woorden van het Arbeidskostenforfait, het baat de belanghebbenden niet. Immers, 
een bevel om jegens eisers niet op te treden op basis van de buiten werking 
gestelde regeling is niet wat de Faunabescherming wil. Het is de bedoeling dat 
jegens anderen een vrijstelling van een verbod buiten werking wordt gesteld 

504 Rb. Den Haag 11 december 2002, JAR 2003/10, LJN AF1787.
505 Hof Den Haag 8 januari 2004, Gst. 2004/149, LJN AO9246.
506 Vergelijk de conclusie van de advocaat-generaal onder 3.6. 
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en – in het verlengde daarvan – wordt opgetreden. Een buitenwerkingstelling 
heeft nu juist niet het gevolg dat een regeling wordt ‘gewijzigd of ingetrokken’ 
zoals de Hoge Raad nog in Waterpakt overwoog.507 In situaties als deze zou een 
bevoegdheid tot het schorsen van de vrijstellingsverordening de aangewezen 
bevoegdheid met de vereiste erga omnes effecten zijn, maar daarover beschikt 
de civiele rechter niet. Het formele wetgevingsbevel is hier dan eigenlijk de 
enige uitspraakbevoegdheid die past bij een eventuele wens om een voorziening 
te treffen tegen een dergelijke onrechtmatigheid. Tegelijkertijd is het een zaak 
waarin de belangen van derden bijzonder duidelijk op tafel liggen: zij zijn niet 
zozeer degenen die te maken zullen krijgen met neveneffecten die mogelijk nu 
nog niet duidelijk zijn, maar dat zij daarmee te maken zullen krijgen is juist de 
inzet van het geschil. 

De voorzieningenrechter en in hoger beroep het hof menen dat de 
vrijstellingsverordening niet of onvoldoende onrechtmatig is. Daarbij weigert het 
hof ook op principiële gronden (het democratisch bestel van een provincie en de 
staatsrechtelijke ordening in het algemeen) om een formeel wetgevingsbevel aan 
Provinciale Staten te geven. Tegen dit standpunt formuleert de Faunabescherming 
een cassatiemiddel, onder andere met de stelling dat Waterpakt over formele 
wetgeving ging en hier alleen materiële wetgeving van een decentrale overheid 
aan de orde is. Bij Waterpakt ging het bovendien om het vaststellen van nieuwe 
regels terwijl het hier om het intrekken van onrechtmatige gaat. In lagere 
jurisprudentie werd een dergelijk bevel wel mogelijk geacht.

De Hoge Raad508 herhaalt letterlijk de relevante overwegingen uit Waterpakt. 
Daarmee is duidelijk dat wat voor de formele wetgever geldt, ook opgaat voor 
Provinciale Staten. Tevens stelt de Hoge Raad een bevel tot het intrekken van 
een onrechtmatige regeling gelijk met een bevel tot het vaststellen van een 
nieuwe regeling. In het licht van de negative Gesetzgeber betekent dit dat 
de Hoge Raad zich nog verder terugtrekt en de grens legt bij alles waar een 
wetgever aan te pas moet komen. Verder constateert de Hoge Raad in dit geval 
een ‘belangenafweging die is voorbehouden aan de gekozen vertegenwoordigers 
in provinciale staten.’ Deze verwijzing naar de verkozen volksvertegenwoordigers 
is preciezer en formeler dan de ‘politieke besluitvorming’ waar de Hoge Raad in 
Waterpakt ruimte voor vroeg. Overigens ziet de Hoge Raad in deze zaak geen 
reden om zich, ondanks de onmogelijkheid een bevel te geven, over de inhoud 
van de zaak uit te laten. De volgorde van de cassatiemiddelen gaf daar ook 
geen aanleiding voor. De advocaat-generaal had er evenwel geen moeite mee 
de bespreking van de middelen om te draaien en eerst te constateren dat er 
inhoudelijk een gegrond doch vergeefs cassatiemiddel was voorgesteld. De Hoge 
Raad onthoudt zich van een dergelijk signaal aan de Staten van Friesland. 

507 Zie r.o. 3.5 van het arrest. Zie verder de moeilijkheden waar de Amsterdamse voorzieningen- 
 rechter in verzeild raakte toen deze onrechtmatig gebruik van de toerismebepaling via de  
 buitenwerkingstelling wilde tegengaan. G. Boogaard, ‘Een carrousel van conformeren - Over de  
 toerismebepaling uit de Winkeltijdenwet’, AA 2012, p. 573-581.
508 HR 1 oktober 2004, NJ 2004/679, LJN AO8913 (De Faunabescherming/ Fryslân).
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In de later uitgebreider te bespreken SGP-casus houdt de Hoge Raad eveneens 
vast aan zijn weigering een formeel wetgevingsbevel te geven.509 Daarmee 
is duidelijk dat wetgevingsbevelen ook uitgesloten zijn, wanneer er niet kan 
worden verwezen naar de mogelijkheden onder het Unierecht en van het Hof 
van Justitie. Andersom blijkt ook dat het geen verschil maakt dat in casu sprake 
was van een schending van het Vrouwenverdrag en van het IVBPR die het met 
aanmerkelijk minder effectieve ‘eigen’ toezichtmechanismen moeten stellen, en 
daarmee de nationale rechter in een bijzondere verantwoordelijkheid plaatsen: 
de Hoge Raad geeft principieel geen formele wetgevingsbevelen.510 

Wel houdt de Hoge Raad het in het SGP-arrest voor mogelijk ‘dat de rechter 
uitspreekt dat de wijze waarop de SGP bij de kandidaatstelling voor algemeen 
vertegenwoordigende organen haar opvatting in de praktijk brengt, niet 
kan worden aanvaard.’511 De Staat schendt daarmee, naar het oordeel van de 
Hoge Raad, artikel 7 van het Vrouwenverdrag. Het is duidelijk dat het op de 
weg van de formele wetgever ligt om maatregelen te treffen. Daarmee is de 
uitspraak van de Hoge Raad dat het onaanvaardbaar is om de handelwijze van 
de SGP te accepteren toch een antwoord op de vraag of de wet tot stand moet 
komen, zoals die door het Waterpakt-arrest gereserveerd werd voor de ‘politieke 
besluitvorming’. Kennelijk maakt de Hoge Raad hier verschil tussen het formeel 
bevelend geven van het antwoord, en het enkele uitspreken van het antwoord 
op de vraag of een wet tot stand moet worden gebracht. Dat is de redenering 
van het materiële wetgevingsbevel. Ik kom daar in hoofdstuk VI uitgebreid op 
terug. 

V.3.3.2	 Lagere	rechtspraak
De Hoge Raad heeft zijn redenering uit Waterpakt volgehouden en op andere 
casus toegepast. Dat is duidelijk overgekomen in de lagere jurisprudentie. In de 
eerste plaats klopt men bij de Rechtbank en het Hof Den Haag inmiddels vergeefs 
aan voor een bevel en voor alles wat daar op neerkomt.512 Het Hof Den Haag is 
teruggekomen op zijn oordeel dat de regelstellende bevoegdheid van de regering 
wel voorwerp kan zijn van een rechterlijk bevel. Het bevel om de AMvB met een 
jeugdminimumloon tot stand te brengen wordt vernietigd. Hoewel de bewuste 
regelgeving geen medewerking van de Staten-Generaal of van Provinciale Staten 
vereist, en in die zin minder politiek is, blijven ‘de bezwaren die kleven aan een 
bevel van de rechter een algemeen verbindend voorschrift tot stand te brengen 
van dien aard dat de rechter daartoe niet bevoegd moet worden geacht.’513 Dan 
heeft het hof het oog op de ‘afweging van vele belangen’ bij het tot stand 
brengen van een voorschrift, terwijl bij de rechter slechts een beperkt deel 
daarvan voorligt. Bovendien, zo herhaalt het hof wat het in de casus Waterpakt 
ook stelde: de materiële wetgeving is in dit geval ten nauwste verbonden met de 
formele wetgeving waarop zij berust. Dat betekent echter niet dat er wel ruimte 
zou bestaan een zelfstandige AMvB te bevelen. Inmiddels wijst het hof een bevel 
om een AMvB te laten wijzigen af met de enkele stelling dat het de rechter niet 

509 HR 9 april 2010, NJ 2010/388, LJN BK4547.
510 Zie r.o. 4.6.2 van het arrest.
511 Zie r.o. 4.5.5 van het arrest. 
512 Hof Den Haag 5 juni 2008, LJN BD6256; Rb. Den Haag 21 december 2005, LJN AU8406.
513 Hof Den Haag 24 maart 2005, JAR 2005/98, LJN AT3175, r.o. 2.2.
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vrijstaat de Staat te gelasten wetgeving tot stand te brengen ‘hetzij in formele, 
hetzij in materiële zin.’514 In lijn daarmee is de regelstellende bevoegdheid 
van de minister eveneens veilig voor een bevel van het Hof Den Haag.515 Ook 
daarmee zijn de belangen van derden gemoeid, terwijl ze niet betrokken zijn bij 
de procedure waarin het bevel gevraagd en gegeven zou worden. Voor het Hof 
Den Haag zijn de belangen van derden dus al voldoende afwijzingsgrond voor 
een formeel bevel. Of de Hoge Raad ook van mening is dat bestuurswetgeving 
niet bevolen kan worden, is nog geen uitgemaakte zaak. Wel ligt het voor de 
hand dat de Hoge Raad zich in geen enkel initiatief tot regelgeving wil mengen 
met een bevelend dictum. 

Een kip het broeden verder beletten deed de rechter ook voor Waterpakt al niet. 
Nadien wijst hij dergelijke vorderingen af met de letterlijke formuleringen van 
Waterpakt, zoals toen het Kamerlid Wilders (PVV) de verdere behandeling van de 
goedkeuring van het ESM-verdrag tot na de verkiezingen van 12 september 2012 
wilde laten uitstellen.516 In het algemeen zijn de overwegingen van Waterpakt aan 
een gestage opmars bezig in de jurisprudentie. Zelfs zo, dat ze soms meer gaan 
betekenen dan oorspronkelijk bedoeld. Het lijkt alsof gebeurt waar Kortmann 
in zijn noot onder Faunabescherming voor waarschuwde: de overwegingen zijn 
zo fundamenteel en verstrekkend geformuleerd dat zij zich in potentie tegen 
heel wat rechtsbescherming kunnen keren.517 Een voorbeeld is de Rechtbank 
Amsterdam die weigert artikel 53a lid 2 WWB buiten werking te stellen. Daarvoor 
citeert hij uitgebreid uit Waterpakt om te concluderen: ‘een vordering die een 
algemene strekking heeft’, zoals de voorliggende, ‘gaat de taak van de rechter in 
het Nederlandse staatsbestel te buiten.’518 Dan lijkt het alsof de hele figuur van 
de buitenwerkingstelling niet meer tot de mogelijkheden behoort na Waterpakt. 
Dat was niet de bedoeling van de Hoge Raad. Evenzeer gaat het Hof Amsterdam 
wel erg ver als het de Waterpakt-retoriek over de ‘evenzeer op de Grondwet 
berustende verdeling van bevoegdheden over de verschillende staatsorganen’ 
gebruikt om te concluderen dat aan de burgerlijke rechter in zijn algemeenheid 
geen oordeel toekomt omtrent de onrechtmatigheid van het niet uitvaardigen 
door de wetgever van een wet in formele zin.519 Daarmee zou het Trias-arrest 
achterhaald zijn, en dat lijkt mij niet de bedoeling. Ook niet van de Hoge Raad 
overigens, zoals blijkt uit het SGP-arrest. 

