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8. . 

Internjuridischee heerschappij van algemeen recht 

Hett spreekt voor Neumann niet vanzelf dat de heerschappij van algemeen 
rechtt na afloop van het tijdperk van het klassiek liberale recht nog dezelfde 
rechtvaardigendee kracht heeft. Hij gaat na welke beperkingen voor de 
rechtssfeerr van het politieke recht voortvloeien uit de eis tot heerschappij 
vann algemeen recht, als men deze strikt beschouwt als een internjuridische, 
rechtstechnischee eis, zonder de filosofisch liberale achter grondideeën te 
latenn doorwerken. De opbrengst is gering. 

A.. Concretisering van beperkingen 

Neumannn wil vermijden dat hij bij zijn internjuridische benadering een 
begripp algemeenheid gebruikt dat al bij voorbaat ingevuld is door achterlig-
gendee politieke idealen. Hij neemt als uitgangspunt dat de algemeenheid van 
rechtt erin bestaat dat het recht algemeen geformuleerd is. Dat is een uit-
gangspuntt dat aansluit bij Rousseaus opvatting van 'nominale' algemeenheid 
vann wetgeving. Rechtsnormen zijn algemeen geformuleerd als de normstel-
lerr heeft vermeden individuele personen en bijzondere situaties te noemen. 
Rousseauu stelt: 'Zo kan de wet wel bepalen dat er voorrechten zullen zijn, 
maarr zij kan ze aan niemand met name toekennen. De wet kan verschillende 
klassenn van burgers vormen, zelfs de hoedanigheden aanwijzen, die recht 
zullenn geven op die klassen, maar zij kan niet bepaalde groepen noemen, die 
err in toegelaten moeten worden.'1 

a.a. Algemeen geformuleerde rechtsnormen 
Neumannn waarschuwt allereerst voor te hoge verwachtingen over de onder-
scheidendee kracht van het kenmerk van algemeenheid. Het kan er niet toe 
dienenn de algemene rechtsnorm strikt af te bakenen van elk type individueel 
bevel.. De algemene norm kan weliswaar tegenover het individuele bevel 
wordenn gesteld, maar de grens tussen beide is niet duidelijk te trekken. Een 
individueell  bevel van hoger gezag aan een lager orgaan om een bepaalde 

11 Neumann 1936/1986, p. 212-213, 336 nt. 2. Rousseau 1762/1988, (Liv. II Ch. VI) p. 71; 
Ned.. ven.: Rousseau 1762/1977, p. 43. Zie over Rousseau verder hoofdstuk 9 onder B. 
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handelingg uit te voeren, kent altijd enige algemeenheid en abstractie in 
relatiee tot de daadwerkelijke uitvoering van het bevel. Het bevel kan immers 
nooitt alle details bevatten van de uitvoeringshandeling. De mate van initia-
tieff  die aan de uitvoerder van een individueel bevel is gelaten kan echter zo 
geringg zijn, dat deze praktisch gezien te verwaarlozen is.2 

Inn de tweede plaats stelt Neumann vast dat de eis dat recht nominaal 
algemeenn is, geen aanwijzingen geeft voor de inhoud van het recht. Een 
algemenee formulering van een rechtsnorm verhindert niet dat de inhoud van 
diee norm arbitrair of onrechtvaardig is. Normen zijn reeds algemeen als de 
wetgeverr vermijdt individuele personen of bijzondere gebeurtenissen te 
noemen.. Zulk algemeen recht vereist, zoals Neumann zegt, slechts een 
zekeree vaardigheid in de formulering van de normen. 

Ookk een norm die bedoeld is om slechts voor een of meer individueel 
bepaaldee gevallen te gelden, kan in algemene termen worden geformuleerd. 
Neumannn spreekt er zich niet duidelijk over uit of een dergelijke norm aan 
zijnn algemeenheidsvereiste voldoet. Enerzijds merkt hij op dat een algemene 
formuleringg een verhullende wijze van wetgeving is wanneer het de bedoe-
lingg is dat de norm slechts op één bijzonder geval van toepassing is. Ander-
zijdss waarschuwt hij ervoor dat een wetsbegrip dat meer dan een algemene 
formuleringg eist, gemakkelijk kan worden aangegrepen om een beperkte 
bevoegdheidd van de wetgever te verdedigen.3 

Beidee zijden van dit dilemma komen tot uiting in het Nederlandse debat 
overr wettelijk ingrijpen in de pensioenrechten van de twee zogenaamde 
'zwartee weduwen' in het midden van de jaren negentientachtig. In aanslui-
tingg op de conclusies van een ambtelijke werkgroep stelde de regering zich 
opp het standpunt dat het juridisch mogelijk is om door middel van algemene 
wetgevingg een wijziging aan te brengen in de pensioenrechten van beide 
weduwenn of van één van hen. Om het beoogde effect te sorteren, zou de 
wett zeer restrictief moeten worden geformuleerd. Elzinga is minder positief, 
enn brengt het bezwaar naar voren dat aan de ambtelijk geopperde varianten 
vann wettelijke maatregelen in feite een algemeen karakter ontbreekt, doordat 

