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20. . 

Rechtstoepassingg en rechtsvorming 

Mett behulp van Kelsens theorie over recht en staat zijn in het voorgaande 
deell  nauwkeuriger de kenmerken bepaald van wat bij Neumann 'de rechts-
sfeerr van het politieke recht' heet. In deze rechtssfeer is de internjuridische 
legitimiteitt van geldig rechtsvormend handelen per definitie gegeven, en 
daarinn ligt zijn bijdrage aan de rechtvaardiging van de moderne staat en zijn 
rechtt die Neumann onderzocht. De combinatie van Neumanns rechtsstatelijk 
antagonismee met Kelsens rechtelijk monisme levert enkele aandachtspunten 
opp voor de rechtsstatelijke evaluatie van een rechtspraktijk, die in dit afslui-
tendee deel worden besproken. 

Daarr waar de binding aan het recht van statelijke rechtsorganen voor de 
ledenn van de rechtsgemeenschap waardevol is, is er de mogelijkheid om te 
strevenn naar een rechtsstatelijk legitimerende binding van de rechtspraktijk 
aann het recht. Er zijn drie samenhangende eisen voor een zo rechtsstatelijk 
gelegitimeerdee rechtspraktijk: het positieve recht moet beperkingen bevatten 
voorr de uitoefening van bevoegdheden tot rechtsvorming en -toepassing; de 
beperkingenn moeten zodanig in het positieve recht zijn geconcretiseerd en 
geïnstitutionaliseerd,, dat zij in de rechtspraktijk dominant kunnen zijn en 
zonodigg corrigerend kunnen werken; de juridische gezagsdragers moeten 
tegenoverr het recht dat zij aantreffen een 'normativistische' houding aanne-
men,, en handelen als deelnemers aan een rechtspraktijk die wordt geleid 
doorr rechtsregels.1 

Dee drie eisen leveren evenzovele criteria op voor de beoordeling van het 
rechtsstatelijkheidsgehaltee van een rechtspraktijk. Dit is het moment waarop 
juridischee deskundigheid ertoe doet: wat geëvalueerd gaat worden, moet 
adequaatt beschreven zijn. Er zijn twee praktische posities van juridische 
gezagsdragerss te onderscheiden. Ten eerste zijn er de gezagsdragers die in 
dee positie verkeren dat zij in positieve rechtsregels beperkende voorwaarden 
kunnenn invoeren voor latere rechtsvorming en -toepassing. Ten tweede zijn 
err de gezagsdragers die in de positie verkeren dat zij zich kunnen houden 
aann de beperkende voorwaarden die in voorafgaande rechtsregels zijn gepo-
sitiveerd.. Hun optreden is uiteindelijk doorslaggevend voor de praktische 

11 Zie hoofdstuk 11. 
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oplossingg van het rechtsstatelijk antagonisme, omdat zij het overwicht van 
dee rechtssfeer van het beperkende recht kunnen praktiseren. 

Aann deze twee posities zal later in dit deel in afzonderlijke hoofdstukken 
aandachtt worden besteed. Daaraan voorafgaand zal in het onderhavige 
hoofdstukk worden toegelicht hoe in een kelseniaans perspectief de begrippen 
rechtsvormingg en rechtstoepassing kunnen worden gebruikt bij de rechtssta-
telijkee evaluatie. Tot besluit volgt een hoofdstuk met een korte samenvatten-
dee conclusie. 

A.. Geen rechtsvorming zonder rechtstoepassing 

Hett positieve recht moet door eerdere juridische gezagsdragers worden 
voorzienn van regels voor de uitoefening van bevoegdheden door latere juri-
dischee gezagsdragers. Het lijk t voor de hand te liggen om in dit verband 
rechtsvormingg te scheiden van rechtstoepassing. Kelseniaans gedacht is dat 
echterr niet mogelijk. Deze primaire rechtsfuncties zijn immers onsplits-
baar.2 2 

Hett begrip 'rechtstoepassing' wordt in de juridische literatuur gewoonlijk 
gebruiktt voor beslissingen die totstandkomen op basis van aan het bestaande 
rechtt ontleende overwegingen. In contrast daarmee wordt 'rechtsvorming' 
gebruiktt wanneer beslissingen totstandkomen op basis van buitenjuridische 
overwegingen.. Rechtstoepassing brengt geen wijziging aan in het bestaande 
recht,, rechtsvorming doet dat wel. Over deze ijking van de begrippen 
rechtstoepassingg en rechtsvorming zijn bijvoorbeeld Dworkin en Raz het 
eens.. Het verschil tussen hun opvattingen betreft een ander punt. 