V.3.3.3	 Doctrine
Zoals de lagere rechtspraak zich verenigd heeft in het afwijzen van alles waar 
de combinatie ‘bevel’ en ‘regelgeving’ in voorkomt, zo heeft de doctrine zich 
inmiddels grotendeels verenigd in een afwijzing van Waterpakt. Grootste steen 
des aanstoots is het niet ontkennen van de verplichting wetgeving tot stand 

514 Hof Den Haag 27 maart 2012, LJN BV9880, r.o. 3.17.
515 Rb. Den Haag 28 maart 2012, LJN BW3098, waarin de rechtbank weigert te bevelen een ministeriële  
 regeling aan te passen omdat dat ‘een wet in materiële zin, een resultante van politieke besluitvorm- 
 ing’ is (r.o. 5.4); Hof Den Haag (KG 06/379) waarin het hof weigert de minister een bevel te geven van  
 zijn bevoegdheid onder 53a Wwb gebruik te maken.
516 Rb. Den Haag 1 juni 2012, JB 2012/174, LJN BW7242.
517 C.J.A.M. Kortmann, annotatie bij Hoge Raad 1 oktober 2004, LJN AO8913 (De Faunabescherming/ Fryslân),  
 AA 2005, p. 80-82.
518 Rb. Amsterdam 27 mei 2008, LJN BK6619, r.o. 4.10. 
519 Hof Amsterdam 25 oktober 2007, NJF 2007/523, LJN BB6504, r.o. 4.8.4. Vgl. Rb. Den Haag 11 juli 2012,  
 NJ 2012/579, LJN BX0977, waarin de Waterpakt-overwegingen gebruikt worden om een terughoudende  
 toetsing te motiveren. 
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te brengen, onder een gelijktijdige afwijzing van het formele wetgevingsbevel 
met het argument dat ook ‘de vraag of’ een wet tot stand moet worden gebracht 
het voorwerp van politieke besluitvorming is en moet blijven. ‘Fundamenteel 
onjuist’ oordeelde Backes, omdat de rechter de wetgever hier een vrijheid laat 
die helemaal niet bestaat. ‘De nationale wetgever is slechts uitvoerder en heeft 
inhoudelijk niets meer te beslissen.’520 Waterpakt ‘gaat toch wel erg ver,’ aldus 
Polak. De rechter moet discretie van andere staatsmachten respecteren. ‘Maar 
die discretie is er niet bij de vraag of er een wet in formele zin tot stand 
moet komen in een situatie dat een Europese richtlijn dat dicteert (en daar 
moest in cassatie van worden uitgegaan!)’521 Inhoudelijk houdt Polak vast 
aan zijn op rechtsbescherming geënte positie waarin de mogelijkheid van het 
wetgevingsbevel als een uitzonderlijk middel voor uitzonderlijke omstandigheden 
beschikbaar moet blijven.522 De belangen van derden worden immers ‘in wezen’ 
ook door een buitenwerkingstelling geraakt, en bij heel wat rechtsbescherming 
tegen bestuursoptreden zijn eveneens belangen van derden betrokken zonder 
dat de rechter om die reden nalaat bescherming te verlenen. Bok, verdediger van 
de lijn van de President van de Rechtbank Haarlem, heeft zich evenmin door de 
argumenten uit Waterpakt laten overtuigen. ‘Ook ik ben van mening,’ schrijft hij, 
‘dat de rechter niet mag treden in het politieke besluitvormingsproces van de 
formele wetgever. De Hoge Raad miskent echter, dat in sommige gevallen – met 
name: bij de implementatie van EG-recht – van de besluitvormingsvrijheid van de 
wetgever niet veel overblijft, althans wat betreft de vraag of wetgeving tot stand 
moeten woorden gebracht en eventueel ook: voor welke datum.’523 De Hoge Raad 
laat hier ten diepste, zo luidt de kritiek, welbewust de vrijheid om onrechtmatig 
te handelen. De rode draad in deze reacties is dat de Hoge Raad ten onrechte 
de Trias Politica heeft ingezet. Schutgens stelt een andere benadering voor: de 
zogenaamde materiële Trias-conceptie. Het probleem zit niet in de rechter die 
een bevel geeft, maar eventueel in een rechter die te snel tot een schending 
van een wetgevingsplicht concludeert. ‘Glasheldere wetgevingsplichten’ zijn 
zeldzaam, en alles wat de Hoge Raad in Waterpakt aanvoert is reden om dat 
zo te houden. Maar als ze zich voordoen moet de rechtsbescherming voorrang 
hebben.524 Daar waar alle belangen van derden reeds elders (meer of minder 
democratisch gelegitimeerd) zijn afgewogen, valt niet meer in te zien dat 
de rechter nog iets meer of anders zou moeten meewegen dat niet reeds is 
meegewogen door degene die bevoegd is om een wetgevingsplicht te creëren. 

Hoewel kritische reacties getalsmatig de overhand hebben, is de weigering 
om wetgeving te bevelen ook verdedigd. In hoofdzaak langs twee lijnen. In 
de eerste plaats door te betwisten dat wetgevingsplichten er in de praktijk 

520 Ch. Backes, annotatie bij HR 21 maart 2003, AB 2004/39, LJN AE8462. Vgl. T. Koopmans, annotatie bij  
 HR 21 maart 2003, NJ 2003/691, LJN AE8462.
521 Polak 2004, p. 171.
522 Polak 2004, p. 175. 
523 Bok 2006, p. 111.
524 Schutgens 2009, p. 254-259.
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ooit glashelder bijliggen. Meijer en Wissink menen dat er altijd nog wel wat te 
kiezen valt, al was het maar wetstechnisch.525 Besselink meent, vergelijkbaar 
met wat Flinterman eerder opmerkte, dat ‘pure rechtsoordelen’, zoals de 
dwingende conclusie dat er sprake is van een schending van een glasheldere 
wetgevingsplicht, alleen in de theorie van Kelsen bestaan. Meer specifiek meent 
Besselink dat het in de casus van Waterpakt inhoudelijk nog geen uitgemaakte 
zaak was dat er wetgeving tot stand moest worden gebracht.526 Dat onderbouwt 
hij met een serie uitspraken van het Hof van Justitie waarin dit de vrijheid van 
de lidstaten onder de Nitraatrichtlijn benadrukte. In de inbreukprocedure over 
de Nitraatrichtlijn verdedigde Nederland zich ook inhoudelijk. 

De tweede verdediging van Waterpakt is een wezenlijk andere, namelijk een 
institutionele. Hij begint bij Bunschotens pleidooi om het wetgevingsbevel niet 
volledig af te wikkelen via de vraag of de betrokken regelsteller discretionaire 
ruimte heeft bij het beantwoorden van de vraag of een wet tot stand moet 
worden gebracht. Er blijven immers, ook bij glasheldere wetgevingsplichten, 
bezwaren bestaan: ‘het wezenlijke karakter van de functie van wetgeving’ en 
‘de wortels van de rechtsstaat’. Het eerste zou met een wetgevingsbevel worden 
verloochend, en aan de tweede zou worden geknaagd.527 In een vergelijkbare 
benadering noemt Besselink wetgevingsbevelen in abstracto een vorm van 
onderwerping van de wetgever.528 Dit soort institutionele bezwaren geldt ook als 
de wetgevingsplicht glashelder is, of het rechtsoordeel puur is. 

Bunschoten is overigens geen volstrekte tegenstander van het wetgevingsbevel, 
maar hij zoekt de grondslag daarvoor niet in afwezigheid van discretionaire 
ruimte bij de regelgever maar in decentrale verhoudingen. Waar een decentrale 
wetgever in medebewind wordt geroepen algemeen verbindende voorschriften 
vast te stellen, is een wetgevingsbevel voorstelbaar. Een gemeentelijke 
regelgever die zijn verplichtingen niet nakomt, kan immers ook al het voorwerp 
worden van bestuurlijk toezicht. De Hoge Raad is Bunschoten niet gevolgd in 
deze genuanceerde institutionele benadering. Althans, in Faunabeheer speelt de 
omstandigheid dat het daar om medebewind ging geen enkele kenbare rol. 

V.3.3.4	 Conclusie
Na Waterpakt heeft de Hoge Raad zijn afwijzende koers doorgezet. Niet alleen de 
formele wetgever kan niets bevolen worden, ook andere vertegenwoordigende 
lichamen mogen in hun wetgevende functie niet gecommandeerd worden. Of 
het daarbij gaat om een bevel een regeling tot stand te brengen, of een bevel 
een regeling in te trekken, is niet relevant. Evenmin was beslissend dat het in 
Waterpakt om een zaak van Unierecht ging. Ook daar waar niet doorverwezen 
kan worden naar Europese handhavingsmechanismen, maar waar artikel 2 IVBPR 

525 Meijer & Wissink 2007. Dat miskent echter de mogelijkheid om een formeel bevel te geven waarin de  
 rechter deze keuzes niet zelf maakt, maar enkel beveelt dat ze gemaakt worden. Besselink 2004a, p. 236,  
 zou een dergelijk leeg bevel zinloos vinden. 
526 Besselink 2004a, p. 235-236. Polak (2004, p. 173 noot 11) vraagt zich af of Besselink hiermee miskent  
 dat in cassatie moest worden uitgegaan van een geschonden wetgevingsplicht. Uit het vervolg van het  
 artikel van Besselink valt op te maken dat hij zich dat wel degelijk realiseerde.
527 Bunschoten 2004 p. 522.
528 Besselink 2004a, p. 234.
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eerder een bijzondere verantwoordelijkheid bij de nationale rechter legt, behoort 
een formeel bevel niet tot de mogelijkheden. Of een bevel ook is uitgesloten in de 
richting van minder direct democratisch gelegitimeerde ambten met regelgevende 
bevoegdheden is nog geen door de Hoge Raad expliciet uitgemaakte zaak. De 
lagere jurisprudentie is er al wel uit, en wijst dat soort bevelen over de hele 
linie af wegens de ook aan bestuurswetgeving verbonden gevolgen voor derden. 
Vermoedelijk voorspellen de lagere rechters de jurisprudentie van de Hoge Raad 
daarmee correct, gezien het gewicht dat de Hoge Raad eerder toekende aan de 
belangen van derden. 

In de staatsrechtelijke doctrine is de koers van de Hoge Raad met weinig 
instemming ontvangen. Het voornaamste punt van kritiek is de categorische 
uitsluiting van het wetgevingsbevel, terwijl er juist bij Waterpakt in cassatie 
van moest worden uitgegaan dat sprake was van een schending van een 
wetgevingsplicht. In die gevallen nog spreken van enige vrijheid voor de 
wetgever, zoals de Hoge Raad doet, heeft tot veel dogmatisch onbegrip geleid. 
Ook vanuit de hoek waarin het Unierecht wordt beoefend is de nodige kritiek 
gekomen uit op de handelwijze van de Hoge Raad. Voor een deel valt die samen 
met de nationale kritiek. De ruimte die de Hoge Raad de wetgever wil laten 
bestaat naar Europees recht niet.529 Daarnaast is een aantal specifieke Europese 
argumenten ingebracht. De bespreking daarvan is een kwestie apart. 

V.3.4	 De	Unierechtelijke	dimensie
Wat het Unierecht betreft, zijn in dit verband twee deelvragen van belang. Heeft 
de Hoge Raad van voldoende Unietrouw blijk gegeven, of had hij wel moeten 
bevelen, desnoods met het Unierecht als grondslag voor de bevoegdheid? Dat 
is het onderwerp van de paragrafen V.3.4.1-V.3.4.5. Ten tweede: heeft de Hoge 
Raad gelijk als hij aan het einde van de motivering van het Waterpakt-arrest stelt 
dat het Hof van Justitie zelf ook geen wetgevingsbevel kan geven? Daarover 
gaan de paragrafen V.3.4.6 en V.3.4.7. Afgesloten wordt met een conclusie in 
paragraaf V.3.4.8. 

