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Hoofdstuk VII

‘De juiste gevolgtrekking’
Over de heerschappij van het recht en de heerschappij van 

de rechter

VII.1 Inleiding 
De Amerikaanse zaak Marbury v. Madison806 is beroemd als de locus classicus 
van constitutionele toetsing. De inzet van het geding was een andere. Marbury 
vroeg het Supreme Court een writ of mandamus, een bevel gericht aan minister 
Madison. In 1803 bood de Judiciary Act 1789 voor het Supreme Court een 
grondslag om ‘persons holding office under the authority of the United States’ 
te bevelen iets te doen.807 Marbury eiste afgifte van de officiële documenten 
waarmee hij door de net afgetreden president Adams tot vrederechter in het 
District of Columbia was benoemd. Zonder deze papieren kon Marbury zijn werk 
als rechter daar niet beginnen. Jefferson was inmiddels president en minister 
Madison had de stukken. 

Chief Justice Marshall is de auteur van het unanieme, afwijzende oordeel van 
het Supreme Court. Zijn hoofdbezwaar is dat de bepaling uit de Judiciary Act het 
Supreme Court meer toestond dan de Grondwet deed, omdat het geven van een 
bevel volgens hem ‘original jurisdiction’ was. ‘Original jurisdiction’ is in dit soort 
zaken door de Grondwet voorbehouden aan lagere rechters.808 Daarmee ligt het 
vraagstuk van constitutionele toetsing op tafel: moet de wet die de bevoegdheid 
toekent worden gevolgd, of de Grondwet, die deze bevoegdheid juist uitsluit? 
Marshall wikkelt die vraag af via de ‘original and supreme will of the people’, die 
zich uitgedrukt heeft in een geschreven grondwet. Het dragende ideaal van de 
Amerikaanse is een limited Government waarbij ook aan de wetgever grenzen zijn 
gesteld. Zou een rechter accepteren dat de wetgever de hem door de Grondwet 
gestelde grenzen overschrijdt, dan zou de status van de Grondwet afbrokkelen 
van ‘superior, paramount law’ tot het niveau van een gewone wet die door de 
wetgever naar believen kan worden gewijzigd. Lees: de Grondwet zou worden 
prijsgegeven aan de waan van de dag. Het hele idee van het Amerikaanse volk, dat 
het zichzelf een grondwet kon geven, zou dan illusoir blijken. Marshall probeert 
met enkele voorbeelden zijn standpunt evident te maken. De Grondwet verbiedt 
wetten met terugwerkende kracht.809 Als het Congres dat soort wetten toch zou 
maken, zou de rechter ze dan gewoon moeten toepassen? Zo rolt de redenering 
onverbiddelijk810 naar de conclusie dat een met de Grondwet strijdige wet voor 
void moet worden gehouden en door de rechter niet mag worden toegepast. Dat 
geldt op dit punt voor de Judiciary Act en dus is het Supreme Court onbevoegd 
het gevorderde bevel te geven. 

806 USSC 24 februari 1803 5 U.S. (1 Cranch) 137 (Marbury v. Madison).
807 Artikel 13 Judiciary Act 1789.
808 Artikel III, sectie 2 van de Amerikaanse Grondwet. 
809 Artikel I, sectie 9 van de Amerikaanse Grondwet. 
810 ‘Verbaal geweld dat in een opeenvolging van zware rollers over ons heenslaat tot wij voelen dat  
 tegenspraak niet langer mogelijk is’, aldus L. Prakke, Bedenkingen tegen het toetsingsrecht, Handelingen  
 NJV 1992-I, p. 10-11.
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De conclusie volgt bij Marshall pas nadat hij alinea’s lang Marbury inhoudelijk 
gelijk heeft gegeven. Marbury heeft recht op de papieren en recht op een 
remedie. Een bevel van de rechter zou daar goed bij passen en een minister als 
adressaat van een rechterlijk bevel is niet bezwaarlijk. Alleen kan zo’n bevel nu 
net niet van het Supreme Court komen wegens een technisch probleem met de 
verdeling van ‘original jurisdiction’. Het ontbreekt Marshall, kortom, niet aan de 
zogenaamde rechtsconceptie achter het rechterlijk bevel.811 Of Marshall ook de 
wetgever een bevel zou willen geven, is daarmee nog niet gezegd. De Judiciary 
Act heeft het over ‘persons holding office.’ Aan de andere kant: er is weinig in 
de motivering van Marshall dat kan worden uitgelegd als aanwijzing dat de 
wetgever anders behandeld zou moeten worden. De Amerikaanse president is 
ook verkozen. 
 
Er bestaat een breed gedeeld vermoeden dat Marshall institutioneel-politieke 
motieven heeft gehad om zijn redenering onder de streep te laten uitlopen op 
het niet geven van een bevel.812 President Jefferson zou reeds duidelijk hebben 
gemaakt dat hij een bevel volstrekt zou negeren, zoals ook Madison niet eens 
kwam opdagen tijdens de zitting. De reputatieschade voor het prille Supreme Court 
zou bepaald groot zijn geweest als een bevel openlijk genegeerd zou worden. De 
felheid van Jefferson ten aanzien van de benoeming van Marbury heeft te maken 
met het bredere politieke conflict tussen de Federalisten en Republikeinen over 
de koers van de jonge staat. De federalistische president Adams en Marshall zelf, 
die de ambtsvoorganger van Madison was, hadden de periode tussen de verloren 
verkiezingen en de daadwerkelijke machtsoverdracht813 gebruikt om zoveel 
mogelijk geestverwanten tot rechter te benoemen. De benoeming van Marshall 
als Chief Justice was daar een belangrijker onderdeel van dan de benoeming van 
Marbury. President Jefferson zette dat project stil op het moment dat hij het 
Witte Huis betrok en maakte gebruik van het feit dat de papieren van Marbury 
abusievelijk nog niet verstuurd waren. President Jefferson verordonneerde de 
fout niet te herstellen. 

Deze achtergrond maakt Marbury v. Madison een schoolvoorbeeld van 
institutionele politiek.814 Marshall maakt duidelijk wie inhoudelijk gelijk heeft, 
maar geeft geen bevel om te voorkomen dat de rechter openlijk genegeerd kan 
worden. Dat alles in ruil voor de bevoegdheid tot constitutionele toetsing. 

In zijn motivering speelt Marshall het democratische karakter van de wil van 
de toevallige, tijdelijke wetgever uit tegen de superieure, originele wil van het 
volk op het moment dat het zichzelf een grondwet gaf. Het is de vraag hoe 
overtuigend deze redenering eigenlijk is. Alexander Bickel is sceptisch. Volgens 
hem is ‘the will of the people’ in feite

811 Voor ontwikkeling en de relevantie van deze ‘rechtsconceptie’, zie paragraaf V.3.1. 
812 Voor een uitgebreide bespreking met verdere verwijzingen en in het algemeen voor een zeer fraai boek:  
 Bruce Ackerman, The failure of the founding fathers, The Belknap Press of Harvard University Press 2005.
813 Tot 1933 vond de machtswisseling pas in maart plaats, in plaats van in januari, zoals het 20e amendement  
 inmiddels voorschrijft. 
814 Zie paragraaf III.6.1
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‘an abstraction obscuring the reality that when the Supreme Court 
declares unconstitutional a legislative act or the action of an elected 
executive, it thwarts the will of representatives of the actual people 
of the here and now; it exercises control, not on behalf of the 
prevailing majority, but against it. That, without mystic overtones, is 
what actually happens.’815 

Bickel doopt dit de counter-majoritarian difficulty van constitutionele toetsing. 
Hij maakt dat zichtbaar door het perspectief te kantelen van een inhoudelijk 
naar een institutioneel perspectief. Van de materiële vraag of er onrechtmatig 
gehandeld mag worden naar de vraag wie het toezicht daarop toekomt.816 In 
het materiële perspectief van Marshall is constitutionele toetsing een vorm van 
begging the question.817 Natuurlijk mag ook de wetgever niet in strijd met de 
Grondwet handelen. In het institutionele perspectief van Bickel is constitutionele 
toetsing minder vanzelfsprekend. In dat perspectief blijft relevant wiens oordeel 
door wie wordt gecorrigeerd en hoe dwingend dat gebeurt.818 

In het institutionele perspectief is er meer te zeggen voor president Jeffersons 
weigering een eventueel bevel op te opvolgen. Zoals hij zelf doet. In een brief 
wijst hij de gedachte aan de rechters als ‘the ultimate arbiters of all constitutional 
questions’ af als een ‘very dangerous doctrine indeed and one which would place 
us under the despotism of an oligarchy.’ Niet omdat rechters slechter zijn dan 
verkozen ambtsdragers, maar omdat ze ook niet beter zijn. De Grondwet van 
Amerika

‘has more wisely made all the departments co-equal and co-sovereign 
within themselves. If the legislature fails to pass laws for a census, for 
paying the judges and other officers of government, for establishing a 
militia, for naturalization as prescribed by the constitution, or if they 
fail to meet in congress, the judges cannot issue their mandamus to 
them; if the President fails to supply the place of a judge, to appoint 
other civil or military officers, to issue requisite commissions, the 
judges cannot force them.’819

 
De Amerikaanse staatsinrichting steunt in de ogen van Jefferson niet op 
de rechter als de ultieme handhaver van het recht en scheidsrechter van 
constitutionele conflicten, maar op verantwoording aan de Amerikaanse kiezer. 
Zo wordt Jeffersons weigering een eventueel bevel op te volgen meer dan botte 
machtspolitiek. Er is een institutionele argumentatie op te zetten waarin hij een 
bevel van het Supreme Court voor null and void had kunnen houden wegens strijd 
met de Grondwet. Bij Jefferson ontbreekt het duidelijk aan de rechtsconceptie 

