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Eerste deel:

Verkenningen van de terugwerkende kracht

Hoofdstuk I:

De terugwerkende kracht van rechtspraak: de

praktijk
1. Hondenrecht

Meneer Voorwinde moet zich gevoeld hebben als zijn hond Zorba. De
cynische woorden van Jeremy Bentham zal hij zeker hebben kunnen

onderschrijven:

It is the judges... that make the common law. Do you know how they
make itl Just as a man makes laws for his dog. When your dog does
anything you want to break him of, you wait till he does it, and then beat
him for it. This is the way you make laws for your dog: and this is the way
judges make law for you and me. '

Of Voorwinde zelf, net als de rechter, de ' dog law' methode toepaste om
over te brengen wat wet en niet toelaatbaar is, is niet duidelijk geworden. Feit
is wet dat zijn hond Zorba op 5 december 1977 een ell}arig meisje diep in haar
linkerwang beet, waardoor een ernstig en ontsierend litteken ontstond. Van
het litteken dat ruim 8 cm lang was en blijvend van aard, ondervond het
slachtoffer gedurende een tiental jaren veel frsieke en psychische
ongemakken. Vooral in haar puberteitsjaren leidde de ontsiering tot een
-

ernstig minderwaardigheidscomplex.
De ongelukkige gebeurtenis werd onverwijld bij de betreffende verzekeraar
gemeld. Daarna vernam Voorwinde lange tijd niets meer over het voorval,
noch van de zijde van het meisje noch van de verzekeraar. Meer dan tien jaar
later, naar eigen zeggen gedeeltelijk over haar minderwaardigheidscomplex
heengegroeid, stelde het meisje, inmiddels Mevrouw Bakker, ineens een
vordering tot smartengeld in bij de Rechtbank Dordrecht. 2
Vanwaar die plotselinge actie? Wat was er in de tussentijd gebeurd
waardoor Mevrouw Bakker besloot alsnog een vordering in te stellen2 De
schade was niet erger geworden; over haar minderwaardigheidscomplex was zij
juist gedeeltelijk heengegroeid. De beslissende factor was zonder twijfel dat de
rechtspraak van de Hoge Raad zich onderwijl gewijzigd had. Ten tijde van het

voorval, in 1977, werd in de jurisprudentie de opvatting gehuldigd dat art.
1404 BW ( oud) een schuld- aansprakelijkheid behelst en slechts een wettelijk
vermoeden van schuld aan de zijde van de eigenaar of van degene die zich van

1

2

J. Bentham, The Works ofJeremy Bentham, Vol. V, New York 1962, p. 235.
Rb Dordrecht 3 1 januari 1990, NJ 1990, 535 ( Zorba). Krachiens art. 2004 BW ( oud) gold

indertijd een verjaringstermijn van 30 jaar

Algemeen deel van het rechterlijk overgangsrecht
een dier bedient,

in het leven roept. 3 Als bekend, ging de Hoge Raad op
spectaculaire wijze om in het Stierkalf- arresd, overwegende dat een eigenaar
of gebruiker zich niet aan aansprakelijkheid kan ontrekken door te bewijzen
dat hij niet is tekortgeschoten in de vereiste zorg en waakzaamheid ten aanzien
van het dier. In elk geval sinds het Stierkalf- arrest geldt in het Nederlandse
recht derhalve een risico- aansprakelijkheid voor dieren.

Maar dat was recht in 1980. In 1977 wist men niet beter dan dat blijkens
bestendige jurisprudentie van de Hoge Raad de eigenaar of gebruiker alleen
voldoende ' zorg en waakzaamheid' jegens zijn viervoeter moest betrachten.
Naar welke opvatting van het recht moest het geval van Zorba worden
beoordeeldl De Rechtbank Dordrecht overwoog:

De omstandigheid dat het voorval zich in 1977, alzo voor genoemde
beslissing van de HR, heeft voorgedaan is in dit verband niet beslissend
aangezien het hier rechtersrecht betreft en geen wetgeving. De HR heeft
zich niet uitgelaten over de werking van zijn beslissing zodat de
onrechtmatigheid van de handeling moet worden beoordeeld aan de hand
van het thans geldende recht ( rov. 5) .