V.3.4.1	 De	Europese	rol	van	de	Hoge	Raad
In de Waterpakt-casus ontleende de rechtbank aan het Unierecht een extra 
argument voor het wetgevingsbevel. De rechtbank legde aan haar vonnis 
niet alleen de rechtsbescherming in het algemeen maar ook het nuttig effect 
van de Nitraatrichtlijn ten grondslag. De administratieve inleiding van een 
inbreukprocedure door de Europese Commissie was voor de rechtbank geen reden 
om af te wachten. Volgens Van Ooik en Prechal was dat terecht. Althans, van de 
latere verwijzing naar de Europese infractieprocedure menen zij dat die ‘geenszins 
op zijn plek’ is en dat hof en Hoge Raad daarmee ‘miskennen dat de Nederlandse 
rechter zelf een rol zou moeten spelen.’530 De Hoge Raad, of de nationale rechter 
in het algemeen, had dat inderdaad kunnen doen. Rechters beschikken immers 
over een nationaal en een Europees mandaat. In het Waterpakt-arrest kiest de 
Hoge Raad nadrukkelijk voor een rol als nationale instantie en niet voor een rol 
als Europese rechter.531 Vooral uit de opmerking van de Hoge Raad dat de Staat 

529 Van Ooik & Prechal 2004, p. 23; Meijer 2007, p. 192-193.
530 Van Ooik & Prechal 2004, p. 24, noot 83.
531 Meijer & Wissink 2007, nr. 14.
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de vrijheid moet hebben om het op een inbreukprocedure aan te laten komen, 
blijkt die principieel nationale oriëntatie. 

Ook als nationale rechter moet de Hoge Raad evenwel oordelen over de vraag of 
het Europese recht in dit geval tot het geven van een wetgevingsbevel verplicht. 
Of de Hoge Raad daar een juist oordeel over velde, is voorwerp van discussie. 
Voor zover ik kan overzien, heeft het Hof van Justitie zich nog niet rechtstreeks 
uitgelaten over een casus zoals die bij de Hoge Raad in Waterpakt voorlag. 
Volgens velen hadden prejudiciële vragen onder andere daarom voor de hand 
gelegen.532 De Hoge Raad meende kennelijk dat sprake was van een zogenaamde 
acte clair: prejudiciële vragen naar de bekende weg.533 

Als de Hoge Raad had gemeend dat een wetgevingsbevel naar nationaal recht 
niet helemaal uitgesloten was – zoals door velen bepleit – zou de vraag naar de 
werking van het zogenaamde assimilatiebeginsel534 zijn gerezen. Dat beginsel 
schrijft voor dat een zuiver nationale wetgevingsplicht niet gunstiger mag worden 
behandeld dan een Europese, bijvoorbeeld door nationale wetgevingsplichten 
wel met een rechterlijk bevel te versterken en richtlijn niet.535 Probleem wordt 
dan wat als de relevante nationale vergelijkingsmaatstaf moet gelden. De 
mogelijkheid om een gemeenteraad te bevelen planregels vast te stellen? Hoe dan 
ook, de voorstanders van een beperkte bevoegdheid voor het wetgevingsbevel 
zullen de mogelijkheid onder ogen moeten zien dat het Hof van Justitie via het 
assimilatiebeginsel een breder toepassingsbereik creëert dan deze voorstanders 
misschien zelf voor ogen staat. Of het Hof zich daarbij zal laten overtuigen dat 
een richtlijn onvoldoende glashelder is, blijft de vraag. 

Doordat de Hoge Raad geen nationale grondslag voor een wetgevingsbevel 
ziet, gaat het om de vraag of het Europese recht wel een bevoegdheid of een 
verplichting bevat om de implementatie te bevelen. Volstrekt uitgesloten is dat 
niet. De uitgangspunten zijn dat het Unierecht rechtstreeks werkt536, ‘uit eigen 
hoofde’ voorrang heeft537 en aanspraak kan maken op loyale medewerking van 
organen van de lidstaten538, waaronder de rechter. Er bestaat wel een beginsel 
van procedurele autonomie, maar nationale bepalingen mogen de uitoefening 
van het gemeenschapsrecht niet onmogelijk of uiterst moeilijk maken.539 En 
meer nog: er geldt een Europees beginsel van effectieve rechtsbescherming dat 
eigen eisen stelt.540 Op grond van dat beginsel is de nationale rechter verplicht 
allerhande begrenzingen achterwege te laten, ook als die van constitutionele 
aard zijn. Bijvoorbeeld de regel dat een Engelse rechter een Act of Parliament 

532 Ch. Backes, in zijn annotatie bij HR 21 maart 2003, AB 2004/39, LJN AE8462; T. Koopmans, in zijn  
 annotatie bij HR 21 maart 2003, NJ 2003/691, LJN AE8462; M. de Jong, in haar annotatie bij HR 21 maart  
 2003, JB 2003/120, LJN AE8462; Meijer & Wissink 2007. Zie verder Bunschoten 2004, p. 516; Van Ooik &  
 Prechal 2004, p. 24; Meijer 2007, p. 195.
533 Kapteyn 2008, p. 495-499; Van Harten 2011, p. 153-167.
534 Of het ‘gelijkwaardigheidsbeginsel’ of ‘non-discriminatiebeginsel’. 
535 HvJ EG 16 december 1976, nr. C-33/76, Jur. 1976, p. 1989 (Rewe). Zie Meijer 2007, p. 59-63.
536 HvJ EG 5 februari 1963, nr. C-26/62, Jur. 1963, p. 3 (Van Gend & Loos).
537 HvJ EG 15 juni 1964, nr. C-6/64, Jur. 1964, p. 1203 (Costa/ENEL).
538 De Unietrouw uit artikel 4 lid 3 VEU.
539 HvJ EU 16 december 1976, nr. C-33/76, Jur. 1976, p. 1989 (Rewe) en HvJ EG 9 november 1983,  
 nr. C-199/82 Jur. 1983, p. 3595 (San Giorgio). Zie Jans, Prechal & Widdershoven 2011, p. 35-43.
540 Te beginnen bij HvJ EG 15 mei 1986, nr. C-222/84, Jur. 1986, p. 1651 (Johnston). Zie Jans, Prechal &  
 Widdershoven 2011, p. 43-48. 
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voor verenigbaar met het Unierecht moet houden tot het tegendeel blijkt.541 
Of de verplichting over een bepaalde rechtsvraag eerst het standpunt van 
het Corte Costituzionale te vernemen.542 Het Europese beginsel van effectieve 
rechtsbescherming brengt meer in positieve zin de verplichting mee om een 
stelsel van overheidsaansprakelijkheid wegens (gekwalificeerde) schending van 
het Unierecht in het nationale (proces)recht te erkennen en te respecteren.543 
Welk orgaan van de Staat de onrechtmatigheid precies begaat, en of die bestaat 
uit een doen dan wel een nalaten, maakt niet uit. De verplichting de schade 
te vergoeden kan ‘niet afhankelijk zijn van nationale regels inzake de verdeling 
van bevoegdheden tussen de constitutionele machten’, omdat de uniforme 
toepassing van het gemeenschapsrecht dan in gevaar zou komen.544

V.3.4.2	 De	breekijzer-redenering
Met dit soort uitgangspunten als breekijzers kan een redenering worden 
opgezet waarin alle constitutionele bezwaren van de Hoge Raad verdampen in 
het licht van de effectiviteit van het Unierecht.545 Het Unierecht is immers in 
staat om uit eigen naam alles opzij te zetten wat het nuttig effect hindert. En 
overheidsaansprakelijkheid is de kiem van het wetgevingsbevel; in het nationale 
recht is het rechterlijk bevel ook ontwikkeld uit de gewone onrechtmatige 
daad.546 Daarvoor is enkel de rechtsconceptie vereist dat vooraf voorkomen van 
onrechtmatigheid met een bevel meer is dan het achteraf vergoeden van de 
schade. Van den Bossche zet zo’n betoog op en concludeert: 

‘Het – enkel – toekennen van een zak geld aan gelaedeerden (de 
equivalente vergoeding) is weliswaar een optie, indien en voor 
zover deze adequaat is ten opzichte van de geleden schade, zodat 
de daadwerkelijke bescherming van de rechten van benadeelde 
particulieren is verzekerd, doch leidt in Waterpakt-achtige zaken 
niet tot een substantiële, rechtstreekse en onmiddellijke wettelijke  
rechtsbescherming en brengt – meer nog – als zodanig gerechtelijke 
artikel 10 EG-schade toe.’547 

Het lijkt haar uitsluitend te gaan om wat bijdraagt aan de verwezenlijking van 
het Europese recht. Met die insteek kan de conclusie inderdaad weinig anders 
luiden dan dat de Hoge Raad op een wetgevingsbevel had moeten uitkomen. De 
grondslag en verplichting kunnen in deze optiek rechtstreeks aan het Unierecht 
ontleend worden.548 Van den Bossche gaat nog een stap verder en meent dat 
de Hoge Raad zelf, door geen wetgevingsbevel te accepteren, het Unierecht 

541 HvJ EG 19 juni 1990, nr. C-213/89, Jur. 1990, p. I-2433, NJ 1992/761 (Factortame).
542 HvJ EG 9 maart 1978, nr. C-106/77, Jur. 1978, p. 629, NJ 1978/656 (Simmenthal II).
543 HvJ EG 19 november 1991, nr. C-6/90 en C-9/90, Jur. 1991, p. I-5357, NJ 1994/2 (Francovich). Zie Jans,  
 Prechal & Widdershoven 2011, p. 373-373.
544 HvJ EG 5 maart 1996, nr. C-46/93 en C-48/93, Jur. 1996, p. I-01029 (Brasserie du Pêcheur en Factortame III).
545 Besselink 2004b, p. 1439-1440; Van Ooik & Prechal 2004.
546 Jans, Prechal & Widdershoven 2011, p. 356-357.
547 Van den Bossche 2006, p. 130.
548 Zij spreekt van ‘10 EG-bevelen’. Voorheen was de Unietrouw als ‘gemeenschapstrouw’ opgenomen in artikel  
 10 EG-verdrag. 
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dusdanig gekwalificeerd schendt dat aan de voorwaarden voor onrechtmatige 
rechtspraak voldaan is.549 

In een variant van de breekijzer-redenering berust de kritiek niet op de wens 
dat de Hoge Raad in Waterpakt een bevel had moeten geven, maar op de 
schade voor de effectiviteit van het Unierecht die elders kan ontstaan. Van 
Gestel en Groenhuijsen formuleren dergelijke kritiek. Daar waar het Unierecht 
aan kaderbesluiten in de derde pijler rechtstreekse werking onthield550 en de 
Commissie geen inbreukprocedure kon starten, ontwaren zij een ‘patstelling’ die 
met een wetgevingsbevel zou kunnen worden doorbroken.551 Schutgens wees 
mijn inziens terecht op de samenhang tussen de rechtstreekse werking van 
bepalingen en de inroepbaarheid bij de rechter. Bepalingen die niet rechtstreeks 
werken kunnen niet worden ingeroepen door een particulier en dus kan de 
civiele rechter de conclusie dat sprake is van onrechtmatig nalaten niet trekken. 
Aan een bevel kan daarmee niet meer worden toegekomen.552 Van Gestel en 
Groenhuijsen noemen dit ‘een vicieuze cirkel’, die zij zelf doorbreken met het 
beginsel van loyale samenwerking. Daarbij lijken zij zelfs zo ver te gaan, dat de 
problemen met de inroepbaarheid van niet-rechtstreeks werkende kaderbesluiten 
kunnen worden opgelost met een wetgevingsbevel. Het niet opvolgen van een 
wetgevingsbevel zou immers een zelfstandige onrechtmatige daad zijn, en 
daarmee is de toegang tot de rechter veiliggesteld.553 Met dat laatste ben ik het 
eens. Maar ik beschouw het wel als een merkwaardige omdraaiing om de keuze 
kaderbesluiten niet rechtstreeks te laten werken en dus niet rechtstreeks door 
de rechter te laten toepassen, uit te leggen als een uitnodiging aan de rechter 
om zelf een loket voor private inbreukprocedures te openen.