815 Bickel 1962, p. 16-17. Vgl. W.T. Eijsbouts, ‘Wir sind das Volk: notes about the notion of ‘the people’ as  
 occasioned by the Lissabon-Urteil’, European Constitutional Law Review 2010, p. 199-222.
816 Vgl. T. Koopmans, Vergelijkend Publiekrecht, Deventer: Kluwer 1986, p. 11-24.
817 Bickel 1962, p. 1-14.
818 Ch. L. Black jr., Structure and relationship in constitutional law, Baton Rouge: Louisiana State University  
 Press 1969.
819 Writings of Thomas Jefferson, Vol. VII, New York: Derby & Jackson 1859, p. 178-179.
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van de bevelende rechter. Hij geeft de voorrang aan (zijn invulling van) de 
beginselen van machtenscheiding, machtsevenwicht en democratie. Net als 
Marshall ten aanzien van constitutionele toetsing deed, illustreert Jefferson 
dit met evidente voorbeelden. Hij citeert glasheldere wetgevingsplichten en 
betoogt dat ook in die gevallen het vertrouwen in de will of the people moet 
blijven. Niet op de door Marshall uitgetekende route via de ‘original and supreme 
will of the people’, uitgedrukt in een grondwet die geïnterpreteerd en toegepast 
wordt door een rechter, maar rechtstreeks via reguliere verkiezingen. 

VII.1.1	 Materieel	en	institutioneel
De posities van Marshall en Jefferson illustreren hoe twee perspectieven een 
eigen vanzelfsprekendheid voeden. Daarmee kan de nogal kritische ontvangst 
van Waterpakt gerelativeerd worden.820 Het perspectief van de kritiek is vooral 
materieel, gericht op rechtmatigheid. De rechter glipt in dat perspectief 
gemakkelijk mee als de aangewezen handhaver en verwezenlijker van de 
rechtmatigheid. In Marshalls redeneringen functioneert de will of the people als 
het constitutionele verdwijnpunt en ultieme rechtvaardiging. Het Nederlandse 
staatsrecht kent geen sterke traditie van volkssoevereiniteit. In plaats daarvan 
functioneert de heerschappij van het recht als het ijkpunt van de materiëlere 
redenering. Zo wordt de mogelijkheid van een wetgevingsbevel vanzelfsprekend, 
vooral daar waar dat nodig is om wetgevingsplichten te handhaven tegenover 
onrechtmatig nalaten van regelgevers. De kritiek op Waterpakt ontkent niet dat 
wetgevingsbevelen constitutioneel gezien bezwaarlijk zijn, maar beschouwt 
dat enkel als reden om spaarzaam dergelijke bevelen te geven. Alleen daar 
waar het inderdaad ‘heel erg’ is, als ultimum remedium. Juist waar het ‘heel 
erg’ is, komt de heerschappij van het recht in gevaar en zijn bijzondere en op 
zichzelf bezwaarlijke uitspraakbevoegdheden gerechtvaardigd. Zo ontstaat de 
vanzelfsprekendheid van in ieder geval de mogelijkheid van het wetgevingsbevel 
en daarmee de kritiek op de categorische uitsluiting van een dergelijk bevel in 
Waterpakt.

Polak, bijvoorbeeld, zet de effectieve rechtsbescherming centraal en is daarom 
niet onder de indruk van het argument dat een formele wetgeving bevelende 
rechter zich boven het parlement zou plaatsen.821 Niet de rechter verheft 
zich boven het parlement, maar het recht gaat voor als er sprake is van een 
geschonden wetgevingsplicht. Evenzeer laat Schutgens zijn pleidooi voor 
de mogelijkheid van wetgevingsbevelen rusten op een wat hij een materiële 
conceptie van de Trias Politica noemt.822 Institutionele arrangementen zijn zo 
uiteindelijk ondergeschikt aan de heerschappij van het recht. Zolang de rechter 
zich beperkt tot het handhaven van ‘glasheldere wetgevingsplichten’ verzet de 
Trias Politica zich niet zo principieel tegen wetgevingsbevelen als de Hoge Raad 
stelt. De rechter kan immers niet gevraagd worden enige ruimte om evident 
onrechtmatig te handelen te respecteren. Tegenover deze betogen van Polak en 
Schutgens is door Besselink betwijfeld of wetgevingsplichten er in de praktijk 
ooit zo glashelder bijliggen dat ze zuiver onder de vlag van de heerschappij van 

820 Zie paragraaf V.3.3.4.
821 Polak 1987b en Polak 2004, zie paragraaf V.3.1 en V.3.3.
822 Schutgens 2009, zie paragraaf V.3.2.
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het recht kunnen worden gehandhaafd.823 Hoe juist dit ook moge zijn, het blijft 
– zoals campagnestrategen wel eens debiteren – voetballen op eigen helft. De 
argumentatie staat wat vanzelfsprekendheid betreft op achterstand. Want wat 
als die plichten er wel glashelder bij liggen of daar in cassatie van moet worden 
uitgegaan, zoals in Waterpakt? Wat als de situatie inderdaad ‘heel erg’ is?

Voor een verdediging van Waterpakt met eigen vanzelfsprekendheid moet het 
perspectief gekanteld worden naar de institutionele benadering van Jefferson. 
Het institutionele perspectief ontkent niet de heerschappij van het recht, maar 
stelt vragen bij de mate waarin de rechter daarop mag meeliften. Hoe exclusief 
is zijn rechtsoordeel? Hoe dwingend mag hij dat opleggen? Wiens oordeel mag 
hij corrigeren? Wie mag hij bevelen? Wanneer gaat, kortom, de heerschappij 
van het recht over in de heerschappij van de rechter? Dat blijven relevante 
vragen, ook bij glasheldere wetgevingsplichten en zuivere rechtsoordelen. In het 
institutionele perspectief krijgt de afwijzing van het wetgevingsbevel een eigen 
vanzelfsprekendheid, zeker op het ‘hoogste niveau’: het is niet aan de civiele 
kamer van de Hoge Raad om zich met bevelen en dwangsommen tot de formele 
wetgever te gaan verhouden. Machtenscheiding, machtsevenwicht en democratie 
stellen grenzen aan wat de rechter vermag, zelfs als hij gelijk heeft. Dat zijn 
immers dezelfde grenzen die de machtenscheiding en het machtsevenwicht 
beschermen als de rechter geen gelijk heeft. Wie de Trias Politica afhankelijk 
maakt van wie er gelijk heeft, heft de Trias op; een materiële Trias is geen 
Trias. In het institutionele perspectief wordt het zo vanzelfsprekend dat er geen 
wetgevingsbevelen mogen worden gegeven. 

Daarmee is niet gezegd dat alle door de Hoge Raad in Waterpakt gegeven 
argumenten even overtuigend worden als het perspectief gekanteld wordt. Noch 
is het vanzelfsprekend dat de weigering uit Waterpakt moet worden doorgetrokken 
naar decentrale verhoudingen, zoals de Hoge Raad in Faunabeheer doet. Het is 
hier eerst de bedoeling om de slotbeschouwing te beginnen met het voetballen 
op twee helften: één waarop het wetgevingsbevel vanzelfsprekend is, en één 
waarop het dat juist niet is. 

VII.1.2	 Tactisch	terugtrekken	en	dwingend	redeneren
Tussen de twee botsende perspectieven, en de daarmee corresponderende 
omarming of afwijzing van het wetgevingsbevel, speelt zich een subtieler spel af. 
Dat spel laat zich met de casus van Marbury v. Madison illustreren. De motivering 
poneert de rechtsconceptie van de bevelende rechter nogal onverschrokken en 
onverbiddelijk. Marshall signaleert wel politieke vraagstukken waar hij niet in 
mag treden, maar de vraag of iemand de benoemingspapieren moet krijgen waar 
hij recht op heeft valt daar niet onder. Evenzeer realiseert Marshall zich dat 
het bevelen van een minister het Supreme Court op een politiek terrein brengt 
waar het in beginsel niet thuishoort. Maar een minister een bevel geven om 
te doen wat deze toch al verplicht was, kan volgens Marshall staatsrechtelijk 
niet problematisch zijn. Deze lijn van motiveren laat zich moeilijk rijmen met 

823 Besselink 2004a, zie paragraaf V.3.1
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het breed gedeelde vermoeden dat Marshall aan institutionele politiek doet 
om een openlijke confrontatie met de president te vermijden. Toch is dat zeer 
waarschijnlijk wel gebeurd: de problemen met de ‘original jurisdiction’ zijn een 
list om geen bevel te hoeven geven. Zo slijpt onuitgesproken institutionele 
politiek de scherpe randjes van de bevoegdheid om (wetgevings)bevelen te 
geven af. Althans, institutionele politiek kan voorkomen dat de rechter een 
bevel geeft dat meer of minder openlijk niet wordt opgevolgd. 