Dworkinn is van mening - en velen mét hem - dat rechtsvorming en 
rechtstoepassingg aparte rechtsfuncties zijn, die vervuld kunnen worden door 
afzonderlijkee rechtsorganen. De vorming van nieuw recht is typisch de taak 
vann de wetgever, omdat rechtsvorming wijziging van het bestaande recht 
inhoudt,, een politiek karakter heeft en gebaseerd is op morele overwegin-
gen.. Rechtstoepassing daarentegen is typisch de taak van de rechter, die 
geenn nieuw recht maakt en zijn overwegingen slechts ontleent aan het be-
staandee recht, inclusief de beginselen daarvan.3 

Rechtspositivistenn zoals Raz bestrijden deze opvatting. Volgens Raz vindt 
rechtsvormingg in de praktijk plaats zowel door de wetgever als door de 

22 Zie hoofdstuk 17 onder D. Het handelen als juridische gezagsdrager duidt als zodanig 
reedss op rechtstoepassing, ongeacht of er sprake is van het volgen van voorafgaand beperkend 
recht.. Deze rechtstoepassing is noodzakelijk om een verschil te kunnen maken tussen enerzijds 
dee bevelen van rovers of de gebaren van een willekeurige man op een kruispunt en anderzijds 
hett optreden van juridische gezagsdragers. 
33 Dworkin 1977, p. 81-84. 
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rechter.. De wetgever is er zich van bewust dat hij nieuw recht totstand-
brengt;; hij houdt zich bezig met de doelbewuste wijziging van het bestaande 
recht.. De rechter zal niet altijd kunnen vermijden dat hij nieuw recht vormt, 
off  hij zich daar nu van bewust is of niet. De rechtsregels die de rechter 
aantreft,, kunnen duidelijk zijn, maar er zullen zich altijd moeilijke gevallen 
voordoen,, waarbij de rechter weinig houvast heeft aan het bestaande recht. 
Err zijn gevallen die in het recht (nog) niet geregeld zijn. Of het recht bevat 
openn normen en vage termen die de rechter beoordelingsvrijheid verschaf-
fen.. Of er zijn rechtsnormen die in verschillende richtingen wijzen, zodat de 
rechterr een keuze moet maken. Waar de rechter in het bestaande recht geen, 
off  slechts een zwakke aanwijzing vindt voor zijn beslissing in een concreet 
geval,, is hij genoodzaakt nieuw recht te vormen. Rechterlijke toepassing en 
vormingg van recht vormen een continuüm. De rechter gaat over op rechts-
vormingg wanneer de mogelijkheden van rechtstoepassing uitgeput zijn.4 

Kortom,, het onderscheid tussen rechtsvorming en rechtstoepassing is vol-
genss de visie van Raz niet bruikbaar voor een taakverdeling tussen afzonder-
lijkee rechtsorganen. 

Hoezeerr zij onderling ook verschillen, zowel Dworkin als Raz benaderen 
hett recht met wat kelseniaans gezien het secundaire perspectief op het recht 
is.. 'Rechtsvorming' en 'rechtstoepassing' krijgen hun betekenis vanuit de 
invalshoekk van de positie van de rechtssubjecten, die zich aan het recht 
willenn oriënteren.5 Bevat het recht voor hen van tevoren kenbare rechts-
plichten,, dan passen de juridische gezagsdragers bestaand recht toe wanneer 
zijj  deze plichten sanctioneren. Bij nieuwe rechtsplichten is er sprake van 
rechtsvorming.. Het daarbij passende beeld is dat van recht dat zich richt tot 
burgers,, en niet tot de autoriteiten zelf. 

