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22. . 

Normativistischee rechtsvorming 

Eenn rechtsvormende handeling is rechtsstatelijk legitiem als ze binnen het 
kaderr blijf t dat door eerdere rechtsvormers is bepaald. Het maakt hierbij 
niett uit waardoor de overeenstemming met het eerdere recht totstandgeko-
menn is. Dat wil niet zeggen dat de attitude van de latere rechtsvormers 
tegenoverr het eerdere recht geen verschil maakt. Het determinerende recht 
kann zichzelf niet toepassen, noch kan het de latere rechtsvormers dwingen 
zichh te houden aan de gestelde beperkingen. Vandaar het sluitstuk van Neu-
mannss rechtsstaatseisen: rechtsorganen moeten bij hun rechtsvormende 
optredenn een 'normativistische' houding aannemen tegenover het bestaande 
determinerendee recht. Hij doelt daarmee op de houding van de deelnemer 
aann een normatieve praktijk die zich laat leiden door de voor die praktijk 
geldendee beperkende regels. 

A.. Overwicht van determinerend recht 

Hett adagium 'Geen rechtsvorming zonder rechtstoepassing' drukt uit dat 
elkee rechtsvormende handeling rechtstoepassend is in die zin dat zij slechts 
dee betekenis heeft van geldige rechtsnorm door haar relatie met een andere, 
reedss geldige rechtsnorm, al was het maar de erbij gedachte, ex ante in-
houdslozee grondnorm. Rechtsvormers die zich op rechtsstatelijke wijze met 
rechtstoepassingg bezighouden, zijn alleen indirect aangewezen op de fictie 
vann de grondnorm. Zij passen het positieve recht toe dat hun rechtsvormen-
dee handelen normatief determineert. Zo realiseren zij een overwicht van de 
rechtssfeerr van beperkend recht over de rechtssfeer van het politieke recht. 
Zijj  praktiseren de oplossing van Neumanns rechtsstatelijk antagonisme. 

Voorr een overwicht van het determinerende recht is het nodig dat de 
desbetreffendee rechtsregels effectief zijn in normatieve zin: in de rechtsprak-
tijkk moeten handelingen voorkomen die kunnen worden beschouwd als 
toepassingg van de regels. Wanneer de latere rechtsvormers de eerder gestel-
dee regels volgen, verschaffen zij de determinerende regels het 'voedsel' 
voorr hun gelding. Daardoor dragen zij bij aan de normatieve effectiviteit 
vann het determinerende, beperkende recht.1 

11 Zie hoofdstuk 15 onder B. Dat juridische gezagsdragers de attitude hebben van deelnemer 
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Dezee bijdrage aan de normatieve effectiviteit van het determinerende 
rechtt bestaat bij beide vormen van het regelvolgende handelen, zowel de 
dynamischee als de statische rechtstoepassing.2 Een rechter die een algemene 
rechtsnormm toepast door zich eraan te oriënteren wanneer hij zich afvraagt 
welkee norm hij in een concreet geval zal stellen, erkent daarmee de gelding 
vann de toegepaste norm. De erkenning van de toegepaste algemene norm 
ligtt besloten in de individualisering ervan.3 En in het evaluatieve legaliteits-
oordeell  past de rechter een rechtsnorm toe waarvan hij de gelding veronder-
stelt.. Of iets nauwkeuriger: in de evaluatieve conclusie ligt de bewering 
beslotenn dat de toegepaste norm geldt, bestaat.4 

B.. Geldings inhoud en -kracht van rechtsregels 

Eenn rechtsvormer met een regelvolgende houding tegenover het determine-
rendee recht oriënteert zich voor zijn voorgenomen normerend handelen aan 
hett bestaande recht, of dit nu zwak of sterk determineert. Hij beoordeelt 
feitelijkk handelen ex post met behulp van evaluatiecriteria ontleend aan het 
determinerendee recht. Dit is gemakkelijk gezegd, maar er zijn complicaties. 
Hett is mogelijk dat op een concreet geval verschillende algemene normen 
kunnenn worden toegepast die in verschillende richting wijzen. Ook mogelijk 
iss dat een bepaalde toepasselijke norm vatbaar is voor uiteenlopende inter-
pretaties.. Het te volgen recht biedt dan weinig houvast. Door zulke compli-
catiess wordt de rechtsstatelijke evaluatie van de rechtspraktijk echter niet 
bemoeilijkt.. Kennelijk determineert het voorafgaande recht slechts in gerin-
gee mate of in het geheel niet, en heeft de rechtstoepasser beoordelingsvrij-
heid.. Voorzover dit het geval is, is zijn rechtstoepassende handelen navenant 
zwakk of in het geheel niet rechtsstatelijk gelegitimeerd. De legitimiteit van 
zijnn optreden zal (grotendeels) elders moeten worden gezocht. 

Eenn andere kwestie is, hoe de latere rechtsvormer de inhoud van het toe 
tee passen recht vaststelt. Kelseniaans gezien zijn rechtsnormen betekenissen 
vann rechtsvormende feiten, vooral normerende handelingen. Ze blijven dat 
ook.. Uit het positiviteitsbeginsel vloeit voort dat de geldingsinhoud van 

aann een door regels geleide rechtspraktijk is bij Hart (1960, p. 32, 56, 113-114) een noodza-
kelijkee voorwaarde voor het bestaan van een rechtssysteem als zodanig. Vgl. de kritiek van 
Cotterrell:: Hart heeft de rule of law ingebouwd in zijn begrip van het positieve recht. 

22 Zie hoofdstuk 20 onder B en C. 

33 Vgl. Kelsen 1979, p. 191v. 

44 Vgl. Kelsen 1945/1961, p. 48: 'A juristic value judgement that asserts a positive or 
negativee relation between definite human behavior and a legal norm implies the assertion of 
thee existence of the norm. This assertion, and therefore the juristic value judgment itself, can 
bee verified by means of the facts which condition the existence of a legal norm.' 
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totstandgekomenn recht constant is. Dit wil niet zeggen dat er met een ooit 
gesteldee regel inhoudelijk niets meer kan gebeuren. Door interpretatie van 
eenn regel kan de rechtstoepasser een bestaande regelinhoud veranderen of 
eenn nieuwe inhoud toevoegen. Maar dergelijke wijzigingen zijn een kwestie 
vann het totstandbrengen van nieuw recht, met een eigen constante geldings-
inhoud.55 Juist door die constante inhoud wordt de oriëntatie aan en het 
evaluatievee gebruik van determinerende rechtsregels mogelijk die resulteert 
inn een overwicht van het determinerende recht, en dus in een rechtsstatelijk 
gelegitimeerdee rechtspraktijk. Men bepleit echter wel dat de regelinhoud van 
ooitt totstandgekomen rechtsnormen gezien kan worden als iets dat min of 
meerr flexibel is. Ook stelt men wel dat de bindende kracht van bestaande 
regelss kan variëren onder invloed van de omstandigheden waarin moet 
wordenn beslist. Zulke benaderingen dragen niet bij aan de normatieve effec-
tiviteitt van het voorafgaande recht. 

a.a. Flexibele regelinhoud 
Dee inhoud van het geldende recht, welke dan ook, komt tot stand bij de 
uitoefeningg van bevoegdheden tot normering. Nadat een rechtsregel is ge-
steld,, kunnen de maatschappelijke omstandigheden min of meer grondig 
veranderen.. De regel behoudt echter zijn constante geldingsinhoud. Onver-
kortee toepassing van de regel kan dan leiden tot resultaten die men niet 
wenst. . 