22 De mogelijkheid om te onderscheiden tussen algemene en individuele normen wordt 
tegenwoordigg ook wel ontkend. Zie de bespreking van standpunten over algemeenheid van 
rechtt door Van der Vlies 1984, (§ 5.3: 'De wet als algemene regel') p. 108-129, m.n. 
p.. 116v. De stelling dat het niet mogelijk is algemeenheid op logische gronden te karakterise-
renn houdt volgens Brouwer (1990, p. 161-183) geen stand. Wel is het volgens hem een 
probleemm waar precies de grens tussen algemene en niet-algemene normen moet worden 
gelegd.. De onderscheiding algemeen-individueel kan bij vier vaste normbestanddelen worden 
aangebracht:: bij de subjectsaanduiding en bij de bepaling van handeling, tijd en plaats. Nor-
menn kunnen in sommige opzichten algemeen zijn en tegelijkertijd in andere opzichten indivi-
dueel. . 

33 Neumann 1936/1986, p. 275. 
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zee in hun toepassingssfeer zijn toegespitst op één of twee personen.4 Elzin-
gaa stelt niet uitdrukkelijk dat de voorgestelde varianten buiten de competen-
tiee van de Nederlandse wetgever vallen. Hij waarschuwt slechts dat de 
voorgesteldee maatregelen wegens het ontbreken van het algemene karakter 
kwetsbaarr zijn en dat hun kwetsbaarheid wel eens zou kunnen blijken bij 
eenn procedure voor een niet-nationale rechter. Wel raadt hij ten stelligste af 
omm de variant te gebruiken die geheel op één persoon is toegespitst. 

Eenn andere benadering van deze kwestie is te vinden bij Brouwer. Een 
normm is algemeen geformuleerd als ze laat zien welke kenmerken een type 
gebeurteniss moet hebben om in individuele gevallen tot het rechtsgevolg te 
kunnenn leiden. Als de normsteller onpartijdig te werk wil gaan in omstan-
dighedenn waarin het actuele toepassingsbereik van de norm vastligt, kan hij 
volgenss Brouwer niet anders doen dan de norm een algemene formulering 
geven.. Uitsluitend daardoor kan hij tot uitdrukking brengen dat als er ande-
ree soortgelijke gevallen geweest zouden zijn, ook die door de norm zouden 
zijnn bestreken. Die bereidheid moet er minimaal bestaan om te kunnen 
sprekenn van de met de idee van een algemene norm verbonden onpartijdig-
heid.5 5 

Wetgevingg die gericht is op een of meer individueel bepaalde gevallen is 
inn elk geval ver verwijderd van het klassiek liberale ideaal van de 'geslui-
erdee wetgever'. Neumann geeft blijk van bedenkingen tegen de verhullende 
wijzee van wetgeving in algemene formuleringen wanneer het actuele toepas-
singsbereikk van de algemeen geformuleerde norm vastligt. Hij zet zijn be-
denkingenn echter niet om in een overeenkomstige inperking van de norm-
stellendee bevoegdheden van de wetgever. Er is zijns inziens een politiek 
bezwaarr tegen de onverkorte handhaving van de klassiek liberale eis van 
algemeenheidd van recht wanneer de condities van het klassiek liberale con-
currentiekapitalismee niet meer aanwezig zijn. Het gevolg daarvan kan name-
lij kk zijn, dat het maatschappelijk bereik van de bevoegdheden van de wetge-
verr relatief kleiner wordt. In het concurrentiekapitalisme zijn er geen unieke 
personenn of unieke omstandigheden. Een interveniërende wetgever wordt in 
eenn economie van vrije concurrentie geconfronteerd met een veelheid van 
relatieff  uniforme sociaal-economische eenheden. Door algemene normen uit 
tee vaardigen kan de wetgever met zijn interventie het gehele economische 
gebiedd bestrijken. Dit is anders wanneer de wetgever op een bepaald gebied 
mett een monopolie wordt geconfronteerd. Een zelfde soort interventie kan 

44 Voor een samenvatting van het kabinetsstandpunt en van het advies van Elzinga aan de 
vastee Commissie voor Binnenlandse Zaken zie Elzinga 1986, p. 1407-1409. 
55 Brouwer 1990, p. 181-182. Wel tekent Brouwer aan dat de keuze voor een algemene 
formuleringg bij een vaststaand toepassingsbereik vrijblijvend is. 
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dann alleen de inhoud aannemen van een individuele maatregel, die bij hand-
havingg van de klassiek liberale eis van algemeenheid niet zou zijn toege-
staan.6 6 

b.b. Verbod van rechtsnormen met terugwerkende kracht 
Uitt de eis dat recht nominaal algemeen is, is niet af te leiden dat het de 
wetgeverr niet is toegestaan om in een algemene formulering in feite een 
voorschriftt te geven voor een individueel geval. Volgens Neumann legt de 
eiss dat recht algemeen geformuleerd is slechts één werkelijke beperking op 
aann het juridisch optreden van de staat, te weten een verbod van wetgeving 
mett terugwerkende kracht. Elke wet met terugwerkende kracht, hoe alge-
meenn ook geformuleerd, heeft in feite een individuele werking, zo stelt 
Neumann.. De terugwerkende kracht heeft immers betrekking op vaststaan-
de,, in het verleden gerealiseerde feiten. Een wet met terugwerkende kracht 
iss wat het verleden betreft een reeks individuele voorschriften. Derhalve is 
uitt de heerschappij van algemeen recht zijn inziens een verbod van wetge-
vingg met terugwerkende kracht af te leiden.7 

