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21. . 

Determinerendee rechtsvorming 

Rechtsvormendd handelen kan alleen regelvolgend van aard zijn als daaraan 
voorafgaandd door eerdere rechtsvormers in het positieve recht voorwaarden 
voorr verdere rechtsvorming zijn ingevoerd. Vandaar het bijzondere belang 
vann de 'eerdere' rechtsvormers voor de handhaving van de rechtsstaat. 

A.. Normatieve handelingsvrijheid, normatieve determinering 

Dee rechtssfeer van het politieke recht is niet weg te denken uit het positieve 
recht.. Anders gezegd: op geen enkel moment in het rechtsvormingsproces is 
dee rechtsvormende handelingsvrijheid van rechtsorganen weg te denken. 
Uiteindelijkk geeft de binding aan de erbij gedachte grondnorm de doorslag 
voorr de rechtsgeldigheid van welk rechtsvormend handelen ook. Maar door 
regelss te stellen voor bepaalde onderwerpen kunnen eerdere rechtsvormers 
dezee onttrekken aan het vrije goeddunken van de latere rechtsvormers. Of 
zijj  kunnen bepaalde onderwerpen geheel onttrekken aan de bevoegdheid van 
lateree rechtsvormers.1 Kortom, zij kunnen de normatieve handelingsvrijheid 
vann latere rechtsvormers inperken. Hun taak is die van een 'normatieve 
determinering'' van de voortzetting van het rechtsvormingsproces. De deter-
mineringg is geslaagd als hun beperkende rechtsnormen gevolgd worden door 
rechtsvormendd handelen dat ermee overeenstemt, anders gezegd: als de 
determinerendee rechtsnormen niet alleen gesteld zijn, maar ook effectief zijn 
inn normatieve zin.2 

a.a. Inperking van normatieve handelingsvrijheid 
Datt bevoegde rechtsvormers rechtens in beginsel hun gang kunnen gaan, 
betekentt niet dat zij in feite kunnen doen wat zij willen.3 En ook: dat hun 

11 Hier kan men desgewenst de beeldspraak gebruiken van de hiërarchische eenheid van de 
rechtsorde:: de eerdere rechtsvormers zijn de 'hogere', de latere rechtsvormers de 'lagere'; zie 
hoofdstukk 13 onder E. 
22 Zie hoofdstuk 15. 

33 En ook: dat willekeurig welk recht door mensen maakbaar is, betekent niet dat de samenle-
vingg feitelijk maakbaar is met behulp van de instrumenten van het recht. 
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handelingsvrijheidd is ingeperkt door determinerend recht, betekent niet dat 
zijj  zich feitelijk aan de gestelde beperkingen houden. Het betekent ook niet 
datt zij er causaal door worden beïnvloed. Een rechtsstatelijke binding van 
hett rechtsvormingsproces aan het recht veronderstelt dat er regels gelden 
voorr het rechtsvormende handelen. Maar de vraag hoe latere rechtsvormers 
feitelijkk tot hun beslissingen komen, is een vraag waarvoor de jurist geen 
bijzonderee deskundigheid heeft. Normatieve determinering door voorafgaand 
rechtt perkt de normatieve, niet de empirische handelingsvrijheid van rechts-
vormerss in. 

Inn de Critical Legal Studies verzet men zich ten stelligste tegen het idee 
datt rechtspraak gedetermineerd kan worden door voorafgaand recht.4 Het is 
echterr niet op voorhand duidelijk welke betekenis de bekende 'indetermin-
acyy thesis' heeft voor het rechtsstaatsdebat. Opgevat als de stelling dat 
rechterss zich niet causaal laten beïnvloeden door wetgeving, is de CLS-these 
voorr het rechtsstaatsdebat niet relevant. Als de stelling daarentegen betrek-
kingg heeft op de normatieve werkelijkheid van een bestaande rechtspraktijk, 
iss ze onaannemelijk. Dan zou ze neerkomen op de bewering dat de algeme-
nee rechtsnormen die de verdere rechtsvorming aan voorwaarden binden, niet 
effectieff  zijn in normatieve zin, anders gezegd: dat er in de rechtswerkelijk-
heidd vrijwel geen rechtsvormend handelen voorkomt dat uiterlijk overeen-
stemtt met de eerder gestelde algemene rechtsnormen en in die zin als 
rechtstoepassingg is te beschouwen. Een derde mogelijkheid is, dat de these 
hett inzicht uitdrukt dat de rechtssfeer van het politieke recht niet weg te 
denkenn is uit het positieve recht. Dan is ze relevant voor het rechtsstaatsde-
bat,, want dan verwoordt ze het uitgangspunt waarop de mogelijkheid tot 
rechtsstatelijkee legitimering berust: in de rechtssfeer van het politieke recht 
iss het recht volledig onbepaald. Door zich te houden aan in het recht geposi-
tiveerdee beperkingen, doet de rechtsvormer meer dan strikt genomen nodig 
iss voor de rechtsgeldigheid van zijn handelen, dat wil zeggen voor de 'trans-
formatiee van macht in recht'.5 

Inn de Nederlandse rechtspraktijk komt wel eens een uitdrukkelijke beves-
tigingg voor van (een aspect van) de handelingsvrijheid in de politieke rechts-
sfeer.. De Hoge Raad heeft bijvoorbeeld overwogen: 'Als uitgangspunt heeft 
tee gelden dat de handelingen van de Staat geacht moeten worden te strekken 
tott de behartiging van het algemeen belang. Daartoe kan de Staat door wet-
enn regelgeving, bestuur, feitelijke gedragingen of anderszins zich alle aange-
legenhedenn aantrekken.'6 Kennelijk neemt de Hoge Raad aan, dat er geen 

44 Zie ook hoofdstuk 13 onder F. 

55 Zie hoofdstuk 19 onder C. 

66 Rechtsoverweging 6 in HR 25 januari 1994, NJ 1994, 598 (Volkei) m.nt. Corstens; AA 
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'aangelegenheid'' bestaat waar de rechtsvormende bevoegdheid van statelijke 
rechtsorganenn zich niet over uitstrekt. Ten aanzien van dit aspect van rechts-
vormingg bevat het recht zelf dus geen beperking. Dan is op dit punt ook een 
legitimeringg van rechtsstatelijke aard niet aan de orde. Voor de keuze van 
dee aangelegenheden die de Staat aan zich gaat trekken, is men op een ande-
ree dan rechtsstatelijke legitimite its vorm aangewezen. 

b.b. 'De staat kan geen onrecht doen' 
Normatievee handelingsvrijheid en normatieve determinering zijn begrippen 
voorr de context van het primaire recht dat zijn eigen vorming en toepassing 
regelt.. Verwarring treedt op bij het oude adagium: 'De staat kan geen on-
rechtt doen', waaraan de naam van Rousseau is verbonden. Deze zegt: '[L]a 
volontéé générale est toujours droite et tend toujours a 1'utilité publique'. 
Zijnn standpunt is op het eerste gezicht duidelijk. De algemene wil - de staat 
-- die het recht wil , kan het onrecht niet willen. De staat handelt per defini-
tiee rechtmatig en in het algemeen belang.7 Maar om welk 'onrecht' gaat het 
hierr eigenlijk? Onderscheid moet worden gemaakt tussen onjuiste uitoefe-
ningg van bevoegdheden en schending van rechtsplichten. 