V.3.4.3	 De	procedurele	autonomie
Op de breekijzer-redenering, waarin geen constitutioneel bezwaar kan opwegen 
tegen enige bijdrage aan de verwezenlijking van het Unierecht, valt het nodige 
af te dingen. In de eerste plaats kunnen de genoemde arresten van het Hof van 
Justitie wel worden gebruikt om een ‘Europees’ wetgevingsbevel op te baseren, 
maar er zijn ook relevante verschillen tussen de casus van die arresten en de 
casus van Waterpakt. De stelling uit Brasserie du Pêcheur, bijvoorbeeld, dat 
nationale constitutionele bevoegdheidsverdelingen opzij kunnen worden gezet, 
geldt omdat het omgekeerde de uniforme toepassing van het gemeenschapsrecht 
in gevaar zou kunnen brengen. Naar het voorkomt, wordt nergens in Europa 
een formeel wetgevingsbevel gegeven zoals het door Waterpakt gevraagd werd. 
Evenzeer werd in Factortame wel van de nationale rechter gevraagd om een 
nationale formele wet voor minder onschendbaar te houden dan het eigen 
constitutionele recht voorschreef, maar dat was in een situatie waarin iedere 

549 HvJ EG 30 september 2003, nr. C-224/01, Jur. 2003, p. I-10239, NJ 2004/160 (Köbler).
550 Dat gold voor de zogenaamde derde pijler krachtens 34 lid 2 onder b EU-verdrag.
551 R.A.J. van Gestel & M.S. Groenhuijsen, ‘Geen rechterlijk bevel tot wetgeven, of toch…?’, NJB 2006,  
 p. 2050-256.
552 R.J.B. Schutgens, ‘Bevel tot omzetting van kaderbesluiten blijft onmogelijk’, NJB 2007, p. 1061-1062.
553 R.A.J. van Gestel & M.S. Groenhuijsen, ‘Naschrift’, NJB 2007/892, p. 1062-1063.
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vorm van rechtmatigheidstoetsing geblokkeerd werd.554 In Francovich vestigt het 
Hof weliswaar overheidsaansprakelijkheid voor schending van Unierecht, maar 
merkt het Hof ook op dat de nationale rechter ‘in het kader van zijn bevoegdheden’ 
belast is met het verzekeren van de volle werking van het gemeenschapsrecht. 
De Hoge Raad citeert die specifieke frase in Waterpakt en verwijst verder naar 
het arrest Van Schijndel.555 De Hoge Raad leidt er een conclusie uit af die haaks 
staat op de breekijzer-redenering: ‘Aangenomen moet worden dat de taak 
van de rechter de volle werking van het gemeenschapsrecht te verzekeren te 
dezen slechts kan worden vervuld binnen het kader van de voor hem bestaande 
bevoegdheden en dat deze bevoegdheden worden bepaald door het nationale 
recht.’556 Voor de Hoge Raad staat de procedurele autonomie centraal en hij 
zwijgt volledig over de mogelijkheid van de breekijzer-redenering. 

V.3.4.4	 De	procedurele	rule	of	reason
Ook op de enkele inzet van het beginsel van procedurele autonomie valt het 
nodige af te dingen. Allereerst omdat de motivering van de Hoge Raad, net 
als de breekijzer-redenering, op enige selectiviteit berust. Besselink laat zien 
dat het citaat uit Francovich-arrest waarschijnlijk slaat op vraagstukken van 
rechtmachtsverdeling tussen verschillende soorten rechters en niet, zoals de Hoge 
Raad doet voorkomen, op de begrenzing van nationale uitspraakbevoegdheden 
in het algemeen.557 Het Van Schijndel-arrest558 waar de Hoge Raad naar verwijst, 
doet ook iets anders dan het vestigen van een heldere regel dat de grenzen van 
het nationale (proces)recht in het algemeen beslissend zijn. Het Van Schijndel-
arrest creëert, samen met het Peterbroeck-arrest559, een afwegingskader dat in 
de literatuur de ‘procedurele rule of reason’ heet. Het is bedoeld om de spanning 
tussen het beginsel van procedurele autonomie en het beginsel van effectieve 
rechtsbescherming in de praktijk op te lossen met een afweging.560 Afgewogen 
moeten worden de belangen die ten grondslag liggen aan de nationale bepaling 
die ‘het probleem’ vormt en de verwezenlijking van het Unierecht in dat specifieke 
geval. Van een dergelijke afweging tussen het beginsel van machtenscheiding en 
het nuttig effect van een richtlijn geeft het Waterpakt-arrest geen of nauwelijks 
blijk. In die afweging had kunnen meewegen in hoeverre het beginsel van 
machtenscheiding gerelativeerd wordt als elke discretionaire ruimte aan de zijde 
van de wetgever ontbreekt. Aan de andere kant had kunnen meewegen dat 
de afwijzing van het formele wetgevingsbevel niet betekent dat het Unierecht 
van elke doorwerking verstoken blijft. Naast de mogelijkheid van een materieel 
wetgevingsbevel blijven de instrumenten rechtstreekse werking, conforme 
interpretatie en overheidsaansprakelijkheid ongemoeid. De Hoge Raad wijst in 
het Waterpakt-arrest nog wel even op dat laatste, maar doet dat niet kenbaar als 
onderdeel van een afweging onder de ‘procedurele rule of reason.’ 

554 ‘Een wezenlijk verschil met de situatie in Waterpakt’, Meijer 2007, p. 194.
555 Zie r.o. 3.6 van het arrest. 
556 Zie r.o. 3.6 van het arrest.
557 Besselink 2004b, p. 1443-1444.
558 HvJ EG 14 december 1995, nr. C-431/93, Jur. 1995, p. I4705, NJ 1997/116 (Van Schijndel).
559 HvJ EG 14 december 1995, nr. C-312/93, Jur. 1995, p. I-4599, NJ 1997/115 (Peterbroeck).
560 Meijer 2007, p. 68-73; Zie Jans, Prechal & Widdershoven 2011, p. 48-55.
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De afwikkeling via de ‘procedurele rule of reason’ kan niet wegnemen dat 
rechtstreekse werking, conforme interpretatie en overheidsaansprakelijkheid in 
de casus van Waterpakt geen soelaas bieden. Er wordt door de eisers geen schade 
geleden die vergoed kan worden, een rechtstreekse werking zou de varkensboeren 
tot niets verplichten en richtlijnconforme interpretatie veronderstelt iets 
wat conform te interpreteren valt. Meijer trekt na een eigen afweging deze 
conclusie:

‘Enerzijds is de conclusie dat de afwezigheid van een wetgevings-
gebod de rechtsbescherming en volle werking van het gemeen- 
schapsrecht niet volledig in de weg staat. Anderzijds zal hierdoor de 
bescherming en verwezenlijking van bepaalde EG-normen – met name 
normen die een meer algemeen belang beschermen – zwak kunnen 
zijn.’561 

V.3.4.5	 Vanwaar	de	leemte?
De kern van de discussie over het wetgevingsbevel op Unierechtelijke grondslag 
wordt mijns inziens geraakt door de constatering dat er een specifieke 
leemte ontstaat ‘in Waterpakt-achtige situaties’. Voor Van den Bossche is dat 
onbestaanbaar en moeten er wetgevingsbevelen worden gegeven. Meijer is 
voorzichtiger maar beschouwt het niet geven van wetgevingsbevelen wel als 
een nadeel voor de rechtsbescherming van het algemeen belang. De Hoge Raad, 
op zijn beurt, rechtvaardigt de leemte met een verwijzing naar zijn positie onder 
nationaal recht en naar de positie van het Hof van Justitie. Daarmee is het 
minder een leemte en eerder een absolute grens van de rechterlijke functie. 

Er is nog een andere manier om tegen de leemte aan te kijken: niet vanuit wat 
nodig is om de leemte te vullen maar gericht op de oorzaak van de leemte. Dan 
springt in het oog dat het bij ‘Waterpakt-achtige situaties’ niet of moeizaam om 
‘rechten van particulieren’ gaat en dat er ook geen schade gevorderd wordt of 
kan worden. Zowel Waterpakt als Faunabeheer (en Clara Wichmann) passeerden 
de ontvankelijkheid via artikel 3:305a BW, de collectieve actie. Via dat artikel 
wordt het soort eisen van relativiteit omzeild, dat de puteigenaren later wel 
in de problemen bracht. De puteigenaren werden uiteindelijk niet ontvankelijk 
verklaard omdat de Nitraatrichtlijn niet de drinkbaarheid van het putwater van een 
onbeperkte groep derden beschermt. Vergelijkbare eisen van relativiteit worden 
door het Hof van Justitie zelf ook gesteld bij overheidsaansprakelijkheid.562

In deze benadering krijgt de leemte een principiëler karakter. De breekijzer-
redenering steunt grotendeels op arresten waarin het wel om rechten van 
particulieren ging.563 De reden dat duidelijkheid over het wetgevingsbevel 

561 Meijer 2007, p. 194-195.
562 HvJ EG 12 oktober 2004, nr. C-222-02, Jur. 2004, p. I-9425, NJ 2005/323 (Peter Paul); Jans, Prechal & 
 Widdershoven 2011, p. 351-352. 
563 Besselink 2004b, p. 1450-1452.
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in de jurisprudentie van Hof van Justitie ontbreekt, is omdat de relevante 
rechtspraak van het Hof van Justitie zich tot nu toe vooral beperkte tot 
schadevergoedingsmogelijkheden.564 Jans, Prechal en Widdershoven wijzen in dit 
verband op artikel 340 VWEU, waarin de aansprakelijkheid van EU-instellingen 
wordt geregeld. Dat artikel heeft het uitsluitend over het ‘vergoeden van 
schade.’ Om die reden menen Jans, Prechal en Widdershoven dat van het Hof van 
Justitie niet al te revolutionaire stappen in de richting van het wetgevingsbevel 
verwacht hoeven te worden.565 Hier tegenover sluit artikel 3:305a BW een eis tot 
schadevergoeding te voldoen in geld juist uit. 

Wat mij betreft maakt het veel verschil of een bevel wordt gegeven ter voorkoming 
van schade die anders later aan de eiser vergoed had moeten worden, of dat er 
meer uit een soort verlegenheid naar het bevel wordt gegrepen, ter compensatie 
van de afwezigheid van schade of de onmogelijkheid zo’n vordering onder 
artikel 3:305a BW toe te wijzen. Op dit belangrijke punt lopen de WWV-casus 
en de Waterpakt-casus uit elkaar. Wijnholt gaf een bevel omdat hij problemen 
voorzag met de rechtsvormende taak en het benodigde overgangsrecht als hij 
zelf een einde zou maken aan het kostwinnersbeginsel. Het Hof vernietigde het 
wetgevingsbevel, maar kon de kwestie uiteindelijk afwikkelen via prejudiciële 
vragen en de directe werking van de richtlijn. De leemte valt op deze manier 
behoorlijk mee. Bij Waterpakt is het principieel anders, omdat die rechtsgang 
buiten de klassieke bedding van individuele rechten en schade treedt en meer 
de gedaante van public law litigation aanneemt.566 De leemte ontstaat daardoor 
en is daarom veel groter. De stap naar het wetgevingsbevel is in dit geval veel 
groter dan hij lijkt. Er ligt een rolwisseling van de rechter onder. 