Neumannn leidt het verbod van terugwerkende kracht af uit het strikt 
internjuridischh geïnterpreteerde vereiste van algemeenheid van recht. Hij 
doett geen beroep op achtergrondbeginselen als het beginsel van rechtszeker-
heidd of, meer toegespitst, op het vertrouwensbeginsel in verband met hono-
reringg van gewekte verwachtingen. Hij acht het verbod van terugwerkende 
krachtt de enige werkelijk concrete inperking van de rechtssfeer van de 
soevereiniteitt die voortvloeit uit de heerschappij van algemeen recht. Toch 
iss ook dat mijns inziens nog teveel gezegd. Bij nader inzien blijkt dat een 
wetgeverr met enige inventiviteit en taalvaardigheid terugwerkende effecten 
kann bereiken zonder dat hij een expliciete terugwerkende kracht hoeft in te 
voeren.. Het verbod van terugwerkende kracht legt dan geen noemenswaardi-
gee concrete beperkingen aan de normsteller op. 

Dee wetgever wil bijvoorbeeld aankondigingseffecten van de behandeling 
vann een wetsvoorstel tegengaan omdat daardoor het doel van een in te voe-
renn verbod grotendeels gefrustreerd zou worden. Hij zou de aankondigings-
effectenn kunnen uitsluiten door het verbod terugwerkende kracht te verlenen 
tott aan het moment dat het wetsvoorstel is ingediend. Als hij een strafrech-
telijkk verbod wil invoeren, is deze uitweg niet voorhanden. In het strafrecht 

66 Neumann 1936/1986, p. 136, 275. Hij licht zijn bezwaar toe met een bespreking van het 
rechtsdogmatischee debat over de algemene wet en het materiële wetsbegrip in Frankrijk en 
Duitsland;; Neumann 1936/1986, p. 212-224. Ik laat de details van dit rechtsdogmatische debat 
buitenn beschouwing. Zie voor Nederland de literatuurbespreking door Böhtlingk 1966, Van 
derr Vlies 1984 en Van Ommeren 1996. 
77 Neumann 1936/1986, p. 133, 213, 222-224. 
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iss de heerschappij van algemeen recht geconcretiseerd in het positiefrechte-
lijkee legaliteitsbeginsel. Dit staat in de weg aan gelding van een strafrechte-
lij kk verbod vóór de inwerkingtreding van het verbod. Het probleem dat 
aankondigingseffectenn bij strafrechtelijke wetgeving niet kunnen worden 
tegengegaann met terugwerkende kracht blijkt echter met een behendige 
formuleringg op te lossen. Een voorbeeld hiervan is te vinden in de wetsge-
schiedeniss van de Interimwet beperkingen varkens- en pluimveehouderijen.8 

Dee parlementaire behandeling van het wetsvoorstel mondde uit in een ver-
bodd zonder terugwerkende kracht maar met terugwerkende effecten. In de 
uiteindelijkee formulering van de wet werd het verboden een varkens- of 
pluimveehouderijbedrijff  in werking te hebben dat is gevestigd na de dag van 
indieningg van het desbetreffende wetsvoorstel. Het zo geformuleerde verbod 
omm het bedrijf in werking te hebben gaat pas in bij inwerkingtreding van de 
wet.. Het is algemeen geformuleerd, er worden geen individuele voorschrif-
tenn gesteld. Het beoogde terugwerkende effect tot aan de dag van indiening 
vann het wetsvoorstel wordt gerealiseerd door te verwijzen naar bedrijven die 
zijnn 'gevestigd' na die dag. Daarmee dreigt op dat moment reeds de toe-
komstigee toepasselijkheid van het verbod. 

Alss men de eis van heerschappij van algemeen recht strikt rechtstechnisch 
beschouwt,, blijkt deze nauwelijks te leiden tot concretisering van een beper-
kendee rechtssfeer van materieel recht ten opzichte van de rechtssfeer van het 
politiekee recht. Dit is op zichzelf geen opzienbarende conclusie. Er wordt 
slechtss nog eens door bevestigd dat het niet zozeer de internjuridische con-
structiess zijn waaraan de rechtsstatelijke binding aan algemeen recht haar 
legitimerendee betekenis ontleent. 