Andersom worden de scherpe kantjes van de weigering te bevelen enigszins 
weggeslepen door vormen van dwingend redeneren. Marshall ziet ervan af om een 
bevel te geven, maar hij laat weinig na om vurige kolen van onrechtmatigheid 
op het hoofd van president Jefferson te stapelen. Voor een president die 
rechtmatig wil handelen resteert na het lezen van de motivering van Marbury 
v. Madison slechts één juiste gevolgtrekking: Marbury zijn papieren geven. Dat 
niet doen, kan uitsluitend onder een gelijktijdige acceptatie dat er nu eenmaal 
niet altijd rechtmatig gehandeld kan worden, of door de conclusies van Marshall 
inhoudelijk te betwisten en daarmee te ontkennen dat de rechter daarover 
beslissend het laatste woord heeft gesproken. In het laatste geval is juistheid 
van de gevolgtrekking afhankelijk van de vraag of de president het inhoudelijk 
eens is met het Supreme Court. Dat zou een dialoog zijn.824 

Het is evenwel zeer de vraag of Marshall een dergelijke dialoog voor ogen stond. De 
bekende frase ‘it is emphatically the province and duty of the judicial department 
to say what the law is’, komt ook uit Marbury v. Madison. Dit uitgangspunt 
bevat weinig aanknopingspunten om te vermoeden dat rechtsoordelen voor veel 
discussie vatbaar zijn. De frase lijkt eerder op het tegenovergestelde uit te 
lopen: uiteindelijk alleen de rechter, of althans, de rechter in laatste instantie, 
velt rechtsoordelen. Niet zonder reden zal het Supreme Court later in Cooper v. 
Aaron de judicial supremacy juist op deze frase uit Marbury v. Madison baseren.825 
Marshall probeert in ieder geval zo dwingend mogelijk te redeneren. Daarmee 
doet hij een poging om het uiteindelijk niet geven van een formeel bevel te 
compenseren. De rechter heerst dan wel niet bevelend, maar wel dwingend 
redenerend, indirect via de heerschappij van het recht. 

Dicht tegen de situatie waarin de rechter dwingend redeneert, liggen vormen 
van zachtere dwang. Die gevallen doen zich voor wanneer de rechter wel 
rechtmatigheidsbezwaren formuleert tegen een bepaald nalaten van de wetgever, 
maar zonder met zoveel woorden de conclusie te trekken. Er wordt niet expliciet 
geconstateerd dat een wetgevingsplicht geschonden is, maar er wordt wel een 
zogenaamd ‘signaal aan de wetgever’ gegeven. Het is een dergelijke praktijk 
van het Supreme Court die Bickel, 150 jaar na Marbury v. Madison beschrijft: 
‘The Court has ways of persuading before it attempts to coerce’.826 Het is geen 
dialoog, maar het verzacht wel de countermajoritarian difficulty. 

824 Zie paragraaf III.5.1.
825 Zie paragraaf III.4.1.
826 Bickel 1962, p. 28.
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VII.1.3	Opzet	van	dit	hoofdstuk
Dit hoofdstuk is een slotbeschouwing waarin de belangrijkste bevindingen 
worden samengevat en gecombineerd tot een eigen standpunt. De belangrijkste 
bevinding was deze inleiding: een complete discussie over het wetgevingsbevel 
heeft oog voor vier elementen. Ten eerste het materiële perspectief waarin 
het voor de hand ligt om als ultimum remedium wetgevingsbevelen te kunnen 
geven. Ten tweede het institutionele perspectief waarin het zeer dubieus 
is als de rechter zich bevelend boven de wetgever zou verheffen. Ten derde 
de institutionele politiek waarmee een prudente rechter zal voorkomen in 
gevaarlijke conflicten verzeild te raken die hij niet kan winnen. De eventuele 
verstoring van het machtsevenwicht als gevolg van de bevoegdheid wetgeving te 
bevelen zou daardoor kunnen worden gerelativeerd. En ten vierde: motiveringen 
variëren van een enkel signaal of opmerking in de richting van de wetgever tot 
dwingende redeneringen die heel dicht bij het wetgevingsbevel komen. Dat doen 
ze zeker, als de geadresseerde van de dwingende redenering ook de plicht heeft 
om de juiste conclusie te trekken. Zoals institutionele politiek de verstoring 
in het machtsevenwicht kan relativeren in het geval er wel wetgevingsbevelen 
gegeven zouden kunnen worden, zo zou het dwingend redeneren de leemte in de 
rechtsbescherming relativeren in het geval er geen wetgevingsbevelen gegeven 
worden. 

Dit proefschrift brengt theorie en praktijk van het wetgevingsbevel in kaart. De 
theorie wordt ontwikkeld in de hoofdstukken II en III. De hoofdstukken IV, V 
en VI passen deze theorie toe op de praktijk. Deze drie hoofdstukken zijn drie 
casestudy’s naar de drie arresten die in hoofdstuk I tezamen mijn verwondering 
hadden gewekt: het Arbeidskostenforfait-arrest, het Waterpakt-arrest en het 
SGP-arrest. Paragraaf VII.2 verzamelt de belangrijkste bevindingen van deze 
onderneming. Paragraaf VII.3 kiest positie. 

VII.2 Samenvatting 
De aanleiding van dit proefschrift was de verwondering over de combinatie van 
drie arresten: het Arbeidskostenforfait-arrest, het Waterpakt-arrest en het SGP-
arrest. Het Waterpakt-arrest wijst in niet mis te verstane bewoordingen het 
wetgevingsbevel af: de constitutionele rol van de rechter verzet zich daartegen. 
Nog niet zo lang daarvoor, in Arbeidskostenforfait, dreigde de Hoge Raad zich 
op het terrein van de algemene overwegingen van overheidsbeleid te begeven 
als niet met de nodige spoed een wetsvoorstel zou worden ingediend. En niet 
zo lang na Waterpakt, in het SGP-arrest, liet de Hoge Raad een verklaring voor 
recht in stand dat de Staat onrechtmatig handelt. Dat deed de Hoge Raad omdat 
naar zijn overtuiging niets eraan in de weg stond dat de rechter zou uitspreken 
dat de Staat onrechtmatig handelt door geen maatregelen jegens de SGP te 
treffen. Afdoende duidelijk was dat dit om maatregelen van wetgevende aard 
ging, zoals ook door de Afdeling, door de doctrine en door de Tweede Kamer zelf 
is geconstateerd. Kortom: zowel in Arbeidskostenforfait als in SGP is het evident 
de bedoeling van de Hoge Raad om het wetgevingsinitiatief te beïnvloeden. 
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Dat contrasteert, minst genomen, met de stelligheid waarmee de Hoge Raad in 
Waterpakt de vraag of een wet tot stand moet worden gebracht exclusief het 
voorwerp van politieke besluitvorming wil laten. Kennelijk bestaat er onderscheid 
tussen het bevelend beslechten van een geschil over de vraag of een wet tot 
stand moet worden gebracht en de inzet van een dwingende redenering die een 
beroep doet op het trekken van de juiste conclusie. In hoofdstuk II stel ik voor 
dit verschil tussen bevelen en dwingend redeneren te vangen in de begrippen 
formeel wetgevingsbevel en materieel wetgevingsbevel. 

Een formeel wetgevingsbevel is aan de orde als de rechter een geschonden 
wetgevingsplicht constateert en een bevelend dictum geeft.827 Een formeel bevel 
heeft een aantal specifieke gevolgen.828 Allereerst is de relevante regelgever 
niet alleen verplicht om de schending van de wetgevingsplicht op te heffen 
(dat was hij al), maar hij is ook verplicht om het bevel van de rechter op te 
volgen. Die verplichtingen kunnen uiteenlopen. Bijvoorbeeld wanneer een bevel 
uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, maar de constatering van de schending 
van de wetgevingsplicht nog voorwerp van hoger beroep is. Bovendien kan een 
schending van een wetgevingsplicht met een formeel wetgevingsbevel tot twee 
termijnen leiden: een aan de wetgevingsplicht verbonden termijn, die mogelijk 
al verlopen is, en een aan het formele bevel verbonden termijn, die uit de aard 
der zaak in de toekomst ligt. Een bevel zonder termijn is niet denkbaar. Ook 
als de rechter geen datum noemt, zal altijd tenminste een redelijke termijn in 
acht moeten worden genomen. Zoals het Hof van Justitie de verplichting om 
inbreukarresten uit te voeren heeft ingevuld met een algemene termijnstelling: 
onmiddellijk beginnen en binnen een redelijke termijn afronden.829 Een belangrijk 
gevolg van een formeel wetgevingsbevel is verder dat het de weg opent naar 
de executie van een rechterlijk vonnis. Een formeel bevel is de schakel tussen 
de handhaving van de wetgevingsplicht door de rechter en, in de praktijk, 
dwangsommen of in ieder geval de dreiging daarvan. 

Waterpakt, Faunabescherming en SGP maken een krachtig einde aan de 
mogelijkheid van formele wetgevingsbevelen, althans voor wat de civiele rechter 
betreft. Voordien accepteerden lagere rechters wel dat de regelgevers niet zijnde 
de formele wetgever bevolen konden worden.830 Daarbij zijn dwangsommen 
ingezet tegen de Staat.831 In het bestuursrecht zijn wetgevingsbevelen, ook 
na Waterpakt, niet volledig uitgesloten. De Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State heeft in het kader van de bestuurlijke lus wel eens een 
gemeenteraad bevolen nieuwe planregels vast te stellen.832 Dergelijke planregels 
zijn algemeen verbindende voorschriften, en dus gaat het hier technisch 
gesproken om een formeel wetgevingsbevel. Heel spectaculair is het niet. De 
echte voorhoede van het formele wetgevingsbevel is de jurisprudentie van het 
Hof van Justitie.833 Strikt genomen bevatten inbreukarresten uitsluitend een 
declaratoire vaststelling van een schending van het Unierecht, en zijn het 
geen formele wetgevingsbevelen. Maar met de mogelijkheid en de praktijk om 

827 Zie paragraaf II.3.1.
828 Zie paragraaf II.3.2.
829 Zie paragraaf V.3.4.6.
830 Zie paragraaf V.3.2.
831 Zie paragraaf V.3.2.2.
832 Zie paragraaf II.3.1. 
833 Zie paragraaf V.3.4.7.
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dwangsommen te verbinden aan geschonden wetgevingsplichten steekt het Hof 
de cruciale grens over die bij public law litigation het verschil tussen de issuance 
phase en de enforcement phase heet.834 De eerste ziet op het declaratoir meer of 
minder dwingend meedenken met de juiste gevolgtrekking van een redenering, 
de tweede gaat over bevelen en dwangsommen. De mogelijkheid en dus de 
dreiging van dwangsommen is volgens voorstanders een belangrijk voordeel van 
het formele wetgevingsbevel, omdat het de naleving van wetgevingsplichten 
bevordert. En het is een van de belangrijkste nadelen, volgens tegenstanders, 
omdat de rechter de kans loopt aan de tak te zagen waar hij zelf op zit. Helaas is 
de praktijk van de executie van Europese wetgevingsplichten en inbreukarresten 
met dwangsommen nog te pril om iets over de algemene effectiviteit van 
dwangsommen tegenover een volksvertegenwoordiging te zeggen of over de 
algemene gevolgen voor de naleving van wetgevingsplichten als die met een 
dwangsom verzwaard kunnen worden. Evenmin kan gezegd worden dat het Hof 
van Justitie de tak heeft afgezaagd waar het zelf op zit. 