Dit leidde ertoe dat ook deze zaak werd beslecht op basis van een risicoaansprakelijkheid voor dieren en de vordering werd toegewezen.
Uit het vonnis spreekt een visie op rechtspraak die ervan uitgaat dat
'
rechtspraak terugwerkende kracht' heeft: een geschil dat bij de rechter
voorligt, wordt beoordeeld naar de stand van het recht zoals dat op dat
moment of vanaf dat moment door de rechter wordt gezien. Het vonnis past
in 1990 een nieuw opgekomen rechtsregel toe op een feitencomplex dat
anterieur ( 1977) is aan de verkondiging van de nieuwe regel ( 1980) . Dit
betekent dat het Stierkalf- arrest tien jaar na het wijzen ervan een
terugwerkende kracht krijgt van in casu drie jaar. Niet van belang is dat de
nieuwe rechtspraak nog niet bestond ten tijde van de feitelijkheden waarop
het geschil betrekking heeft en partijen haar derhalve niet kenden noch
k6nden kennen. Rechtersrecht komt tot de justiciabele ex post facto: partijen
krijgen pas achteraf te horen wat ze goed of fout gedaan hebben.
De terugwerkende kracht wordt door de Rechtbank als inherent aan
rechtersrecht gezien. Desalnietternin suggereert de Rechtbank dat beperking
van de terugwerkende kracht niet ondenkbaar is, maar dan had de Hoge Raad
daarin zelf moeten voorzien. Met andere woorden: de Rechtbank gaat er
kennelijk vanuit dat rechtspraak in de regel terugwerkt, maar dat
'

Vanaf HR

15

oktober 1915, NJ 1915, 1071 tot voor her laatst HR 1 juli 1977, NJ 1978, 73

m. nt. GJS (Van Doom/ Van Blokland) .

4

4

HR 7 maart 1980, NJ 1980, 353 m. nt. GJS
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uitzonderingen mogelijk zijn. Onduidelijk blijft of die uitzondering dan is: ( 1)
alleen het hoogste rechtscollege kan de terugwerkende kracht beperken of ( 2)
alleen het rechtscollege dat de nieuwe uitspraak deed, kan de temporele
werking reguleren ( in die uitspraak zelf of in een latere uitspraak) of ( 3)
alleen in de uitspraak zelf kan de werking worden gelimiteerd en niet alsnog op
een later moment.

Rond diezelfde tijd, in 1976, werd een jongetje van zeven jaar, Virgilius
Berkhof, aangereden. Virgilius werd, toen hij vanachter een half in de
linkerberm geparkeerde auto plotseling de weg overstak, geschept door Swart
die een personenauto bestuurde. Als gevolg van het ongeval liep het
slachtoffer emstig blijvend letsel op.
In 1998-dat is maar liefst 22 jaar na dato--had de Hoge Raad over het
ongeval te beslissen. Aangenomen mag worden dat naar de stand van het
recht in 1976 de aanrijding niet-f slechts in beperkte mate-tot
aansprakelijkheid van Swart zou hebben geleid. Immers, de plotselinge
oversteek van Virgilius was, zoals het Hof vaststelde, de voomaamste oorzaak
van het ongeval. In 1976 had een verweer van eigen schuld, waarvan bij
Virgilius in belangrijke mate sprake was, en wellicht zelfs een overmachtverweer, wel enige kans van slagen. Het verhaal van Virgilius herinnert ons
eraan dat de jurisprudentie een lange zwerftocht heeft gemaakt naar de
huidige, zogenaamde ' 100%- regel', een zwerftocht die in 1976 nog niet was
begonnen.

Binnen twee jaar na het ongeval zal de advocaat van Virgilius of die van
zijn ziektekostenverzekeraar bekend zijn geweest met het arrest Ebele Dillema5
van 1978, dat het verweer van eigen schuld ecarteerde in geval van
aanrijdingen van motorvoertuigen met kinderen. Het arrest had echter alleen
betrekking op ' zeer jeugdige kinderen', waarvan Ebele Dillema met zijn vier
jaren er 66n was. Lange tijd is het aan serieuze twijfel onderhevig geweest of
een leeftijd van zeven jaar eveneens tot de categorie ' zeer jeugdige kinderen'
6
moest worden gerekend. Eerst na tien jaren zou het overmacht- verweer voor
'

HR 30 juni 1978, NJ 1978, 685 m. nt. GJS (Ebele Dillema)
Zeker tegen de achtergrond dat tot in de jaren ' 70 geenszins duidelijk was dat kinderen van
zeven jaar niet zelf aansprakelijk konden zijn voor door hen gepleegde onrechtmatige daden. Zie
Onrechtmatige Daad I, nr. 247 (Jansen) . Het lag nier voor de hand dat zij w61 jegens derden
6