B.. Institutionalisering van gebondenheid 

Vann de internjuridische heerschappij van algemeen recht is weinig te ver-
wachtenn wanneer men een concretisering van beperkingen voor de politieke 
rechtssfeerr verlangt. Wel is ze volgens Neumann op zichzelf voldoende voor 
eenn institutionele voorziening. Ze brengt de noodzaak van een minimum aan 
machtenscheidingg mee. Rechtsbeslissingen voor individuele gevallen moeten 
zijnn gebaseerd op algemene rechtsnormen en op niets anders. Heerschappij 
vann algemeen recht vereist dan ook de onafhankelijkheid van degenen die 
hett algemene recht toepassen.9 

Uitt Neumanns vergelijking van de Engelse rule of law met de Duitse 
RechtsstaatRechtsstaat is op te maken dat in de verhouding van de algemeenheid van 

88 TK 1984/85, 18695; het voorbeeld is ontleend aan Brouwer 1990, p. 71. 

99 Neumann 1936/1986, p. 217-218. 
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rechtt en rechterlijke onafhankelijkheid een kip-of-ei-probleem speelt. Rech-
terlijkee onafhankelijkheid kan, zoals in Engeland, opgevat worden als mid-
dell  ter realisering van de praktische heerschappij van algemeen recht. Het 
omgekeerdee is echter ook mogelijk. Heerschappij van algemeen recht kan, 
zoalss in Duitsland, opgevat worden als middel ter realisering van rechterlij-
kee onafhankelijkheid tegenover de administratie. 

a.a. Onafhankelijke rechtspraak ten behoeve van de rule of law 
Neumannn baseert zijn bespreking van de Engelse leer van de rule of law op 
dee stellingen van Dicey over de relatie van parlementaire soevereiniteit en 
rulerule of law}0 De samenstelling van het parlement - Kroon, House of 
Lords,Lords, en House of Commons -, in combinatie met het feit dat de wil van 
hett parlement slechts kan worden geuit in de vorm van formele en doelbe-
wustee wetgeving, de Act of Parliament, voorkomt despotisme in wetgeving 
enn bevordert de rule of law. De sovereignty of Parliament is juridisch onbe-
grensd.. Rechters zijn gebonden aan de ongelimiteerd soevereine parlemen-
tairee wetgeving. Dit wil echter niet zeggen dat zij onderworpen zijn aan de 
subjectievee bedoelingen van de wetgevende personen; de onbegrensde parle-
mentairee soevereiniteit maakt de rule of law niet tot rule of men. Het zijn 
namelijkk uitsluitend de woorden van de Act of Parliament waarin de wil van 
dee soevereine wetgever tot uiting komt. Parlementaire beraadslagingen 
voorafgaandd aan de totstandkoming van de wet zijn niet relevant als het erop 
aankomtt de rechtswil van de wetgever vast te stellen. Rechters hebben voor 
hunn interpretatie van wetgeving slechts te maken met de bewoordingen van 
dee wet, niet met subjectieve opvattingen die zijn geuit tijdens parlementaire 
debattenn bij de totstandkoming van de wet. De onafhankelijkheid van rech-
terss bestaat niet alleen tegenover de administratie, maar eveneens ten op-
zichtee van de subjectieve bedoelingen van de wetgever.11 

Anderss dan op het continent is in de Engelse rechtsleer nauwelijks sprake 
vann pogingen om juridische beperkingen op te leggen aan de wetgevende 
machtt van Parliament met behulp van een materieel wetsbegrip dat tot 
algemenee rechtsnormen beperkt is. Ook Dicey accepteert geen beperking 
vann de legislatieve soevereiniteit van het parlement. Wel is er in de doctrine 

100 Neumann 1936/1986, p. 183-185. Dicey 1885/1939, vooral het beroemde hoofdstuk XIII : 
'Relationn between Parliamentary Sovereignty and the Rule of Law', p. 406v. 

111 Van later tijd is de kritiek dat de rechter die geen rekening houdt met de bedoelingen van 
dee wetgever, de betekenis van de wet zelfstandig construeert, en nauwelijks aan de wet 
gebondenn is. Zie bijv. de opmerkingen van Wade over the art of statutory construction, 
besprokenn door Prakke 1986, p. 436. Vgl. Weber over de constructieve taak van de rechter in 
hett formeel rationele recht (hoofdstuk 7 onder D en E) en vgl. de 'subjectieve', politieke 
wetsopvattingg in het recht van de Franse Revolutie (dit hoofdstuk onder C). 
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steedss de aanbeveling aan de wetgever om slechts algemene wetten uit te 
vaardigen.. Maar voor de gebondenheid van Engelse rechters aan algemeen 
rechtt moet men volgens Neumann voornamelijk letten op de reikwijdte van 
dee leer van de bindende kracht van het precedent. '[I] t is characteristic of 
thee English law that this doctrine is applied not only to common law but is 
superimposedd on statutory law.'12 De rechterlijke onafhankelijkheid schept 
dee ruimte voor de bindende kracht van het precedent. 

