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Naschrift

Naschrift
Het gaat er niet om dat de rechter recht moet spreken, maar dat hij
niet mag wetgeven
Leonard Besselink1

C

ollega Fleuren en ik zijn het
eens over de stand van de
rechtspraak op het punt van
toetsing aan niet-rechtstreeks werkend internationaal recht.2 Uiteraard kan de rechter aan niet-rechtstreeks werkende bepalingen van
internationaal recht juridische betekenis toekennen, althans zolang de
wet daar niet aan in de weg staat.
Evenmin betwijfel ik dat de rechter
sinds lang geleden bij gelegenheid
de wet ‘volkenrechtsconform uitlegt’.
Al evenmin ging het mij om het kritisch evalueren of de in Urgenda
gebezigde normen nu wel of niet
daadwerkelijk rechtstreeks werkend
zijn, en ik beperkte mij gemakshalve
tot wat de rechter zelf daarover stelt.
Waar ik het wél over wilde hebben, zijn de constitutionele grenzen
waarop rechterlijke toetsing (al dan
niet via ‘reﬂexwerking’) aan nietrechtstreeks werkend recht kan stuiten. Anders dan Fleuren, gaat het mij
er niet zozeer om dat de rechter
recht moet spreken (art. 13 Wet AB),
maar dat het de rechter verboden is
wet te geven (art. 12 Wet AB).
Dit verbod kwam al in zicht bij
toetsing aan rechtstreeks werkend
internationaal recht in de jaren tachtig en negentig; zie de jurisprudentie
over grenzen van de rechtsvormende
taak van de rechter. A fortiori doemen deze grenzen op bij niet-rechtstreeks werkend recht en juridisch
niet-bindende normen.
Het gaat in Urgenda – anders
dan Fleuren wil – niet om volkenrechtsconforme uitleg. Dit is namelijk
uitleg van de wet zodanig dat zij in
overeenstemming is met het volkenrecht. In Urgenda draait het niet om
uitleg van nationaal recht in overeenstemming met internationale normen, maar gaat het in wezen om toetsing van beleid aan internationale
juridische en niet-juridische normen
met het oog op het onrechtmatig ver-
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klaren van dat beleid. Dat dit gaat via
de band van open privaatrechtelijke
begrippen, maakt dit niet anders.
De constitutionele grenzen van
de bevoegdheden van wetgever en
rechter zijn nauw verbonden met legitimiteitskwesties. Ik wees al op de
vraag hoe het arrest van het Hof in
Urgenda zich verhoudt tot de jurisprudentie van de Hoge Raad die rechterlijk ingrijpen in de procedure van
politieke besluitvorming en belangenafweging die is voorbehouden aan de
gekozen vertegenwoordigers ongeoorloofd acht.3 Rechterlijk ingrijpen is,
kort gezegd, ongeoorloofd wanneer er
een veelheid van alternatieven
bestaat om een politieke beleidskwestie op te lossen. Rechterlijk ingrijpen
dat wetgever en bestuur bindt, wijkt
dan af van de wijze terughoudendheid die de Nederlandse rechter in
het algemeen in acht heeft genomen
jegens democratisch sterker gelegitimeerde beleidsmakers bij toetsing
aan rechtstreeks werkend internationaal recht. Dat is in verhevigde mate
het geval bij ‘reﬂex-werking’ van nietrechtstreeks werkende en juridisch
niet bindende internationale normen.
‘Reﬂex-werking’ heeft met verdragsconforme uitleg gemeen dat
het niet gaat om wat Kelsen ‘negatieve wetgeving’ noemde die een rechter bezigt wanneer hij de wet buiten

toepassing laat of ongeldig verklaart,
maar kan omslaan in ‘positieve’ wetgeving: de rechter die vaststelt wat
de inhoud moet zijn van wetgeving,
bestuur en beleid – iets wat vanuit
legitimiteitsoogpunt onwenselijk
is wanneer daarvoor meerdere,
onderling omstreden alternatieven
bestaan. Dit is bij klimaatbeheersing
aan de orde. ‘Beleid’ is dan niet meer
alleen het reguleren van de ruimte
die het bestuur heeft binnen de
grenzen van de wet. Het gaat ook
over de vraag welke wetgeving met
welke inhoud tot stand moet worden
gebracht. Dit is precies wat de rechter
doet in Urgenda: het precieze beleidsdoel voorschrijven aan de wetgevende en bestuurlijke organen, met
terzijde schuiven van democratische
besluitvorming omtrent alternatieve
beleidsdoelen.
Vanuit constitutioneel perspectief is het slechts een terzijde: maar
dat de burgerlijke rechter in Urgenda
op grond van het procesverloop een
schandelijk inadequaat beleidsdoel
voorschrijft – beperking van de uitstoot van broeikasgassen van 25% is
genoeg – maakt het er allemaal niet
fraaier op. Het ware vanuit democratisch oogpunt echter beter dat niet
van het oordeel van de rechter maar
van het besluit van de politieke organen schande wordt gesproken.
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