Zelfs hierop kan worden afgedongen. Het Gerecht van Eerste Aanleg heeft 
zich na Waterpakt wel bevoegd geacht om de Commissie in plaats van tot een 
schadevergoeding in geld tot een vergoeding in natura te verplichten, ‘in een 
voorkomend geval in de vorm van een bevel om iets te doen of na te laten.’567 
De casus ging om een beweerde inbreuk op het merkenrecht, en raakte dus 
geen vraagstukken van regelgevende aard. Bovendien verwees het Gerecht 
uitdrukkelijk naar de ‘geldende algemene beginselen die de rechtsstelsels van 
de lidstaten gemeen hebben’, om te rechtvaardigen dat er voor meer ruimte 
was dan voor een vergoeding in geld. Verder gaan dan de optelsom van deze 
beginselen ligt daarmee niet voor de hand.568 Zelfs al zou het arrest van het 
Gerecht het soort revolutionaire stap zijn dat Jans, Prechal en Widdershoven niet 
verwachten, dan nog maakt binding aan de procesrechtelijke gemene deler in de 
Unie wetgevingsbevelen – voor zover ik kan zien – uiterst onwaarschijnlijk. 

564 Prinssen 2004, p. 206.
565 Jans, Prechal & Widdershoven 2011, p. 348 en p. 356-357.
566 Zie hoofdstuk III.4
567 GvEA EG 10 mei 2006, nr. T-279/03 (Galileo International Technologies t. Commissie), punt 60-63.
568 Zoals eerder opgemerkt: Besselink 2004b, p. 1448.
569 Zie r.o. 3.6 van het arrest. 
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V.3.4.6	 De	Europese	inbreukprocedure
Als uitsmijter merkt de Hoge Raad in het Waterpakt-arrest op zich in het goede 
gezelschap van het Hof van Justitie te bevinden.569 Dat Hof kan ook geen 
wetgevingsbevelen geven. Helemaal juist is dat niet. In het verleden heeft 
het Hof in het kader van een goede rechtsbedeling, bij wijze van voorlopige 
maatregel, de Europese Commissie ‘gelast’ binnen zeven dagen een ‘groeifactor 
voor biggen’ weer op een bijlage van een richtlijn te laten plaatsen. Een ‘daad 
van wetgeving’, aldus het commentaar, terwijl het initiatiefrecht daarvoor bij 
de Commissie ligt.570 De Hoge Raad heeft in Waterpakt echter stellig het oog 
op de mogelijkheden van het Hof van Justitie in een inbreukprocedure. In de 
Waterpakt-casus liep een dergelijke procedure naast de civiele.571 En dan heeft 
de Hoge Raad wel gelijk. Het Hof van Justitie gelast in dergelijke procedures 
geen daden van wetgeving. 

Een inbreukprocedure is een Europees handhavingsmechanisme waarin het Hof 
van Justitie centraal staat.572 Dat Hof wordt gevraagd zich over de nakoming 
van verdragsverplichtingen door een lidstaat uit te spreken. Een andere lidstaat 
kan het initiatief daartoe nemen, maar die laten dat in de regel over aan de 
Europese Commissie.573 De Commissie heeft hierin een uit de behartiging van 
het algemeen belang afgeleide taak.574 Er is geen sprake van een verplichting 
om alle zaken voor het Hof te brengen. Eerder het omgekeerde. De procedure 
is ingericht op het voorkomen dat een procedure tot in Luxemburg doorgaat. 
Inzet is primair het in beweging krijgen of houden van lidstaten en niet het 
vaststellen of compenseren of vergelden van verdragsschendingen. Bovendien 
zal de Commissie bij de keuze een kwestie voor het Hof te brengen ongetwijfeld 
de na afloop van de procedure resterende verhoudingen met de betrokken lidstaat 
in het oog houden. Kortom: in verhouding tot het aantal aanmaningsbrieven dat 
de Commissie stuurt, komt het relatief zelden tot een inbreukarrest.575 

Een complete inbreukprocedure begint met het moment waarop de Commissie uit 
de zelf verzamelde informatie of na een externe melding op de hoogte raakt van 
een mogelijke inbreuk. Daarna volgen doorgaans informele contacten. Leiden 
die tot niets, dan begint de zogenaamde administratieve of precontentieuze 
fase waarin de Commissie meer formeel de discussie met een lidstaat zoekt 
door het sturen van aanmaningsbrieven. Levert ook dat onvoldoende op, 
dan kan de Commissie overgaan tot het uitbrengen van een zogenaamd ‘met 
redenen omkleed advies’, zoals artikel 258 VWEU dat voorschrijft: een ‘duidelijke 
uiteenzetting van de gronden die de Commissie tot de overtuiging hebben 
gebracht dat de betrokken Staat een der krachtens het Verdrag op hem rustende 
verplichtingen niet is nagekomen.’576 Daarbij mag de Commissie zich in een 
voorkomend geval ook uitlaten over de wijze waarop wel kan worden voldaan 

570 President HvJ EG 8 april 1987, nr. 65/87, SEW 1998 7/8, p. 465-473. (Pfizer t. Commissie). Het in de tekst  
 opgevoerde commentaar is van SEW-annotator G.M. Borchardt.
571 Zie hierboven, paragraaf V.2.
572 Voor een algemene introductie Kapteyn 2008, p. 441-450; Eijsbouts e.a. 2010, p. 282-287; Joris & Van der  
 Jeught 2010.
573 Artikel 258 en artikel 259 VWEU. 
574 Artikel 17 lid 1 VEU.
575 Kapteyn 2008, p. 444.
576 HvJ EG 19 december 1961, nr. 7/61, Jur. 1961, p. 317 (Commissie t. Italië).
577 HvJ EG 12 juli 1973, nr. 7/72, Jur. 1973, p. 814 (Commissie t. Duitsland). 
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aan de verplichtingen577 en moet de Commissie een termijn stellen. Deze termijn 
bepaalt het moment waarop de Commissie een procedure bij het Hof aanhangig 
kan maken en fixeert de toetsing van het Hof.578 De Commissie kan nadien het 
‘voorwerp van geschil’ niet meer wijzigen en een lidstaat kan een procedure voor 
het Hof niet meer ontlopen door alsnog aan de verplichtingen te voldoen. De 
Commissie kan een zaak wel laten vallen. Is eenmaal de stap naar het Hof gezet, 
dan eindigt de administratieve fase en begint de contentieuze. 

Bij het beoordelen van een inbreuk heeft het Hof zogenaamde ‘unlitimed 
jurisdiction’: het Hof beoordeelt het geheel van de handelwijze van een lidstaat 
en beoordeelt ook, alle feiten in overweging nemend, of aan die lidstaat 
voldoende redelijke termijnen zijn gesteld.579 Dat betekent niet dat het Hof veel 
ruimte laat voor rechtvaardigingsgronden. Politieke moeilijkheden of complexe 
wetgevingsprocedures vormen geen deugdelijk excuus. Alleen het stellen van 
een zogenaamde ‘absolute onmogelijkheid’ zou enige kans moeten maken.580 
Als het Hof de Commissie volgt, wijst het een inbreukarrest dat de inbreuk 
declaratoir vaststelt.581 Het Hof kondigt het dictum van het inbreukarrest aan 
met de formulering dat het iets gaat ‘verklaren’. Voor andere dicta bestaat geen 
verdragsgrondslag. Er kan niets vernietigd of bevolen worden. De vaststelling van 
een inbreuk activeert wel de in artikel 260 lid 1 VWEU vastgelegde verplichting, 
dat een Staat die maatregelen moet nemen die nodig zijn ter uitvoering van 
het arrest van het Hof. Een zuiver declaratoir arrest moet dus wel worden 
‘uitgevoerd’, zoals het Hof zelf ook – declaratoir – formuleert.582 Bovendien 
kan het Hof sturen in de formulering van de inbreuk. Als het Hof verklaart 
dat Portugal niet aan de op hem rustende verdragsverplichtingen voldoet 
door ‘wetsdecreet nr. 48 051 van 21 november 1976’ niet in te trekken, is wel 
duidelijk wat er moet gebeuren.583 Het Hof kan zich ook in meer positieve zin op 
wetgeving richten als het bijvoorbeeld verklaart dat Frankrijk een inbreuk pleegt 
door een specifiek artikel uit de Code Civil ook te laten gelden voor bedragen 
onder de 500 euro.584 Zelf spreekt het Hof in dit verband van ‘uitvoering van 
een arrest die een wetswijziging impliceert’.585 Dergelijke arresten zijn – als 
sprake is van rechterlijke rechtsvorming – materiële wetgevingsbevelen in de 
door mij voorgestelde definitie.586 De binding van de relevante regelgever aan de 
rechtsvorming verloopt via artikel 260 lid 1 VWEU.

Met een inbreukarrest eindigt de contentieuze procedure en begint de verplichting 
voor de lidstaat het arrest uit te voeren. Lidstaten hebben nog nooit openlijk 
geweigerd een inbreukarrest uit te voeren.587 Wel is er in de praktijk een waaier 

578 HvJ EG 16 juni 2005, nr. C-456/03, Jur. I-05335 (Commissie t. Italië).
579 Kapteyn 2008, p. 444.
580 Eijsbouts e.a. 2010, p. 285-286.
581 Eijsbouts e.a. 2010, p. 286.
582 HvJ EG 10 maart 1970, nr. 7/69, Jur. 1970, p. 111, r.o. 5. 
583 HvJ EG 14 oktober 2004, nr. C-275/03 (Commissie t. Portugal).
584 HvJ EG 25 april 2002, nr. C-52/00, Jur. 2002, p. I-03827 (Commisssie t. Frankrijk). 
585 HvJ EG 18 juli 2006, nr. C-199/04, Jur. 2006, p. I-06885, NJ 2007/497 (Commissie t. Frankrijk), punt 77  
 en HvJ EG 10 januari 2008, nr. C-70/06, Jur. 2008, p. I-00001, NJ 2008/38 (Commissie t. Portugal), punt 52.
586 Zie paragraaf II.3
587 Kapteyn 2008, p. 446.
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aan redenen waarom het er ondanks de goede bedoelingen nog niet helemaal 
van is gekomen. In zo’n geval kan de Commissie op grond van artikel 260 lid 2 
VWU een nieuwe inbreukprocedure starten. Voorwerp van geschil is dan het niet 
nakomen van de verplichting een inbreukarrest uit te voeren. Artikel 260 lid 1 
VWEU bevat geen termijnen, en het Hof geeft in de eerste inbreukprocedure 
geen dicta waaraan een termijn kan worden verbonden. Ter gelegenheid van 
tweede inbreukprocedures heeft het Hof echter wel de mogelijkheid om zich 
over het tempo van de uitvoering van zijn eigen arresten uit te laten. Er ‘dient 
onverwijld met de uitvoering van een arrest te worden begonnen en deze dient 
zo spoedig mogelijk te worden voltooid.’588 Een tweede inbreukprocedure is 
tevens een gelegenheid om verplichtingen inhoudelijk te preciseren. Frankrijk 
bleek een eerste inbreukarrest onvolledig te hebben uitgevoerd omdat het dacht 
te mogen volstaan met een wijziging van de administratieve praktijk. Dat had 
een wetswijziging moeten zijn.589

Belangrijker nog dan dit soort declaratoire aanscherpingen van materiële 
wetgevingsbevelen, zijn de dwangsommen waarmee het Hof de naleving van zijn 
arresten in tweede termijn kan bevorderen.590 Deze executie voegt een nieuwe 
dimensie toe aan de discussie over Luxemburgse wetgevingsbevelen. Eén van de 
grote verschillen tussen het materiële en het formele wetgevingsbevel, en volgens 
voorstanders een van de grote voordelen van het formele, is de mogelijkheid 
om na een formeel bevel door te kunnen pakken met een dwangsom. Ten tijde 
van Waterpakt was nog niet echt duidelijk hoe ver het Hof van Justitie wilde 
gaan met het opleggen van dwangmiddelen. Sinds 1993 waren dwangsommen en 
forfaitaire sommen mogelijk, maar het duurde tot 2000 voordat voor het eerst 
een dwangsom werd opgelegd, aan Griekenland voor de tijd die het nog langer 
zou duren om een inbreukarrest uit 1992 uit te voeren.591 De inzet was vrij 
specifiek: een stortplaats op Kreta was in strijd met twee richtlijnen en het niet 
opruimen van de stortplaats ging Griekenland vanaf het tweede inbreukarrest 
20.000 euro per dag kosten. Griekenland verbeurde uiteindelijk een totaalbedrag 
van 4.720.000 euro, wat ook daadwerkelijk betaald werd.592 In november 2003, 
dus na Waterpakt, volgde Spanje, dat onvoldoende maatregelen had genomen 
ter uitvoering van een arrest over de kwaliteit van het zwemwater.593 Toen 
Spanje uiteindelijk aan de verplichtingen voldeed, zag de Commissie af van 
de inning van de verbeurde dwangsom.594 Daarna namen de financiële sancties 
in de inbreukprocedure een dermate hoge vlucht dat het de vraag wordt hoe 
overtuigend het argument van de Hoge Raad dat het Hof van Justitie ook geen 
wetgeving kan bevelen nog is. 