Zowell  in common law als in statutory law is de ratio decidendi van een 
precedentt de algemene norm die door latere rechters moet worden toege-
past.. Het is weliswaar moeilijker om een passende regel in precedenten te 
ontdekkenn dan in een wet, maar daar staat volgens Neumann tegenover dat 
hett een mythe is dat het gemakkelijk is om een passende regel in een wet of 
wetboekk te vinden, of dat de betekenis van een gevonden wettelijke regel 
gemakkelijkk kan worden vastgesteld. 

b.b. Heerschappij van recht ten behoeve van onafhankelijke rechtspraak 
Inn de Engelse theorie staat rechterlijke onafhankelijkheid in dienst van de 
rechterlijkee gebondenheid aan algemeen recht. In de Duitse theorie over de 
onafhankelijkheidd van rechtspraak is het volgens Neumann veeleer anders-
om:: binding aan algemeen recht moet afhankelijkheid van de rechterlijke 
machtt voorkomen. Hij laat door een beschrijving van ontwikkelingen in 
Duitslandd tot 1848 zien, dat men rechterlijke binding aan algemeen recht 
bepleittee met het doel rechterlijke onafhankelijkheid te bereiken.13 

Voorr de Duitse liberalen vormde een eventuele parlementaire herkomst 
vann het recht geen argument voor de heerschappij van algemeen wetten-
recht;; zij maakten geen deel uit van het parlement. Zij streefden ernaar de 
rechtspraakk te ontdoen van zijn onderworpenheid aan het bestuur. Men 
wenstee de effecten van de rechtspositionele afhankelijkheid van rechters 
tegenn te gaan. De administratie besliste over benoemingen, ontslag en over-
plaatsingenn van rechters. Rechtspositionele middelen ter bescherming van de 
rechterlijkee onafhankelijkheid waren dus afwezig. Door te eisen dat recht-
spraakk slechts plaatsvindt in gebondenheid aan algemeen recht, door wie 
ookk totstandgebracht, wilde men tegengaan dat rechters bij hun beslissingen 
add hoe-bevelen van de administratie uitvoeren. 

Bovendienn keerde men zich tegen de bestuurlijke inmenging in reeds 
gedanee rechterlijke uitspraken, zowel op civielrechtelijk als op strafrechte-
lij kk gebied. Over de voortdurende inmengingen van de administratie in 
civielee rechtspraak klaagde Savigny nog in 1842, zo vermeldt Neumann. De 

122 Neumann 1936/1986, p. 239-248, m.n. p. 241. 
133 Neumann 1936/1986, p. 217, 259-261. 
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inmengingg op strafrechtelijk gebied was nog sterker. Vonnissen van straf-
rechterss werden naar believen verzwaard, of verlicht. Via het instituut van 
gratiee werden rechterlijke uitspraken veelvuldig geheel ondermijnd. Onder 
dezee omstandigheden was de eis tot heerschappij van algemeen recht vol-
genss Neumann de enige basis voor het streven rechtspraak los te maken van 
dee administratie.14 

Neumannn stelt dat de Duitse bourgeoisie niet geïnteresseerd was in deel-
namee aan de totstandkoming van recht. Onderworpenheid in politiek opzicht 
werdd geaccepteerd, mits administratie en rechter gebonden waren aan alge-
meenn recht. Het is volgens Neumann kenmerkend voor de Duitse 
Rechtsstaat,Rechtsstaat, dat de politieke structuur van de staat gescheiden werd van de 
juridischee organisatie ervan; alleen van de laatste wordt de garantie van 
vrijheidd verwacht. Het belangrijkste verschil tussen de Duitse theorie van de 
RechtsstaatRechtsstaat en de Engelse leer van de relatie tussen parlementaire soeverei-
niteitt en de rule of law ligt, aldus Neumann, hier. De Rechtsstaat is niet de 
juridischee vorm van een politieke democratie, maar is neutraal ten opzichte 
vann de politieke structuur van de staat.15 

c.c. Onafhankelijke en gebonden rechtspraak 
Heerschappijj  van algemeen recht noodzaakt tot onafhankelijkheid van rech-
ters.. Dit is de betekenis van Neumanns stelling dat de heerschappij van 
algemeenn recht een minimum aan machtenscheiding meebrengt. Bij dit 
minimumm is de rechterlijke macht niet alleen onafhankelijk van de uitvoe-
rendee macht, maar ook van de wil van degenen die de wetgevende macht 
uitoefenen. . 

Ditt klassieke onlosmakelijke verband tussen de heerschappij van alge-
meenn recht en de onafhankelijkheid van rechters, is in het huidige debat 
overr machtenscheiding en de rechtsvormende activiteiten van de rechter 
somss geheel losgelaten. Brenninkmeijer meent bijvoorbeeld dat er een span-
ningg bestaat tussen enerzijds rechterlijke onafhankelijkheid en anderzijds 
rechterlijkee gebondenheid aan het recht. Deze spanning kan zijn inziens 
begrepenn worden in het kader van de checks and balances van de machten-
scheiding,, die leiden tot een spreiding van rechtsvormende bevoegdheden. 

144 De Nederlandse situatie toendertijd is 'vanuit historisch-sociologisch perspectief' bespro-
kenn door Pieterman 1990, z.o. Pieterman 1992 p. 705v. Vgl. Faber 1994, p. 27-28 over de 
Nederlandsee gratiepraktijk: 'Heel lang heeft toen op grote schaal gratieverlening plaatsgevon-
den,, zowel in zware als in lichte zaken. [...] Menig vonnis werd door gratieverlening aange-
past.'' Franken (1997, p. 17-18) bepleit de afschaffing van het gratierecht, dat hij beschouwt 
alss een 'archaïsch instituut' en als een 'aanslag op de functionele onafhankelijkheid' van 
rechters. . 