Het verhaal van het formele wetgevingsbevel is eigenlijk snel verteld: de Hoge 
Raad wil er echt niet aan en de Afdeling is geen principiële tegenstander. 
Althans, de Afdeling ziet geen reden om van rechtsbescherming af te zien in het 
geval een bevel aan een gemeenteraad om planregels aan te passen een formeel 
wetgevingsbevel is. Dat kan de Afdeling doen in de wetenschap dat de formele 
wetgever geen bestuursorgaan is en algemeen verbindende voorschriften in de 
regel niet vatbaar zijn voor bezwaar en beroep. Met het soort conflict als de 
Hoge Raad in Waterpakt voor zich had liggen, zal de Afdeling niet snel te maken 
krijgen. Voor een formeel bevel uit Straatsburg of Luxemburg hoeft niet gevreesd 
te worden: noch het EHRM noch het HvJEU is bevoegd formele wetgevingsbevelen 
te geven aan de Nederlandse wetgever. 

In de literatuur gaat het vaker over wetgevingsbevelen dan dat van een 
formeel bevel in de hierboven gehanteerde zin sprake is. Hoofdstuk II 
bespreekt het onderzoek van Behrendt en Kleuker, die het over injonctions en 
Gesetzgebungsaufträge van Duitse, Franse en Belgische constitutionele hoven 
hebben. Bij Behrendt zijn dat verplichtende formuleringen in de motivering van 
een uitspraak. Daar waar in een relevante overweging gesproken wordt van een 
verplichting van de wetgever, registreert Behrendt een injonction.835 Kleuker is 
nog ruimer in zijn definitie. Hij telt elke aansporing van de rechter in de richting 
van de wetgever als een Gesetzgebungsauftrag, ook als de gebruikte formulering 
wat omfloerster is. Wel maakt Kleuker vervolgens onderscheid tussen toelaatbare 
en niet-toelaatbare Gesetzgebungsaufträge.836 Geïnspireerd op met name de 
benadering van Kleuker stel ik deze definitie van een materieel wetgevingsbevel 
voor: 

de constatering van een (dreigende) schending van een 
wetgevingsplicht door een rechter, die daarbij op een voor de 
relevante regelgever bindende wijze recht vormt. 

834 Zie paragraaf III.4.3.
835 Zie paragraaf II.3.4.
836 Zie paragraaf II.3.5.
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Ik zal de elementen van deze definitie nader toelichten. De constatering door de 
rechter veronderstelt dat voldoende duidelijk uit de uitspraak valt op te maken 
dat het om een (dreigende) schending van een wetgevingsplicht gaat. Weliswaar 
zijn er veel rechterlijke uitspraken die op de een of andere manier wetgeving 
noodzakelijk maken, of zelfs verplichten, maar dat maakt van die uitspraken 
nog geen materiële wetgevingsbevelen. Niet elk signaal aan de wetgever is een 
materieel wetgevingsbevel. Waar de grens precies ligt, hangt van het geval af. 
In hoofdstuk IV zijn zeven onderscheidingen uitgewerkt die kunnen worden 
gebruikt om in een concreet geval verschil te maken tussen een materieel 
wetgevingsbevel en een signaal aan de wetgever.837

De vereiste rechtsvorming bij de constatering van de schending van de 
wetgevingsplicht beperkt materiële wetgevingsbevelen tot die gevallen waarin de 
rechter met zijn uitspraak iets toevoegt aan het geldende recht. Dit is onderdeel 
van de definitie, omdat het mij gaat om de rechterlijke uitspraken die een met 
het formele wetgevingsbevel vergelijkbare functie vervullen. Zoals een formeel 
bevel een termijn laat lopen die, ook als dat niet expliciet door de rechter 
bepaald wordt nooit oneindig is, zo functioneert bij Arbeidskostenforfait en SGP 
ook een soort termijn. In Arbeidskostenforfait kent de Hoge Raad gewicht toe 
aan de vraag of de wetgever bekend is met de betrokken onrechtmatigheid. In 
een vervolgarrest hanteerde de Hoge Raad de datum van het Arbeidskostenforfait 
arrest als de begindatum van de termijn waarbinnen de wetgever nog de kans 
had om het zelf te regelen.838 In de casus van het Autokostenforfait-arrest 
gebeurde hetzelfde, maar opmerkelijk genoeg werd een arrest van een aantal 
jaar eerder, waarin hetzelfde probleem was geconstateerd, de wetgever niet 
tegengeworpen.839 Kennelijk had dat arrest geen termijn in werking gezet: niet 
elk signaal aan de wetgever is een materieel wetgevingsbevel. Op zijn beurt 
kent de wetgever ook een zekere termijnstelling toe aan dit soort arresten. Na 
het SGP-arrest constateerde de Tweede Kamer niet dat Nederland kennelijk al 
sinds enige tijd in strijd met het Vrouwenverdrag handelt. Het gaat wel over de 
uitvoering van het arrest van de Hoge Raad die maar met moeite kon worden 
vertraagd vanwege de gang van de SGP naar Straatsburg.840 

Arbeidskostenforfait, Autokostenforfait en SGP bevatten rechterlijke rechtsvorming, 
zeker in de door mij gehanteerde definitie van Wiarda: de rechtsvinding is niet 
uitsluitend heteronoom.841 Daarom is het wel begrijpelijk dat het in de Tweede 
Kamer niet over het Vrouwenverdrag zelf, maar over het arrest van de Hoge Raad 
gaat. En het is begrijpelijk dat de Hoge Raad de wetgever niet houdt aan een 
nog niet eerder gevormde, gearticuleerde of gebleken plicht om de regeling van 
de arbeidskosten aan te passen. De arresten maken immers verschil. Dat is de 
reden om rechtsvorming in de definitie van het materiële wetgevingsbevel op 
te nemen. 

837 Zie paragraaf IV.3.3.
838 Zie paragraaf IV.2.3.
839 Zie paragraaf IV.2.2.
840 Zie paragraaf VI.3.3.2.
841 Zie paragraaf II.3.7. De definitie van rechtsvorming is daarbij wel ruimer genomen dan de Hoge Raad zelf  
 doet in Arbeidskostenforfait. 
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Blijft over, ten slotte, de vereiste binding van de relevante regelgever aan 
het rechterlijke oordeel. Dat dergelijke binding onderdeel van de definitie van 
een materieel wetgevingsbevel is, volgt uit de vereiste rechtsvorming. Zou de 
wetgever niet gebonden zijn aan de rechtsvorming van de rechter, dan is geen 
sprake meer van iets wat op een wetgevingsbevel lijkt. De wetgever kan dan 
immers het rechtsoordeel van de rechter gemotiveerd terzijde leggen en niet tot 
wetgeving overgaan. Dat zou een dialoog tussen rechter en wetgever zijn.842 Zo 
beschouwd staan het wetgevingsbevel en de dialoog tegenover elkaar. Als de 
rechter formele wetgevingsbevelen geeft, ontneemt hij de wetgever daarmee de 
serieuze mogelijkheid om op basis van een eigen rechtsovertuiging te blijven 
handelen. Een formeel bevel moet immers altijd worden opgevolgd, bevelende 
dicta scheppen verplichtingen. Bij een materieel wetgevingsbevel bestaat 
de ruimte om op basis van de eigen rechtsovertuiging te blijven handelen 
evenmin. Niet vanwege binding aan het dictum, maar vanwege binding aan de 
rechtsvorming.
 