Hett probleem dat geldend recht verouderd kan zijn, is een rechtspolitiek 
probleem.. Dit politieke probleem wordt door sommigen weggewerkt met 
behulpp van een bijzondere interpretatietheorie. Zij projecteren actuele wen-
selijkhedenn in de geldingsinhoud van ooit gestelde rechtsregels. Zij bepleiten 
datt de actuele betekenis van rechtsregels wordt vastgesteld door zogenaamde 
contextuelee interpretatie op het moment van de rechtsbeslissing. Zij gaan 
ervann uit dat de geldingsinhoud van regels flexibel is: de betekenis van 
rechtsregelss kan zich aanpassen aan veranderende omstandigheden. Van der 
Vliess brengt deze opvatting kort en krachtig onder woorden: 'Geschreven 
rechtt kan de ontwikkelingen in de samenleving en het recht niet fixeren en 
duss zal de betekenis van regels steeds wijzigen. [...] De interpretatie van 

55 Zie hoofdstuk 16 onder A m verband met het internjuridische legitimiteitsbeginsel: rechts-
normenn gelden zolang de gelding ervan niet is beëindigd door een ander in het recht geregeld 
rechtsvormendd feit, of door gebrek aan werking. Vgl. Raz 1994, p. 229: 'A convention of 
referencee sometimes exists which allows one to refer to a statute, or to the original judicial 
decision,, when citing a legal rule, even though they are no more than the starting-point in the 
developmentt of the rule, which is in a very real sense the product of the activities of several 
bodiess over a period of time.' 
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geschrevenn recht kan worden gezien als de spil van behoud en verande-
ring.'6 6 

Dee voorstanders van een contextuele benadering van bestaand recht zullen 
dee binding aan het recht door hun vingers zien glippen. Hoe sterker men 
contextualiseert,, des te minder men overhoudt van het regelkarakter van 
algemenee normen: een flexibele regel is geen regel. Het is juist een ken-
merkk van regels dat zij, zoals Schauer zegt, 'sticky' zijn: degene die een 
regell  stelt, verankert met zijn categoriseringen een bepaalde normatieve 
generalisering.77 De toepassing van een regel betekent de toepassing van een 
eerdere,, meestal door anderen gemaakte en in de regel verankerde normatie-
vee generalisering. 

Inn contextuele rechtsopvattingen blijf t men spreken in termen van inter-
pretatiee en toepassing van bestaand recht, maar daarbij krijgt het begrip 
'bestaandd recht' iets ongrijpbaars. Men meent dat rechtsregels, nadat ze zijn 
gesteld,, op de een of andere manier inhoudelijke mutaties ondergaan onder 
invloedd van veranderingen in hun sociaal-functionele context. Dit betekent 
ookk dat wat door de rechtstoepassers moet worden toegepast, door henzelf 
eerstt nog moet worden vastgesteld. Zij moeten een regel die geldingsinhoud 
toekennenn die door de actuele context van de regel op het moment van de 
beslissingg wordt vereist. 

Hett is onduidelijk waarom de voorstanders van contextuele interpretatie 
blijvenn spreken van regeltoepassing.8 Zij negeren dat de 'kleverigheid' van 
regelss noodzakelijkerwijs ook een tijdsaspect heeft. Er zit, zoals Schauer 
zegt,, een 'temporal gap' tussen de regel en de toepassing ervan. 'If we can 
makee a rule whatever we now want it to be, then it ceases to incorporate the 
veryy component that distinguishes rules from unconstrained decisions.'9 

66 Van der Vlies 1995, p. 185. Deze contextuele interpretatie wordt ook wel 'relationele' of 
'relatieve'' interpretatie genoemd; de betekenis van een rechtsregel wordt gerelateerd aan en 
gestuurdd door de actuele sociale context waarin de beslissing moet plaatsvinden. 
77 Schauer 1992, p. 82; zie ook hoofdstuk 10 onder A. 
88 Misschien is het antwoord op deze vraag te vinden bij Nieuwenhuis (1995, p. 1391), die 
wijstt op het belang van retorische principes: 'De macht van de rechter om te oordelen ('si 
terriblee parmi les hommes' [Montesquieu]) wordt door de samenleving gemakkelijker aan-
vaard,, indien in de uitspraak het recht aan het woord komt, en de rechter genoegen neemt met 
dee rol van "vertolker". [...] Wie spreekt, wanneer recht wordt gesproken? De gangbare 
formuleringg dat het recht op deze of gene wijze moet worden "verstaan", geeft al aan dat het 
rechtt sprekend wordt ingevoerd en wordt erkend als zelfstandige discursieve grootheid. Het is 
hett goede recht van de wetenschap een dergelijke hypostasering als naïeve fictie te ontmaske-
ren,, maar in de praktijk van het leven zijn ficties tot op heden onmisbaar gebleken als overle-
vingsstrategiee (Si Dieu n'existait pas, il faudrait 1'inventer; Voltaire. Nur noch ein Gott kann 
unss retten; Heidegger).' 
99 Schauer 1992, p. 82. 
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Individuelee rechters worden in de contextuele rechtsopvatting tot zeer 
veell  in staat geacht. Men vertrouwt erop dat zij de actuele sociale functie 
vann de regel kunnen vaststellen, voordat zij die regel toepassen. Zij worden 
geachtt dat te kunnen naar aanleiding van één concreet geval met zijn bijzon-
deree kenmerken. Dit vraagt van een rechter meer dan wanneer hem wordt 
gevraagdd om bij zijn beslissing rekening te houden met de bijzondere om-
standighedenn van een geval. Neumann maakt er bovendien op attent, dat een 
rechterr die zich - met een (sociaal-)institutionalistische houding tegenover 
hett recht - wil oriënteren op de sociale functie van een rechtsregel, afhanke-
lij kk is van het bestaan van een tamelijk sterke sociale samenhang. Is die 
samenhangg gebrekkig, dan heeft het onderzoek van de maatschappelijke 
contextt waarin de regel functioneert, geen richtinggevend resultaat.10 

Mett een dergelijke contextueel interpretatieve houding ontdoet men de 
algemenee rechtsnormen die door eerdere rechtsvormers zijn gesteld van hun 
determinerendee werking. De eerder gestelde normen worden niet gehanteerd 
alss regels. Rechtsorganen die vanuit deze houding werken, voldoen niet 
actieff  aan de rechtsstatelijke eis dat zij bij hun rechtsvormende activiteiten 
diee normativistische houding aannemen die past bij een door rechtsregels 
geleidee rechtspraktijk. Zij kunnen niettemin op passieve wijze een bijdrage 
leverenn aan de rechtsstatelijke legitimiteit van de rechtspraktijk. Of dit het 
gevall  is, hangt af van de uiterlijke overeenstemming van hun optreden met 
dee eerder gestelde determinerende rechtsregels. 

b.b. Vaagheid in de taal van regels 
Bijj  de vaststelling van de geldingsinhoud van een regel krijgt de rechtstoe-
passerr te maken met de betekenis van de woorden die door de eerdere 
rechtsvormerr zijn gebruikt. Een rechtstoepasser die de regels wil volgen, 
neemtt als uitganspunt dat voor de betekenis van de woorden van een regel 
doorslaggevendd is hoe deze door de regelgever zijn gebruikt. Zo handhaaft 
hijj  de aanname dat de inhoud van geldende normen constant is. Dit uit-
gangspuntt is toe te lichten door vier verschillende aspecten van vaagheid in 
dee taal van regels aan de orde te stellen. 

Tenn eerste zijn er de vage termen die een wetgever zelf heeft gebruikt. 
Doorr het gebruik van vage termen biedt de wetgever de rechtstoepasser een 
ruimm kader waarbinnen uiteenlopende beslissingen rechtens alle nog juist 
zijn.. Men zegt wel dat het gebruik van vage termen de veroudering van 
regelss tegengaat. Daardoor ontstaat de indruk dat de regels zichzelf, door 
middell  van hun vage termen, automatisch aanpassen aan veranderde omstan-
digheden.. Die indruk is niet juist. De constante regelinhoud is een vage 

100 Zie hoofdstuk 10 onder D. 
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regelinhoud,, en blijf t dat. Als de vaagheid van de woorden in de 
rechtspraktijkk een rol speelt, zal de rechtstoepasser op een grens stuiten van 
dee determinerende kracht van de regel. Om tot een beslissing te komen zal 
hijj  zijn eigen keuzes moeten maken, los van de regel. Hij zal er vermoede-
lij kk de voorkeur aan geven om de beslissing te nemen die gelet op de actua-
liteitt het meest wenselijk is. De vaagheid van de woorden van de toegepaste 
regell  biedt hem die ruimte. Wil hij in een later geval een andere, op dat 
momentt meer bij de actualiteit aansluitende beslissing nemen, dan maakt de 
vaagheidd van de regel als zodanig, die dezelfde is gebleven, hem dat op-
nieuww mogelijk.11 Hij maakt zijn steeds opnieuw aan actuele omstandighe-
denn aangepaste keuzes buiten het bereik van de determinerende regel. 