Dee uitoefening van rechtsvormende bevoegdheden gebeurt in het kader 
vann het primaire recht. Hier bestaat de rechtsvormende handelingsvrijheid 
vann de rechtssfeer van het politieke recht, en is elke handeling met de bete-
keniss van een geldige rechtsnorm per definitie in overeenstemming met het 
recht.. De handeling die afwijkt van toepasselijk determinerend recht, maar 
nietteminn als geldige rechtsvorming wordt beschouwd, is een initieel rechts-
vormendd feit, dat zijn betekenis van geldende norm krijgt doordat er de 
bijpassendee grondnorm bij wordt gedacht. In de dynamiek van de rechtsvor-
mingg gaat inderdaad het oude adagium op: de staat kan geen onrecht doen. 
Juistt omdat de rechtsorganen binnen het primaire recht - uiteindelijk - geen 
onrechtt kunnen doen, is er de mogelijkheid van rechtsstatelijke legitimering. 
Omdatt en voorzover de latere rechtsvormers hun rechtsvormende hande-

1995,, p. 50, m.nt. De Hullu. De verwijzing van de Hoge Raad naar de behartiging van het 
algemeenn belang door de Staat is in een kelseniaanse interpretatie niet te beschouwen als een 
opmerkingg over een (eventueel beperkte) taakstelling van de Staat. Het is een van de manieren 
waaropp handelingen van bepaalde individuele leden van de rechtsgemeenschap kunnen worden 
toegeschrevenn aan de eenheid van de rechtsorde, gepersonifieerd tot de staat; zie hoofdstuk 18 
onderr B. 
77 Rousseau 1762/1988, (Liv. II Ch. III ) p. 64. Niet de staat maar de staatsorganen en de 
burgerss kunnen het onrecht doen; (Liv. III Ch. X) p. 110: 'Comme la volonté particuliere agit 
sanss cesse contre la volonté générale, ainsi Ie gouvernement fait un effort continuel contre la 
souveraineté.'' Zie Kossmann 1987, p. 117v. over de betekenisverschuivingen in het verwante 
adagiumm 'The King can do no wrong', dat uiteindelijk ging duiden op koninklijke onschend-
baarheid. . 
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lingsvrijheidd niet ten volle gebruiken, kan hun optreden aanspraak maken op 
eenn meer dan louter internjuridische legitimiteit. 

Onderr 'onrecht doen' kan men echter ook de strijd met secundair recht 
verstaan,, namelijk de schending van een rechtsplicht, het plegen van een 
delict.. Dan krijgt men te maken met de bureaucratische organisatie van de 
primairee rechtsfuncties. Rechtsvormers met een ambtelijke status zijn onder-
worpenn aan ambtsplichten, ingevoerd door secundaire, verplichtende ge-
dragsvoorschriftenn voor de uitoefening van de rechtsvormende bevoegdhe-
den.. In hun ambtelijke status zijn zij rechtssubject, niet rechtsorgaan. Schen-
denn zij een ambtelijke rechtsplicht, dan wordt de bevoegdheid van een 
(ander)) rechtsorgaan geactiveerd om rechtsvormend op te treden. De uitbrei-
dingg van de aansprakelijkheid van de staat wegens onrechtmatige overheids-
daadd bij de vervulling van de primaire rechtsfuncties komt zoals gezegd 
neerr op een versterking van het ambtelijk karakter van het staatsoptreden, 
opp een verdergaande bureaucratisering van de statelijke rechtsorde.8 

Eenn vernietigd vonnis of een vernietigde beschikking kan niet meer een 
rechtsgeldigee rechtsvormende handeling zijn. In het kader van het primaire 
rechtt is de handeling niet meer relevant; ze is niet meer te beschouwen als 
eenn handeling van een rechtsorgaan. Dit laat onverlet dat ze nog wel be-
schouwdd kan worden als een handeling van een ambtelijk rechtssubject, op 
wiee de rechtsplicht kan rusten geen ongeldige beschikkingen af te geven. In 
hett Nederlandse recht kan het 'primaire onrecht' een 'secundair onrecht' 
opleveren.. Een voorbeeld in verband met uitoefening van wetgevende be-
voegdhedenn bieden de procedures naar aanleiding van de Vestigingsbeschik-
kingg Boekverkopersbedrijf 1958, die het verkopen van pocketboeken buiten 
dee gevestigde boekhandel verbood. De Hoge Raad besliste dat de beschik-
kingg onverbindend was.9 De winkeliers die buiten de georganiseerde boek-
handell  pocketboeken hadden verkocht, waren niet strafbaar. De staatssecre-
tariss die deze ministeriële regeling had uitgevaardigd, had de grenzen over-
schredenn die voor zijn wetgevende bevoegdheid golden op grond van het in 
artikell  7 Grondwet geregelde grondrecht van drukpersvrijheid. In een latere, 
afzonderlijkee procedure oordeelde de Hoge Raad dat het vaststellen van de 
onverbindendee Vestigingsbeschikking een aansprakelijkheid tot schadever-
goedingg vestigde. De Hoge Raad overwoog 'dat de Staat onrechtmatig 
handeltt indien een Staatssecretaris, orgaan van de Staat, door een beschik-
kingg als de onderhavige een verbod stelt op en daardoor sancties bedreigt 
tegenn een handeling die ingevolge een bepaling van de Grondwet niet mag 

88 Zie hoofdstuk 17 onder E. 

99 Hoge Raad 22 maan 1960, NJ 1960, 274 (Pocketbooks I). 
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wordenn verboden.'10 De grondwettelijke regeling van de drukpersvrijheid 
steltt in de interpretatie van de Hoge Raad dus niet alleen grenzen aan wet-
gevendee bevoegdheid, maar houdt ook een rechtsplicht in: het was de minis-
teriëlee wetgever verboden het onderhavige verbod te stellen. 

Vaakk wordt beweerd dat de gestage uitbreiding van staatsaansprakelijk-
heidd voor schending van ambtelijke rechtsplichten te beschouwen is als een 
versterkingg van de rechtsstaat. In welk opzicht is dat het geval? Het conse-
quentee antwoord is: het is een versterking van de rechtsstaat voorzover een 
verplichtingg in het geding is om conform determinerend recht op te treden 
bijj  de vervulling van de primaire rechtsfuncties. De secundaire ambtelijke 
rechtsplichtenn zijn niet uit zichzelf van rechtsstatelijk belang. Waar vooraf-
gaandd primair recht de voortzetting van het rechtsvormingsproces niet, of 
maarr in geringe mate determineert, dient de staatsaansprakelijkheid (voorna-
melijk)) andere waarden, bijvoorbeeld de waarde van gelijkheid voor de 
publiekee lasten. Pas nadat de determinerende kracht van voorafgaand pri-
mairr recht is onderzocht, is vast te stellen of, en zo ja in welke mate, de 
rechtsplichtenn voor de uitoefening van de primaire rechtsfuncties een ver-
sterkingg betekenen van de rechtsstaat. 

B.. Minimale en maximale determinering 

Inn het proces van rechtsvorming wordt het recht door bevoegde rechtsvor-
merss van een inhoud voorzien. Ten opzichte van de ex ante niet bindende, 
inhoudslozee grondnorm betekent dit dat een positiefrechtelijke regulering 
vann het rechtsvormingsproces wordt ingevoerd. Bepaalde leden van de 
rechtsgemeenschapp worden aangewezen die bevoegd zijn tot voortzetting 
vann het rechtsvormingsproces. Zij kunnen aan beperkende regels worden 
gebonden,, die, naar het gangbare rechtsdogmatische onderscheid, formeel-
rechtelijkk of materieelrechtelijk van aard kunnen zijn.11 Kortom, door het 
rechtt van een inhoud te voorzien kunnen de eerdere rechtsvormers het 
'wie',, 'hoe' en 'wat' van de verdere rechtsvorming determineren. Het hangt 
vann hun beslissingen af, of voor latere rechtsvormers een rechtsstatelijk 
legitimerendee binding aan het recht mogelijk is. 