Binding van een wetgever aan rechterlijke rechtsvorming kan op verschillende 
manieren geconstrueerd worden. De meest strakke binding ontstaat als de 
algemene verbindendheid van rechtsoordelen met zoveel woorden gecodificeerd 
is. De Albanese Grondwet, bijvoorbeeld, stelt dat het Constitutionele Hof de 
Albanese Grondwet beslissend interpreteert.843 Als het Hof daar vaststelt dat 
uit de Grondwet een verplichting tot het vaststellen van een Algemene wet 
bestuursrecht volgt, dan heeft de wetgever geen mogelijkheid om daar anders 
over te denken. Met het Albanese Hof valt niet te discussiëren want het heeft 
van rechtswege altijd gelijk. Het Nederlandse staatsrecht bevat geen dergelijke 
geschreven regel. De meest vergaande binding van de Nederlandse wetgever 
aan rechtsvorming van een rechter geldt voor het Hof van Justitie. Als dat 
Hof rechtsvormend constateert dat Nederland een inbreuk pleegt door een wet 
niet aan te passen of vast te stellen, dan verplicht artikel 260 lid 1 VWEU 
de wetgever om maatregelen te treffen ter uitvoering van dat arrest. Dat 
laat niet veel ruimte om een dialoog met het Hof van Justitie aan te gaan. 
Waar het Hof van Justitie in zijn arrest rechtsvormend een schending van een 
wetgevingsplicht constateert, is dus sprake van een materieel wetgevingsbevel. 
Artikel 46 EVRM, waarop de effectiviteit van de eindoordelen van het EHRM 
steunt, is wat dat betreft iets zwakker. Artikel 46 EVRM eist dat staten zich aan 
een uitspraak houden waarbij zij partij zijn. Wat het EHRM betreft betekent dit 
‘houden aan’ zeker meer dan alleen het betalen van een eventueel toegekende 
billijke genoegdoening. Het EHRM heeft de verplichtingen onder artikel 46 
EVRM onder andere uitgewerkt tot een verplichting de schending zelf zo goed 
mogelijk weg te nemen en eventuele herhaling ervan te voorkomen.844 Artikel 
32 EVRM geeft het EHRM rechtsmacht over alle kwesties met betrekking tot de 
interpretatie en toepassing van het Verdrag, met inbegrip van de beslechting 

842 Zie paragraaf III.5.1.
843 Artikel 124 lid 1 in de vertaling van www.legislationline.org (OVSE): The Constitutional Court guarantees  
 respect for the Constitution and interprets it conclusively. In de vertaling van www.ipls.org (Institute for  
 Policy and Legal Studies): The Constitutional Court guarantees respect for the Constitution and makes final  
 interpretations of it. 
844 Zie paragraaf VI.3.4.1

245

hoofdstuk 7 | ‘De juiste gevolgrekking’



van de meningsverschillen over die rechtsmacht. Op die manier kan binding 
van de Nederlandse wetgever aan rechtsvorming van het EHRM geconstrueerd 
worden. Een uitspraak van het EHRM tegen Nederland waarin de enkele wettelijke 
strafbaarstelling van homoseksualiteit een schending van artikel 8 EVRM is, kan 
dan een materieel wetgevingsbevel in de door mij gegeven definitie worden, 
gericht tegen wetgevers die een dergelijke strafbaarstelling kunnen intrekken. 

De binding aan rechtsvorming van het EHRM leunt, meer dan bij het Hof van 
Justitie, op interpretatie van het EVRM door het EHRM zelf. Daarmee is op een 
tweede manier van binding van de wetgever aan rechterlijke rechtsvorming 
gewezen: niet op basis van het geschreven recht maar krachtens de 
jurisprudentie. De uitspraak van het Supreme Court in de zaak van Cooper v. 
Aaron is daarvan een voorbeeld.845 In die uitspraak vestigt het Amerikaanse 
Hooggerechtshof zogenaamde judicial supremacy: de Amerikaanse Grondwet 
betekent wat het Supreme Court zegt dat zij betekent. Het gevolg daarvan is dat 
interpretatie van de equal protection clause, gegeven door het Supreme Court in 
Brown I, ook buiten de partijen die deze uitspraak destijds gevraagd hebben, 
verbindende kracht heeft. Meer precies: Brown I heeft de verbindende kracht van 
de geïnterpreteerde Grondwet zelf. Daarmee geraakt het Amerikaanse Supreme 
Court in dezelfde positie als het Constitutioneel Hof van Albanië. En daarom is 
Brown II een materieel wetgevingsbevel waar het alle regelgevers opdraagt om 
‘with all deliberate speed’ eventuele verplichte segregatie uit hun regelbestand 
te verwijderen. 

De jurisprudentie van de Hoge Raad leest niet echt als een aanmoediging om een 
dialoog aan te gaan over de daarin gegeven rechtsoordelen. Wel komt met enige 
regelmaat de door Bickel beschreven praktijk voor, waarin de Hoge Raad geen 
onrechtmatigheid uitspreekt, maar argumenten daarvoor aandraagt of vragen 
daarover opwerpt. Dat is echter geen dialoog, omdat de ruimte voor de wetgever 
bepaald wordt door de omstandigheid dat de Hoge Raad zich ergens nog niet 
echt over heeft uitgesproken. De gedachte blijft, dat als de Hoge Raad zich 
uitspreekt, de kwestie beslecht is. Ik meen echter niet dat de Hoge Raad ooit 
een met Cooper v. Aaron vergelijkbare positie geclaimd heeft. Ter gelegenheid 
van de introductie van de figuur van de buitenwerkingstelling beklemtoonde 
de Hoge Raad nog dat het arrest strikt genomen alleen de rechtsverhouding 
tussen partijen bepaalde.846 Al het andere moest begrepen worden als een 
praktisch gevolg. In Waterpakt zit een vergelijkbare formalistische reflex, waar 
de Hoge Raad de gevolgen van een wetgevingsbevel voor derden bespreekt. 
Een hoofdbezwaar tegen het formele wetgevingsbevel, volgens de Hoge Raad, 
is dat een wetgevingsbevel gevolgen heeft voor niet bij de procedure betrokken 
derden. De Hoge Raad betoont zich hiermee heel beducht voor juridische 
consequenties buiten de omvang van het geschil. Onbegrijpelijk is dat niet. Het 
voert inderdaad ver om rechterlijke rechtsvorming, die allereerst het bijproduct 
van geschilbeslechting is, over de partijen heen meer bindende kracht toe te 
kennen. Judicial supremacy past beter bij een constitutioneel hof of een rechter 
waaraan meer constitutionele rechtspraak is opgedragen dan aan de Hoge Raad. 

845 Zie paragraaf III.4.1.
846 HR 1 juli 1983, AB 1984/103, LJN AD5666 (Prijzenbeschikking Medisch specialisten).
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Ik meen dus dat langs de weg van een door de Hoge Raad zelf gevestigde judicial 
supremacy geen bindende kracht aan rechterlijke rechtsvorming toegekend 
kan worden. In ieder geval niet in de mate die nodig is om van een materieel 
wetgevingsbevel te spreken. 

Blijft over een derde manier van binding van de wetgever, die niet zozeer steunt 
op een harde regel van staatsrecht, of op een in de jurisprudentie geclaimde 
positie van judicial supremacy, maar op een politieke praktijk van zelfbinding. 
De Britse praktijk illustreert dit.847 Onder Brits recht is een declaration of 
incompatibility expliciet niet bindend voor de wetgever. Desalniettemin 
accepteert de Britse wetgever de rechtsoordelen van de rechter in de regel als 
beslissende rechtsoordelen. Een zodanige praktijk heeft juridische relevantie. De 
Britse regering betoogde in Straatsburg dat door het bestaan van deze praktijk 
de declaration of incompatibility moest meetellen bij de vraag of een klager 
wel alle nationale rechtsmiddelen had uitgeput. Het EHRM vond het nog te 
vroeg voor die conclusie, maar wees de redenering niet principieel af.848 Op een 
vergelijkbare manier zou ook de voor een materieel wetgevingsbevel vereiste 
binding van de wetgever aan rechterlijke rechtsvorming geconstrueerd kunnen 
worden. 

Deze derde benadering past bij de besproken casuïstiek. In de Nederlandse 
politieke praktijk lijkt inderdaad sprake van een soort zelfbinding aan 
rechtsoordelen van de hoogste relevante rechter en niet van een traditie van 
dialoog met de rechter over de schending van wetgevingsplichten.849 In de casus 
van de forfaitaire regelingen van hoofdstuk IV was niet goed te achterhalen 
of de rechtsoordelen van de Hoge Raad over het gelijkheidsbeginsel werden 
overgenomen omdat het rechtsoordelen van de Hoge Raad waren. Er lag immers 
al een voorstel voor een nieuwe wet klaar. Bovendien had de Hoge Raad reeds 
aangekondigd wat hij zou gaan doen bij uitblijvende wetgeving: zelf in de zaak 
voorzien. In de casus van de SGP van hoofdstuk VI ligt het anders. In de eerste 
plaats waren de regering en de Tweede Kamer al een dialoog aangegaan met 
een aantal ‘juridische’ beoordelingen van de SGP-kwestie. Het oordeel van het 
CEDAW, bijvoorbeeld, werd niet als zodanig overgenomen: de regering meende 
dat de afweging anders moest uitvallen. In de SGP-casus was bovendien door de 
Afdeling al een redenering gegeven op basis waarvan niet tegen de SGP hoefde 
te worden opgetreden. Daar komt bij dat, anders dan in Arbeidskostenforfait, 
de Hoge Raad nergens mee dreigt of kan dreigen. Het formele wetgevingsbevel 
en eventuele dwangsommen zijn juist uitgesloten en onder artikel 3:305a BW 
kan Clara Wichmann nooit schadevergoeding in geld vorderen. Kortom: in de 
SGP-casus was nogal wat ruimte voor de wetgever om, onder verwijzing naar 
het oordeel van de Afdeling, gemotiveerd van mening te blijven dat de door de 
Hoge Raad verrichte afweging niet de juiste is en dat dientengevolge niet tot 
wetgeving tegen de SGP hoeft te worden overgegaan. Van die mogelijkheid om 
een dialoog met de Hoge Raad aan te gaan repte echter alleen het Reformatorisch 

847 Zie paragraaf III.5.2 en III.5.3.
848 EHRM (Grote Kamer) 29 april 2008, nr. 13378/05 (Burden t. Verenigd Koninkrijk), r.o. 40-44. 
849 Vgl: E.C.M. Jurgens, ‘Abdicatie van de wetgever – Over authentieke exegese van een wettekst’, RegelMaat  
 1994 (6), p. 234-235 en Kortmann 1996, p. 51: ‘het ziet er soms naar uit dat de wetgever de rechtspraak  
 als onfeilbaar beschouwt’.
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Dagblad. Voor de fracties in de Tweede Kamer was de zaak gesloten. Zij toonden 
zich niet zozeer overtuigd door de gebruikte argumenten, maar hebben het 
over het ‘uitvoeren’ van het SGP-arrest en bekritiseren de regering voor het 
wachten op een oordeel uit Straatsburg. Van regeringszijde is dat niet anders. 
Het wachten op Straatsburg wordt door minister Donner (CDA) niet verdedigd 
als een manier om argumenten tegen de Hoge Raad te verzamelen, maar als een 
vorm van uitvoeren van het arrest.850 

De SGP-casus wijst op de praktijk waarin de regering en de fracties in de 
Tweede Kamer rechtsoordelen van, in dit geval, de Hoge Raad overnemen omdat 
het rechtsoordelen van de Hoge Raad zijn. Dat is van het soort zelfbinding 
dat ik voldoende acht om van bindende rechterlijke rechtsvorming in de zin 
van mijn definitie van het materiële wetgevingsbevel te spreken. Materiële 
wetgevingsbevelen komen dus voor in Nederland. Het SGP-arrest is daarvan een 
voorbeeld. 