155 Neumann 1936/1986, p. 150, 185; zie ook hoofdstuk 3 onder A. 
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Inn een stelsel van checks and balances past regelvorming door de rechter 
naastt de vorming van recht door de wetgever. De gebondenheid van de 
rechterr aan algemeen recht is dan te beschouwen als een grens voor diens 
onafhankelijkheid:: 'De rechter is onafhankelijk, doch is gebonden aan het 
binnenn de rechtsorde mede door hem gevormde recht.' 

Uitt dit citaat blijkt ook dat de grens van de rechterlijke onafhankelijkheid 
volgenss Brenninkmeijer mede door de rechter zelf wordt bepaald. Wel 
signaleertt hij dat de vraag kan rijzen of hier nog wel sprake is van 'bin-
ding'.. Hij lost dit probleem op door te stellen dat er sprake is van een 
'spanningsvoll  evenwicht' in de machtenscheiding.16 

Hett kan wenselijk zijn om te kunnen beschikken over een aan veranderde 
tijdenn aangepaste conceptie van het machtenscheidingsbegrip. Dat is echter 
ietss anders dan te suggereren dat een beter begrip van het aloude ideaal van 
machtenscheidingg tot het inzicht leidt, dat de verhouding tussen de rechter-
lijkee onafhankelijkheid en de gebondenheid van de rechter aan het recht een 
spanningsrelatiee is. Het is mijns inziens moeilijk vol te houden dat machten-
scheidingg en rechterlijke onafhankelijkheid als zodanig pleiten voor de be-
voegdheidd tot zelfstandige rechterlijke regelgeving. In verband met Montes-
quieuss machtenscheidingsleer wijst ook Kuypers een dergelijke interpretatie 
af:: rechterlijke rechtsvorming kan nooit worden verdedigd met een beroep 
opp de onafhankelijkheid van de rechter, wat ook het nut van rechterlijke 
vaststellingg van rechtsregels moge zijn. '[A]an de rechter is in de uitoefe-
ningg van zijn macht uitsluitend een zekere onafhankelijkheid verleend omdat 
hijj  niet zelf de regels van recht vaststelt die hem binden.'17 

C.. Aan algemeen recht gebonden rechtspraak 

Neumannn stelt dat de pogingen om de rechter volledig aan de wet te binden 
onss thans lachwekkend voorkomen.18 Toch is dit voor hem geen reden om 
dee veronderstelling op te geven dat heerschappij van algemeen recht ook na 
hett klassiek liberale tijdperk rechtsstatelijk relevant kan zijn. Het is daarom 
vann belang wat nauwkeuriger na te gaan hoe ver de rechterlijke gebonden-
heidd aan algemeen recht zich zijns inziens kan uitstrekken. Hij besteedt 
serieuzee aandacht aan de pogingen om met internjuridische middelen een 
totalee binding van de rechter aan het algemene recht te organiseren. Uit die 
pogingenn blijkt mijns inziens dat een onderscheid moet worden gemaakt 
tussenn twee geheel verschillende kwesties van rechterlijke gebondenheid aan 

166 Brenninkmeijer 1992, p. 683/27. 

177 Kuypers 1992, p. 120. 

188 Neumann 1936/1986, p. 227. 
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algemeenn recht. In dat geval kan beter worden bepaald waar de lachJust op 
z'nn plaats is en waar niet. 

a.a. Zeggenschap over interpretatie 
Dee eerste kwestie van rechterlijke gebondenheid aan algemeen recht is die 
vann de politieke hiërarchie binnen de juridische organisatie van de staat 
waarr het gaat om de interpretatie van algemene rechtsnormen. 

Neumannn beschrijft hoe de Franse wetgeving in de periode van de Franse 
Revolutiee rechters verbood de wet te interpreteren; ze mochten de wet 
slechtss toepassen. Alsof dat zou kunnen!, is heden ten dage de gangbare 
afwijzendee reactie. Men negeert dan echter het cruciale vervolg van het 
verhaal.. De Franse revolutionairen ontkenden niet dat een rechter een wet 
onduidelijkk kan vinden, of een leemte zou kunnen ontdekken. Het interpre-
tatieverbodd had tot doel uit te sluiten dat de rechter zelf de betekenis van 
eenn onduidelijk bevonden wettelijk voorschrift vaststelt, door interpretatie 
vann de wet. Aan het rechterlijk interpretatie verbod was een verwijzingssys-
teemm verbonden. De rechter moest zich tot de wetgever wenden wanneer hij 
eenn onduidelijkheid of een hiaat in een wet meende te zien.19 

Wanneerr men het door Neumann beschreven verwijzingssysteem betrekt 
bijj  het interpretatie verbod voor rechters, ziet men een antwoord op de vraag 
naarr de hiërarchie onder de juridische gezagsdragers. Het is een antwoord 
opp de vraag wie de bevoegdheid heeft te beslissen over de interpretatie van 
hett algemene recht. De politieke keuze voor een bepaalde hiërarchie in de 
juridischee organisatie kan mijns inziens moeilijk worden bestempeld tot een 
juridisch-theoretischee domheid. Bij mijn weten verdedigt niemand heden ten 
dagee dat het instituut van de prejudiciële procedure binnen het Europees 
gemeenschapsrechtt lachwekkend is, en een vreemdsoortige rechtsvindings-
theoriee veronderstelt, omdat het de hoogste nationale rechters verbiedt om 
hett toe te passen gemeenschapsrecht zelfstandig te interpreteren. 