100 Hoge Raad 24 januari 1969, NJ 1969, 316 (Pocketbooks II). 
111 De belangrijkste categorie van de materieelrechtelijke beperkingen wordt gevormd door 
hett secundaire recht dat verplichtende normen richt tot de rechtssubjecten: schending van de 
rechtsplichtt door een rechtssubject activeert een bepaalde bevoegdheid tot verdere rechtsvor-
ming. . 
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a.a. Personele en procedurele determinering 
Hett minimum dat de eerdere rechtsvormers kunnen bijdragen aan een aan 
hett recht gebonden, rechtsstatelijk gelegitimeerd rechtsvormingsproces, 
betreftt het personele aspect van de bevoegdheden tot rechtsvorming. Zij 
zorgenn er dan voor dat het mogelijk is positief rechte lijk te onderscheiden 
tussenn enerzijds rovers of willekeurige zwaaiende mannen op kruispunten en 
anderzijdss juridische gezagsdragers.12 De historisch eerste grondwetgever 
vann een rechtsorde kan wat betreft zijn personele legitimiteit geen aanspraak 
makenn op een rechtsstatelijke, maar slechts op een louter internjuridische 
legitimiteit.. Zijn bevoegdheid steunt immers slechts op een bij zijn optreden 
gedachtee grondnorm. 

Dee vraag 'Wie is bevoegd?' kan worden gesteld bij alle soorten handelin-
genn die zich in het proces van rechtsvorming en -toepassing voordoen. Wie 
iss bevoegd degenen aan te wijzen die tot verdere rechtsvorming bevoegd 
zijn?? Wie is bevoegd procedurele en materiële voorwaarden te stellen voor 
lateree ree hts vormende handelingen? Wie is bevoegd te beslissen of de proce-
durelee of materiële voorwaarden op een bepaald moment in gegeven om-
standighedenn zijn vervuld? Wie is bevoegd om in een concreet geval te 
bepalenn wat behoort? Wie is bevoegd te beslissen of een en ander op de 
voorgeschrevenn wijze is bepaald? Wie is bevoegd tot tenuitvoerlegging van 
eenn opgelegde sanctie? Enzovoort. 

Dee rechtsstatelijke legitimiteit van bijvoorbeeld een grondwetsherziening 
kann binnen de Nederlandse rechtsorde niet verder gaan dan een personele en 
eenn procedurele legitimiteit. De Nederlandse grondwetgever bepaalt wie 
bevoegdd is de Grondwet te wijzigen. Daarnaast heeft de grondwetgever voor 
eenn grondwetsherziening alleen procedureel beperkende voorwaarden ge-
steld.133 Een herziening van de Grondwet kan slechts personeel en procedu-
reell  met voorafgaand positief recht in overeenstemming zijn. De grondwets-
herzienerr is op andere vormen van legitimering aangewezen als het gaat om 
dee materiële aspecten van zijn herziening. 

Eenn ander voorbeeld, nu met betrekking tot de organisatie van de recht-
spraak.. De Nederlandse grondwetgever heeft aan de gewone wetgever de 
bevoegdheidd verleend om te bepalen welke leden van de rechtsgemeenschap 
tott rechtspraak bevoegd zijn. Het is dus de gewone wetgever die rechtspraak 
mogelijkk kan maken die in personeel opzicht gebonden is aan positief recht 
enn zodoende in personeel opzicht rechtsstatelijk gelegitimeerd is.14 

122 Kelsen spreekt van een 'zuiver dynamisch systeem' bij een rechtsvormingsproces waarin 
slechtss de tot rechtsvorming bevoegde individuen zijn aangewezen zonder dat hun bevoegdheid 
wordtt ingeperkt door procedurele of materiële voorwaarden. 
133 Hoofdstuk 8 Grondwet. 

144 Artikel 112, 113, 116, 117 Grondwet; Wet op de rechterlijke organisatie; Wet rechtsposi-
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Bijj  het ontbreken van materiële voorwaarden voor rechterlijke rechtsvor-
mingg bestaat er volgens Raz een systeem van 'absolute discretie'. In zo'n 
systeemm zijn rechters zijns inziens slechts aan één aanwijzing onderworpen, 
namelijkk dat zij altijd die redenen voor hun normstelling moeten gebruiken 
diee hun de beste lijken van alle geldige redenen. Zij mogen niet arbitrair 
beslissen,, maar moeten handelen op basis van redenen. De selectie van de 
redenenn ligt echter binnen hun eigen discretie.15 

Razz vermeldt niet of de door hem bedoelde aanwijzing deel uitmaakt van 
hett positieve recht. Zo nee, dan heeft de aanwijzing geen rechtsstatelijk 
belang.. In een - positiefrechtelijk - systeem van absolute discretie is de 
willekeurr van de rechtsvormer rechtens relevant en internjuridisch legitiem. 
Rechtsstatelijkee legitimiteit in materieel opzicht kan zulke rechtsvorming 
niett hebben, want materieelrechtelijk determinerend recht ontbreekt.16 

Bijj  het ontbreken van materieelrechtelijke determinering is de personele 
rechtsstatelijkee legitimiteit van het rechtsvormend handelen slechts aan te 
vullenn met procedurele rechtsstatelijke legitimiteit. Een beroep op rechtssta-
telijkee legitimiteit onder verwijzing naar procedurele voorschriften roept 
gemakkelijkk de kritiek op van formalisme. Die kritiek is niet altijd ten 
onrechte.. Ze treft doel waar men de rechtsstatelijke legitimiteit die ontstaat 
doorr het volgen van voorgeschreven procedures, stilzwijgend probeert te 
doenn overgaan op de materiële aspecten van de rechtsvormende handeling. 
Dezee projectie zal niet slagen. Een rechtsvormer kan slechts aanspraak 
makenn op rechtsstatelijke legitimiteit van zijn optreden omdat en voorzover 
ditt overeenstemt met voorafgaand determinerend recht. Een eerdere rechts-
vormerr kan bijvoorbeeld nauwkeurige procedures hebben vastgesteld voor 
eenn veroordeling tot schadevergoeding, terwijl deze door een latere rechts-
vormerr strikt zijn gevolgd. Tegelijkertijd kan materieel determinerend recht 
ontbrekenn en kan er bij wijze van spreken een 'blanco volmacht' bestaan 
voorr de latere rechtsvormer om te beslissen of schadevergoeding moet 
wordenn betaald. De veroordeling tot schadevergoeding kan dan materieel 
niett overeenstemmen met determinerend recht. En dit betekent ook: de 
veroordelingg kan materieel niet rechtsstatelijk gelegitimeerd zijn. 

tiee rechterlijke ambtenaren. 
155 Raz 1975, p. 138. 