aansprakelijk konden zijn, maar geen eigen schuld konden hebben.
Overigens had de Hoge Raad de betekenis van de frase ' zeer jeugdig' uit Ebele Ddlema zelf ook
lange tijd niet in de vingers. In 1983 ( HR 4 januari 1983, NJ 1983, 527 m. nt. EAAL) spreekt de
Hoge Raad ten aanzien van kinderen van drie jaar over ' zeer jeugdige kinderen' ( in een geheel ander
verband: het betrof een voogdijvoorziening) . Maar nog in 1995 noemt hij een zesjarige en zelfs een
vii fiarige nog alleen ' jeugdig' (HR 2 juni 1995, NJ 1997, 702 (Van Keulen/ Trias) ( rov. 3.5) resp
701 ( Zwolsche Algemeene Schadeverzekering/ Stichting Regionaal Ziekenfonds Midden Nederland)
kinderen
( rov. 3.7). Andere gepubliceerde uitspraken bieden eenzelfde beeld. De CRvB noemde
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een kind van acht jaar worden uitgehold7 en pas in 1990, in het arrest Ingrid
Kolkman8 zou een kind van acht jaar als ' zeer jeugdig' worden aangeduid
waardoor de toepassing van de Ebele Dillema- regel voor ' zeer jeugdige
kinderen' op achtjarigen duidelijk zou worden. 9 Voorlopig sluitstuk van die
to
ontwikkeling zou het arrest Marbeth van Uitregt van 1991 worden, waarin
ook het verweer van overmacht, gelegen in gedragingen van het kind, voor
alle kinderen beneden de 14 jaar geheel werd ingetrokken.
Direct nadat deze geschiedenis zijn beloop had gehad, was Virgilius,
inmiddels Meneer Berkhof, eindelijk ' claimbereid'. Spoedig hierna volgde
aansprakelijkstelling van de automobilist in 1992 en een vordering tot
schadevergoeding bij de rechtbank in 1993.
Inmiddels 17 jaar later troffen Berkhof en Swart een geheel andere situatie
aan. Swart betoogde daarom onder meer-niet geheel ten onrechte-dat het
verkeersaansprakelijkheidsrecht sedert de aanrijding zozeer was gewijzigd dat
hij hierdoor inmiddels in een wezenlijk slechtere materieelrechtelijke positie
verkeerde. Onder deze omstandigheden zou het alsnog instellen van een
vordering na 17 jaar misbruik van bevoegdheid opleveren. 11 Hiermee zou op
z' n minst rekening moeten worden gehouden
in het kader van de
billijkheidscorrectie van art. 6:101 lid 1 BW. 12 Het aldus verwoorde middel
werd door de Hoge Raad verworpen. Hij overwoog:

van Iwee jaar ' kleine, zeer jeugdige kinderen' ( 22 maart 1983, AB 1983, 309) en de President van
de Rb Haarlem vond zes maanden ' zeer jeugdig' ( Pres. Rb 22 oktober 1981, KG 1982, 13). Twee
kinderen van zeven resp. elf jaar golden daarentegen als 'jeugdig' voor de RvB Arnhem ( 15
november 1985, SV 1986, 36); en in een KB van 29 november 1979 (AB 1980, 177) wordt
gesproken van ' nog jeugdige kinderen' t. a. v. twee kinderen van
Zie
resp. negen en twaalf jaar oud.

ook T. Hartlief, Rechterlijk overgangsrecht, verkeersaansprakelijkheid, eigen schuld, AdV 1999,
p. 25, T. Hartlief en R-J. Tjines, Kroniek van het vermogensrecht, NJB 1999, p. 430 en O. A.
Haazen, Terugwerkende kracht in bewegingi, WPNR 6337 ( 1998), p. 748- 749.
1
HR 23 mei 1986, NJ 1987, 482 m. nt. CJHB ( Frank Holsteijn).

8
9

HR 1 juni 1990, NJ 1991, 720 m. nt. CJHB (Ingrid Kolkman).
Ware her niet dat toen meteen de regel werd afgekondigd dat alle kinderen beneden de 14 jaar