Hett Franse revolutionaire recht voorzag door middel van het instituut van 
hett référé législatif - of: référé au législateur - in de interpretatie van on-
duidelijkee wetten. In 1791 werd de wetsinterpretatie in het kader van het 
référéréféré législatif uitgeoefend door het Tribunal de Cassation. Het Tribunal 
werdd niet als een rechterlijke instantie beschouwd. Het voerde bij zijn wets-
interpretatiee een mandaat van de wetgever uit en had tevens tot taak om 

199 Neumann 1936/1986, p. 226-228. Ook Bentham was voorstander van een dergelijk 
verwijzingssysteem:: 'If a judge or advocate thinks he sees an error or omission, let him 
certifyy his opinion to the Legislature'; uit: Bentham, General View of a Complete Code of 
Laws,Laws, aangehaald door Neumann 1936/1986, p. 226. De leemtes waarvan men aannam dat de 
rechterr ze kon ontdekken, moeten van ondergeschikt belang worden geacht gezien het uit-
gangspuntt van de geslotenheid en leemtevrijheid van het rechtssysteem. 
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namenss de wetgever toe te zien op rechterlijke uitspraken en deze te contro-
lerenn op wat in het Nederlands juridische spraakgebruik bekend staat als 
'verkeerdee toepassing van de wet'. Het référé législatif verloor zijn oor-
spronkelijkee betekenis bij invoering van de Code Civil , en de taken van het 
Tribunall  de Cassation veranderden. Het Tribunal lette niet meer alleen op 
verkeerdee toepassing van de wet, maar ook op het verlenen van verkeerde 
betekenissenn aan de wet, dat wil zeggen op 'schending van de wet' door 
onjuistee interpretaties. Daarmee was stilzwijgend toegegeven dat rechters 
(mogen)) interpreteren, en een bijdrage (mogen) leveren aan de betekenis van 
dee wet.20 

Neumannn is van mening dat de voorzieningen om de rechter aan de wet 
tee binden in elk geval blijk geven van een poging de suprematie van het 
doorr de wetgever vastgestelde algemene recht en de gebondenheid van de 
rechterr aan dit recht op consequente wijze te institutionaliseren. In zijn 
eigenn tijd ziet hij zulke pogingen niet meer. 

Dee houding van de Nederlandse wetgever tegenover de kwestie van de 
hiërarchiee bij wetsinterpretatie lijk t heden ten dage soms wel een tegenover-
gestelde.. Jurgens beschrijft hoe de wetgever zichzelf geregeld bij voorbaat 
ondergeschiktt maakt aan een latere interpretatie van zijn wetten door de 
rechterlijkee macht. Hij noemt dit verschijnsel 'abdicatie van de wetge-
ver'.211 Hij bespreekt een voorbeeld dat ontleend is aan de parlementaire 
behandelingg van de Wet op de naburige rechten in het begin van de jaren 
negentig.. De Tweede Kamer-fractie waarvan Jurgens deel uitmaakte, stelde 
dee vraag of een beroep op onrechtmatige daad nog openstaat, wanneer het 
specifiekee beschermingsregime voor de naburige rechten van uitvoerende 
kunstenaarss gaat gelden. De regering antwoordde met de opmerking, dat de 
bestaandee jurisprudentie onduidelijk is over de vraag of dat het geval zal 
zijn.. Jurgens bracht hierop namens zijn fractie naar voren, dat het toch de 
wetgeverr is die behoort aan te geven, in welke mate een bepaling van zijn 
eigenn wetgeving behoort te derogeren aan een andere. De regering was een 
anderee mening toegedaan: 'De wetgever is niet in staat noch competent om 
eenn algemene uitspraak te doen over de vraag hoe de jurisprudentie ter zake 

200 De afschaffing van het référé législatif vond plaats onder invloed van Portalis. Portalis 
zelff  meende bovendien, dat de rechter leemtes in de wetgeving kan en moet opvullen 'par les 
lumièress naturelles de la droiture [rechtschapenheid] et du bon sens'; de wetgever kan in zijn 
wetgevingg immers nooit alle mogelijke gevallen voorzien. Ook deze opvatting, die het uit-
gangspuntt van de geslotenheid van het recht verwerpt, was in de Code Civil neergelegd. 
Portalis'' opvatting vond echter vooralsnog geen ingang in de theorie en praktijk in Frankrijk. 
Zekerr niet tijdens de dominantie van de Ecole de l'Exegese, gedurende een halve eeuw na 
ongeveerr 1830. Aldus Neumann. 

211 Jurgens 1994, p. 234-235. 
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vann artikel 162 Boek 6 BW (art. 1401 oud BW) zich zal ontwikkelen nadat 
ditt specifieke beschermingsregime in werking is getreden'. 