Eenn ander aspect van vaagheid in de taal van de regels is die van de altijd 
aanwezigee periferie van vaagheid die de vaste betekeniskern van de termen 
vann een natuurlijke taal, ook van de taal van het recht, omringt. Ook duide-
lijkee woorden hebben hun marge van vaagheid. In grensgevallen zal een 
rechtstoepasserr ermee geconfronteerd worden dat de vage betekenismarge 
vann een overigens duidelijk woord een rol speelt. Dit alles wordt onder-
schrevenn door een rechtstoepasser met een houding waarin regels worden 
gevolgd.. Een rechtstoepasser heeft echter niet de houding van een deelne-
merr aan een door regels geleide praktijk, als hij instemt met de opmerking 
vann Franken: 'En ... woorden zijn nu eenmaal nooit duidelijk. [...] Daar-
meee heeft de rechter de mogelijkheid om niet alleen terzake van zogenaam-
dee vage of abstracte begrippen, maar bij iedere taalkundige aanduiding 
volkomenn zelfstandig rechtmatigheidsvragen te beantwoorden.'12 

Inn de derde plaats leidt de aanname dat de geldings inhoud van rechtsnor-
menn constant is, tot een eigensoortig probleem van vaagheid, dat te maken 
heeftt met de historische afstand tussen het toepassen van een regel en het 
stellenn van de regel. Hoe verder de rechtstoepasser in de tijd verwijderd is 
vann de regelsteller, des te moeilijker zal het zijn om een historisch adequate 
beschrijvingg te geven van de betekenis van de woorden die door de eerdere 
rechtsvormerr zijn gebruikt, omdat de context waarin deze zijn regel stelde 
niett meer bestaat. Dit betekent dat het moeilijker wordt om de inhoud te 
identificerenn van de regel zoals die door de vroegere rechtsvormer is ge-
steld.. Er treedt bij wijze van spreken een 'historische vervaging' op van de 
woordenn van de wetgever. Naarmate het moeilijker wordt om de inhoud 
vastt te stellen van de door een vroegere wetgever gestelde regel, neemt de 
determinerendee werking van die regel af. In deze situatie kan de rechtstoe-

111 Het is denkbaar dat de eerdere beslissing bindt als gevolg van precedentwerking; wat in 
datt geval bindt is de door de eerdere beslissing aan het recht toegevoegde, nieuwe inhoud. 
122 Franken 1997, p. 13. 
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passerr niet nauwkeurig weten wanneer hij nog de regel toepast en wanneer 
hijj  een nieuwe inhoud aan de regel toevoegt. Dit is een situatie waarvoor bij 
uitstekk de stelling van Raz opgaat over de 'continuïteit van rechtstoepassing 
enn rechtsvorming'. Men kan niet verwachten dat een scherpe grens de over-
gangg markeert van de toepassing van een regel naar de toevoeging van een 
nieuwee inhoud aan het recht.13 Wel is de rechtstoepasser met een regelvol-
gendee attitude zich er in dit verband van bewust dat zijn rechtsvormende 
handelingsvrijheidd in de loop van de tijd groter kan worden. 

Tott slot is er in verband met de taal van de regels een vaagheidsprobleem 
datt vrijwel het spiegelbeeld is van het eerste. Dat is de kwestie van de 'open 
texturetexture11 van woorden. De normatieve generalisering die in een regel is 
verankerd,, komt tot stand op een bepaald moment, en vormt een fixering 
vann de werkelijkheid op dat moment. Het is echter altijd mogelijk dat men 
opp een bepaald moment geconfronteerd wordt met de veranderlijkheid van 
dee wereld en met de feilbaarheid van de menselijke kennis over de wereld. 
Ditt kan leiden tot wat Schauer een 'recalcitrante ervaring' met de regel 
noemt.. De nieuwe ervaring of de nieuwe kennis stemt niet langer overeen 
mett de generalisering die in de regel is verankerd. Het gevolg daarvan kan 
zijnn dat woorden die voordien maximaal nauwkeurig waren, vager wor-
den.den.1414 De uitvinding van de surfplank maakt pas de vraag mogelijk of on-
derr 'vaartuig' ook een surfplank te verstaan is. Het past niet bij een regel-
volgendee attitude om aan te nemen dat dit soort vaagheid bij voorbaat be-
hoortt tot de inhoud van de regels zoals die door de eerdere rechtsvormers 
zijnn gesteld. De vervaging van 'vaartuig' is iets wat later ontstaat. 

c.c. Bindende kracht van regels 
Eenn rechtstoepasser heeft een strikt regelvolgende houding als hij in een 
concretee situatie een bestaande rechtsregel volgt uitsluitend omdat het nu 
eenmaall  een op deze situatie toepasselijke regel is. Met een dergelijke hou-
dingg volgt de beslisser de normatieve generaliseringen die in de regel zijn 

133 Zie hoofdstuk 20 onder A. 

144 Schauer 1991 p. 31-37, p. 195 nt. 38. Hart (1961, p. 124-125) verstaat onder de 'open 
texture'texture' van termen de altijd bestaande periferie van vaagheid die de vaste betekeniskern van 
dee termen omringt; zie het tweede in deze paragraaf beschreven aspect van vaagheid. Schauer 
steltt dat zijn weergave van het probleem beter dan die van Hart past bij de opvatting van 
Waismann,, van wie het begrip afkomstig is. Ook Hart noemt de veranderlijke wereld en de 
beperktee menselijke kennis, echter met als factoren die bepalend zijn voor de open textuur van 
termen,, maar veeleer als factoren die deze tot iets wenselijks maken. 'Apart from this depen-
dencee on language as it actually is, with its characteristics of open texture', is het volgens hem 
niett wenselijk om te werken met een regelopvatting die ervan uitgaat dat de ideale regel zo 
gedetailleerdd is dat het antwoord op de vraag naar de toepasselijkheid ervan op bijzondere 
gevallenn steeds van tevoren is gegeven; we hebben rekening te houden met onze relatieve 
onwetendheidd over de werkelijkheid, en de relatieve onbepaaldheid van onze doelstellingen. 



314 4 NORMATIVISTISCHEE RECHTSVORMING 

verankerd,, ongeacht de vraag of de regeltoepassing in een concreet geval tot 
hett meest gewenste resultaat leidt. Een dergelijke 'wet-is-wet'-houding staat 
inn laag aanzien. Men vergeet daarbij vaak dat het volgen van regels als 
zodanigg ten dienste kan staan aan de realisering van bepaalde waarden. 
Daaropp berust in de kern juist de legitimerende werking van rechtsstatelijk-
heid.. De rechtsstatelijke legitimering veronderstelt dat een aan regels gebon-
denn rechtspraktijk als zodanig, nog los gezien van de inhoud van de regels, 
voorr de leden van de rechtsgemeenschap van waarde is.15 

Degenenn die een rechtsregel stellen, hebben daarvoor doorgaans een 
aanleiding.. Er zijn bijvoorbeeld klachten van voetgangers over de rust en 
veiligheidd in een park die door fietsers worden verstoord. Stel dat in reactie 
opp de klachten een algemeen verbod wordt ingesteld om fietsen mee te 
nemenn in het park. Het fietsverbod wordt door de regelgever beschouwd als 
eenn passende reactie op het gesignaleerde probleem, en daarin ligt de recht-
vaardigingg van zijn normatieve generalisering. Door zijn normatieve genera-
liseringg in een regel te verankeren, vervult hij een determinerende rol in het 
gehelee beslissingsproces. 

Schauerr wijst erop dat men bij elke normatieve generalisering onvermij-
delijkk geconfronteerd wordt met wat hij 'over-inclusiveness' en 'under-
inclusiveness'' noemt.16 Generalisering gaat noodzakelijkerwijs gepaard met 
selectie.. Het is onvermijdelijk dat een regel gelet op de achterliggende 
redenenn voor het stellen ervan enerzijds teveel gevallen bestrijkt - over-
inclusivenessinclusiveness - en anderzijds te weinig gevallen - under-inclusiveness. Hier 
ligtt een nieuwe bron van 'recalcitrante ervaringen' met de regel. Men treft 
situatiess aan die vallen onder de regel, maar waarvoor de rechtvaardiging 
vann de regel niet opgaat, en men treft situaties aan die niet vallen onder de 
regel,, terwijl de rechtvaardiging van de regel er wel op van toepassing is. 
Kinderenn op driewielertjes onder toezicht van een begeleider, en stapvoets 
enn zeer oplettend rijdende fietsers verstoren de rust en veiligheid van de 
overigee parkgebruikers niet, terwijl sommige rolschaatsende volwassenen 
zo'nn verstoring wel kunnen veroorzaken. Kenmerkend voor het volgen van 
regelss is dat men niet rechtstreeks denkt vanuit de rechtvaardiging van de 
regel,, maar de in de regel verankerde generaliseringen volgt, ook wanneer 
dee toepassing van de regel in een concreet geval op gespannen voet staat 
mett de achterliggende rechtvaardiging ervan, en ook wanneer de achterlig-
gendee rechtvaardiging zou vragen om een toepassing van de regel op een 

155 Zie de inleiding van hoofdstuk 10 voor de door Neumann en Schauer genoemde waarden 
vann een aan rechtsregels gebonden rechtspraktijk. 
166 Schauer 1991, p. 38-52. Vgl. hoofdstuk 10 onder A voor Schauers opvatting over het 
verbandd tussen regels en de gelijke behandeling van gelijke gevallen. 
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gevall  dat er niet direct onder valt. Dit is een van de aspecten van de 'kleve-
righeid'' van regels. 