tegen het eigen schuld- verweer gevrijwaard zouden zijn.
10

HR 31 mei 1991, NJ 1991. 721 m. nt. CJHB (Marbeth van Uitregt). De Hoge Raad
onderkent dat tot op dat moment het overmacht- verweer nog voorhanden is. ' 1 TI eneinde tot een
sluitende, aan voormelde rechtsontwikkeling beantwoordende bescherming te komen', verlaat hij
echter expliciet zijn eerdere opvatting (rov. 3.4) en oordeelt dat moet worden aanvaard dat fouten
van kinderen beneden de veertien jaar die tot de aanrijding hebben bijgedragen voor de bestuurder
geen overmacht opleveren.
"
Zie over positieverslechtering en rechtsverwerking W. L Valk, Rechtsverwerking in drievoud,
diss. RUL, Deventer 1993, p. 141 e. v. Vgl. HR 14 oktober 1994, NJ 1995, 720 m. nt. MS, 29
november 1996, NJ 1997, 153 ( Derksen/ Hoffmans) en 30 mei 1997, NJ 1997, 544 (Beelen/ ACN
en Joldersma). Allen stellen zwaardere eisen.
12
Dit betoog vindt genade bij de Rechtbank, maar niet bij het Hof. Her Hof constateert 'enig
verwij[' bij Swart, zodat de volle aansprakelijkheid vanzelf moet volgen.
6
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Het middel miskent dat de Hoge Raad reeds in zijn arrest van 30 juni
1978, NJ 1978, 685 [Ebele Dillema, OAH], welk arrest betrekking had op
een ongeval in 1970, heeft geoordeeld dat, indien een zeer jeugdig kind
wordt aangereden door een autobestuurder, die door onvoorzichtig rijden
schuld aan de aanrijding heeft, het onbillijk is de schade van het kind
geheel of gedeeltelijk ten laste van het kind te laten ( rov. 3. 3) . 13 ( Mijn

cursivering. )

Ook dit arrest gaat uit van de terugwerkende kracht van rechtspraak. De
terugwerking van het arrest Ebele Dillema ( 1978) op Virgilius ( 1976) beslaat
in dit geval slechts twee jaar, maar belangrijker is dat door het arrest Virgilius
Berkhof een terugwerkende kracht van 14 jaar wordt verleend aan het arrest
Ingrid Kolkman, voorzover dit arrest een interpretatie gaf aan het arrest Marcel
14
'
Woestenburg
( geen eigen schuld voor kinderen'), waardoor het arrest
Marcel Woestenburg een interpretatie bleek te zijn van de Ebele Dillema- regel
( geen eigen schuld voor ' zeer jeugdige kinderen'), zodat de Ebele Dillemaregel ook reeds in 1976 voor zevenjarigen moet worden geacht te hebben
15
gegolden.
Het arrest Virgilius Berkhof is opmerkelijk om twee redenen. De Hoge
Raad beroept zich op Ebele Dillema, alsof het allemaal al eens eerder was
beslist. Dat is een wonderlijke redenering. Het ging in Ebele Dillema immers
niet om een door het kind zelf ingestelde vordering tot schadevergoeding,
maar om een regresvordering van de verzekeraar. Blijkens de op
regresvorderingen betrekking hebbende jurisprudentie16 geeft Ebele Dillema in
elk geval sinds 1995 niet langer het Nederlandse recht weer: juist in Ebele
Dillema- achtige gevallen ( regresvorderingen) geldt de ecartering van de eigen
schuld en van het overmachtsverweer niet.
Het meest opmerkelijke van het arrest schuilt evenwel in de overweging
'
welk arrest betrekking had op een ongeval in 1970'. Men kan zich afvragen
waarom het tijdstip van dit ongeval relevant is. Indien regel is dat rechtspraak
onbeperkt terugwerkt, zou het er in het geheel niet moeten toedoen of de
feiten van het te beslissen geval vddr of na de afkondiging van de nieuwe regel
liggen 17 noch of deze feiten v66r of na het tijdstip van de feiten van het
precedent liggen. De Hoge Raad wekt nu de suggestie dat, ofschoon het
HR 9 oktober 1998, NJ 1998. 895 (Virgilius Bert:hof) .
HR 20 februari 1987. NJ 1987, NJ 1987, 483 m. nt. CJHB.
IS
Dan nog is er een leeftijdsverschil tussen Marcel Woestenburg en Virgilius Berkhof van 66n jaar,
maar dat zal ook destijds niet als relevant beschouwd zijn
16
HR 5 december 1997, NJ 1998, 400 (Terminus/ ZAO), 2 juni 1995, NJ 1997, 700- 702
CJHB.
nt.
m.
7
I. t. t. het systeem van de Overgangswet, waarin het tijdstip van de feiten t. 0. V. het moment
van inwerkingtreding over het algemeen van cruciaal belang is. Zie bijv. artt. 68a- 69, 173 Ow.
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arrest Ebele Dillema eerst na het ongeval van Berkhof werd gewezen, de
uitsluiting van het eigen schuld- verweer reeds op het ongeval moet worden
toegepast ( met andere woorden: terugwerkt), omdat dit ongeval nog na het
ongeval van Ebele Dillema plaatsvond en de nieuwe regel op Ebele ook reeds
was toegepast. Om redenen van gelijke behandeling gaat het dan niet aan, zo
kan men veronderstellen, dat de automobilist van 1970 het eigen schuld.
18
verweer niet meer heeft en de automobilist van zes jaar later weer wel.