Opp dit punt blijkt het voordeel van het gebruik van een kelseniaans per-
spectieff  voor problemen van rechtsstatelijkheid. Wat legitimatie behoeft, is 
hett handelen van juridische gezagsdragers. De beschrijving van een rechts-
statelijkk te evalueren praktijk moet een beschrijving zijn van het handelen 
vann individuen die optreden als rechtsorgaan. Bekijkt men het recht in eerste 
instantiee vanuit de positie van de rechtssubjecten die zich aan het recht 
willenn oriënteren, dan moet men vervolgens afzonderlijk het probleem 
stellenn van de regulering van het handelen van degenen die als rechtsorgaan 
optreden.66 Met een kelseniaans perspectief daarentegen wordt de aandacht 

44 Raz 1979, p. 207-209. 
55 Zie hoofdstuk 14 onder D. 

66 Zet men deze afzonderlijke stap niet, dan dreigt het dualisme van macht en recht: de 
rechtsorganenn dreigen de positie te krijgen van individuen die, zelf buiten het recht staand, 
beschikkenn over het recht dat tot de rechtssubjecten is gericht. 
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rechtstreekss gericht op het handelen van de juridische gezagsdragers. Norm-
stellendee handelingen van individuen kunnen slechts de betekenis hebben 
vann geldige rechtsnorm als ze overeenstemmen met eerder recht, al was het 
maarr de in de rechtsgemeenschap gedachte grondnorm; bevelen van rovers 
zijnn rechtens niet verbindend. Vorming van nieuw recht kan per definitie 
niett anders plaatsvinden dan in toepassing van bestaand recht. 

Hett begrip 'nieuw recht' moet kelseniaans gedacht niet worden geasso-
cieerdd met buitenjuridische overwegingen op grond waarvan rechtsorganen 
tott hun beslissingen komen. Het moet met het positiviteitsbeginsel in ver-
bandd worden gebracht. Elk optreden van rechtsorganen betekent iets nieuws 
tenn opzichte van wat er al aan recht bestaat. Een rechter kan nog zo sterk 
gebondenn zijn aan strikte voorwaarden in bestaand recht, zonder de rechter-
lijkee uitspraak bestaat niet de rechterlijke norm die bijvoorbeeld de bevoegd-
heidd verleent tot tenuitvoerlegging van een bepaalde sanctie.7 

Kortom,, het proces van rechtsvorming (in ruime zin) vindt plaats door 
toepassingg van bestaand recht bij de vorming van nieuw recht. Iemand die 
eenn handeling verricht met de betekenis van een rechtsnorm, oefent een 
bevoegdheidd uit tot voortzetting van het rechtsvormingsproces. Bij elke 
handelingg met de betekenis van een rechtsnorm is zowel een bestaande 
bevoegdheidd uitgeoefend, als iets nieuws gebeurd in het bestaande recht. In 
plaatss van de opvatting dat taakverdeling tussen rechtsvormers en rechtstoe-
passerss mogelijk is, en in plaats van de stelling van de continuïteit van 
rechtstoepassingg en rechtsvorming komt dan de stelling: geen rechtsvorming 
zonderr rechtstoepassing. 

B.. Dynamische en statische rechtstoepassing 

Hett positiviteitsbeginsel maakt het dynamische perspectief tot primaire 
invalshoekk op het recht. De rechtsgeldigheid van een nieuwe bijdrage aan 
hett rechtsvormingsproces duidt erop dat een bevoegdheid is uitgeoefend. De 
uitoefeningg van bevoegdheden kan 'rechtstoepassing in dynamische zin' 
wordenn genoemd. 