Stell  dat drie rechtstoepassers gesteld worden voor de vraag of zij het 
fietsverbodd in het park zullen toepassen op respectievelijk een kind op een 
driewielertje,, een rustige fietser en een skatende volwassene. Stel ook dat 
zijj  alle drie in verband met elk van deze gevallen een 'recalcitrante erva-
ring'' hebben. Wat betreft het kind op het driewielertje en de rustige fietser 
zijnn ze van mening dat het fietsverbod zich als zodanig over deze gevallen 
uitstrekt,, maar ze zijn ook van mening dat ze hier worden geconfronteerd 
mett over-inclusiveness van de verbodsregel, omdat noch het kind op het 
driewielertjee noch de rustige fietser iets te maken hebben met het probleem 
terr oplossing waarvan de eerdere rechtsvormer zijn verbod stelde. Wat 
betreftt de skater menen zij alle drie dat sprake is van under-inclusiveness 
vann het fietsverbod: het verbod strekt zich niet uit over rolschaatsen in het 
park,, terwijl de rechtvaardiging voor het verbod er naadloos bij aansluit. De 
driee rechtstoepassers reageren verschillend op hun recalcitrante ervaringen. 

Dee eerste rechtstoepasser past het verbod niet toe op het geval van de 
skater,, omdat dit naar zijn oordeel niet onder de algemene begrippen van de 
verbodsregell  te brengen is. Wat betreft het kind op het driewielertje en de 
rustigee fietser aarzelt hij even, maar past hij de verbodsregel uiteindelijk in 
beidee gevallen toe. Hij ziet weliswaar dat zijn beslissingen niet de waarden 
dienenn die de eerdere rechtsvormer beoogde te dienen met de normatieve 
generaliseringg van het fietsverbod, maar hij acht het gegeven dat de eerdere 
rechtsvormerr zijn generalisering 'verankerd' heeft in een regel doorslagge-
vend.. Voor deze eerste rechtstoepasser is de verbodsregel 'qua regel' bij 
wijzee van spreken 'ondoorzichtig'. Hij houdt de achterliggende redenen 
voorr het stellen van de regel buiten beeld. Dit is de houding van een rechts-
toepasserr die strikt de regels volgt. Hij kent geen gradaties van binding en 
accepteertt het bindende karakter van de door de eerdere rechtsvormer in het 
fietsverbodd verankerde generalisering. Bij hem komt het volle licht te vallen 
opp de waarden van een beslissingspraktijk die verloopt in gebondenheid aan 
doorr eerdere rechtsvormers gestelde regels. 

Ookk de tweede rechtstoepasser past het verbod niet toe in het geval van 
dee skater, en om dezelfde reden. De twee andere gevallen beslist hij ver-
schillend.. Hij past het verbod wel toe op de rustige fietser, maar niet op het 
kindd op het driewielertje. Hij meent dat de toepassing van het verbod op de 
rustigee fietser weliswaar resulteert in een suboptimale beslissing gelet op de 
achterliggendee rechtvaardiging van de verbodsregel, maar hij meent tevens 
datt dit voor lief moet worden genomen, omdat de waarden van de regel 
'qua'qua regel' prevaleren. Hij past het verbod echter niet toe op het kind op 
hett driewielertje, omdat dit zijns inziens tot een absurde beslissing zou 
leiden.. Hij meent dat hij in dit bepaalde geval voor het afwijken van de 
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regell  een reden heeft die sterker is dan som van de redenen van de eerdere 
rechtsvormerr om het verbod in te voeren en de redenen om die normatieve 
generaliseringg in een regel te verankeren.17 

Dee tweede rechtstoepasser komt, evenals de eerste, tot zijn beslissingen 
doorr de regel te volgen, zij het dat hij de bindende kracht van de verbodsre-
gell  varieert. Hij kent een groter of geringer gewicht toe aan de regel. Hij 
accepteertt dat de eerdere rechtsvormer zijn normatieve generalisering in de 
verbodsregell  verankerd heeft, en dat deze verankering met zich meebrengt 
datt niet langer rechtstreeks een beroep kan worden gedaan op de achter de 
regell  liggende waarden, in casu de rust en veiligheid in het park. Maar hij 
steltt zich ook op het standpunt dat de verankering en 'ondoorzichtigheid' 
vann de regel niet absoluut zijn. Ook redenen die de eerdere rechtsvormer 
voorr zijn verbodsregel had, kunnen zijns inziens een rol spelen bij zijn 
beslissingen.. Hij bestrijdt niet dat de regel 'qua regel' bindende kracht heeft 
voorr zijn beslissingen, maar hij kent voor het geval van de rustige fietser 
eenn groter, en voor het geval van het kind op het driewielertje een geringer 
gewichtt toe aan de verankering in een regel. Omdat hij de waarden van de 
regell  'qua regel' meeweegt bij zijn beslissing om van de regel af te wijken, 
heeftt ook deze tweede rechtstoepasser een attitude waaruit respect blijkt 
voorr de regels die door eerdere rechtsvormers totstandgebracht zijn. Die 
houdingg is relevant voor de rechtsstatelijke legitimiteit van de rechtspraktijk. 

Dee derde rechtstoepasser reageert nog weer anders op de over- en under-
inclusivenessinclusiveness van het fietsverbod. Hij vraagt zich uitsluitend af of met de 
toepassingg van de verbodsregel de waarden worden gediend die een rol 
speeldenn bij de beslissing van de eerdere rechtsvormer om het fietsverbod 
uitt te vaardigen. Zo ja, dan komt de regel voor toepassing in het concrete 
gevall  in aanmerking; zo nee, dan moet de regel niet worden toegepast. Nu 
nochh de rustige fietser, noch het kind op het driewielertje het probleem 
veroorzakenn ter oplossing waarvan de eerdere rechtsvormer het fietsverbod 
stelde,, wijst hij in beide gevallen de toepassing van de regel af. Hij wil de 
suboptimalee beslissingen vermijden die het gevolg zijn van de toepassing 
vann de regel in gevallen waarin de rechtvaardiging van de regel niet opgaat. 
Hijj  acht het daarnaast mogelijk om het fietsverbod toe te passen op de 
skaterr omdat die toepassing aansluit bij de rechtvaardiging van het verbod. 

Voorr de derde rechtstoepasser legt de waarde van het volgen van regels 
alss zodanig geen enkel gewicht in de schaal. Doordat hij geen rekening 
houdtt met het gegeven dat de verbodsregel een verankering inhoudt van een 
bepaaldee normatieve generalisering, wordt het fietsverbod voor hem volledig 
'transparant';; steeds doet hij een beroep op de rechtvaardiging voor het 

177 Schauer 1999, p. 108, nt. 66. 
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verbod,, en slechts daarmee houdt hij rekening. Hij gaat niet volledig af op 
zijnn eigen oordeel over wat de diverse parkgebruikers hadden behoren te 
doenn in de gegeven omstandigheden, maar het belang van de beslissing van 
dee eerdere rechtsvormer is voor hem slechts dat deze zijn agenda bepaalt: 
zijnn beslissing moet bepaalde waarden dienen, namelijk rust en veiligheid in 
hett park. Dat is alles. Voor zijn beslissingen heeft de door de eerdere 
rechtsvormerr gestelde verbodsregel geen bindende kracht 'qua regel'. In dat 
opzichtt heeft hij niet een houding die gericht is op de realisering van het 
praktischee overwicht van determinerende rechtsregels van eerdere rechtsvor-
mers. . 