Eenn dergelijk abdiceren van de wetgever komt volgens Jurgens veelvuldig 
voorr in de toelichtingen op wetsvoorstellen. Hij heeft tijdens de parlementai-
ree behandeling van het desbetreffende wetsvoorstel een alternatief voor de 
terughoudendee opstelling van de regering naar voren gebracht, dat kan 
wordenn opgevat als een hedendaagse poging de rechter meer aan wetgeving 
tee binden: de authentieke exegese. Kamer en regering waren het erover eens 
datt sprake is van een authentieke exegese wanneer de wetgever uitdrukkelijk 
eenn bepaalde uitleg aan zijn eigen wetstekst geeft. Zij waren het er ook over 
eenss dat de rechter zich waarschijnlijk naar zo'n exegese zou voegen. Jur-
genss bepleit om meer gebruik te maken van de mogelijkheid om authentieke 
exegesess vast te leggen in de kamerstukken, en stelt voor een toegankelijke 
vormm daarvoor te vinden. 

Err zijn geen theoretische problemen van rechterlijke rechtsvinding die in 
dee weg staan aan authentieke interpretatie door de wetgever, of aan een 
verwijzingssysteemm ten behoeve van interpretatie van onduidelijke wetsvoor-
schriften.. Met een juridische theorie die de noodzaak van wetsinterpretatie 
erkent,, is nog geen antwoord gegeven op de politieke vraag welke verhou-
dingg russen wetgever en rechter wenselijk is als het gaat om zeggenschap 
overr die interpretatie. 

b.b. Rechterlijke passiviteit 
Dee tweede kwestie van rechterlijke gebondenheid aan algemeen recht is een 
andere.. De rechtsvindingstheorie die Neumann - met een in zijn eigen tijd 
passendee metafoor - 'fonograaftheorie' noemt, stuit wel op een onoverko-
melijkk bezwaar. 

Dee voorstelling van de rechter als fonograaf, of als subsumptieautomaat, 
houdtt in dat een toepasselijke algemene norm de beslissing van de rechter in 
eenn individueel geval volledig zou kunnen bepalen. Het gangbare beeld van 
eenn passieve, automatisch werkende rechter drukt overigens niet adequaat 
uitt waar het probleem in bestaat. In het systeem van het abstract-algemene 
rechtt moet de rechter actief zijn om, denkend vanuit het systeem, de beteke-
niss van wettelijke bepalingen te construeren als algemene normen en concre-
tee feitenbestanden te construeren als rechtsfeiten. Na de constructie kan hij 
hett rechtsfeit subsumeren onder de begrippen van de algemene norm en 
hoeftt hij slechts deductief te redeneren om tot zijn beslissing voor het indivi-
duelee geval te komen. Bij het afleiden van de beslissing voegt hij zelf niets 
meerr toe. 

Eenn probleem van deze deductieve rechtsvindingstheorie is dat de inhoud 
vann de door de rechter te vormen individuele norm nooit volledig bepaald 
kann zijn door de algemene norm. Er blijf t altijd enige ruimte voor de rech-
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terr over, zoals ook het meest exacte bevel nog een zekere mate van initiatief 
aann de uitvoerder laat omdat het bevel nooit alle details van de uitvoerings-
handelingg kan voorschrijven. Neumann sluit zich aan bij Kelsen, waar deze 
steltt dat de rechter niet alleen een kenakt maar altijd tevens een wilsakt 
verricht.. De wijze van totstandkoming en de inhoud van de rechterlijke 
normm kunnen van tevoren zijn voorgeschreven door de algemene norm, 
maarr de determinatie is nooit volledig. Er is altijd een discretionaire ruimte, 
waarinn de rechter zelfstandig rechtsvormend initiatief heeft.22 

Alss men de eis van heerschappij van algemeen recht als een internjuridi-
sche,, rechtstechnische eis opvat, dan leidt deze volgens Neumann tot de 
institutionelee voorziening van onafhankelijke rechtspraak. Slechts onafhanke-
lijkee rechters kunnen de heerschappij van algemeen recht praktiseren. Het 
algemenee recht kan echter niet in die zin dominant zijn dat het elke rechter-
lijkee discretie kan uitsluiten. Wel is volgens Neumann met een sociologische 
blikk te zien dat het karakter van rechterlijke rechtstoepassing verandert, 
wanneerr de wetgever gebruik gaat maken van open normen die slechts 
globalee aanwijzingen geven voor de te nemen beslissingen. Naarmate de 
toegepastee algemene normen de rechter minder binden, krijgen rechterlijke 
uitsprakenn meer het karakter van bestuurlijke besluiten. Dit leidt ertoe dat 
dee grens tussen bestuur en rechtspraak verschuift. Het gebied van het be-
stuurr breidt zich uit. De niet of nauwelijks door algemene rechtsnormen 
gebondenn rechter neemt volgens Neumann bestuurlijke beslissingen, die zijn 
gegotenn in de vorm van rechterlijke oordelen. 

222 Neumann 1936/1986, p. 213, 224-225, 233, 237, 239, 278. Zie voor Kelsens opvatting 
hoofdstukk 21 onder C. 