166 Raz stelt op dezelfde plaats ook, dat rechtstoepassing in een systeem van absolute discre-
tiee niet geïnstitutionaliseerd is. Bij deze visie zijn kanttekeningen te plaatsen. Ten eerste is het 
mogelijkk dat de materieel onbepaalde rechterlijke beslissing in procedureel opzicht sterk aan 
determinerendd recht is gebonden. Ten tweede, en dat is fundamenteler, past de rechter nood-
zakelijkerwijss het recht toe waaraan hij zijn personele bevoegdheid ontleent. Was de rechterlij-
kee uitspraak in dat opzicht geen rechtstoepassing, dan zou het een handeling van een willekeu-
rigg individu zijn, zonder relevantie in de geldende rechtsorde. 
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b.b. Determinering door legaliteitsbeginselen 
Bijj  Weber drukt de stelling 'legitimiteit door legaliteit' de kerngedachte van 
dee klassiek liberale rechtsstaat uit. De stelling wordt door Weber gebruikt in 
verbandd met een rechtspraktijk waarin een maximale procedurele en mate-
riëlee inperking bestaat van de handelingsvrijheid van degenen die bevoegd 
zijnn te beslissen in concrete gevallen. Dezen zijn gebonden aan abstract-
algemeenn recht, dat een nauwkeurige determinering bevat van de procedure 
enn de inhoud van verdere rechtsvormende beslissingen. 

Doorr regels van positief recht alleen kan de maximale inhoudelijke deter-
mineringg niet totstandgebracht worden. Iedere wetgever kan voorzien dat 
zichh gevallen zullen voordoen die niet onder te brengen zijn onder de uit-
drukkelijkk gestelde regels. Men kan niet redelijkerwijs aannemen dat (men 
vroegerr dacht dat) de wetgever in staat is van tevoren een regeling te treffen 
voorr alle gevallen die om verdere rechtsvorming vragen. Het wordt dan de 
vraagg of het positieve recht zelf een voorziening bevat die de latere rechts-
vormerr voorschrijft hoe te handelen bij het ontbreken van een regeling. 

Dee Nederlandse grondwetgever draagt bijvoorbeeld van oudsher de be-
rechtingg van burgerlijke geschillen op aan de rechterlijke macht.17 De be-
palingg gold ook in de periode van het abstract-algemene recht. Ze veronder-
steltt niet dat er voor alle mogelijke geschillen die tussen burgers kunnen 
ontstaan,, in voorafgaande wetgeving een materiële determinering van de 
rechterlijkee beslissingen heeft plaatsgevonden. Toch zal de rechter, onder-
worpenn als hij was en is aan een ambtelijk verbod van rechtsweigering, 
moetenn rechtspreken.18 

Mett het oog op te verwachten ongeregelde gevallen kan de wetgever 
gebruikk maken van een bijzondere techniek om de rechterlijke rechtsvor-
mingg alsnog maximaal te binden. Hij kan bijvoorbeeld de bevoegdheid om 
straff  op te leggen beperken tot in de wet geregelde gevallen. Of hij kan de 
civielee rechter opdragen om de eiser niet-ontvankelijk te verklaren of om 
dienss vordering af te wijzen, wanneer deze een belang voorlegt dat niet door 
hett recht wordt beschermd. Door de invoering van een legaliteitsbeginsel 
mett een dergelijke negatieve, 'sluitende' werking kan de eerdere rechtsvor-
merr de voortzetting van het rechtsvormingsproces beperken tot wel van 
tevorenn geregelde gevallen. Zo'n legaliteitsbeginsel gold in het recht waar-
voorr Weber zijn stelling over de 'legitimiteit door legaliteit' formuleerde.19 

177 Thans artikel 112 Grondwet. 

188 Art. 13 Wet Algemene Bepalingen, met cursivering van de wetgever: 'De regter die 
weigertt regt te spreken, onder voorwendsel van het stilzwijgen, de duisterheid of de onvolle-
digheidd der wet, kan uit hoofde van regtsweigering vervolgd worden.' 
199 Zie hoofdstuk 7 onder D t/m G; Brouwer 1979, p. 128, 131 v. De constatering dat zich 
eenn ongeregeld geval voordoet, is niet gelijk aan de constatering dat het determinerende recht 
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Kortmannn stelt in 1990: 'Overheidsbevoegdheden bestaan rechtens slechts 
krachtenss uitdrukkelijke toekenning of erkenning ervan door de constitutie. 
Ditt lijk t nogal voor de hand te liggen, doch in de historie is daarover wel 
anderss gedacht. Zo was de Koning in de vorige eeuw van oordeel dat hij 
bevoegdd was tot datgene wat Grondwet of wet niet aan hem onttrokken 
hadden.'200 Zo gesteld klinkt het alsof het standpunt van de Koning getuigde 
vann gebrekkig bestuursrechtelijk inzicht. Maar het is geen kenmerk van 
positieff  recht als zodanig dat bestuurlijke en rechterlijke rechtsvormers 
slechtss bevoegd zijn tot datgene waartoe hun uitdrukkelijk in voorafgaand 
rechtt de bevoegdheid is verleend. Waar zulke beperkingen in het positieve 
rechtt bestaan, duidt dit op het bestaan van determinerend recht. Bij gebreke 
vann determinerend recht is de handelingsbevoegdheid van de aangewezen 
rechtsvormerr een vrije. Kortmann verwoordt dus geen noodzakelijk ken-
merkk van positief recht, maar een voorwaarde voor een rechtsstatelijk gele-
gitimeerdee rechtspraktijk. 

Kortmannn zegt ook: 'De Hoge Raad maakte aan deze opvatting een ein-
de'.. De rechter paste hierbij geen reeds bestaand determinerend recht toe, 
maarr besliste zelfstandig dat een sluitend legaliteitsbeginsel geldt voor de 
rechtsvormendee bevoegdheden van het bestuur. Hij bepaalde 'dat [...] het 
niett de vraag is of die bevoegdheid den Koning door eenige uitdrukkelijke 
bepalingg ontzegd, maar of zij hem toegekend zij'.21 

Eenn legaliteitsbeginsel met de betekenis van een negatief werkende slui-
tingsregell  is gericht tot de latere rechtsvormers, en laat hun rechtsvorming 
slechtss toe in gebondenheid aan van tevoren gestelde rechtsnormen. Die van 
tevorenn gestelde rechtsnormen zijn op hun beurt te bezien op hun determine-
rendee inhoud. En dan treft men opnieuw wel een legaliteitsbeginsel aan, met 
eenn andere betekenis. Dit is gericht tot degenen die bevoegd zijn het rechts-
vormingsprocess van tevoren te regelen. Het houdt een eis van bepaaldheid 

eenn leemte bevat. Volgens Kelsen (1960, p. 25Iv.) komen leemte-redeneringen in het recht 
vaakk neer op de creatie van een rechtsvormende handelingsvrijheid met een beroep op eisen 
vann rechtvaardigheid. Het is echter naar zijn zeggen inconsequent om wel een leemte aan te 
nemenn bij afwezigheid van een gewenste norm en niet bij aanwezigheid van een niet-gewenste 
norm. . 

200 Kortmann 1990, p. 22. 
211 HR 13 januari 1879, W. 4330 (Meerenberg), over de bevoegdheid van de Koning zelf-
standige,, burgers bindende, algemene maatregelen van bestuur uit te vaardigen. 