Ietss anders is te verstaan onder 'rechtstoepassing in statische zin'. Daarbij 
heeftt men de beschikking over wat er op een bepaald moment aan recht 
geldigg is. Ziet men in het dynamisch perspectief een nieuwe geldige bijdrage 
aann het rechtsvormingsproces, dan neemt men aan dat de handeling bevoegd 
iss verricht, dat wil zeggen: statisch gezien overeenstemt met voorafgaand 
recht,, al was het maar de grondnorm.8 

77 Er kan ook hier sprake zijn van een zekere arbeidsdeling, bijvoorbeeld wanneer een jury 
beslistt over het bestaan van een rechterlijke bevoegdheid tot oplegging van een sanctie. 
88 Zie hoofdstuk 13 onder C voor een voorbeeld van de afwisseling van het dynamische en 
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Inn de praktijk van het recht zullen de beide vormen van rechtstoepassing 
nauww met elkaar verweven zijn. Voor de rechtsstatelijke evaluatie van een 
rechtspraktijkk is het echter van belang ze te onderscheiden. Bij dynamische 
rechtstoepassingg kan het positieve recht worden voorzien van normen die 
voorwaardenn bevatten voor het verdere rechtsvormende handelen. Zo wordt 
hett latere rechtsvormers mogelijk gemaakt een binding aan het recht te 
praktiserenn die meer inhoudt dan een binding aan de grondnorm. De beper-
kendee normen kunnen statisch worden toegepast bij de vraag of handelingen 
vann latere rechtsorganen ermee overeenstemmen en om die reden rechtsgel-
digg zijn. Het oordeel dat de handelingen overeenstemmen met beperkende 
rechtsnormen,, is het rechtsstatelijk legitimerende legaliteitsoordeel.9 

Dee twee perspectieven kunnen ook worden gebruikt voor de rechtsstatelij-
kee evaluatie van een en dezelfde handeling. Een voorbeeld ter toelichting. 
Teunissenn en Tak bekritiseren de Nederlandse wetgever om de algemene 
zorgbepalingg in artikel 1.1a lid 1 en 2 Wet milieubeheer: 'Een ieder neemt 
voldoendee zorg voor het milieu in acht'; en: 'De zorg, bedoeld in het eerste 
lid,, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan 
vermoedenn dat door zijn handelen nadelige gevolgen voor het milieu kunnen 
wordenn veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor 
zoverr zulks redelijkerwijs kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te 
nemenn die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die 
gevolgenn te voorkomen, of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden 
voorkomen,, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.' Teu-
nissenn en Tak stellen: 'Deze bepaling is óók bedoeld als een grondslag om 
bestuursrechtelijkk - via bestuursdwang of dwangsom - op te treden terzake 
vann schending van de in deze bepaling vervatte zorgplicht.' Zij vervolgen: 
'Magg de wetgever dan alles? Behoeft hij niet de rechtszekerheid in acht te 
nemen?? Is het in overeenstemming met de eisen van de rechtsstaat, indien 
dee wet vastlegt dat het bestuur dwang mag uitoefenen jegens de burgers 
indienn zij onvoldoende zorg in acht nemen voor enig algemeen belang?'10 

Dee verwijzing van Teunissen en Tak naar de eisen van de rechtsstaat is 
dubbelzinnig.. Hun vraag 'Mag de wetgever dan alles?' kan worden opgevat 
alss een dynamische of als een statische rechtsstaatsvraag. De dynamische 
rechtsstaatsvraagg is: heeft deze wetgever zijn bevoegdheden zodanig ge-
bruiktt dat hij de rechtsstatelijke legitimiteit mogelijk maakt van latere 

hett statische perspectief. Terzijde: in hoofdstuk 15 onder B is een terminologische kantteke-
ningg geplaatst bij Kelsens gebruik van de termen rechtstoepassing en rechtsnaleving. 
99 Zie hoofdstuk 16 onder A voor het slechts internjuridisch legitimerende legaliteitsoordeel. 