Maar als de anterioriteit van de feiten van Ebele Dillema aan die van
Virgilius Berkhof de reden is voor de terugwerking van het arrest Ebele Dillema
jegens Virgilius Berkhof, dan lijkt het erop dat de redenering die uitgaat van
een algemene, ongeclausuleerde regel van onbeperkte terugwerkende kracht
waarin het tijdstip der feiten irrelevant zou zijn, niet gevolgd wordt. Immers,
als rechtspraak toch onbeperkt terugwerkt, waarom zou die anterioriteit hier
dan als argument gebruikt worden? Thans wordt de suggestie gewekt dat het
wellicht anders zou hebben uitgepakt, indien de feiten van het geval Berkhof
niet posterieur, maar anterieur zouden zijn geweest aan de feiten van Ebele
.
Dillema ( de aanrijding in 1970)
Mag men inderdaad aldus redeneren dat de onbeperkte terugwerkende
kracht niet langer het uitgangspunt van de Hoge Raad is en dat voortaan acht
moet worden geslagen op de chronologie van de feiten En zo ja, geldt dan in
het algemeen een nieuw uitgangspunt voor de temporele werking, luidende
aldus dat het later te berechten geval niet onder de nieuwe regel van het
precedent valt, indien de feiten van het later te berechten geval nog vddr die
van het precedent liggen2

Met deze voorbeelden zij kort geschetst wat het betekent als gezegd wordt
dat rechtspraak terugwerkende kracht heeft en wat zoal de praktische vragen
zijn die men zich kan stellen aangaancle de terugwerkende kracht van
rechtspraak. De beide uitspraken geven aanleiding tot een aantal observaties.
Ten eerste gaan beide uitspraken uit van de terugwerkende kracht van
rechtspraak en liggen beide op het terrein van het aansprakelijkheidsrecht.
Beide kunnen zo worden gelezen dat die terugwerkende kracht niet absoluut,
19

onbeperkt en zonder uitzondering is.
Maar er is ook een verschil, waarvan men op het eerste gezicht zou
kunnen menen dat het van belang is. Het Stierkalf- arrest waarop het Zorbavonnis betrekking had, was een uitspraak die in 66n keer een scherpe
kentering teweegbracht. Weliswaar bracht ook het arrest Ebele Dillema,
waarop het arrest Virgilius Berkhof betrekking had, een duidelijke ver14

Over deze argumentatie uitgebreid Hoofdstuk X, §§ 4 en 9.
Overigens worden de e#ecten van zelfs de onbeperkte terugwerking enigszins getemperd door de
verjaring, zie art. 3:310 BW. Dit doet evenwel nauwelijks af aan het probleem.
19
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nieuwing, maar het arrest maakt deel uit van een langzame ontwikkeling
gespreid over 15 jaar, waarbij de Hoge Raad stap- voor- stap zijn jurisprudentie
uitbreidde en uiteindelijk tot de vastomlijnde 100%. regel kwam.
In gevallen van een duidelijke breuk met eerdere rechtspraak treedt de
kwestie van de temporele werking van rechtspraak opvallender naar voren.

Maar het zou onterecht zijn te denken dat een geleidelijkere
rechtsontwikkeling de kwestie van de temporele werking kan omzeilen. Er
wordt nogal eens gesuggereerd dat incrementele rechtsvorming veel meer aan
overwegingen van rechtszekerheid tegemoet komt dan plotseling omgaan.
Dikwijls zal dit juist zijn. Maar ook wanneer de jurisprudentie zich
behoedzaam, stap- voor- stap ontwikkelt, blijven overgangsrechtelijke problemen bestaan, zeker wanneer de verjaringstermijnen lang zijn of de
betreffende rechtsverhouding een langdurige is. 20 De terugwerkende kracht is
niet alleen een issue, indien een nieuwe regel wordt gesteld van het kaliber
Lindenbaum/Cohen. Zoals het geval van Virgilius Berkhof aantoont, maakt
het, juist d itir de terugwerkende kracht, voor de ingrijpendheid van de
koerswijziging tussen begin- en eindpunt van de ontwikkeling soms weinig uit

of de koerswijziging stapsgewijs of schoksgewijs

is

verlopen. Ook met kleine

stapjes kan men grote afstanden overbruggen.
Ten tweede brengt het geval van Virgaus Berkhof aan het licht dat de
eenvoudige formulering van een rechtsnorm die ogenschijnlijk als zodanig een
tijd lang ongewijzigd blijft voortbestaan ( zoals in de visie van de Hoge Raad de
Ebele Dillema- regel voor zeer jeugdigen) nog niet betekent dat in de tussentijd
het recht ongewijzigd is gebleven. Als de formulering van de rechtsnorm
dezelfde blijft, maar de invulling van onderdelen van die norm ( zoals het
element ' zeer jeugdigen') verandert, is sprake van differentiering, uitbreiding
21
of inperking van de norm -wijzigingen van de norm die eveneens stuk voor
stuk met terugwerkende kracht worden doorgevoerd. 22 Ook hier geldt dat het
niet uitmaakt of die wijziging abrupt is en opvalt of niet.
Bovendien is van belang erop te wijzen dat beide gevallen van
terugwerkende kracht het gevolg zijn van wijziging van de rechtspraak in een
andere zaak. Het probleem van de temporele werking van rechtspraak heeft
niet alleen betrekking op de toepassing van een nieuwe opvatting van de