Bijj  het voorgaande gedachte-experiment dient de kanttekening te worden 
gemaaktt dat sprake is van een zeer eenvoudige beslissingssituatie. Bij de 
rechtvaardigingg van een bepaalde regel kunnen verschillende waarden be-
trokkenn zijn, wellicht ook conflicterende.18 Een regel over de bevoegdheid 
tott huiszoeking is bijvoorbeeld totstandgekomen op basis van een politiek 
compromiss over het belang van de opsporing en vervolging van strafbare 
feitenn en het belang van privacy. Hoe zal het de rechtstoepasser lukken vast 
tee stellen of er in een bepaald concreet geval sprake is van over- of under-
inclusivenessinclusiveness in de regel, gelet op de rechtvaardiging voor die regel? Als 
voorr bepaalde omstandigheden geen huiszoekingsbevoegdheid bestaat, ook 
all  zou die nuttig zijn met het oog op effectieve misdaadbestrijding, kan het 
ontbrekenn van de bevoegdheid in die situaties gelet op de waarde van mis-
daadbestrijding,, beschouwd worden als een geval van under-inclusiveness 
vann de regel, terwijl het ontbreken van de bevoegdheid gelet op de waarde 
vann privacy binnen het gewone bereik van de regel valt. En andersom: als 
voorr bepaalde omstandigheden wel een huiszoekingsbevoegdheid is gere-
geld,, kan dit leiden tot een recalcitrante ervaring omdat de regel under-
inclusiveinclusive is wat betreft de waarde van privacy, terwijl de recalcitrante erva-
ringg uitblijf t waar dezelfde regel naadloos aansluit bij het belang van mis-
daadbestrijding.. Bij een waardegeladen benadering van een dergelijke regel, 
diee let op de rechtvaarding van de regel, kan de rechtstoepasser doorgaans 
verschillendee kanten uit. En dat betekent dat er geen binding meer is aan de 
regell  die hij zegt toe te passen. 

d.d. Constructieve interpretatie 
Dee rechtspraaktheorie van Dworkin is in extreme mate een ' transparantie'-
theoriee waar het de bindende kracht betreft van door eerdere rechtsvormers 
gesteldee regels. Hij accepteert niet de 'ondoorzichtigheid' van regels die 
samenhangtt met de verankering in regels van bepaalde, door eerdere 

188 Zie over conflicterende beginselen: Burg 2000. 
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rechtsvormerss gekozen normatieve generaliseringen. Maar hij gaat nog 
verder.. De rechtvaardigingen voor die generaliseringen zijn op hun beurt 
transparant. . 

Dee rechter van Dworkin heeft als startmateriaal het recht dat door eerdere 
rechtsvormerss tot stand is gebracht. Dat is vooralsnog ongeïnterpreteerd 
recht,, het is 'preïnterpretatief recht. De rechter moet dit recht constructief 
interpreteren.. Dat wil zeggen dat hij door de gestelde regels heen, door de 
inn de regels verankerde generaliseringen heen, moet kijken naar de recht-
vaardigingg ervoor. Vervolgens moet hij nog verder kijken, en niet blijven 
stekenn bij de rechtvaardiging die eerdere rechtsvormers hadden voor het 
stellenn van de afzonderlijke regels. Hij moet letten op de rechtvaardiging 
vann het grote geheel van het bestaande recht. Daarmee kan hij de bestaande 
rechtsnormenn constructief interpreteren, en kan hij ze zo toepassen dat zijn 
beslissingg niet alleen het beste past bij het bestaande recht, maar ook de 
bestee rechtvaardiging krijgt.19 

Slechtss rechter Hercules is volgens Dworkin in staat het grote geheel van 
hett bestaande recht met de daarbij behorende rechtvaardiging te overzien. 
Voorr de rechtstoepassing van gewone stervelingen is Hercules meer een 
regulatievee idee, of een motiverend ideaal. Duidelijk is echter dat voor een 
dworkiniaansee rechter de regels van eerdere rechtsvormers slechts een van 
dee factoren vormen die een rol spelen bij de totstandkoming van zijn beslis-
singen.. Aan de regels 'qua regels' kent hij voor zijn beslissingen geen 
bindendee kracht toe. Hij laat zich niet leiden door wat eerdere rechtsvor-
merss hebben beslist. Als hij geconfronteerd wordt met een regel van een 
wetgever,, stelt hij zelf vast wat die regel behoort in te houden.20 

C.. Constitutieve rechtstoepassing 

Menn volgt een regel van het primaire recht als men een in het recht genor-
meerdee bevoegdheid uitoefent met de desbetreffende regel als leidraad. Deze 
vormm van - dynamische - rechtstoepassing is voorbehouden aan bevoegde 
rechtsorganen,, en resulteert in een nieuwe bijdrage aan het rechtsvormings-
proces.. Men volgt een regel van het primaire recht ook als men er een 
maatstaff  aan ontleent bij de toetsing op rechtmatigheid van een handeling 
diee zich voordoet als geldige bijdrage aan het rechtsvormingsproces. Deze 
vormm van - statische - rechtstoepassing staat in beginsel open voor een 

199 Dworkin 1986, p. 65v. 

200 Raz 1994, p. 224-225: '[T]he identification of much of the law depends, according to 
Dworkin'ss analysis, on considerations which are the very same considerations which the law 
iss there to settle. [...] Establishing what the law is involves judgment on what it ought to be.' 
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iederr met juridische deskundigheid, en resulteert in een evaluatief oordeel 
overr de legaliteit van de beoordeelde handeling.21 Binnen het positieve 
rechtt zelf is er de complicatie dat ook de rechtens relevante statische rechts-
toepassingg is voorbehouden aan bevoegde rechtsorganen.22 Dit deert echter 
dee rechtsstatelijke evaluatie van de rechtspraktijk niet. 

a.a. Objectiviteit van het legaliteitsoordeel 
Dee regelgeleide toets op rechtmatigheid is een intellectuele activiteit, en het 
legaliteitsoordeell  waartoe deze toets leidt, is een objectief waardeoordeel. 
Bijj  de evaluatie wordt een norm toegepast waarvan het bestaan, de gelding, 
wordtt verondersteld. Deze gelding is onafhankelijk van de wil van de oorde-
lendee persoon. De norm waaraan de waardemaatstaf wordt ontleend, bestaat 
reedss buiten hem om, en de waardemaatstaf kan ook door anderen worden 
gebruikt.23 3 

Voorr het evaluatieve oordeel is kennis nodig van twee soorten gegevens. 
Tenn eerste van de regels waaraan de evaluatiecriteria worden ontleend. Ten 
tweedee van de handelingen die worden geëvalueerd, bijvoorbeeld een norm-
vormendee handeling van een rechtsorgaan, een sanctiehandeling van een 
rechtsorgaan,, of - secundairrechtelijk - een gedraging van een rechtssub-
ject.. Ik wil niet suggereren dat het gemakkelijk is om tot kennis te komen 
vann deze soorten gegevens. Er is geen aanleiding om te denken dat men in 
verbandd met de toekenning van een normatieve betekenis aan zintuiglijk 
waarneembaree feiten op minder kennisproblemen stuit dan in verband met 
dee toekenning van een causale betekenis aan zulke feiten. Wel is op te 
merkenn dat het juridisch spraakgebruik soms een bron van verwarring is. 
Datt is bijvoorbeeld het geval wanneer de rechtstaal feitelijke vragen onder-
scheidtt van rechtsvragen, en daarbij onder 'feitelijke vragen' niet alleen 
rapportage-- en be wijskwesties verstaat, maar ook evaluatieve vragen betref-
fendee concrete gevallen, terwijl men met 'rechtsvragen' gewoonlijk doelt op 
kwestiess die te maken hebben met normatieve generalisering. Een en ander 
wordtt nog gecompliceerder bij rechtsnormen die verwijzen naar morele 
criteria.. Bij evaluatieve toepassing van zulke verwijzende rechtsnormen 

211 Secundaire legaliteitsoordelen bevatten het evaluatieve oordeel over de rechtmatigheid van 
hett gedrag van de rechtssubjecten gerelateerd aan secundaire verplichtende normen. Een 
secundairr legaliteitsoordeel heeft in het kader van het primaire recht de betekenis uitsluitsel te 
gevenn over de vraag of een voorwaarde is vervuld voor verder rechtsvormend handelen. 