Dee gebruikelijke naamgeving van de rechtsnormen die rechtsvormende bevoegdheden 
regulerenn - 'bevoegdheidverlenende normen', 'ermachtigende Normen', 'power-conferring 
norms',, 'empowering norms' - geeft voedsel aan de opvatting dat bevoegdheden slechts 
bestaann voorzover ze in voorafgaand positief recht uitdrukkelijk zijn toegekend of erkend. Dit 
biedtt een opening voor de kritiek van Cotterrell (zie hoofdstuk 13 onder D), dat juristen 
geneigdd zijn de rule of law in te bouwen in hun begrip van het positieve recht. 
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inn - een Bestimmtheitsgebot, lex certa-eis - voor de regulering van het 
verderee rechtsvormende handelen.22 

Err is geen aanwijzing dat de eis van bepaaldheid een geldend algemeen 
rechtsbeginsell  is in het Nederlandse recht.23 Het beginsel lijk t nog het 
meestt op een van Neumanns buitenjuridische eisen van rechtsstatelijkheid: 
inn het positieve recht moet een zodanig beperkende rechtsinhoud worden 
geconcretiseerdd en geïnstitutionaliseerd, dat een dominantie van het beper-
kendee recht in de rechtspraktijk kan worden gerealiseerd. Dan drukt het 
beginsell  de rechtsstatelijke verantwoordelijkheid van de eerdere rechtsvor-
merss uit om houvast te bieden, zodat latere rechtsvorming in overeenstem-
mingg kan zijn met een voor af gegeven beperkende rechtsinhoud, waardoor de 
rechtsstatelijkee legitimiteit van de latere rechtsvorming mogelijk wordt 
gemaakt. . 

Dee wetgever die algemene zorgplichtbepalingen formuleert als die in 
dee Wet milieubeheer,24 draagt weinig bij aan de mogelijke rechtsstatelijke 
legitimiteitt van later optreden van bestuurders en rechters in het kader van 
dee desbetreffende regeling. De latere rechtsvormers zijn genoodzaakt de 
legitimiteitt van hun optreden elders te zoeken. In tegenovergestelde richting 
gaatt Jurgens' voorstel om authentieke interpretatie door de wetgever van de 
eigenn wetgeving te institutionaliseren.25 De wetgever die zelf bij voorbaat 
eventuelee controverses over de interpretatie van zijn normen beslist, ver-
sterktt de mogelijkheid voor latere rechtsvormers om te handelen overeen-
komstigg determinerend recht en hun optreden rechtsstatelijk te legitimeren. 

c.c. Determinering door grondrechten 
Negatievee determinering is niet alleen te bewerkstelligen door een sluitend 
legaliteitsbeginsel.. Er zijn ook andere technieken. Te denken is aan de 
grondrechtelijkee techniek waarmee bepaalde onderwerpen uitgesloten kun-

222 Voor de volledigheid zij opgemerkt dat de legaliteitsbeginselen ook worden gebruikt om 
eenn spreiding van bevoegdheden over verschillende rechtsorganen te verdedigen. Ze bevatten 
dann de eis dat aan de formele, parlementaire wetgever in het rechtsvormingsproces het primaat 
toekomt,, en dat andere rechtsvormers slechts kunnen opereren in ondergeschiktheid aan de 
formelee wetgever. Zo opgevat hebben de legaliteitsbeginselen niet te maken met een rechtssta-
telijkk relevante determinering van het rechtsvormingsproces, door welk rechtsorgaan dan ook, 
maarr met de politieke keuzes voor het 'wie' van de verschillende vormen van rechtsvorming 
inn verband met de machtenscheiding. Zie bijv. RegelMaat 1998/1: 'Primaat van de wetgever'. 

233 Brouwer 1999, p. 202 in verband met het strafrecht: 'In beginsel kunnen op grond van 
hett lex certa-beginsel, dat naar men aanneemt in het nulla poena beginsel besloten ligt, al te 
vagee delictsomschrijvingen onverbindend worden verklaard of buiten toepassing blijven. Maar 
ditt beginsel leidt een wat kwijnend bestaan.' In een voetnoot vermeldt Brouwer de opmerking 
'datt klachten over schending van het lex certa beginsel eigenlijk nooit zijn gehonoreerd.' 
244 Zie hoofdstuk 20 onder B. 

255 Zie hoofdstuk 8 onder C. 
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nenn worden van verdere rechtsvorming.26 Voor de kracht van deze negatie-
vee determinering moet men erop letten of het grondrecht vergezeld gaat van 
hett 'voorbehoud van wetgeving', en zo ja hoe omvangrijk dat voorbehoud 
is. . 

Iederr heeft bijvoorbeeld volgens de Nederlandse grondwet het recht zijn 
godsdienstt of levensovertuiging vrij te belijden, 'behoudens ieders verant-
woordelijkheidd volgens de wet.' Niemand heeft voorafgaand verlof nodig 
omm door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, 'behoudens 
iederss verantwoordelijkheid voor de wet'.27 Met deze bepalingen determi-
neertt de grondwetgever slechts het 'wie' van de verdere rechtsvorming: 
anderenn dan de formele wetgever zijn uitgesloten. 

Eenn ruimer voorbehoud van de wet in personeel opzicht bestaat bij de 
grondrechtenn in het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. De 
beperkingenn van de grondrechten moeten zijn voorzien bij de wet ('provided 
byy law'). Deze bepaling omvat elke norm die wordt gesteld door volgens 
nationaall  recht bevoegde rechts vormers. Ook andere rechts vormers dan de 
hoogstee gewone wetgever kunnen dus rege Ivor mend optreden in de ruimte 
vann de grondrechten. Hier staat tegenover dat het Europese Hof aan de 
voorzieningg 'by law' de bepaaldheidseisen stelt van kenbaarheid ('accessibil-
ity')) en voorzienbaarheid ('foreseeability').28 Als de bevoegde rechtsvor-
merr zich aan deze bepaaldheidseisen houdt, is zijn optreden in dat opzicht 
rechtsstatelijkk gelegitimeerd. Bovendien vervult hij dan een rechtsstatelijke 
verantwoordelijkheidd in die zin dat hij bijdraagt aan de mogelijkheid dat de 
eropp volgende praktijk van beperkingen van het grondrecht overeenstemt 
mett duidelijk voorafgaand recht. 

Dee negatieve determinering door de grondrechtelijke techniek wordt iets 
krachtigerr wanneer het voorbehoud van wetgeving gebonden wordt aan van 
tevorenn bepaalde doelen, zoals dat veelvuldig is gebeurd in internationale 
verdragenn over mensenrechten. Men kan zich echter gevoeglijk afvragen of 
err wel enige substantiële determinering uitgaat van de gebruikelijke ruime 
opsommingg van toegelaten doelen. Een voorbeeld biedt het grondrecht op 
eerbiedigingg van de persoonlijke levenssfeer zoals dat is geregeld in artikel 
88 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 
dee fundamentele vrijheden. Een inbreuk op dit grondrecht is niet toegestaan 
'dann voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving 

266 Zie hoofdstuk 5 onder C. 
277 Artikel 6 en 7 Grondwet. 

288 EHRM 26 april 1979, NJ 1980, 146, m.nt. EAA (Sunday Times). Onder de naar natio-
naall  recht bevoegde rechtsvormers zijn niet alleen de hogere en lagere wetgevers te verstaan, 
maarr ook bijvoorbeeld de tot regel vorming bevoegde rechters. 
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noodzakelijkk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veilig-
heidd of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanorde-
lijkhedenn en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede 
zedenn of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.' 