Het eerste antwoord op de verwondering over de combinatie van 
Arbeidskostenforfait, Waterpakt en SGP is dat formele wetgevingsbevelen moeten 
worden afgewezen, kennelijk in tegenstelling tot materiële. Toch verplaatst de 
verwondering zich daarmee slechts: waarom wel materiële wetgevingsbevelen 
en geen formele? Bij het beantwoorden van die vraag is de normatieve discussie 
over wetgevingsbevelen van belang. Als belangrijke bezwaren tegen het formele 
bevel niet opgaan voor het materiële bevel, is het niet onlogisch dat de Hoge 
Raad de eerste niet en de tweede wel wil geven. Hoofdstuk III brengt de 
argumenten in kaart die kunnen worden ontleend aan de constitutionele rol 
van de rechter in de rechtsstaat, aangevuld met enkele andere concepten. In 
de behandeling van de casus is herhaaldelijk op de verschillende argumenten 
teruggekomen, waarbij de argumenten ook konden worden uitgewerkt. Dat leidt, 
samengevat, tot het volgende beeld. 

Vanuit de rol van de rechter in de rechtsstaat is op een aantal manieren een 
pleidooi voor het wetgevingsbevel te construeren. In de eerste plaats kan het 
wetgevingsbevel gezien worden als een onderdeel van de checks and balances 
waarmee een machtsevenwicht nagestreefd wordt.851 De rechter wordt controleur 
van de naleving van wetgevingsplichten door de wetgever. De opstelling 
van het Hof van Justitie in inbreukprocedures over wetgevingsplichten past 
in deze benadering. In de tweede plaats kan een beroep worden gedaan op 
het rechtsstatelijke beginsel van de onafhankelijke rechterlijke macht.852 Dat 
beginsel veronderstelt de aanwezigheid van een rechterlijke macht die in staat 
is om effectieve rechtsbescherming te bieden. Het gaat dan niet zozeer om de 
handhaving van wetgevingsplichten als zodanig, maar om het beschermen van de 
door niet-nakoming geschonden belangen. De bijdrage aan de effectiviteit van 
de rechtsbescherming is een belangrijk argument voor veel voorstanders, vooral 
vanwege twee eigenschappen van het formele bevel: het buiten twijfel stellen 
dat er een wetgevingsplicht is geschonden en de mogelijkheid om desnoods over 

850 Zie paragraaf VI.3.3.
851 Zie paragraaf II.2.3.
852 Zie paragraaf III.2.4.
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te schakelen naar het executoriale register. De praktijk in de lagere jurisprudentie 
illustreert dat. Rechtbankpresident Wijnholt gaf een formeel wetgevingsbevel 
met een dwangsom nadat hij al eerder had vastgesteld dat het niet aanpassen 
van het verrichtingengetal bepaald nadelig was voor de huisartsen, maar de 
Staat vond dat de tijden van bezuiniging geen extra betaling aan huisartsen 
toelieten.853 Het formele bevel in de richting van de formele wetgever was ter 
bescherming van vrouwen die nadeel bleven ondervinden van het niet afschaffen 
van het kostwinnersbeginsel.854

In de derde plaats kan vanuit de rol van de rechter in de rechtsstaat een 
pleidooi voor het wetgevingsbevel worden opgezet vanuit het beginsel van de 
grondrechten, uitgelegd als een mede op de rechter rustende rechtsstatelijke 
plicht de grondrechten zoveel mogelijk te realiseren.855 Het realiseren van met 
name de sociale grondrechten zal snel op de grenzen van de rechtsvormende 
mogelijkheden van de rechter stuiten. De casus van het realiseren van het 
gelijkheidsbeginsel en de grenzen van de rechtsvormende taak illustreert dit.856 
In de gevallen waar rechterlijke rechtsvorming bezwaarlijk of ontoelaatbaar 
is, kan een wetgevingsbevel een alternatief bieden. In de vierde plaats kan 
in een betoog voor het wetgevingsbevel een beroep worden gedaan op het 
rechtsstatelijke beginsel van de democratie.857 Denkbaar is dat de democratische 
kanalen dusdanig verstopt komen te zitten dat de rechter met een wetgevingsbevel 
zou kunnen ingrijpen. Dit kan zowel als de naleving van een wetgevingsplicht 
structureel achterblijft of wanneer bepaalde groepen structureel geen toegang 
tot het democratisch proces krijgen. Dat kan een kwestie van kiesrecht betreffen. 
Wil de rechter daar iets aan doen, dan zijn de grenzen van de rechtsvormende 
taak bijna per definitie bereikt. Illustratief is de uitspraak van de Afdeling over 
het kiesrecht van Arubanen voor het Europees parlement.858 Dat kiesrecht moest 
uiteindelijk door de wetgever gerealiseerd worden, zoals de Afdeling constateerde, 
waarna zij de bezwaarden niet meer te bieden had dan de veronderstelling dat 
het voor de aanstaande verkiezingen van het Europees Parlement geregeld zou 
zijn. In dit soort situaties zou een wetgevingsbevel een toegevoegde rol kunnen 
vervullen. 

Vanuit de rol van de rechter in de rechtsstaat is ook een pleidooi tegen het 
wetgevingsbevel op te zetten. Een dergelijk pleidooi berust met name op het 
beginsel van machtenscheiding.859 Dat beginsel kan op een aantal manieren 
worden uitgewerkt tot een argument tegen het wetgevingsbevel. 

In de eerste plaats op de manier waarop Jefferson dat doet: machtenscheiding 
verzet zich tegen het wetgevingsbevel. De rechterlijk macht is co-equal en co-
sovereign aan de wetgevende macht. Een bevelsrelatie tussen beide verdraagt 
zich daar niet mee. 

853 Zie paragraaf V.3.2.2.
854 Zie paragraaf V.3.2.3.
855 Zie paragraaf III.2.5.
856 Zie paragraaf IV.2.
857 Zie paragraaf III.2.6.
858 ABRvS 21 november 2006, AB 2007/80, LJN AZ3202 (Kiesrecht Arubanen).
859 Zie paragraaf III.2.2.
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In de tweede plaats kan een machtenscheidingsredenering aanknopen bij een 
processuele definitie van de wetgevende functie. Dat betekent dat de rechter 
zich niet alleen moet onthouden van vaststellen van wetten, maar dat hij ook het 
initiatief tot het vaststellen van wetten niet van de wetgever mag overnemen. 
In Waterpakt lijkt de Hoge Raad precies op dit punt zijn bezwaren te formuleren, 
zij het dat dit niet gebeurt in het kader van het beginsel van machtenscheiding 
maar in het kader van het onderscheid tussen recht en politiek. De vraag of 
een wet tot stand moet komen, wil de Hoge Raad het voorwerp van politieke 
besluitvorming laten, ook als in cassatie het juridische antwoord duidelijk is. 
Later, in Faunabescherming, heeft de Hoge Raad het meer specifiek over de 
volksvertegenwoordiging die hij niet voor de voeten wil lopen. 

In de derde plaats kan het beginsel van machtenscheiding worden uitgewerkt 
in de richting van een verplichting om zich jegens de wetgever uitsluitend van 
negatieve uitspraakbevoegdheden te bedienen.860 Wetgevingsbevelen zouden 
daar ofwel in het algemeen mee in strijd zijn omdat ze de wetgever verplichten 
in actie te komen ofwel alleen voor zover zij zien op het tot stand brengen van 
nieuwe regels. In het laatste geval zou een bevel om een verordening in te 
trekken, zoals in Faunabeheer gevraagd werd, minder problematisch zijn. Het 
concept van de negatieve wetgever is in lagere jurisprudentie voorafgaand aan 
Waterpakt wel eens ingezet tegen het wetgevingsbevel.861 In Waterpakt keert het 
argument zeer beperkt terug. 

Dat kan heel goed samenhangen met de inmiddels ontwikkelde jurisprudentie 
rondom de grenzen van de rechtsvormende taak.862 Ook rechtsvorming heeft 
immers een positief karakter terwijl artikel 94 Grondwet uitsluitend de negatieve 
weg wijst: buiten toepassing laten van wettelijke voorschriften. De Hoge Raad 
heeft hier wel eens aandacht voor gevraagd in zijn uitspraken, maar leverde 
ook voorbeelden van rechtsvorming af die duidelijk de grens van de negatieve 
wetgever overschrijden. Met name de zogenaamde Lentebeschikkingen springen 
dan in het oog. Inmiddels kan gezegd worden dat bij het begrenzen van de 
rechtsvormende taak van de Hoge Raad de negatieve uitspraakbevoegdheid van 
het buitentoepassing laten eerder de hoofdregel is, dan een absolute grens. Om 
die reden zou het weinig overtuigend zijn als het verschil tussen positieve en 
negatieve uitspraakbevoegdheden zich niet tegen rechtsvorming maar wel tegen 
het wetgevingsbevel zou verzetten. 