588 HvJ EG 14 januari 1988, nr. 277-230/85, Jur. 1988, p. 1 (Commissie t. België), punt 11.  
 Vgl. HvJ EG 13 juli 1998, nr. 169/87, Jur. 1998, p. 4093 (Commissie t. Frankrijk), punt 14.
589 HvJ EG 13 juli 1998, nr. 169/87, Jur. 1998, p. 4093 (Commissie t. Frankrijk), punt 11-12.
590 Artikel 260 lid 2 VWEU. Artikel 260 lid 3 VWEU maakt het sinds het Verdrag van Lissabon mogelijk om bij  
 de implementatie van een richtlijn al in de eerste ronde een dwangsom te vorderen. Zie verder Peers 2012.
591 HvJ EG 4 juli 2000, nr. C-387/97, Jur. 2000, p. I-5047, NJ 2000/731 (Commissie t. Griekenland).
592 Aldus het persbericht van de Commissie IP/05/1644, Joris & Van der Jeught 2011, p. 442.
593 HvJ EG 25 november 2003, nr. C-278/01, Jur. 2003, I-14141 (Commissie t. Spanje).
594 Ten onrechte, aldus Peers 2012, p. 56.
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V.3.4.7	 Executie	van	inbreukarresten
Een belangrijke stap, wat het optuigen van de dwangmiddelen bij de uitvoering 
van inbreukarresten betreft, is een tweede inbreukarrest uit 2005. In Waterpakt 
heeft de Hoge Raad het over de eventuele wens van de Staat om het ‘te laten 
aankomen op een inbreukprocedure’.595 Frankrijk had die gedachte op een wat 
grotere schaal toegepast. In 1991 werd een inbreuk geconstateerd wegens 
onvoldoende controle op de visserij.596 De oudste Europese verordening die 
Frankrijk volgens het Hof schond, dateerde al van bijna 10 jaar daarvoor. De 
regels beoogden de visstand in de Atlantische oceaan op peil te houden ‘via 
technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene 
organismen.’ Dat wil zeggen: netten mogen niet te fijnmazig zijn en ondermaatse 
vis mag niet verhandeld worden. Na het eerste inbreukarrest uit 1991 volgde 
de lange administratieve fase van een tweede inbreukprocedure. De Commissie 
stuurde – onverplicht – twee keer een met redenen omkleed advies en bracht 
de zaak ten langen leste weer bij het Hof voor de vaststelling van een tweede 
inbreuk, inclusief de oplegging van een dwangsom van 316.500 euro per dag. 

Advocaat-generaal Geelhoed meent dat Frankrijk met enkel een op de toekomst 
gerichte dwangsom veel te gemakkelijk wegkomt met decennia freeriding.597 Het 
gebrek aan controle had de visstand tekort gedaan en daarmee het gezamenlijk 
belang geschaad. Daarnaast wordt het beginsel van loyale samenwerking ernstig 
bedreigd als een lidstaat de eigen vissers feitelijk toestaat de ondermaatse vis 
te vangen en te verhandelen die hun collega’s uit meer consciëntieuze landen 
hebben moeten laten zwemmen. Bovendien moet het Hof volgens Geelhoed ook 
aan zichzelf denken. Het niet uitvoeren van inbreukarresten tast de kern van 
de rechtsorde van de gemeenschap aan en is een ernstige bedreiging voor de 
geloofwaardigheid. Als lidstaten zelf zouden kunnen bepalen of, wanneer en 
hoe ze aan een inbreukarrest voldoen, dan zou het gezag van deze arresten 
volgens Geelhoed ‘volledig worden ondermijnd.’598 Hij adviseert daarom niet 
alleen de gevraagde dwangsom op te leggen, maar ook een forfaitaire som van 
111,5 miljoen euro, het bedrag dat Frankrijk in een jaar zou verbeuren aan 
dwangsommen. Eigenlijk adviseert Geelhoed de dwangsom met terugwerkende 
kracht voor een jaar op te leggen in de vorm van een boete voor calculerend 
gedrag ten koste van het gezag van inbreukarresten. 

Op deze conclusie van Geelhoed komen nogal wat reacties van interveniërende 
regeringen. Zij werpen een veelheid aan bezwaren op. Het Verdrag spreekt 
letterlijk van een dwangsom of een forfaitaire som, het Hof treedt buiten de 
grondslag van het geding als het meer zou doen dan de Commissie vroeg599 en 
dit zou een onvoorzienbare punitieve sanctie zijn. Frankrijk wees zelfs op de 
ongelijkheid die zou ontstaan als Griekenland niet en Frankrijk wel ‘uit het niets’ 
met een forfaitaire som geconfronteerd zou worden. Van Duitse zijde werd een 

595 Zie r.o. 3.4 van het arrest. 
596 HvJ EG 11 juni 1991, nr. C-64/88, Jur. 1991, p. I-2727 (Commissie t. Frankrijk). Zie voor meer context:  
 Wannerås 2006, p. 50-52.
597 Geelhoed stelt dat de Franse autoriteiten eigenlijk alleen in naam en formeel meewerkten met de  
 Commissie. Zie punt 86 van de eerste Conclusie in HvJ EG 12 juli 2005, nr. C-304/02, Jur. 2005, p. I-6263,  
 NJ 2006/145 (Commissie t. Frankrijk).
598 Zie punt 7 van de tweede Conclusie HvJ EG 12 juli 2005, nr. C-304/02, Jur. 2005, p. I-6263, NJ 2006/145  
 (Commissie t. Frankrijk).
599 De Commissie hanteerde het beleid dat uitsluitend dwangsommen werden gevorderd. 
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interessant principieel bezwaar ingebracht: met de door Geelhoed voorgestelde 
ontwikkeling zou het Hof zich op een terrein begeven waar overwegingen van 
politieke opportuniteit een belangrijke rol spelen. Om die reden zou het Hof 
zich hier terughoudend moeten opstellen. Geelhoed toonde zich, in een tweede 
conclusie, niet onder de indruk van de ingebrachte bezwaren. Het woordje ‘of’ 
in ‘dwangsom of forfaitaire som’ kan ook een inclusieve betekenis hebben. De 
materiële bezwaren zouden misschien opgaan als het een strafvorderlijke of civiele 
procedure zou betreffen. Maar het gaat hier om een soort executieprocedure. 
Tegenover het Duitse bezwaar stelt Geelhoed dat het bepalen van een passend 
antwoord op een voortdurende schending ‘niet afhankelijk is van enige 
overweging van politieke aard, maar zich geheel bevindt binnen de context van 
de rechterlijke procedure’.600 Die reactie gaat helaas maar zeer beperkt in op het 
Duitse bezwaar. 

Het Hof volgt Geelhoed.601 In reactie op de Duitse bezwaren stelt het Hof zich 
formeel op. Nu de Commissie de zaak aan het Hof heeft voorgelegd, is het 
voortduren van de schending en het bepalen van een passende sanctie voorwerp 
van ‘een procedure in rechte waarin politieke overwegingen geen rol spelen.’ Wat 
een passende sanctie is, hangt samen met het beoordelen van de ernst en de 
duur van de inbreuk en ‘dus valt deze beoordeling buiten de politieke sfeer.’602 Als 
aard, ernst en duur van de schending dat rechtvaardigen, zulks ter beoordeling 
van het Hof, dan kunnen een forfaitaire som en een dwangsom cumuleren.603 
Tegenover de meer procesrechtelijke bezwaren stelt het Hof het karakter van de 
procedure. Het betreft geen civiel geding of een strafproces, maar moet worden 
begrepen als een bijzondere executieprocedure.604 Daarin is enkel relevant met 
welke economische sanctie het gedrag van nalatige lidstaten beïnvloed kan 
worden: zowel de concrete inbreuk als het voorkomen van inbreuken in het 
algemeen. De forfaitaire som die Geelhoed voorstelde, wordt door het Hof wel 
verlaagd tot 20 miljoen euro, in combinatie met een dwangsom van een ruime 
57 miljoen euro per half jaar. 

Sinds dit arrest heeft de Commissie beleid ontwikkeld waarin bij tweede 
inbreukprocedures in beginsel zowel een forfaitaire som als een dwangsom 
worden gevorderd.605 Waar aan een eerste inbreukarrest geen dwangsom 
gekoppeld is, dreigt dus altijd wel een boete als de uitvoering van het arrest te 
lang duurt. Dwangsommen en forfaitaire sommen kunnen aardig in de papieren 
lopen.606 Voor het niet tijdig implementeren van richtlijnen wegens politieke 
verwikkelingen in het nationale wetgevingsproces – een belangrijke categorie 

600 Zie punt 25 van de tweede Conclusie in HvJ EG 12 juli 2005, nr. C-304/02, Jur. 2005, p. I-6263,  
 NJ 2006/145 (Commissie t. Frankrijk).
601 HvJ EG 12 juli 2005, nr. C-304/02, Jur. 2005, p. I-6263, NJ 2006/145 (Commissie t. Frankrijk); Wannerås  
 2006, p. 52-54.
602 Zie punt 90 van het arrest. 
603 Zie punt 86 van het arrest.
604 Advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer. Zie punt 11 van de tweede Conclusie in HvJ EG 12 juli 2005,  
 nr. C-304/02, Jur. 2005, p. I-6263, NJ 2006/145 (Commissie t. Frankrijk).
605 Joris & Van der Jeught 2011, p. 434-435.
606 Zie het overzicht van Joris & Van der Jeught 2011, p. 440-441. Het Expertisecentrum EU-recht van het  
 ministerie van Buitenlandse Zaken heeft uitgerekend dat de dwangsom voor Nederland minimaal 4.403,70  
 euro per dag is en maximaal 264.222 euro. De boete is minimaal 3,6 miljoen en maximaal ruim 21 miljoen  
 euro.
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langdurig slepende inbreuken607 – is met het Verdrag van Lissabon een verkorte 
route geïntroduceerd.608 Wanneer een lidstaat niet kan meedelen iets gedaan 
te hebben, is het mogelijk al bij de eerste inbreukprocedure een dwangsom of 
een forfaitaire som te vorderen. Het Hof kan in die gevallen niet meer doen dan 
de Commissie vraagt, en de Commissie heeft aangegeven in die gevallen alleen 
dwangsommen te vorderen.609

In ieder geval is het beeld aanmerkelijk veranderd sinds de Hoge Raad in 
Waterpakt de onmogelijkheden van het Hof van Justitie aanhaalde als argument. 
Over de uitvoering van eerste inbreukarresten hangt inmiddels de schaduw van 
een forse forfaitaire som, waarbij het Hof van Justitie geen bijzondere positie 
voor de nationale wetgever accepteert. Ook de ‘uitvoering van een arrest die 
een wetswijziging impliceert’ werd gewoon met een dwangsom van 19.392 euro 
per dag verzwaard, hoewel Portugal wees op een regeringswissel en op de eigen 
agenda van de volksvertegenwoordiging.610 En Frankrijk zag de vaststelling van 
het onvoldoende aanpassen van zijn Code Civil voorzien van een dwangsom 
van 31.000 euro per dag.611 Bovendien is het inmiddels juist bij het volledig 
niet-implementeren van richtlijnen mogelijk om meteen in de eerste ronde een 
dwangsom op te leggen. Daarmee is, hoewel het Hof nog steeds geen echte 
formele wetgevingsbevelen aan de nationale wetgever kan geven, de kracht van 
het argument van de Hoge Raad toch bepaald minder geworden. 