100 Teunissen/Tak 1994, p. 605, 608; hun weerwoord op kritische reacties: Tak/Teunissen 
1994,, p. 340v. 



286 6 RECHTSTOEPASSINGG EN RECHTSVORMING 

rechtsvormingg in het kader van de Wet Milieubeheer? Het antwoord ligt 
voorr de hand: er is voor latere rechts vormers nauwelijks een binding te 
praktiserenn aan door de wetgever gestelde beperkende voorwaarden. De 
statischee rechtsstaatsvraag voor deze wetgevende handeling is een andere: is 
ditt wetgevend optreden zelf rechtsstatelijk gelegitimeerd doordat het met een 
voorafgaandee beperkende rechtsinhoud overeenstemt? Te constateren is dat 
hett Nederlandse recht slechts weinig beperkingen kent voor de rechtsvor-
mingg door de formele wetgever. De wetgever mag niet alles maar wel veel. 
Ditt betekent dat voor de wetgever slechts een zwakke binding aan vooraf-
gaandd recht is te realiseren, en dat voor het optreden van de formele wetge-
verr slechts een zwakke rechtsstatelijke legitimering mogelijk is. 

C.. Volgen van regels: leidraad en maatstaf 

Rechtsvormerss die een binding praktiseren aan beperkende voorwaarden 
voorr de uitoefening van hun bevoegdheid, nemen de houding aan van een 
deelnemerr aan een rechtspraktijk die aan algemene normen, aan regels is 
gebonden.. Men kan op twee manieren blijk geven van een deelnemershou-
dingg aan een door regels geleide praktijk, en het verschil daartussen corres-
pondeertt met het verschil tussen de dynamische en de statische rechtstoepas-
sing.. Ten eerste volgt men een regel wanneer men deze gebruikt als richt-
lijn,, leidraad voor het handelen. Men volgt de leidraad als men zich aan de 
regell  oriënteert bij de vraag 'Wat te doen?'. De oriëntatie kan uitmonden in 
normconformm handelen of daarin niet slagen. Hierop heeft het tweede aspect 
vann regelvolgend handelen betrekking: het gaat zoals Hart zegt gepaard met 
eenn 'kritisch reflectieve houding', waarbij een aan de regel ontleende maat-
staff  wordt gebruikt ter evaluatie van het handelen. 

Hett volgen van een rechtsregel als leidraad kan worden gerealiseerd bij 
dee dynamische ree hts toepass ing. Iemand die bevoegd is nieuwe normen aan 
hett bestaande recht toe te voegen, of bestaande normen te wijzigen, of de 
geldingg van bestaande normen op te heffen, kan zich oriënteren aan reeds 
bestaandd recht wanneer hij zijn bevoegdheid gaat uitoefenen. Hij stelt zich-
zelff  in dat geval de vraag, welke inhoudelijke - procedurele en/of materiële 
-- beperkingen het bestaande recht bevat voor de in een concreet geval te 
vormenn norm, en stelt een norm die past binnen het gevonden kader.11 

Hett maatstafaspect van het volgen van een regel is aan de orde bij de 
statischee rechtstoepassing. Aan het bestaande positieve recht zijn evaluatie-
criteria,, waardemaatstaven te ontlenen, die een kritische reflectie op feitelijk 
handelenn mogelijk maken. De evaluatie aan de hand van algemene normen 

111 Zie ook hoofdstuk 21 onder C: 'Het kader voor verdere rechtsvorming'. 
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iss mogelijk omdat elke norm, ook een rechtsnorm, een waarde constitu-
eert,122 terwijl handelingen in relatie tot die norm een positieve of negatieve 
waardee kunnen hebben: zij kunnen met de norm overeenstemmen of ervan 
afwijken.. De statische rechtstoepassing leidt tot een waardeoordeel, en wel 
tott het legaliteitsoordeel. Dat oordeel bevat het antwoord op de vraag: welke 
waardee heeft de (verrichte of voorgenomen) feitelijke handeling in relatie tot 
reedss bestaand recht; is het een rechtens 'goede' - rechtmatige - handeling, 
off  een rechtens 'slechte' - onrechtmatige - handeling? 