De vierde manier om vanuit het beginsel van machtenscheiding een bezwaar tegen 
het wetgevingsbevel te formuleren zoekt naar de achtergrond van geschillen 
waarin het op een wetgevingsbevel aankomt. Daarvoor is in het bijzonder 
aansluiting gezocht bij het Amerikaanse concept public law litigation.863  Dat 
is geschilbeslechting die op een aantal punten afwijkt van de meer klassieke 
civiele geschilbeslechting: de betrokken partijen en belangen zijn vager 

860 Zie paragraaf II.3.
861 Zie paragraaf V.3.2.1.
862 Zie paragraaf IV.3.1.
863 Zie paragraaf III.4.
864 Zie paragraaf VI.3.2.
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omlijnd, de inzet van het geding is abstracter en meer toekomstgericht en de 
betrokkenheid van de rechter eindigt niet met de uitspraak. De SGP-casus is 
een voorbeeld van dergelijke public law litigation.864 De eiser, Clara Wichmann 
is niet het meest directe slachtoffer van de praktijken van de SGP en de Staat, 
de gedaagde, is niet de meest betrokken dader. Dat is nog altijd de SGP zelf. De 
inzet van het geding was niet gericht op herstellen van onrechtmatigheid uit 
het verleden maar op toekomstig overheidsoptreden. Wat de Staat precies moet 
doen bleef onduidelijk. Juist op dat punt ontstaat de wenselijkheid van het 
wetgevingsbevel. Want dat er wat moet gebeuren, kan wel worden vastgesteld. 

Het is mogelijk om public law litigation te bekritiseren vanuit een normatieve 
opvatting over de rechtsprekende functie. Fuller formuleert dergelijke kritiek.865 
Op basis daarvan zou kunnen worden gezegd dat een rechter die aan public law 
litigation doet, buiten de grenzen treedt die het beginsel van machtenscheiding 
aan hem stelt. De argumentatie van Fuller leunt sterk op de belangen en 
betrokkenheid van derden. Fuller acht het essentieel voor rechtspraak dat 
alle bij het geschil en de mogelijke uitspraak betrokken belanghebbenden de 
mogelijkheid hebben gehad om hun argumenten en hun bewijzen aan te voeren. 
Is dat niet mogelijk, dan is dat voor Fuller een indicatie dat de rechter een geschil 
voorgelegd heeft gekregen dat niet bij hem thuishoort. Zo beschouwd is een 
wetgevingsbevel, waarmee vrijwel per definitie belangen van derden gemoeid 
zijn, een niet toegestane uitspraakbevoegdheid. En meer in het algemeen is de 
wens om een wetgevingsbevel te geven of te vragen een indicatie dat het om 
een geschil gaat waar Fullers rechter niet eens aan zou hebben mogen beginnen. 
De Hoge Raad gaat kennelijk zo ver niet. In de SGP-zaak accepteerde de Hoge 
Raad de ontvankelijkheid van Clara Wichmann en de inroepbaarheid van een 
instructienorm uit het Vrouwenverdrag. Dat daarmee een public law litigation-
achtig geschil aan de rechter werd voorgelegd, achtte de Hoge Raad kennelijk 
niet problematisch. Maar de met een wetgevingsbevel verbonden gevolgen voor 
derden zijn wel het belangrijkste argument geworden in de jurisprudentie, zowel 
van de Hoge Raad als – inmiddels – van de lagere jurisprudentie.866 

Wanneer deze argumenten voor en tegen het wetgevingsbevel uitgesplitst worden 
naar een formeel en een materieel wetgevingsbevel, valt een aantal dingen op. 
Een gesteld voordeel van een formeel wetgevingsbevel, namelijk dat de wetgever 
op de hoogte geraakt van een schending van een wetgevingsplicht, doet zich 
ook bij materiële wetgevingsbevelen voor. Ook dan wordt op een bindende wijze 
vastgesteld dat de wetgever in actie moet komen. Alleen de dwangsommen zijn 
beperkt tot het formele bevel en uitgesloten bij een materieel bevel. Dat zal 
door een rechtzoekende worden opgevat als een nadeel voor de effectiviteit. Wie 
het echter onwenselijk vindt dat de Hoge Raad en de formele wetgever in een 
executoriale verhouding tot elkaar komen te staan, zal de onmogelijkheid van 
een dwangsom juist als een voordeel beschouwen. 

865 Zie paragraaf III.4.2.
866 Zie paragraaf V.3.3.
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Ten aanzien van de nadelen van een wetgevingsbevel valt op dat belangen 
van derden bij een materieel wetgevingsbevel evenzeer in het geding zijn als 
bij een formeel wetgevingsbevel. Ook is er weinig relevant verschil te maken 
voor wat het positieve karakter van de uitspraakbevoegdheid betreft. Wel kan 
gezegd worden dat het karakter van de binding aan de rechterlijke rechtsvorming 
(een politieke praktijk van zelfbinding) verschil maakt in de mate waarin het 
wetgevingsinitiatief wordt overgenomen. Als de Hoge Raad een formeel bevel 
geeft, dan is de juiste gevolgtrekking het opvolgen van het bevel. Bij een 
materieel wetgevingsbevel steunt het bevel op de mate waarin het rechtsoordeel 
door de politieke praktijk wordt overgenomen. Anders gezegd: met een formeel 
wetgevingsbevel sluit de rechter de mogelijkheid van een constitutionele dialoog 
uit. Bij een materieel wetgevingsbevel doet de wetgever dat, door zich te binden 
aan het oordeel van de rechter. 

De onderlinge verhouding tussen het materiële en het formele wetgevingsbevel 
gaat over de wenselijkheid van dwangsommen en over de mate waarin het 
wetgevingsinitiatief wordt overgenomen door de rechter. De vraag blijft, of dit 
overtuigende en relevante verschillen zijn om geen formele en wel materiële 
wetgevingsbevelen te geven. Ik meen van wel.

VII.3 Eigen standpunt
In Waterpakt geeft de Hoge Raad terecht geen formeel wetgevingsbevel aan de 
formele wetgever. Dat in cassatie moest worden uitgegaan van een geschonden 
wetgevingsplicht, is niet beslissend. Beslissend is de institutionele verhouding 
in kwestie: de civiele kamer van de Hoge Raad versus de formele wetgever. De 
opmerking uit de motivering in Waterpakt, dat de vraag of een wet tot stand 
moet worden gebracht voorwerp van politieke besluitvorming moet blijven, is 
het hoogste rechtscollege op veel kritiek komen te staan. Die kritiek mist echter 
het institutionele perspectief van de motivering. Het gaat de Hoge Raad niet om 
het respecteren van de vrijheid van de wetgever om onrechtmatig te handelen. 
Het gaat om de staatsrechtelijke grenzen aan wat een rechter daartegen vermag 
te doen. Wat dit betreft is de in Faunabeheer gebruikte formulering scherper. 
De Hoge Raad spreekt daar niet van te respecteren politieke besluitvorming 
maar van de vrijheid van een gekozen volksvertegenwoordiging. Dat maakt beter 
duidelijk dat het niet gaat om wat een volksvertegenwoordiging zou mogen 
doen maar om wie de Hoge Raad niet mag bevelen. 

In de verhouding tussen Hoge Raad en formele wetgever geven de aan de 
constitutionele rol van de rechter ontleende bezwaren de doorslag. Het 
belangrijkste bezwaar is het beginsel van machtenscheiding. Het ideaal 
daarachter krijgt alleen een kans als op het hoogste niveau de uiteindelijke 
macht daadwerkelijk gedeeld wordt tussen organen die, in de woorden van 
Jefferson, co-equal en co-sovereign zijn. Een formeel wetgevingsbevel geven en 
de deurwaarder op de Tweede Kamer afsturen, past daar niet bij. Bij dit aan het 
beginsel van machtenscheiding ontleende bezwaar voegen zich de bezwaren van 
democratische aard. Het gaat bij de formele wetgever mede om de rechtstreeks 
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verkozen Tweede Kamer en de indirect verkozen Eerste Kamer. Met een formeel 
bevel in de agenda van beide vertegenwoordigende lichamen interveniëren, stuit 
op grote bezwaren van democratische aard. 

Bovendien acht ik het niet verstandig om op dit niveau formele wetgevingsbevelen 
te geven. Onder de voorstanders van formele wetgevingsbevelen bevindt zich 
niemand die pleit voor een frequente inzet ervan of het onmiddellijk dreigen 
met stevige dwangsommen. Het formele bevel, zo gaat telkens het argument, is 
bedoeld voor de glasheldere wetgevingsplichten, voor de extreme gevallen en 
nog zo wat. Maar wanneer zijn die aan de orde? Was de Waterpakt-casus een 
extreem geval? Het lijkt mij niet. Toch moest de Hoge Raad in cassatie uitgaan 
van een geschonden wetgevingsplicht. Dus had de Hoge Raad in dat geval een 
redenering moeten opzetten waarin weliswaar sprake was van onrechtmatigheid, 
maar desondanks van een onvoldoende ernstige situatie om door te pakken met 
een formeel wetgevingsbevel. Zoiets doet sterk denken aan wat de Hoge Raad 
in Arbeidskostenforfait deed: onrechtmatigheid uitspreken, maar het vanwege 
de geringe ernst voorlopig bij de dreiging met rechtsvorming laten. Juist op die 
motivering is de kritiek gekomen dat de Hoge Raad of van zijn bevoegdheden 
gebruik moet maken in geval van onrechtmatigheid of moet constateren dat van 
geen bevoegdheid sprake is. Anders gezegd: de doctrine laat niet altijd evenveel 
ruimte voor een Hoge Raad die wel over een bevoegdheid beschikt, maar die 
uitsluitend wenst te gebruiken als het echt heel ernstig is. 