Overeenstemmingg van de rechtsvorming met de zwak determinerende 
doelclausuless levert op dat punt een zwakke rechtsstatelijke legitimiteit op. 
Uitt de rechtspraak van het Europese Hof voor de rechten van de mens blijkt 
bovendienn dat het geoorloofd zijn van een nagestreefd doel nagenoeg een -
evenn zwakke - rechtsstatelijke heiliging inhoudt van de gebezigde middelen 
terr bereiking van dat doel. Bij de keuze van de middelen hebben staten een 
ruimee handelingsvrijheid. Schokkenbroek concludeert: 'Het stellen van de 
eiss dat maatregelen geëigend moeten zijn om hun doel te bereiken zou 
lijnrechtt ingaan tegen de door het Hof omarmde gedachte dat de verdrags-
statenn een zekere beoordelingsvrijheid genieten.' En: '[D]e eis dat er geen 
minderr vérgaande maatregelen denkbaar moeten zijn geweest komt in feite 
neerr op een interpretatie van "necessary" als "onontbeerlijk" of "noodzake-
lijk" .. Deze uitleg heeft het Hof nu juist uitdrukkelijk afgewezen.'29 

d.d. Determinering door verwijzing 
Dee sterk determinerende techniek van een negatief werkend legaliteitsbegin-
sell  voor ongeregelde gevallen komt zelden voor. Het ontbreken van zo'n 
sluitingsbeginsell  betekent niet, dat de eerdere rechtsvormers voor de geval-
lenn die zij niet zelf van tevoren hebben geregeld, aan de latere 
rechtsvormerss steeds de gehele handelingsvrijheid toestaan die kenmerkend 
iss voor de rechtssfeer van het politieke recht. Het blijkt dat de wetgever ook 
kann determineren door de latere rechtsvormer te verwijzen naar normen die 
niett door hemzelf zijn gesteld. 

Tee denken is aan normen die weliswaar niet door de bevoegde rechtsvor-
merss van de statelijke rechtsorde zelf zijn gesteld, maar die door hen in die 
rechtsordee worden 'geadopteerd', zoals Raz het noemt. Een rechtsorde kan 
zijnn handhavingsapparaat inzetten ter ondersteuning van 'vreemde' normen. 
'Thee more "alien" norms are "adopted" by the system the more open it 
is.'300 Wanneer de wetgever de rechter opdraagt om in bepaalde gevallen 
hett recht van andere staten toe te passen, determineert hij de rechterlijke 
rechtsvormingg door deze te binden aan zijn verwijzing en daardoor indirect 
aann de normen van die andere rechtsorde. En wanneer de wetgever de 
rechterr opdraagt om de normen te handhaven die contractspartijen voor hun 
onderlingee verhouding hebben vastgesteld, determineert hij op vergelijkbare 

299 Schokkenbroek 1996 p. 198, 199. 

300 Raz 1975, p. 152-154; 1979, p. 119-120. 
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wijze.. Zo ontstaat een aparte categorie binnen de voorwaarden die de be-
voegdheidd tot verdere rechtsvorming activeren.31 Naast de gedragingen die 
doorr eerdere rechtsvormers zelf tot delict zijn bestempeld, staat nu de 
schendingg van gedragsvoorschriften die deel uitmaken van een andere nor-
matievee orde maar door de eerdere rechtsvormers zijn erkend als juridisch 
tee handhaven voorschriften. 

Doorr de 'adoptie' wordt een rechtsplicht geconstitueerd: rechtens behoort 
menn zich te gedragen zoals men zich behoort te gedragen volgens het gea-
dopteerdee voorschrift. De rechter kan een rechtsstatelijke binding aan het 
rechtt praktiseren door de verwijzing van de wetgever te volgen, en vervol-
genss is voor de graad van de rechtsstatelijke legitimiteit van zijn optreden 
vann belang hoe sterk de determinerende kracht is van de bepalingen van het 
'vreemde'' normenstelsel. 

Bijj  oppervlakkige beschouwing kan men denken dat de verwijzende, 
adopterendee wetgevingstechniek ook wordt gebruikt bij de zogenaamde 
'openn normen' - de 'Generalklauseln'. De 'vreemde' normen zijn in dit ge-
vall  bijvoorbeeld de eisen van redelijkheid en billijkheid. De desbetreffende 
rechtsplichtt voor de rechtssubjecten zou luiden: men dient zich rechtens te 
gedragenn zoals men zich dient te gedragen volgens de normen van rede-
lijkheidd en billijkheid. Rechtens goed gedrag is wat overeenstemt met de 
eisenn van redelijkheid en billijkheid, rechtens slecht gedrag is wat daarmee 
inn strijd is. De Nederlandse wetgever geeft zelf nog een verdere aanwijzing 
inn artikel 3:12 Burgerlijk Wetboek: 'Bij de vaststelling van wat redelijkheid 
enn billijkheid eisen, moet rekening worden gehouden met de algemeen 
erkendee rechtsbeginselen, met de in Nederland levende rechtsovertuigingen 
enn met de maatschappelijke en persoonlijke belangen, die bij het gegeven 
gevall  zijn betrokken.' 

Dee nadere aanwijzing van de wetgever geeft aanleiding om een onder-
scheidd in te voeren. De verwijzing naar de algemeen erkende rechtsbeginse-
lenn en de in Nederland levende rechtsovertuigingen kan mijns inziens inder-
daadd worden opgevat als een adoptiebepaling. De verwijzing adopteert de 
'vreemde'' normen van positieve, maatschappelijke moraal waarin wordt 
uitgedruktt wat moreel wenselijk is in het recht. Deze determinering perkt de 
handelingsvrijheidd van de latere rechtsvormer in voorzover de positieve 
moraall  houvast biedt. Een rechtstoepasser die deze determinering accep-
teert,, zoekt naar het - wellicht geringe - houvast dat de positieve moraal 
biedt.. Hij meent niet dat de verwijzing hem de ruimte biedt vrijelij k recht te 
vinden. . 

311 Zie hoofdstuk 14 onder B. 
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Voorr het overige is echter geen sprake van een verwijzing naar min of 
meerr kant en klare 'normatieve generaliseringen' van 'vreemde' afkomst. In 
verbandd met de belangenafweging adopteert de wetgever geen vreemde 
normen,, hij gebruikt een andere wetgevingstechniek. Hij maakt gebruik van 
dee omstandigheid dat het begrip redelijkheid en billijkheid een 'betwist 
begrip'' is: er wordt een waardeoordeel gegeven wanneer men het begrip 
gebruikt,, maar de gebruikers van het begrip verschillen doorgaans van 
meningg over de precieze inhoud van de in dat verband te gebruiken waarde-
maatstaven.322 Zelf laat de wetgever achterwege om het variabele deel van 
hett betwiste begrip in te vullen met bepaalde waardemaatstaven. Anders 
gezegd:: hij houdt de inhoud van het begrip redelijkheid en billijkheid 
'open',, in de betekenis van: onbepaald. Zodoende laat hij het aan de rechter 
overr om zelf de maatstaven te bepalen voor zijn evaluatieve oordeel. Omdat 
dee wetgever de inhoud van het begrip onbepaald heeft gelaten, wordt de 
lateree rechtsvormer nagenoeg volledig losgelaten. De determinering bestaat 
opp dit punt slechts voorzover het begrip 'redelijkheid en billijkheid' in zijn 
vastee kern een gedeeld begrip is. 

Neumannn stelde dat de wetgever de open normen gebruikt om de rechter 
rekeningg te laten houden met de bijzonderheden van unieke gevallen.33 Dat 
hett de functie van de 'open normen' is om de rechter beoordelingsruimte te 
geven,, lijk t tegenwoordig de heersende opvatting.34 De wetgevingstechniek 
diee gebruik maakt van een betwist begrip zonder fixatie van het variabele 
begripsdeell  dat de evaluatiecriteria bevat, wordt dus juist gebruikt om de 
lateree rechtsvorming niet te determineren. Deze kan dan ook slechts zeer 
zwakk rechtsstatelijk gelegitimeerd worden. Alleen op het punt dat de latere 
rechtsvormerr het omstreden begrip als zodanig gebruikt, kan nog gesproken 
wordenn van volgen van eerder recht. 