20

Bijv. i. g. v. duurovereenkomsten, zoals ( in beginsel) het huwelijk. Zie in dir verband de
arresten Chelouche/Van Leer en Sabah hierna, § 3
21 Vg|. J. Spier, De uitdijende reikwijdte van de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad,
preadvies NJV, HNJV 1996- I, p. 268 : niet de etikettering, maar de veranderende wijze waarop
aan de maatschappelijke zorgvuldigheid gestalte wordt gegeven, is waarop het aankomt. Zie i. h. b.
art. 1401 BW ( oud) tussen 1838 en 1992 is in de wettelijke formulering geen wijziging aangebracht.
Maar men kan toch moeilijk beweren dat dus het onrech[matige daadsrecht van 1838 herzelfde was
als dat van 1991.
22
Zie nader Hoofdstuk IV, § 6.
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opvatting voor het eerst
formuleert. Zeker wanneer het om jurisprudentie van de Hoge Raad gaat,
heeft het vertolken van een nieuwe opvatting een veel groter bereik dan
alleen het onderhavige geschil. Het probleem zit veeleer in de terugwerkende

rechter in de specifieke zaak waarin hij

deze

kracht die zich uitstrekt over andere, soortgelijke gevallen ( de zogenaamde
erga omnes- werking),

dat

wil

zeggen

dat

de

nieuwe,

in

de

rechtspraak

geformuleerde regel werking toekomt ten opzichte van andere, aan de
uitspraak anterieure, feiten buiten het onderhavige geschil. 23 Dit verleent
bijzondere relevantie aan de vraag of alleen in die zaak die aanleiding gaf tot
wijziging van de rechtspraak de temporele werking kan worden beperkt of dat
zulks nog in een later geschil kan geschieden, bijvoorbeeld nadat een beter
inzicht is gekregen in de precieze praktische consequenties van de nieuwe
rechtspraak.
Zoals de zaken er nu voorstaan24, lijkt duidelijk dat terugwerkende kracht
de hoofdregel is. Maar is de hoofdregel nog een onbeperkte terugwerkende

kracht of is dit uitgangspunt inmiddels verlatenZ Of is het zo dat elke

beperking van de terugwerkende kracht slechts als een uitzondering op de
regel moet worden gezien2 Wat voor soort uitzonderingen zouden dat dan zijn
en in welke gevallen is er zodanige reden voor beperking van de
terugwerkende kracht dat een partij gezegd kan worden recht te hebben op
toepassing van die uitzonderingZ
Is wellicht tussen 1990 en 1998 een begin gemaakt met de ontwikkeling
'
van een nieuw leerstuk van rechterlijk overgangsrecht' 1
De twee gegeven voorbeelden bieden uiteraard te weinig basis om ook
maar enigszins het probleem van de temporele werking van rechspraak te
kunnen schetsen, laat staan om de vele kwesties die daarbij spelen te omlijnen
of om iets te concluderen over een eventuele ontwikkeling in de rechtspraak.
Daarvoor is een uitgebreider overzicht nodig dat aangeeft waar het, sprekend
'
over ' terugwerkende kracht' en temporele werking', in de praktijk eigenlijk
om gaat. Om een betere indruk te krijgen lijkt het daarom raadzaam het
aantal voorbeelden nog wat uit te breiden, zoals wordt gedaan in § 3. Eerst

evenwel nog een paar algemene opmerkingen.
8

Het is derhalve onjuist om de terugwerkende kracht erga omnes te verklaren louter uit de
werking jegens de partijen in het geschil waar de nieuwe opvatting werd verkondigd, zoals de
redengeving van L. J. Hijmans van den Bergh, Opeenvolgen van rechtsregels. diss. RUU, Utrecht
1928, p. 222 luidde, klaarblijkelijk gevolgd door Heemskerk, noot onder HR 27 november 1981,
NJ 1982, 503 ( Boon/ Van Loon). Volgens Hijmans van den Bergh werkt rech[spraak ' ran nature'
terug, omdat in de aard van rechispraak (opgevat als geschilbeslechting) besloten ligi dat de rechter
wordt ingeroepen om uitspraak te doen ten aanzien van feiten die in het verleden hebben
plaatsgevonden en die tot het geschil aanleiding hebben gegeven. Deze redenering verklaart hooguit
een facet van de terugwerkende kracht. Overigens kan de rechter ook uitspraak doen over feiten die
nier an[erieur aan de uitspraak, maar toekomstig zijn, zie art. 3:296 BW verbodsactie) .
C