Maar zelfs het openhouden van de mogelijkheid van een formeel bevel in extreme 
gevallen is onverstandig. Extreme gevallen ontstaan als er kennelijk felle politieke 
tegenstand bestaat tegen het voldoen aan duidelijke wetgevingsplichten. In 
hoeverre brengt een formeel bevel van de rechter of een stevige dwangsom de 
betrokken politici dan op andere gedachten? Het is niet geheel ondenkbaar dat 
politici die menen niet aan glasheldere wetgevingsplichten te hoeven voldoen, 
het verbeuren van een paar miljoen aan dwangsommen zullen negeren met 
een kloek ‘over my dead body’. Het gezag van de Hoge Raad zou ernstig lijden 
onder een dergelijk uit de hand gelopen conflict. Daarom is het verstandiger al 
op voorhand de realiteit van de verhoudingen te erkennen en de mogelijkheid 
van een dergelijk conflict uit te sluiten door in het algemeen geen formele 
wetgevingsbevelen aan de formele wetgever te geven. 

Daarbij moet bedacht worden dat ook als het niet waarschijnlijk is dat de extreme 
situaties zich gaan voordoen, het gezag van de rechter al eerder bedreigd wordt. 
Openlijke weigering om een formeel bevel op te volgen ligt inderdaad niet voor 
de hand. Maar het vermogen van de politiek om goedwillend niets te doen, 
kan moeilijk overschat worden. De voorbeelden zijn er. In Arbeidskostenforfait 
verbond de Hoge Raad het gezag van zijn arrest aan een nakomen van een 
wetgevingsplicht. Enige jaren later stond de Hoge Raad voor het blok omdat 
de wetgever toch had gemeend de kwestie in samenhang met omliggende 
problemen op te lossen. De advocaat-generaal adviseerde de Hoge Raad om door 
te pakken en alsnog met terugwerkende kracht tot de rechtsvorming over te gaan 
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waarmee eerder gedreigd was. De Hoge Raad deed dat niet, maar liet het, gezien 
de geringe ernst, bij het uitspreken van zijn teleurstelling. Het enige formele 
bevel aan de formele wetgever, van Wijnholt, was uitvoerbaar bij voorraad en 
bevatte een termijn die overeenkwam met de door de staatssecretaris genoemde 
streefdatum. Die werd niet gehaald, nog voordat het bevel in hoger beroep werd 
vernietigd. Politici van goede wil kunnen een even grote bedreiging voor het 
gezag van de Hoge Raad vormen als die van kwade wil. Wat had de Hoge Raad 
moeten doen als een in het SGP-arrest gegeven formeel wetgevingsbevel-zonder-
dwangsom niet was opgevolgd omdat de kwestie ‘bestudeerd wordt door een 
commissie’, ‘Straatsburg zich nog niet heeft uitgesproken’ of ‘de demissionaire 
status van het kabinet het nemen van dergelijke initiatieven verhindert’? Een 
half miljoen per maand voor Clara Wichmann? 

Kortom: los van de staatsrechtelijke bezwaren is het zeer onverstandig voor 
de Hoge Raad om zich de mogelijkheid van een bevel in de richting van de 
formele wetgever aan te meten. In de extreme situaties zaagt de Hoge Raad 
aan de tak waar hij zelf op zit. In de minder extreme situaties loopt de formeel 
wetgeving bevelende Hoge Raad het niet ondenkbeeldige risico om op een muur 
van politieke goede wil te stuiten. In extreme situaties is het te laat voor een 
wetgevingsbevel, in minder extreme situaties kan een formeel wetgevingsbevel 
de zaak juist extreem maken. 

Met de conclusie dat de Hoge Raad terecht afziet van de mogelijkheid een bevel 
aan de formele wetgever te geven, is nog niet gezegd dat er geen institutionele 
verhoudingen zijn waarin een bevel minder bezwaarlijk is. Een bevel van de 
hoogste relevante bestuursrechter aan een gemeenteraad om zijn planregels aan 
te passen is veel minder bezwaarlijk. De praktische bezwaren zijn ook minder 
groot, omdat er vormen van decentraal toezicht klaarstaan waarin het landelijke 
overheidsverband zijn gelijk ook daadwerkelijk kan realiseren. Een bevel van 
de civiele kamer aan provinciale staten, zoals voorlag in Faunabescherming is, 
anders dan de Hoge Raad concludeerde, evenmin onoverkomelijk. De verhouding 
tussen de staatsmachten onderling binnen een overheidsverband is fundamenteel 
anders dan de decentrale verhoudingen in een eenheidsstaat. 

Het door de Hoge Raad in Faunabescherming zo prominent naar voren geschoven 
argument dat de belangen van derden ongeoorloofd geraakt worden door een 
formeel wetgevingsbevel, overtuigt niet. De verschillen met wat de Hoge Raad 
zich wel veroorlooft zijn daarvoor te klein. Dat geldt met name de rechterlijke 
rechtsvorming en de figuur van de buitenwerkingstelling. De gevolgen voor 
derden van rechtsvorming zoals aan de orde in de Lentebeschikkingen zijn niet 
gering. Evenzeer is bij een buitenwerkingstelling meer aan de hand dan ‘het 
praktische gevolg dat de Hoge Raad in vergelijkbare gevallen vergelijkbaar zal 
beslissen.’ Een buitenwerkingstelling is immers, zoals de Hoge Raad zelf zegt, een 
‘in algemene termen vervat verbod om de regeling nog toe te passen.’ Afhankelijk 
van de precieze formulering waarin het verbod gegeven wordt, verbindt dit 
het betrokken overheidsorgaan niet alleen in relatie tot de partijen die de 
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betreffende uitspraak hebben gevraagd. Ook jegens derden mag de regeling niet 
meer worden toegepast. Dat deze derden zich in rechte niet kunnen beroepen op 
een door de rechter vastgestelde rechtsverhouding is daarvoor niet beslissend. 
Bij een formeel wetgevingsbevel zou dat ook niet het geval zijn. Het is niet 
goed voor te stellen dat een bestuursorgaan rechtmatig handelt als het een 
buitenwerking gestelde regeling gewoon blijft toepassen jegens iedereen die 
nog niet naar de rechter geweest is. Bovendien zit de mogelijkheid dat belangen 
van derden worden geraakt die dat niet willen, reeds ingebakken in artikel 
3:305a BW. Krachtens dat artikel kunnen derden die zich aan de werking van 
een uitspraak wensen te onttrekken dat doen, behoudens in de gevallen waarin 
dat uit de aard der zaak niet mogelijk is. Daarmee is door de wetgever reeds 
de mogelijkheid onder ogen gezien dat niet bij de procedure betrokken derden 
tegen hun zin geraakt worden door (de gevolgen) van een uitspraak. De door de 
Hoge Raad zo strikt geformuleerde begrenzing van zijn eigen mogelijkheden tot 
de bij de procedure betrokken partijen sluit daar niet bij aan. Anders gezegd: de 
wetgever heeft dat onder omstandigheden al wel geaccepteerd. Ik zou daar aan 
willen toevoegen: als de Hoge Raad zo bezorgd is over de belangen van derden, 
zou hij zich eerder moeten afvragen hoe wenselijk het is dat Clara Wichmann 
ontvankelijk is en zich op een instructienorm kan beroepen die de Hoge Raad 
tegenover de formele wetgever plaatst. 

Formele wetgevingsbevelen moeten uitgesloten zijn op het hoogste niveau, 
maar zijn, vanuit het perspectief van de rol van de rechter, eventueel wel 
toelaatbaar in andere verhoudingen. Niet de discretionaire ruimte van de 
betrokken regelgever maar de institutionele verhouding is beslissend voor de 
vraag of de bezwaren tegen het wetgevingsbevel het winnen van de voordelen 
ervan. Waar formele wetgevingsbevelen zijn uitgesloten, is een materieel 
wetgevingsbevel nog wel acceptabel. Met een materieel bevel loopt de rechter 
veel minder risico. De kans dat het uit de hand loopt met forse dwangsommen 
tegenover een goedwillende maar niet presterende wetgever is veel minder groot. 
Er kunnen geen dwangsommen verbeurd worden. Als een partij die een materieel 
wetgevingsbevel bewerkstelligd heeft bij de rechter terugkomt met de klacht dat 
er onvoldoende vaart wordt gemaakt met de juiste gevolgtrekking, kan de rechter 
verwijzen naar zijn beperkte mogelijkheden op dit terrein. Uiteindelijk blijft het 
een declaratoir. Bovendien steunt een materieel wetgevingsbevel op binding 
aan de rechterlijke rechtsvorming. In de Nederlandse verhoudingen bestaat die 
binding uit een politieke praktijk die de rechterlijke rechtsoordelen van de Hoge 
Raad als bindend overneemt. Althans, de praktijk rondom de SGP-casus wijst 
daarop. In het materiële perspectief maakt het dan allemaal weinig meer uit. 
In het institutionele perspectief is juist sprake van een cruciaal verschil: het is 
samenwerking op het hoogste niveau, geen hiërarchie.
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