Dat is overigens iets anders dan het omgekeerde, namelijk dat de Hoge Raad tot 
formele wetgevingsbevelen zou moeten overgaan omdat het Hof van Justitie 
– in de termen van public law litigation – de grens tussen de issuance phase en 
de enforcement phase heeft overschreden door niet alleen te verklaren wat er 
moet gebeuren maar alternatieven ook met dwangsommen te bedreigen.612 In 
de verwerping van het Duitse argument dat het Hof zich bij de executie van 
Europese plichten te veel met overwegingen van politieke opportuniteit zou 
moeten inlaten, kan voor enige steun worden gevonden voor een betoog dat 
de Hoge Raad in Waterpakt te snel een politieke dimensie detecteert. Het Hof 
toonde immers weinig begrip voor het betoog dat de rechter bij de handhaving 
van plichten ruimte voor politieke overwegingen zou moeten laten, zoals de 
Hoge Raad in Waterpakt juist wel deed. 

Ik meen echter dat in de huidige executie van inbreukarresten door het Hof van 
Justitie te weinig zelfstandige grond ligt voor de nationale rechter om tot het 
geven van formele wetgevingsbevelen over te gaan. In de eerste plaats is het Hof 
weliswaar streng voor lidstaten die zich beroepen op nationale moeilijkheden 
van constitutionele en politieke aard, maar het Hof wordt geactiveerd door de 

607 Kapteyn 2008, p. 446-447.
608 Artikel 260 lid 3 VWEU.
609 Peers 2012, p. 47. Peers vraagt zich af of dat terecht is nu het Hof zich in de zaak tegen Frankrijk  
 uitgesproken heeft voor een benadering als executievraagstuk waarin dat gepast is wat nodig is om een  
 lidstaat in een specifiek of in het algemeen tot implementatie te bewegen.
610 HvJ EG 10 januari 2008, nr. C-70/06, Jur. 2008, p. I-00001, NJ 2008/38 (Commissie t. Portugal).
611 HvJ EG 18 juli 2006, nr. C-119/04, Jur. 2006, p. I-06885, NJ 2007/497 (Commissie t. Frankrijk).
612 Zie paragraaf III.4. In de issuance phase stippelt de rechter de te volgen koers uit, in de enforcement  
 phase gaat het over bevelen, dwangsommen en executie. 
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Commissie. De Commissie heeft zelf beperkte middelen, heeft een taak in het 
kader van het algemeen belang, staat onder een zekere politieke controle van het 
Europees Parlement en zal zich altijd rekenschap moeten blijven geven van haar 
relatie met de lidstaten. Daarvan gaat een matigende werking uit die politiek 
onhoudbare inbreukprocedures wellicht voorkomt. Dat wordt alles anders als 
elke belangenorganisatie een inbreukprocedure zou kunnen opstarten. 

Bovendien zijn de Europese ervaringen tot nog toe geen aanbeveling. 
Inbreukarresten met financiële sancties zijn wel alle uitgevoerd, maar van enige 
zichtbare verbetering in de algemene compliance is nog geen sprake – voor zover 
dat beoordeeld kan worden.613 Wel is een nieuwe generatie problemen ontstaan: 
executiegeschillen. In Portugal was de gewraakte wet uiteindelijk ingetrokken 
en daarmee meende Portugal aan zijn verplichtingen te hebben voldaan, in 
ieder geval die uit het tweede inbreukarrest waaraan een dwangsom gekoppeld 
was. De Commissie stelde evenwel dat nog altijd niet voldaan was aan de 
verplichtingen uit het eerste inbreukarrest en vorderde bij beschikking betaling 
van de dwangsom. Het Gerecht van Eerste Aanleg was het met Portugal eens en 
verklaarde de invorderingsbeschikking nietig.614 Voor een nieuwe beoordeling 
van de vraag of Portugal aan zijn verplichtingen voldeed, verwees het Gerecht 
de Commissie door naar een nieuwe inbreukprocedure. Los van de vraag of het 
Gerecht in dit geval tot een juiste conclusie kwam, is het onvermijdelijk dat 
aan een inbreukarrest dat enkel bedoeld is als ultiem middel om een lidstaat ‘in 
beweging te krijgen’, andere eisen worden gesteld dan aan een inbreukarrest op 
basis waarvan forse dwangsommen verbeurd worden. Dat brengt Joris en Van 
der Jeught tot een ‘punt van zorg’: ‘voor lidstaten is niet altijd even duidelijk 
welke maatregelen zij moeten nemen om uitvoering te geven aan een arrest 
van het Hof. Het Hof beschikt ter zake over een beperkte bevoegdheid en kan 
een lidstaat geen concrete maatregelen opleggen.’615 Zo kan de versterking 
van de executie van inbreukarresten met dwangsommen en forfaitaire sommen 
gaan werken als een argument tegen declaratoire en negatieve uitspraken over 
bestaande inbreuken en als een argument voor het geven van meer concrete en 
meer positieve oordelen over wat de vereiste te nemen maatregelen zijn: als een 
argument voor een formeel en inhoudelijk gedetailleerd wetgevingsbevel. 

Executiegeschillen kunnen overigens ontsporen en uitlopen op een grotere 
bedreiging voor het gezag van de Europese rechtsorde en het Hof van Justitie dan 
het enkele niet stipt opvolgen van een declaratoir inbreukarrest. Frankrijk raakte 
eveneens in conflict met de Commissie over de inning van de dwangsommen 
wegens te weinig controle op het vangen van ondermaatse vis. Parijs betaalde 
de eerste 57 miljoen maar meende daarna aan zijn verplichtingen te voldoen. De 
Commissie vond van niet en vorderde bij beschikking betaling van een tweede 

613 Peers 2012, p. 57-59.
614 GvEA 29 maart 2011, nr. T-33/09 (Portugal t. Commissie).
615 Joris & Van der Jeught 2010, p. 443. 
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57 miljoen. In dit geval meende het Gerecht dat de Commissie wel in haar recht 
stond.616 Tegen deze uitspraak staat nog hoger beroep bij het Hof open. Mocht 
Frankrijk hoe dan ook blijven weigeren de verbeurde dwangsom over te maken, 
dan zou de Commissie volgens Peers het bedrag kunnen inhouden op betalingen 
aan Frankrijk. De vraag wat er moet gebeuren als Frankrijk vervolgens eenzelfde 
bedrag inhoudt op de afdrachten aan de Unie, beschouwt Peers als prematuur. 
Het zou mij niet verbazen als die vraag toch gaat spelen als de Commissie 
eenvoudig 57 miljoen landbouwsubsidie inhoudt wegens het niet betalen van 
een door Frankrijk betwiste dwangsom. Het Hof meent met financiële middelen 
de afwegingen in lidstaten te kunnen sturen. Het doel van de sancties is immers 
om op een lidstaat ‘economische druk uit te oefenen om hem er toe te brengen 
een einde te maken aan de geconstateerde niet-nakoming.’617 Dat zal waar zijn. 
Tegelijkertijd blijft overeind, zoals Geelhoed ook besefte, dat de uitvoering van 
inbreukarresten uiteindelijk afhankelijk is van de medewerking van nationale 
politieke actoren.618 Het is geen executie die berust op een duidelijk overwicht, 
zoals het geval is wanneer een enkele particulier meent zich niet aan een 
rechterlijke uitspraak te hoeven houden. Die particulier moet in het oog houden 
dat zijn bezittingen ook daadwerkelijk en desnoods onder politiebegeleiding 
kunnen worden opgehaald en verkocht. Zoals het in nationale verhoudingen de 
vraag is of het beginsel van machtenscheiding wel ruimte biedt voor een dergelijk 
overwicht van de rechter over de wetgever, is het naar Europees recht de vraag 
in hoeverre het karakter van het beginsel van loyale samenwerking voor een 
dergelijke verhouding ruimte laat. Met andere woorden: het is zeer twijfelachtig 
of het verstandig is om onbeperkt op te schalen met dwangmiddelen zonder dat 
op voorhand duidelijk is wie er aan het langste eind gaat trekken. Om die reden 
is het nog veel te vroeg om uit de Europese praktijk een aanbeveling voor de 
nationale af te leiden. 

V.3.4.8	 Conclusie
Waterpakt raakt een aantal vragen van Europeesrechtelijke aard. Zij zijn in deze 
paragraaf besproken. In de eerste plaats heeft de Hoge Raad niet gekozen voor 
een rol als Europese rechter. Integendeel zelfs. De Hoge Raad acht de vrijheid van 
de Staat om het op een inbreukprocedure te laten aankomen een argument om 
niet te interveniëren. In de tweede plaats stelt de Hoge Raad geen prejudiciële 
vragen aan het Hof van Justitie, hoewel dat niet onlogisch zou zijn geweest 
en de advocaat-generaal dat adviseerde. Beide punten zijn opvallend vanuit 
de erkende traditie van Europafreundlichkeit van de Nederlandse rechtspraak.619 
Kennelijk heeft die traditie haar grenzen. De Hoge Raad wil ver meegaan met de 
effectuering van het Unierecht, maar niet door middel van wetgevingsbevelen. 
Door daarover geen prejudiciële vragen te stellen handhaaft de Hoge Raad op dit 
punt zijn (feitelijke) autonomie.620  

In de derde plaats is het de vraag of de Hoge Raad, door geen vragen te stellen, 

616 GvEA 19 oktober 2011, nr. T-139/06 (Frankrijk t. Commissie).
617 HvJ EG 12 juli 2005, nr. C-304/02, Jur. 2005 p. I-6263, NJ 2006/145 (Commissie t. Frankrijk) punt 91. 
618 Joris & van der Jeught 2010, p. 444.
619 Zoals die, overigens na Waterpakt, culmineerde in het Rusttijden-arrest, HR 2 november 2004, NJ 2005/80,  
 LJN AR1797 (Rusttijden). Zie T. Barkhuysen, H.M. Griffioen & W.J.M. Voermans, ‘Artikel 93 en 94 Grondwet  
 volgens Hoge Raad niet van belang voor doorwerking EG-recht’, NJB 2004, p. 2289-2290.
620 Van Harten 2011, p. 139-182.
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een onwenselijk antwoord heeft vermeden. Vanuit het Europese recht kunnen 
verschillende posities worden ingenomen. Een benadering waarin de effectiviteit 
van het Unierecht alles vermag zou tot het een wetgevingsbevel kunnen leiden. 
Andersom kan, zoals de Hoge Raad doet, het beginsel van procedurele autonomie 
centraal worden gesteld. In dat geval is voor een wetgevingsbevel geen ruimte 
als die naar nationaal recht ook niet bestaat. Tussen deze benadering bevindt 
zich de mogelijkheid van een afweging onder de ‘procedurele rule of reason’. 
Daarin zal de machtenscheiding moeten worden afgewogen tegen het nadeel 
voor de effectiviteit van het gemeenschapsrecht. Hoe die afweging zal moeten 
uitvallen voor het formele wetgevingsbevel is moeilijk te zeggen. Ten slotte heb 
ik gewezen op het karakter van de leemte die ontstaat in ‘Waterpakt-achtige 
situaties’. Die heeft ook te maken met een onderliggende rolwisseling van de 
rechter, van klassiek naar meer in de richting van public law litigation. Deze 
rolwisseling maakt het onwaarschijnlijker dat het Hof van Justitie desgevraagd 
tot een Europees wetgevingsbevel had geconcludeerd, zeker gezien de binding 
aan de beginselen die de lidstaten gemeen hebben. Al met al heeft de Hoge Raad 
naar mijn oordeel uiteindelijk inhoudelijk niet ten onrechte geconcludeerd dat 
het Unierecht niet tot het geven van een formeel wetgevingsbevel verplicht. 