Hett juridisch spraakgebruik in verband met rechterlijke rechtstoepassing 
iss verwarrend, omdat het geen onderscheid maakt tussen het normerende 
willenn van de dynamische rechtstoepassing en het evaluerende oordelen van 
dee statische rechtstoepassing.13 Voor beide worden de begrippen rechterlijk 
'oordeel'' of rechterlijke 'beslissing' gebruikt, terwijl het gaat om ongelijk-
soortigee handelingen. De rechterlijke norm is de betekenis van een rechter-
lijk ee wilsuiting ten aanzien van het gedrag van anderen, niet van een uiting 
vann rechterlijk intellectueel oordeelsvermogen met betrekking tot iemands 
gedrag.. Een rechter die evaluatief concludeert dat iemand een rechtsplicht 
heeftt geschonden, heeft daarmee nog niet uitgesproken wat behoort te wor-
denn gedaan. Een rechter die evaluatief concludeert dat een bepaalde sanctie-
handelingg valt binnen het kader van het toepasselijke recht, heeft daarmee 
nogg niet uitgesproken dat de sanctiehandeling behoort te worden verricht. 
Opp zulke punten situeert Kelsen de zogenaamde rechtsvormende sprong. 
Eenn norm kan niet door het (evaluerende) denken worden geproduceerd, 
maarr vereist een wilshandeling.14 

Inn de aanhef van Nederlandse parlementaire wetten zijn de ongelijksoorti-
gee handelingen van het rechtsvormingsproces te herkennen in oude, vrijwel 
vastee formules. Eerst komt er een evaluatief oordeel tot uitdrukking: 'Alzo 
Wijj  in overweging genomen hebben dat het wenselijk is (gebleken) dat 
...\155 Vervolgens wordt uitgedrukt dat een keuze is gemaakt uit de ver-

122 Zie hoofdstuk 12 onder C. 

133 Zie bijv. Soeteman 1984. 

144 Bijv. Kelsen 1979, p. 347 nt. 166. Voor Scholten (1934/1974, p. 76 en m.n. p. 130) ligt 
dee rechtsvormende sprong vooral in de band van de normerende wilsuiting met het geweten. 
'Inn de beslissing zit ten slotte altijd een sprong'; 'De rechter doet anders dan waarnemen te 
wienss gunste de schaal over[s]laat, hij beslist. Die beslissing is een handeling, zij wortelt ten 
slottee in het geweten, van hem, die haar verricht. Het is een daad, die van de rechter wordt 
verwacht.. [...] Recht doen is de taak van de rechter. Het is niet een wetenschappelijk oordeel, 
hett is een wilsverklaring: zo moet het. Het is tenslotte een sprong, gelijk iedere daad, ieder 
zedelijkk oordeel dat is.' 

155 Bij parlementaire wetgeving houden de evaluatieve oordelen voornamelijk de toepassing in 
vann buitenjuridische normen in; het wetgevend handelen op het niveau van de hoogste gewone 
wetgeverr is immers slechts in beperkte mate door voorafgaand recht aan beperkende voor-
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schillendee mogelijkheden die vallen binnen het kader van de vastgestelde 
wenselijkheid:: 'Zo is het, dat Wij hebben goedgevonden en verstaan ...'. 
Tenslottee vindt de sprong plaats naar de normerende wilsuiting: 'gelijk Wij 
goedvindenn en verstaan bij deze: ... (tekst van de wet)'. 

Inn rechterlijke uitspraken wordt de rechtsvormende sprong gemarkeerd 
wanneer,, na de evaluatieve rechtsoverwegingen, het dictum wordt ingeleid 
mett de formule 'rechtdoende'. De Centrale Raad van Beroep en de Afdeling 
bestuursrechtspraakk Raad van State leiden hun dicta niet alleen in met 
'rechtdoende',, maar voorzien ze bovendien van het kopje 'Beslissing', wat 
inn deze context niet verwijst naar een evaluatief oordeel, maar neerkomt op 
dee titel: 'Rechterlijke norm'. 

waardenn gebonden. Het evaluatieve oordeel bij bijvoorbeeld algemene maatregelen van bestuur 
iss meer aan recht gebonden; in de aanhef wordt de wettelijke grondslag vermeld, met gebruik 
vann de formule 'Gelet op ...'. 