Ietss anders is dat een rechter bij zijn beslissing noodzakelijkerwijs het 
variabelee deel van een betwist begrip op juridisch gezaghebbende wijze 
invult,, ook als hij de door hem gekozen maatstaven niet uitdrukkelijk ver-
meldt.. Wellicht wordt zijn beslissing door latere rechtsvormers gevolgd. De 

322 Zie hoofdstuk 2 onder B. 
333 Zie hoofdstuk 7 onder E en F. 

344 Hesselink (1999, p. 408, 416, 420) stelt zich op het standpunt 'dat redelijkheid en billijk -
heidd [...] een volledig open norm is en dus geen norm meer is.' 'De enige functie die redelijk-
heidd en billijkheid kan hebben, is wat men in het Duits de "Ermachtigungsfunktion" noemt. 
[...]]  Een algemene redelijkheid-en-billijkheidsbepaling zou dus van nut kunnen zijn bij de 
emancipatiee van de rechter als rechtsvormer.' Ze vervult deze functie niet meer wanneer de 
emancipatiee voltooid is, zoals zijns inziens onder meer in Nederland het geval is. De rechter 
krijgtt een bevoegdheid te doen wat hij zonder dien ook al zou hebben gedaan, nl. concretise-
ren,, aanvullen en corrigeren van regels. Wel stelt Hesselink: 'De rechter zal [...] de werkelijk 
doorr hem toegepaste regel moeten noemen.' 
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'historischh eerste rechter' die een bepaalde invulling aan het betwiste begrip 
geeft,, bewerkstelligt bij wijze van spreken een 'transformatie' van één of 
enkelee van de tot dan toe rechtens onbepaalde criteria in bindend positief 
recht.. Hij past daarmee zelf geen reeds bestaand recht toe. De initiële juridi-
schee fixering van de maatstaven van een omstreden begrip vindt plaats door 
eenn moreel oordeel van de desbetreffende rechtsvormer. Dit oordeel heeft 
geldingg in het recht, en het recht wordt daardoor van een nieuwe inhoud 
voorzien.35 5 

C.. Het kader voor verdere rechtsvorming 

Wanneerr de eerdere rechtsvormer wel zelf de inhoudelijke aanwijzingen 
geeftt voor de latere rechtsbeslissingen, dan nog kan hij de voortzetting van 
hett rechtsvormingsproces niet sterker determineren dan door het kader te 
bepalenn waarbinnen de latere rechtsvorming moet blijven. De determinering 
kann niet elk detail van de latere rechtsvormende handeling betreffen. Het 
gegevenn kader biedt ruimte voor uiteenlopende beslissingen, die alle in 
overeenstemmingg zijn met het voorafgaande recht.36 Het standaardvoor-
beeldd is dat van de bepaling van de strafmaat in een concreet geval. Als het 
determinerendee recht voor een vrijheidsstraf een maximum van drie jaar 
steltt en een minimum van één dag, zijn alle veroordelingen van één dag tot 
enn met drie jaar in overeenstemming met het voorafgaande recht en in dat 
opzichtt rechtsstatelijk gelegitimeerd. Rechtsstatelijke legitimiteit strekt zich 
niett uit over de keuze tussen de mogelijkheden die binnen het kader blijven. 

Hett van tevoren bepaalde kader kan ruimer of nauwer zijn.37 Het kan 

355 Cf. de strong social thesis van Raz (1979, p. 45v.; 1994, p. 230v.). Kelseniaans gedacht 
staatt het positiviteitsbeginsel in de weg aan de acceptatie van 'incorporatiethese' (zie bijv. 
Lyonss 1993, p. 82, het soft positivism van Hart 1994, p. 250v. en het inclusive positivism van 
Waluchoww 1994.) De gemeenschappelijke stelling van Lyons, Hart en Waluchow is ongeveer: 
morelee normen maken deel uit van het recht voorzover de toepassing ervan nodig is om de 
inhoudd van het recht te bepalen. De kelseniaanse tegenwerping is: de wetgever die het varia-
belee deel van betwiste begrippen onbepaald laat, doet juist dat: onbepaald laten. Hij voegt op 
datt punt geen inhoud toe aan het recht. Zijn wetgevingstechniek heeft inderdaad noodzakelij-
kerwijss tot gevolg dat latere rechtsvormers een invulling aan het begrip geven, wanneer zij 
beslissenn wat rechtens is. Dat wil echter niet zeggen dat de wetgever reeds bij voorbaat die 
invullingenn 'incorporeert' in het bestaande recht. 

Menn kan onder 'juridische argumentatie' al datgene begrijpen wat nodig is om tot een 
concretee beslissing te komen. Dan ziet men 'that legal expertise and moral understanding and 
sensitivityy are thoroughly intermeshed in legal reasoning' (Raz 1994, p. 335). Dit geheel 
wordtt door Hoi/Loth (2001, p. 44-45) gevat onder het begrip 'professionele kennis' van de 
jurist;; zij zijn van mening dat de professionele kennis van de jurist ten dele van morele aard 
is,, en uiteindelijk ook een beroep doet op persoonlijke eigenschappen. 
366 Neumann 1936/1986, 212v.; Kelsen 1960, p. 348v. 

377 Kelsen wijst er vaak op dat met de in de rechtstheorie gebruikte termen beeldspraak wordt 
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niett van tevoren een uniek juist antwoord bepalen voor een rechtsvormings-
vraagg in een concreet geval. Een juridische beslissing kan niet uitsluitend op 
grondd van juridische deskundigheid totstandkomen. Er blijf t altijd enige 
discretiee voor de latere rechtsvormer.38 Dworkin verdedigt daarentegen dat 
dee rechter een beslissing kan nemen die rechtens als de enig juiste kan 
wordenn beschouwd, dat wil zeggen als 'best mogelijk' volgens de criteria 
vann best fit bij en best justification van het bestaande recht. Het vinden van 
diee best mogelijke beslissing is een opgave die een Hercules vergt, een 
alwetendee rechter. Consciëntieuze rechters zullen, gegeven deze theoretische 
mogelijkheid,, ernaar streven de best mogelijke beslissing te nemen.39 

Eenn rechter die zijn eigen optreden serieus neemt, kan niet beweren dat 
zijnn beslissing niet de best mogelijke is. Daarin ligt niet het verschil tussen 
Dworkinss opvatting en een kelseniaanse benadering. Het verschil is ook niet 
datt het bestaande recht bij Dworkin gerechtvaardigd recht is; ook Kelsen 
maaktt gebruik van een rechtsbegrip waarin de rechtvaardiging van het recht 
iss vervat: geldige rechtsvorming is per definitie legale rechtsvorming en 
daarmeee internjuridisch legitieme rechtvorming. Het verschil ligt daar waar 
inn Dworkins theorie geen plaats is voor de rechtssfeer van het politieke 
rechtt met de fundamentele normatieve handelingsvrijheid van iedere rechts-
vormer,, ook de rechter. Dworkin acht de rechter altijd gebonden aan be-
staandd recht. En sterker nog: hij acht de rechter altijd volledig gebonden. 
Hett bestaande recht determineert de enige rechtens juiste beslissing, niet 
slechtss het kader waarbinnen uiteenlopende beslissingen alle rechtens juist 
zijn.. Dat rechters gewone stervelingen zijn en geen Hercules, tempert 
slechtss de verwachtingen over het werkelijk vinden van de juiste beslissing. 