222 Het geweldsmonopolie van de rechtsorde omvat bij wijze van spreken een interpretatie- en 
eenn evaluatiemonopolie. 
233 Zie hoofdstuk 13 onder B; vgl. Winch (1958, p. 30): *[I] t is only in a situation in which 
itt makes sense to suppose that somebody else could in principle discover the rule which I am 
followingg that I can intelligibly be said to follow a rule at all.' 
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krijgtt men onvermijdelijk mede te maken met morele vragen, die moeilijk 
inn te passen zijn in het gangbare onderscheid tussen feitelijke vragen en 
rechtsvragen.24 4 

Dee rechtsstatelijke evaluatie hoeft zich met zulke begripsproblemen van 
dee rechtstaal niet bezig te houden. Ze moet slechts letten op de toepassing 
vann juridische criteria. Uit zichzelf hebben feiten geen - positieve of nega-
tievee - waarde. Ze krijgen deze pas door een waardeoordeel. Dat kan een 
subjectieff  waardeoordeel zijn, waarin iemand zijn persoonlijke voorkeur uit, 
off  een objectief waardeoordeel waarin hij een geldende norm toepast. 
Slechtss het objectieve waardeoordeel, waarin criteria worden toegepast die 
aann positieve rechtsnormen zijn ontleend, is rechtsstatelijk relevant. Dat 
daarnaastt andere criteria of zelfs persoonlijke voorkeuren moeten worden 
gebruiktt om tot het legaliteitsoordeel te komen, duidt erop dat het oordeel 
slechtss in beperkte mate wordt gedetermineerd door het toegepaste recht. 

Err is niets in de eigen aard van het legaliteitsoor deel wat dit oordeel 
voorbehoudenn doet zijn aan rechtsorganen. De evaluatie kan door iedereen 
wordenn verricht. Dat gebeurt ook voortdurend. Rechters, advocaten, politie-
ambtenaren,, studenten en docenten, en niet te vergeten leken, vormen zulke 
waarderendee oordelen voortdurend. De betrouwbaarheid van het oordeel zal 
bevorderdd worden door juridische deskundigheid, met name waar het erom 
gaatt de toepassing van determinerende aspecten van rechtsregels te onder-
scheidenn van de toepassing van morele criteria. Maar ieder die voldoende 
kenniss bezit van het recht en van de feiten, kan tot een betrouwbaar legali-
teitsoordeell  komen. 

Opp het objectieve karakter van het legaliteitsoordeel steunt de mogelijk-
heidd van een rechtsstatelijke evaluatie van de rechtspraktijk. Rechtsstatelijke 
legitimiteitt vereist legaliteit van het statelijk rechtsoptreden in de zin van 
eenn gerealiseerde binding van dat optreden aan determinerend recht. De 
legall  ite its waarde van rechtsstatelijkheid is een andere dan de internjuridische 
legaliteitswaarde.. Hoezeer dit het geval is, blijkt wanneer men onderzoekt 
hoee het positieve recht zelf het legaliteitsoordeel door rechtsorganen heeft 
geregeld. . 

244 Vgl. het probleem dat Scholten (1934/1974, p. 9) formuleerde voor een systeem van 
cassatierechtspraakk dat steunt op een onderscheid tussen feitelijke vragen en rechtsvragen: 'Is 
nuu de vraag: handelt de gedaagde in strijd met de goede zeden, had hij schuld? was er over-
macht?? een feitelijke of een rechtsvraag? De Hoge Raad wankelt. Nu eens laat hij de beslis-
singg over dergelijke punten aan de lagere rechter, worden zij "feitelijk" geheten, dan weer 
trektt hij ze aan zich'. 
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b.b. 'Jedermann' en koning Midas 
Menn hoeft geen rechtsorgaan te zijn om tot een betrouwbaar legaliteitsoor-
deell  te komen. Zulke oordelen kunnen door een ieder worden gegeven met 
voldoendee kennis van de toe te passen rechtsnorm en het te beoordelen 
handelen.. Binnen een rechtsorde ontstaat hier echter wat Kelsen beschrijft 
alss het 'jedermann'-probleem.25 De kennis die nodig is voor de legaliteits-
oordelen,, is zoals alle kennis open en voorlopig, en mogelijk onderhevig 
aann onvolkomenheden. Als ieders - al dan niet goed geïnformeerde - legali-
teitsoordeell  rechtens relevant zou zijn, zou binnen het recht een eindeloos 
debatt kunnen ontstaan over de juistheid van de oordelen. Legaliteitsoordelen 
wordenn in de rechtsorde echter niet omwille van een uitbreiding van kennis 
totstandgebracht,, maar omdat ze een rol spelen bij de voortzetting van het 
rechtsvormingsproces.. Als een ieder rechtens bevoegd zou zijn om de recht-
matigheidd van een wetgevend besluit of een rechterlijke uitspraak te beoor-
delen,, zou nauwelijks bindende wetgeving of rechtspraak tot stand kunnen 
komen.. Een rechtsorde heeft behoefte aan finale evaluatieve oordelen over 
dee rechtmatigheid van handelingen, aan legaliteitsoordelen die bindend zijn 
ookk als het oordeel zelf gebrekkig is. 

Hoee deskundig de evaluatie door buitenstaanders ook gebeurt, internjuri-
disch,, rechtens, is slechts het oordeel van de in het recht aangewezen be-
voegdee beslisser relevant. Het beginsel van arbeidsdeling werkt in een state-
lijkee rechtsorde ook met betrekking tot de intellectuele activiteit van de toets 
opp rechtmatigheid.26 In het recht zelf zijn degenen aangewezen wier evalu-
atiee van het eigen handelen en dat van anderen rechtens relevant is. Zij 
gevenn niet een voor debat openstaand antwoord op een rechtmatigheids-
vraag,, maar ze beslissen met hun antwoord de legaliteitskwestie op gezag-
hebbendee wijze. Dit wil ook zeggen: alleen de aangewezen bevoegde beslis-
serss kunnen door een positief legaliteitsoordeel, waarin tot uitdrukking komt 
datt de handeling in overeenstemming is met de toegepaste norm, de beoor-
deeldee handeling internjuridisch legitimeren.27 Als het recht geen voorzie-
ningenn (meer) bevat voor een eventuele correctie van hun legaliteitsoordeel, 
zijnn hun evaluatieve beslissingen bovendien rechtens finaal. 

Hierr ziet men het optreden van de rechtstheoretische koning van Kelsen: 
koningg Midas. Koning Midas is iedere rechtsvormer wiens evaluatieve 
beslissingenn rechtens rechtsgeldig worden geacht. Wat hij aangeraakt heeft, 
iss recht geworden. De - voorlopige of finale - rechtskracht van de legali-
teitsoordelenn van de bevoegde beslissers bestaat ongeacht de juistheid ervan. 

255 Bijv. Kelsen 1960, p. 272. 

266 Zie hoofdstuk 17 onder A. 

277 Zie hoofdstuk 16 onder A. 
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Ookk op andere manieren blijkt dat een volledige en juiste evaluatie binnen 
hett recht niet steeds telt als het hoogste goed. Het recht zelf vereenvoudigt 
bijvoorbeeldd het evaluatieve beslissingsproces door de totstandkoming van 
dee legaliteitsoordelen aan beperkende regels te binden. Te denken is aan de 
bewijsregelss die een beslisser moet volgen bij de vaststelling van de feiten. 
Off  aan een regel dat aan een rechterlijke beslissing over feiten gezag van 
gewijsdee toekomt in een andere procedure waarin deze feiten in geding zijn. 
Off  aan een regel dat de deurwaarder op uiterlijkheden moet afgaan als hij 
eenn rechterlijk vonnis ter executie voorgelegd krijgt en zich afvraagt of het 
eenn rechtmatig totstandgekomen en daarom rechtsgeldige rechterlijke norm 
is. . 

Mett de van hem bekende ijzeren consequentie stelt Kelsen dan ook, dat 
dee vraag of een handeling van een rechtsorgaan of van een rechtssubject 
rechtmatigg is of niet, binnen de rechtsorde niet kan worden losgemaakt van 
dee vraag wie de rechtsorde aangewezen heeft als degene die daarover heeft 
tee beslissen. Voordat de bevoegde beslisser zijn legaliteitsoordeel heeft 
gegeven,, is er binnen de rechtsorde geen rechtens relevante rechtmatigheid 
off  onrechtmatigheid van enige handeling. Voegt men hieraan toe dat de 
internjuridischee gelding van zijn legaliteitsoordeel niet afhankelijk is van de 
juistheidd ervan, dan is slechts één conclusie mogelijk: het legaliteitsoordeel 
vann de bevoegde beslisser is internjuridisch constitutief voor de rechtmatig-
heidd of onrechtmatigheid van de geëvalueerde handelingen. 