24

10

Zie hierna, § 3.
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2. Het intuitieve oordeel
Reeds de intuYties van jurist en leek doen neigen naar een buitengewoon
negatief oorded over terugwerkende kracht. Als men op straat zou vragen:
vindt u het goed dat de rechters met terugwerkende kracht nieuwe regels
creeren, betwijfel ik of de meeste mensen volmondig zullen antwoorden:
'
Maar natuurlijk. ' ' De niet- terugwerking is rechtsbeginsel-het is als zodanig
25
onmiddellijk evident', schreef Paul Scholten ooit in zijn Algemeen Deel.
Sindsdien lijkt er weinig veranderd. In onze hoofden is de non- retroactiviteit
als uitgangspunt nog steeds onmiddellijk evident, al weten wij allen dat
uitzonderingen hierop mogelijk zijn en behoren te zijn. In theorie kan de
terugwerkende kracht op een vrij algemene dn een nogal gepassioneerde
afwijzing rekenen. 26 Verwarring en ongeloof zijn dan ook mijn deel als ik
uitleg dat in de praktijk van deze inturtie en van dit onmiddellijk evidente
rechtsbeginsel betrekkelijk weinig is terug te vinden, dat rechtspraak juist
standaard sommigen zeggen: per definitie) terugwerkt en dat slechts in hoogst
uitzonderlijke gevallen van die terugwerking wordt afgeweken. In eerste
instantie kan men zich maar moeilijk voorstellen dat rechtspraak terugwerkt
en weinigen kunnen zich in een dergelijke regel vinden. Toch strijden de
praktijk van de rechtspraak en een groot aantal rechtsgeleerde opvattingen
met dit rechtsgevoel: Techtspraak werkt temg.
Deze kloof tussen intuitie en realiteit is vooral van belang geworden, nu
de taak van de rechter bij de rechtsontwikkeling vrij algemeen en openlijker
dan ooit wordt erkend ( zie bijvoorbeeld art. 101a RO) en de rechtspraak in
omvang en belang is toegenomen. Het is een gemeenplaats op die toename te
wilzen. 27 De vele voorbeelden van belangwekkende jurisprudentie op het stuk
van het privaatrecht veronderstel ik als genoegzaam bekend en gezien hun
aantal is het niet doentijk deze uitgebreid te memoreren; een groot deel komt
overigens in het vervolg nog aan de orde.
C

25

Asser- Scholten, Algemeen deel, Zwolle 1974, p. 138. Zie ook over de inturtieve huiver
t. a. v. terugwerkende kracht W. Duk, Terugwerkende kracht, Geschriften van de VAR ( verslag),

LVI, p. 41.

Zie i. h.
27

b.

Hoofdstuk III, § 10.

( in kwalitatieve zin) Asser- Vranken, Algemeen deel, Zwolle 1995, nr. 223, J. H.
Nieuwenhuis, Confrontatie en compromis, Deven[er 1997, p. 7, RP.J Kottenhagen, Recente
ontwikkelingen in het Engelse precedentensysteem, NJB 1981, p. 285. J. van Schellen, Wat leert
de Hoge Raap, inaugurele rede RUL, Deventer 1983, p. 22 spreekt van een 'scheppingsdrift van
de Hoge Raad'. Zie voorts A. F. M. Brenninkmeijer, Tussen kadi en juridisch mathematicus, NJB
Zie bijv.

1997, p. 941, C. J. N. Versteden, Juridisering: de democratische rechtss[aa[ uit balans, NJB 1997,
944. In algemene zin m. b. t. continentale rechtsstelsels P. de Cruz, Comparative Law in a Changing
World, Londen 1995, p. 28·29, 238. In kwantitatieve zin: Rapport Commissie- Leemhuis,
Kamerstukken 1998- 1999, 26 200 VI, nr. 9, D. J. Elzinga, De rechterlijke macht op weg naar her
moeras, NJB 1998, p. 1946, Anoniem, Meer personeel voor rechterlijke macht, NJB 1997, p.
1698.
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Niettemin verdient de aansprakelijkheidsjurisprudentie bijzondere
vermelding.
Op het stuk van het verkeersrecht28, de milieuaansprakelijkheid29, de beroepsaansprakelijkheid30, de onrechtmatige overheidsdaad31
en de aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten z is de Hoge
Raad voortvarend geweest. Het aansprakelijkheidsrecht is uitgedijd en

uitdijende.