Kelseniaanss gezien is elke beslissing van de rechter per definitie - in de 
rechtssfeerr van het politieke recht - internjuridisch gelegitimeerd. Een 

gebezigd.. Dat zou hij mijns inziens ook zeggen met betrekking tot het gebruik van de term 
'kader'' in dit verband. Er is niets wat erop wijst dat Kelsen het standpunt huldigt waarop hij 
doorr Endicott (1994, p. 42-44) wordt bekritiseerd: 'But no sharp boundaries isolate the 
borderlinee cases from the clear cases. A norm, therefore, is not a frame, if by "frame" we 
meann a sharp boundary demarcating the discretion of a court.' Kelsen houdt zich gewoonweg 
niett bezig met het probleem van vaagheid zoals dat zich voordoet wanneer men zich afvraagt 
off  'drie jaar' driemaal 365 dagen of ook tweemaal 365 en eenmaal 366 dagen betekent. 

388 Ook bij een volledig gebonden en duidelijk bepaalde bestuursbevoegdheid, zonder enige 
beleidsvrijheid,, zonder bevoegdheid af te wijken van de gegeven regeling, moet de latere 
rechtsvormerr in elk concreet geval zelf beoordelen of zijn bevoegdheid is geactiveerd. De 
bijzonderee omstandigheden van het geval staan daarbij centraal, en deze worden niet bereikt 
doorr de van tevoren gestelde regels. De in het concrete geval resterende beoordelingsvrijheid 
bijj  volledig gebonden beschikkingen is door de Hoge Raad (HR 27 september 1996, NJ 1997, 
39)) nog enigszins verder ingeperkt, door haar te onderwerpen aan algemene beginselen van 
behoorlijkk bestuur, 'waarbij moet worden gelet op de omstandigheden van het geval' 
399 Dworkin 1979, p. 279v., 331v.; 1986, p. 66v. 
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externee legitimering wordt mogelijk wanneer een wetgever de rechterlijke 
beslissingenn aan voorwaarden bindt. Neumann maakt erop attent dat de 
externn legitimerende waarde van de internjuridische binding aan rechtsregels 
niett is af te lezen uit het positieve recht zelf, maar slechts tot uiting komt in 
dee achtergrondideeën bij de heerschappij van het algemene recht. Zo'n 
onderscheidd tussen interne en externe legitimiteit is in Dworkins theorie niet 
tee plaatsen. Volgens Dworkin maken de politieke achtergrondnormen deel 
uitt van het bestaande, door rechters toe te passen recht. Ze vormen er de 
beginselenn van, en hebben internjuridische gelding. De toepassing van dit 
rechtt inclusief zijn politiek-morele beginselen levert een volledig gelegiti-
meerdee rechterlijke beslissing op. 

Dee wetgever heeft bij Dworkin niet de verantwoordelijkheid om de rech-
terlijkee handelingsvrijheid van de politieke rechtssfeer in te perken, en 
zodoendee de rechtsstatelijke legitimiteit van de rechterlijke beslissing moge-
lij kk te maken. Zijn regelgeving vormt slechts een van de factoren waarmee 
dee rechter rekening dient te houden bij het zoeken naar de rechtens juiste 
beslissing. . 

Dee volledige legitimiteit van de rechterlijke beslissing is bij Dworkin 
politiek-juridischh van aard. Maar daarmee is ze niet tot externe legitimiteit 
geworden.. Het blijf t een legitimiteit die is opgesloten in het bestaande recht 
zoalss hij dat heeft gedefinieerd. Dit laat externe legitimiteitsvragen onverlet. 
Hett is wellicht juist Dworkins bedoeling om een bijzondere vorm van inter-
nee legitimiteit te doordenken. Hij kan daarmee echter niet verhinderen dat 
eenn internjuridisch legitieme rechterlijke beslissing nog onderworpen wordt 
aann een externe legitimiteitstoets. Ook ten aanzien van een op dworkiniaanse 
wijzee internjuridisch gerechtvaardigde beslissing kan de rechtsstatelijke 
vraagg worden gesteld of de beslissing blijf t binnen het kader van de door 
eerderee rechtsvormers gestelde, positiefrechtelijke voorwaarden. 

D.. Voorzieningen voor het herstel van fouten 

Hett determinerende recht zelf kan niet garanderen dat het wordt toegepast, 
nochh dat de toepassing correct gebeurt. Sterker nog, de notie van een regel 
iss onlosmakelijk verbonden met het maken van 'fouten', met het afwijken 
vann de regel.40 Rechtsvorming in afwijking van toepasselijk determinerend 
rechtt behoort tot de rechtssfeer van het politieke recht. Het is rechtens 
ongebondenn rechtsvorming. 

Geldigee normen kunnen ook ontstaan als wordt afgeweken van het deter-
minerendee recht. Een rechtvormende handeling waarin zo'n 'fout' wordt 

400 Winch 1958, p. 32; zie ook hoofdstuk 15 onder B. 
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gemaakt,, is rechtsstatelijk vanzelfsprekend niet gelegitimeerd. De rechtssta-
telijkheidd van een rechtspraktijk als geheel verdraagt echter een zekere 
foutenmarge.. Voldoende is dat het overwicht ligt bij de rechtssfeer van het 
determinerendee recht. Hieraan wordt ook bijgedragen wanneer het determi-
nerendee recht voorzieningen bevat waardoor mogelijke fouten kunnen wor-
denn hersteld. De determinerende werking van het eerdere recht is sterker 
naarmatee het rechtsvormingsproces zo georganiseerd is, dat op de afwijking 
vann determinerende regels een corrigerende reactie volgt. 

Terechtt hecht men dan ook gewoonlijk vanuit rechtsstatelijk oogpunt veel 
belangg aan rechterlijke controle op de rechtsvorming door andere rechtsor-
ganen,, en aan rechterlijk herstel van fouten die in eerdere instantie zijn 
begaann door wetgevers, bestuurders of rechters. Hierbij is echter een kantte-
keningg te plaatsen. Niet elke rechterlijke toetsing van het ree hts vormende 
handelenn van andere rechtsorganen is rechtsstatelijk relevant. Rechtsstatelij-
kee relevantie heeft de toetsing slechts voorzover het gaat om een reactie op 
fouten,, dat wil zeggen voorzover de toetsing een gebruik van de handelings-
vrijheidd van de politieke rechtssfeer in strijd met determinerende rechtsre-
gelss corrigeert. Het spreekt vanzelf dat naarmate de rechtsvorming minder 
nauwkeurigg door voorafgaand recht is gedetermineerd, minder snel sprake is 
vann een fout. Zwak determinerend recht perkt immers de handelingsvrijheid 
vann de latere rechtsvormer weinig in. Het biedt meer ruimte voor de latere 
rechtsvorming,, waardoor een grotere diversiteit aan handelingen nog over-
eenstemtt met het voorafgaande recht. Zo zal bij de eerder besproken, zeer 
ruimee algemene zorgbepaling van de Wet Milieubeheer,41 niet snel sprake 
zijnn van bestuurlijk handelen dat valt buiten het door deze bepaling gestelde 
kader. . 

Inn gevallen waarin slechts zwak determinerend recht van toepassing is op 
eenn rechts vormende handeling, is er wat gebondenheid aan recht betreft 
weinigg te controleren. De rechterlijke 'controle' heeft dan weinig van doen 
mett rechtsstatelijke legitimiteit van de rechtsvorming, en dient dan mogelijk 
anderee waarden. 

411 Zie hoofdstuk 20 onder B. 