Koningg Midas is in staat rechtsgeldig te beslissen, ook al wijkt zijn beslis-
singg af van determinerende rechtsregels. Dat zijn aanwezigheid niet weg te 
denkenn is uit het recht met zijn behoefte aan finale beslissingen, vormt een 
bevestigingg van Neumanns stelling dat de rechtssfeer van het politieke recht 
niett weg te denken is uit het positieve recht. Elke rechtsorde kent het insti-
tuutt van de formele rechtskracht, dat voorziet in de geldigheid van rechts-
vormendee handelingen die niet in overeenstemming zijn met voorafgaand 
determinerendd recht. En sterker nog, wat Kelsens consequente benadering 
laatt zien is dat ook de rechtskracht van beslissingen die wel in overeenstem-
mingg zijn met voorafgaand determinerend recht, uiteindelijk een formele 
rechtskrachtt is. Formele rechtskracht is politieke rechtskracht.28 

Internjuridischh is het niet van belang dat anderen dan de rechtens bevoeg-
dee beslissers betrouwbare legaliteitsoordelen kunnen vormen. Deze oordelen 
hebbenn geen rechtsgevolgen. De rechtsstatelijke evaluatie heeft echter geen 
boodschapp aan de internjuridische behoefte aan finale beslissingen. Het 
koningg Midas-effect, dat de internjuridisch geldige legaliteitsoordelen hun 

288 Het formele van de formele rechtskracht duidt op de ex ante bestaande inhoudsloosheid 
vann een binding aan niet meer dan de fictieve grondnorm van de rechtsorde. 
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constitutievee karakter bezorgt, is daarom rechtsstatelijk gezien irrelevant. 
Dee rechtsstatelijke legitimiteitsvraag is een zelfstandige vraag naar de legali-
teitt van het rechtsvormende optreden van rechtsorganen aan de hand van 
toepasselijkk determinerend recht. 

c.c. Normativisme en activisme 
Hett hedendaagse recht bevat op vele punten slechts een zwakke determine-
ringg van de voortzetting van het rechtsvormingsproces. Dat is niets bijzon-
derss waar het wetgevende rechtsvorming betreft, zeker niet op het niveau 
vann de hoogste gewone wetgever. De wetgevende rechtstoepasser met een 
opp het volgen van regels gerichte normativistische houding vindt maar wei-
nigg voorafgaande regels waaraan hij zich kan oriënteren en die hij kan 
gebruikenn bij de anticiperende legaliteitstoets van het eigen voorgenomen 
handelen.. Omdat heden ten dage ook voor de rechterlijke voortzetting van 
hett rechtvormingsproces op vele punten slechts zwak determinerend recht 
bestaat,, zegt men wel dat rechters gedwongen zijn tot activisme. Wanneer 
menn ze op deze wijze met elkaar in verband brengt, vormen 'normativisme' 
enn 'activisme' geen tegenstelling. Meer nog: omdat het determinerende recht 
slechtss het kader voor verdere rechtsvorming verschaft, en nooit alle details 
vann de rechterlijke beslissingen kan bereiken, is een positieve rechtsorde 
zonderr enig rechterlijk activisme van deze aard niet denkbaar. Dit activisme 
vultt het normativisme aan. 

Menn stelt normativisme en activisme echter ook wel tegenover elkaar als 
tweee concurrerende attitudes: normativistische rechtsvormers volgen de door 
eerderee rechtsvormers gestelde normen, activistische niet. Vooral rechters 
hebbenn binnen een positieve rechtsorde de praktische mogelijkheid om deze 
activistischee houding tegenover het bestaande recht aan te nemen zonder het 
risicoo te lopen door andere rechtsorganen te worden gecorrigeerd. Zij zijn 
immerss bij uitstek aangewezen om de finale rechtens relevante beslissingen 
tee nemen, zowel over de legaliteit van het gedrag van rechtssubjecten als 
overr de legaliteit van het rechtsvormende handelen van andere rechtsorganen 
enn dat van henzelf. Zij kunnen zich als een koning Midas onttrekken aan de 
criteriaa voor de legaliteitsoordelen die zijn vervat in toepasselijke rechtsnor-
menn van eerdere rechtsvormers. Alles wat zij 'aanraken' wordt recht. 

Err zijn verschillende manieren waarop rechtsvormers zich aan vooraf-
gaandd determinerend recht kunnen onttrekken. Steeds komt het erop neer 
datt het rechtsorgaan zelfstandig zijn eigen rechtsvormende bevoegdheid 
bepaalt,, los van voorafgaande rechtsnormen die zijn normatieve handelings-
vrijheidd inperken. Hierboven is besproken dat rechtsorganen door bepaalde 
interpretatievee houdingen ten opzichte van de door hen 'toegepaste' gel-
dingsinhoudd van rechtsregels of door de toekenning van variërend gewicht 
aann de toe te passen regels zich (in zekere mate) kunnen losmaken van de 
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normerendee handelingen van de eerdere rechtsvormers.29 Soms geeft een 
rechterr meer rechtstreeks blijk van een activistische houding. Franken ver-
teltt als persoonlijke anecdote, dat hij als jong rechterlijk ambtenaar in oplei-
dingg eens een vonnis heeft geconcipieerd dat als dictum een onbevoegd-
heidsverklaringg inhield. 'De rechter voor wie ik werkte verwierp mijn keu-
rigg op de wet gebaseerde argumenten. Hij zei mij: "Niet de wet bepaalt of 
ikk bevoegd ben, dat maak ik zelf uit.'"30 

Eenn relatief recent voorbeeld van dergelijk rechterlijk activisme leveren 
dee veelbesproken uitspraken op van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raadd van State over het zogenaamde zelfstandige schadebesluit.31 Volgens 
Vann Buuren heeft door de bestuursrechtelijke jurisprudentie over het zelf-
standigg schadebesluit een grenscorrectie plaatsgevonden tussen bestuursrecht 
enn privaatrecht: iemand die schade lijdt als gevolg van een al dan niet recht-
matigg bestuursbesluit hoeft geen civiele procedure meer te voeren om een 
veroordelingg tot schadevergoeding te krijgen.32 De vraag of de uitspraken 
vann de bestuursrechter waardoor deze grenscorrectie totstandkwam, rechts-
statelijkk verantwoord zijn, vormde de inzet van een debat tussen Kortmann 
enn Drupsteen.33 

Dee Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde dat een schriftelijke beslissing 
vann een bestuursorgaan op een verzoek om vergoeding van schade als zoda-
nigg een publiekrechtelijke rechtshandeling is, en dus een besluit is dat bin-
nenn haar competentie ligt. Kortmann uit de kritiek dat de Afdeling voor dit 
oordeell  over de eigen bevoegdheid geen rechtstreeks beroep kan doen op de 
wet.. Dit, terwijl het grondwettelijk stelsel van bevoegdheidstoekennïng aan 
dee onderscheiden rechterlijke colleges erop neerkomt dat de bevoegdheid 
omm te beslissen over geschillen uit burgerlijke rechtsbetrekkingen toekomt 
aann de (gewone) rechterlijke macht, en 'dat de wetgever zal moeten beslis-
senn welke geschillen niet uit burgerlijke rechtsbetrekkingen zijn ontstaan, 
will  een niet tot de rechterlijke macht behorend gerecht bevoegd kunnen zijn. 
[...]]  Artikel 8:73 [Algemene wet bestuursrecht] maakt de administratieve 
rechterr uitdrukkelijk slechts bevoegd zich over schadevergoeding uit te 
spreken,, als een beroep tegen een besluit gegrond is verklaard.' 

299 Zie dit hoofdstuk onder B. Dat de aandacht daarbij vooral uitging naar de attitude van 
rechters,, was slechts ingegeven door de omstandigheid dat in het debat over de binding aan 
hett recht gewoonlijk de rechter centraal wordt gesteld. 
300 Franken 1997, p. 14. 

311 ABRS 29 november 1996, AB 1997, 66; ABRS 18 februari 1997, AB 1997, 143; ABRS 6 
meii  1997, AB 1997, 229. Zie hoofdstuk 21 onder B voor een ouder voorbeeld: het Meeren-
berg-arrestt van de Hoge Raad uit 1879. 
322 Van Buuren 1997, p. 759v. 