In de vierde plaats is de positie van het Hof van Justitie onder de loep genomen. 
Dat Hof kan inderdaad, zoals de Hoge Raad al opmerkte, in inbreukprocedures 
geen formele wetgevingsbevelen geven. Wel materiële. Bovendien heeft het 
Hof, grotendeels na Waterpakt, de beschikking gekregen over een stelsel van 
financiële sancties waarover de Nederlandse rechter pas zou beschikken als 
hij wel formele wetgevingsbevelen zou mogen geven. Dat maakt het argument 
van de Hoge Raad minder overtuigend. Maar de ervaringen die inmiddels in 
Europees verband zijn opgedaan, vormen geen onmiddellijke aanbeveling. In de 
procedures waarin financiële sancties zijn opgelegd, is weliswaar voldaan aan 
de verdragsverplichtingen. In die zin zijn de sancties dus effectief. Van betere 
Unietrouw over de gehele linie is echter geen sprake. Wel ontstaat er druk op 
het Hof om zich gedetailleerder en positiever uit te laten over de maatregelen 
waarmee een inbreuk opgeheven moet worden. Gebeurt dat niet, dan zullen de 
executiegeschillen die nu ontstaan zich vaker gaan voordoen. De vraag is of de 
naleving van het Unierecht daarmee gediend is.

V.4 Conclusie
Dit hoofdstuk vertelt het verhaal van het formele wetgevingsbevel. Het verhaal 
begint met de casus van het Waterpakt-arrest, waarvan de juridische en politieke 
uitwerking een ingewikkeld polycentrisch conflict laat zien. Er zijn grote 
economische boerenbelangen die niet alleen politiek goed georganiseerd zijn, 
maar zich bij de rechter ook met succes kunnen beroepen op de bescherming 
van hun recht op eigendom. Mestregulering is daarmee kostbaar en complex. 
Daarnaast gaat het om Europese verplichtingen, waar de Europese Commissie 
op toeziet en waarbij het Hof van Justitie ingeschakeld kan worden. In deze 
zaak was de Europese Commissie reeds in beweging gekomen en werd Nederland 
uiteindelijk voor het Hof gedaagd. Bij dit alles komen dan de natuurorganisaties, 
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die deels uit naam van het algemeen belang en deels uit naam van eigenaren 
van waterputten met te veel nitraat, een beroep op de civiele rechter doen om 
met een formeel wetgevingsbevel te interveniëren. Tegen deze achtergrond is 
de uiteindelijke strategie van het gerechtshof om eerst op het Hof van Justitie 
te wachten, dan te bezien of de Staat een eventueel inbreukarrest voldoende 
serieus oppakt en vervolgens te beoordelen of er nog wel voldoende belang 
bij de vordering overblijft, zeer begrijpelijk. Maar omdat er een uitvoerbaar 
bij voorraad verklaard bevel van de rechtbank lag moest het gerechtshof zich 
toch al deels uitspreken, waarna daar beroep in cassatie tegen kon worden 
ingesteld. In dat cassatieberoep volgt het Waterpakt-arrest, waarin de Hoge 
Raad zich bepaald niet beperkt tot het voorliggende geval maar het formele 
wetgevingsbevel ten gronde afwijst. 

Vanuit deze casus werkt dit hoofdstuk vier kwesties verder uit. De eerste kwestie 
is een inpassing van Waterpakt in de jurisprudentie van de Hoge Raad. Het 
Rijbewijs-arrest, dat een formeel bevel aan een bestuursorgaan accepteerde, het 
Pocketbooks II-arrest, dat de wetgevende functie onder het gewone recht van 
onrechtmatige daad bracht, en het Trias-arrest, dat wetgevend nalaten onder 
de dekking van het constitutioneel toetsingsverbod weghaalde, lijken voor te 
sorteren op een formeel wetgevingsbevel. Daartegenover staan echter het Lucky 
Luyk-arrest en het Tegelen-arrest, waarin de Hoge Raad niet redeneerde vanuit de 
effectieve rechtsbescherming, maar vooral oog had voor de verantwoordelijkheid 
die hij op zich nam als hij een bevel zou geven en voor wat hij ‘in feite’ aan 
het oordeel van de formele wetgever onttrok als hij zich over een wetsvoorstel 
zou uitlaten. 

Bij wijze van tweede kwestie bespreekt dit hoofdstuk de ervaringen uit de lagere 
jurisprudentie met het formele wetgevingsbevel en de opstelling van de doctrine. 
Voor twee casus is apart aandacht: de inzet van het formele bevel met een 
dwangsom in de richting van (uiteindelijk) het COTG waarmee de afweging van 
de Staat om niets te doen werd gecorrigeerd, en de enige keer dat de formele 
wetgever door de rechter bevolen is. Uiteindelijk ontwikkelt zich in de lagere 
jurisprudentie een lijn waarin de formele wetgever niet, maar andere regelgevers 
wel bevolen kan worden. De doctrine is, hoewel niet helemaal eensgezind, 
overwegend op de hand van de mogelijkheid van het formele wetgevingsbevel. 

De conclusie luidt dat de stelligheid van Waterpakt niet aansloot op eerdere 
arresten van de Hoge Raad, niet op de lagere jurisprudentie sinds Pocketbooks II 
en ook niet op de doctrine. De kritische ontvangst van Waterpakt verbaast daarom 
niet. Desalniettemin heeft de Hoge Raad de lijnen doorgetrokken. Dat wordt als 
derde kwestie besproken. Na de afwijzing van een formeel bevel in de richting 
van de formele wetgever ter handhaving van een Europese wetgevingsplicht, 
volgde Faunabeheer, waarin ook een bevel aan Provinciale Staten tot het 
intrekken van een verordening voor onmogelijk werd gehouden. Het SGP-arrest, 
ten slotte, bepaalde dat het allemaal niet anders is bij overig internationaal 
recht. Alleen de vraag of ook het wetgevingsinitiatief van de regering veilig is, 
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moet de Hoge Raad nog beantwoorden. De lagere jurisprudentie wijst dergelijke 
bevelen inmiddels ook al af. 

Waar de Hoge Raad de mogelijkheid om in een executoriale verhouding met 
een wetgever te geraken fundamenteel afsluit, ontwikkelt de jurisprudentie van 
het Hof van Justitie zich wel in die richting. Dat is de vierde kwestie van dit 
hoofdstuk. Hoewel het Hof strikt genomen geen formele bevelen kan geven, is het 
de inbreukprocedures gaan optuigen met forfaitaire sommen en dwangsommen. 
De betrokkenheid van een democratisch gelegitimeerde wetgever maakt daarin 
voor het Hof geen verschil. 

Terugkoppelend naar de algemene discussie over het wetgevingsbevel levert dit de 
volgende conclusies op. In de eerste plaats illustreert de casus van het Waterpakt-
arrest de complexiteit achter het enkele verzoek van een natuurorganisatie om 
de naleving van de Nitraatrichtlijn te bekrachtigen met een formeel bevel. De 
Hoge Raad zou de Staat bevelen in te grijpen in de boerenbelangen die even 
daarvoor nog rechtsbescherming bij dezelfde Hoge Raad gezocht hadden. Het is 
voorstelbaar dat met een formeel wetgevingsbevel in dit geval, in de woorden 
van het Lucky Luyk-arrest, ‘de verantwoordelijkheid ter zake van een en ander 
van de wetgever naar de rechterlijke macht zou worden verschoven in een mate 
die niet in ons staatsbestel past.’

In de tweede plaats laat de in dit hoofdstuk besproken casuïstiek zien hoe 
de eerder in hoofdstuk III ontwikkelde argumenten voor en tegen het formele 
wetgevingsbevel in de praktijk gebruikt worden. Aan de zijde van de voorstanders 
en in de voorbeelden uit de jurisprudentie spelen de op rechtsbescherming 
geënte argumenten een grote rol. Aan de zijde van de tegenstanders en in 
de jurisprudentie sinds Waterpakt is het politieke, of democratische karakter 
van het wetgevingsinitiatief belangrijk. Het concept van de negatieve wetgever 
komt wel voor, maar het zijn vooral de belangen van niet bij de procedure 
betrokken derden die de meest prominente rol vervullen, zowel in de afwijzing 
van de formele wetgevingsbevelen door de Hoge Raad als in de latere lagere 
jurisprudentie. Op die grond is het waarschijnlijk dat ook het wetgevingsinitiatief 
van de veel minder direct democratisch gelegitimeerde regering of minister door 
de Hoge Raad afgeschermd zal worden. 

In de derde plaats bieden de in dit hoofdstuk besproken voorbeelden enig zicht 
op de praktijk van het formele wetgevingsbevel. Enerzijds is Wijnholts interventie 
bij de huisartsentarieven een voorbeeld van een geval waarin de Staat afzag van 
het voldoen aan zijn verplichtingen om de enkele reden dat de staatsfinanciën 
ergens anders voor gebruikt werden. Die afweging werd succesvol doorbroken 
met een dwangsom: effectieve rechtsbescherming in de praktijk. Anderzijds 
laat het geval van de WWV zien dat een formeel bevel in de richting van de 
formele wetgever geen garantie biedt dat de wet binnen de gestelde termijn tot 
stand komt, ondanks dat die termijn gesteld was op een door de staatssecretaris 
zelf genoemde datum: politiek in de praktijk. Het Hof van Justitie geeft geen 
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formele bevelen, maar bedreigt nationale wetgevers wel met dwangsommen. 
De ervaringen daarmee zijn nog te pril om echte conclusies aan te verbinden. 
Vooralsnog lijkt het Hof uiteindelijk succesvol in het bereiken van de gewenste 
resultaten in de specifieke gevallen. Tegelijkertijd dreigt een nieuwe generatie 
problemen over het verbeuren en invorderen van dwangsommen. 

In de vierde plaats blijft het – ondanks alles – opmerkelijk dat de Hoge Raad het 
formele wetgevingsbevel zo radicaal afwijst. Mogelijk heeft dat iets te maken 
met de beschikbaarheid van een alternatief: het materiële wetgevingsbevel. 
Vooral als dat niet alleen kan via de dreiging met rechtsvorming, zoals in 
Arbeidskostenforfait, maar ook met een verklaring voor recht. Dat is het onderwerp 
van de volgende casestudy.
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