333 Kortmann 1997a en 1977b, Drupsteen 1997. 
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Dezee analyse wordt door Drupsteen niet bestreden. De Afdeling baseert 
zijnn bevoegdheid niet op de wet, maar 'op twee rechtsbeginselen, namelijk 
hett beginsel dat degene die aan hem toerekenbare schade toebrengt, deze 
moett vergoeden en het beginsel van de égalité devant les charges publiques.' 

Voorr Kortmann is dit juist het punt van kritiek op de bestuursrechter: 
'Bevoegdhedenn doen steunen op rechtsbeginselen is potentieel even "gevaar-
lijk ""  voor de rechtsstaat als taakstelling beschouwen als bevoegdheidsgrond-
slag.. De rechtspraak is dan ook - terecht - niet geneigd tot het laatste.' 

Drupsteenn reageert 'lichtvoetig': 'Wij hebben in Nederland een aardige 
Grondwet,, misschien wel de aardigste ter wereld. Echt nodig is hij, geloof 
ik,, niet.' Hij zegt: 'Bijzonder is natuurlijk dat een bevoegdheid wordt geba-
seerdd op twee beginselen. Dat kan niet, maar het aardige van het Nederland-
see bestuursrecht is dat het toch gebeurt. Houdt dat nu verwerpelijke vinding-
rijkheidd in? [...] De erkenning [van de bevoegdheid] levert [...] geen gevaar 
voorr de rechtsstaat op. Eerder is het omgekeerde het geval. Het in dit geval 
vasthoudenn aan een geschreven wettelijke grondslag voor een schadebesluit 
zouu een ontkenning betekenen van een bestuursrechtelijke rechtsontwikke-
ling,, waarin vanuit op billijkheids- en efficiency-overwegingen gebaseerde 
voorkomendheidd in schrijnende gevallen de overtuiging is ontstaan dat on-
evenredigee schade als gevolg van overheidsoptreden in het algemeen in 
beginsell  voor vergoeding in aanmerking moet komen. Uit de bestuurswerke-
lijkheidd is een volwaardig publiekrechtelijk schadevergoedingsrecht ont-
staan.' ' 

Kortmannn repliceert: 'Drupsteen acht de recente jurisprudentie inzake het 
zelfstandigg schadebesluit kennelijk een strategische keuze van de rechter. 
Datt is, zij het in een andere terminologie, juist een van mijn bezwaren.' De 
grondwetgeverr heeft volgens Kortmann bepaald dat zo'n keuze in beginsel 
aann de wetgever toekomt, en: 'De rechter dient zich, noodgevallen daargela-
ten,, maar daarvan is in casu geen sprake, tot interpretatie te beperken.' Hij 
besluit:: '[I] k liet mij niet uit over het door de Afdeling bestuursrechtspraak 
bereiktee resultaat. Het ging en gaat mij om de weg daartoe. Deze acht ik 
kronkeligg en gevaarlijk.' 

Kortmannn verdedigt in dit debat het rechtsstatelijke belang van normati-
vistischee rechtsvorming in overeenstemming met de beperkingen van het 
bestaandee positieve recht. Drupsteen verdedigt daarentegen het activisme 
vann de bestuursrechter. Zijn opmerking dat uit de bestuursrechtelijke werke-
lijkheidd een volwaardig publiekrechtelijk schadevergoedingsrecht is ontstaan, 
betekentt kelseniaans gezien dat hij aanneemt dat de Afdeling bestuursrecht-
spraakk als 'historisch eerste rechter' is opgetreden bij een transformatie van 
machtt in recht. Drupsteen juicht dit toe. De wenselijkheid van de rechterlij-
kee beslissingen is voor hem voldoende om ze het tegendeel van een gevaar 
voorr de rechtsstaat te noemen. Hij gebruikt zodoende een rechtsstaatscon-
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ceptiee die in het begin van deze studie is verworpen: de rechtsstaat als een 
goedee staat, gelet op de behoeften van de samenleving.34 

Dee activistische rechter volgt het door eerdere rechtsvormers gestelde 
rechtt niet, maar hij concurreert met die eerdere rechtsvormers. Een beslis-
sendd voordeel in die concurrentieslag is, dat het recht hem op vele plaatsen 
dee functie van koning Midas toekent, zodat hem uiteindelijk het definitieve 
oordeell  toekomt. Wat is het dat de rechter bindt, zo vroeg Barendrecht.35 

Gelett op de in het recht zelf geregelde positie van rechter-koning Midas, 
moett het antwoord thans in elk geval ook luiden: niets bindt de rechter als 
hijj  dat niet zelf wil.36 

Dee normativistische rechter-koning Midas, niet de activistische, levert een 
actievee bijdrage aan de rechtsstatelijke legitimiteit van de rechtspraktijk. De 
activistischee rechter draagt slechts bij aan de rechtsstatelijkheid van de 
rechtspraktijkk voorzover zijn optreden uiterlijk overeenstemt met het be-
staandee recht. 

D.. Het controlerende laatste woord 

Hett determinerende recht moet volgens Neumanns rechts staatse isen voorzie-
ningenn bevatten om de fouten te herstellen die begaan kunnen worden in het 
rechtsvormingsproces.. Dit betreft ook de fouten die gemaakt kunnen worden 
inn de rechtstoepassende evaluatie die uitmondt in legaliteitsoordelen. Zolang 
err nog een correctie mogelijk is, is het constitutieve koning Midas-effect 
vann de bevoegde evaluatieve oordelen nog slechts voorlopig. 

Hett recht dat de voorzieningen biedt om fouten te herstellen, kan niet 
garanderenn en garandeert ook niet dat de legaliteitsoordelen die in laatste 
instantiee totstandkomen, juist zijn. Het is denkbaar dat een juist eerder 
(lager)) oordeel wordt vernietigd en vervangen door een onjuist later (hoger) 
oordeel.. De rechtstoepasser die is aangewezen om het eerder totstandgeko-
menn legaliteitsoordeel te controleren, heeft de bevoegdheid om rechtens 
bindendd te beslissen of het eerdere oordeel al dan niet rechtens juist is. Ook 
dann treedt in het recht het koning Midas-effect op. De externe, objectieve 
juistheidd of onjuistheid van het laatste evaluatieve oordeel waarin de rechts-
ordee voorziet, is niet beslissend voor de rechtsgeldigheid ervan. Het contro-

344 Zie hoofdstuk 1 onder B. 
355 Zie hoofdstuk 3 onder D. 

366 Vertaald in Neumanns terminologie: de rechtssfeer van het politieke recht is niet uit het 
positievee recht weg te denken; in Kelsens terminologie: hoeveel beperkende voorwaarden het 
voorafgaandee recht ook bevat, deze toegevoegde rechtsinhoud kan het fundamenteel dynami-
sche,, met de inhoudsloze grondnorm verbonden karakter van de positieve rechtsorde niet 
doorbreken. . 
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lerendee legaliteitsoordeel is constitutief voor de rechtmatigheid of onrecht-
matigheidd van het gecontroleerde legaliteitsoordeel. 

Rechterlijkee controle wordt zoals gezegd vaak, en niet ten onrechte, 
beschouwdd als een rechtsstatelijke voorziening bij uitstek. De kanttekening 
iss echter op z'n plaats dat deze controle rechtsstatelijk slechts relevant is, als 
dee juistheid van de door andere rechtsvormers gegeven legaliteitsoordelen 
getoetstt wordt met behulp van maatstaven die ontleend zijn aan het bestaan-
dee recht. Ook rechters die in een latere instantie een controlerende taak 
hebben,, kunnen zich onttrekken aan eerder totstandgekomen determinerend 
recht.. En wanneer dat eerdere recht niet, of maar in beperkte mate determi-
neert,, zijn zulke maatstaven niet of nauwelijks te vinden. Waar in eerste 
instantiee geen binding aan determinerend recht is, draagt controle op de 
eerderee beslissing niet bij aan de rechtsstatelijke legitimiteit van de rechts-
praktijk.. In dat geval leidt de positiefrechtelijke inrichting van wat 'controle' 
wordtt genoemd ertoe dat de rechtens ongebonden voorkeuren van juridische 
gezagsdragersgezagsdragers concurreren. Daarbij worden enkelen van hen aangewezen als 
44 opper koning', met de bevoegdheid het allerlaatste woord te spreken. 