33

Natuurlijk heeft ook de wetgever niet stilgezeten. Belangrijke wetgevende
produkten als het wetboek van 1992, de Interimwet Bodemsanering, de Wet
bodembescherming,
( reisovereenkomst) ,

de later aan het BW toegevoegde artt.

7:446

e. v.

(

geneeskundige

7:500- 513

behandelingsovereen-

6:175 e. v. ( gevaarlijke stoffen) en 3:310 leden 2- 3 ( verjaring)
hebben in de laatste decennia het licht gezien. Door zulks te constateren
wordt echter allerminst aan het belang van de jurisprudentie afgedaan; het
komst) ,

wordt er eerder door bevestigd. Het is weinig vruchtbaar artt. 47/ 75 Wbb en
21 IBS ( oud) te lezen zonder de rechtspraak van de jaren ' 90. Voor de
18

HR 20 februari 1987, NJ 1987, 483 m. nt. CJHB

(

Marcel Woestenburg), 8 december 1989,

Nj 1990, 778 m. nt. CJHB (Lars Rurode), 31 mei 1991, NJ 1991, 721 m. nt. CJHB (Marbeth van
Uitregt) , 1 juni 1990 , NJ 1991, 720 m. nt. CJHB Ingrid Kolkman) , 28 februari 1992, NJ 1993,
566 m. nt. CJHB (IZA/Vrerink) en 24 december 1993, NJ 1995, 236 m. nt. CJHB (Anja
C

Kellenaars). Zie voorts Onrechtmatige daad III (Bouman) , aant. 166- 178.
29
HR 9 februari 1990, NJ 1991, 462 m. nt. CJHB ( Staat/ Van Amersfoort) , 24 april 1992, NJ
1993, 643 (Van Wijngaarden/ Staat) , 24 april 1992, NJ 1993, 644 m. nt. CJHB (Staat/ Akzo
Resins) , 30 september 1994, NJ 1996, 196 m. nt. CJHB ( Staat/ Shell), 30 september 1994, NJ
1996, 197 n. nt. CJHB (Staat/ Duphar) , 30 september 1994, NJ 1996, 198 m. nt. CJHB
(Staat/ Fasson) , 30 september 1994, Nj 1996, 199 m. nt. CJHB (Van den Brink/ Staat).

10 Bijv. HR 19 juni 1998, NJ 1999, 288 m. nt. WMK, 29 mei 1998, NJ 1999, 287 m. nt
WMK, 10 januari 1997, NJ 1999, 286 m. nt. WMK, 23 december 1994, NJ 1996, 627- 628 en 15
september 1995, NJ 1996. 629 m. nt. WMK (notans); 17 oktober 1997, NJ 1998, 508 m. nt.

JBMV, 28 juni 1991, NJ 1992, 420, 1 november 1991, NJ 1992, 121 (De Kor[/ Blok), 12 april
1985, NJ 1986, 809 m. nt. CJHB, 2 april 1982, NJ 1983, 367 m. nt. CJHB (advocaat) ; 23 februari
1996, NJ 1996, 365 (belastingadviseur) ; 4 sepiember 1998, NJ 1998, 828 (belastingconsulent), 29

januari 1999, NJ 1999, 651 m. nt. P. Clazising, 11 december 1998, NJ 1999, 494 m. nt. PAS, 9
jamiari 1998, NJ 1998, 586 (assurantie- tussenpersoon)
3I
HR 26 september 1986, NJ 1987, 253 m. nt. MS (Staat/ Hoffmann- LaRoche) , 9 mei 1986,
NJ 1987, 252 m. nt. MS (Staat/Grosheide), 30 januari 1987, NJ 1988, 89 m. nt. MS
(Blaricum/ Roozen) , 30 januari 1987, NJ 1988, 90 m. nt. MS (Nibourg/ Zuidwolde) .
u
HR 17 november 1989, NJ 1990, 572 (De Kok/Jansen's Schoonmaakbedrijven), 6 april 1990,
Nj 1990, 573 m. nt. PAS (Janssen/ Nefabas), 15 juni 1990, NJ 1990, 716 m. nt. PAS
Stormer/ Vedox).
Aldus de strekking van J
Spier en A. T. Bolt, De uitdijende reikwijdte van de
aansprakelijkheid uit onrechrmatige daad, preadvies NJV, HNJV 1996- I. Zie ook T. Harilief en
R. P. J. L. Tjittes, Verzekering en aansprakelijkheid, Deventer 1999, p. 11· 16, M. G. Faure,
A. J. C. M. Geers en T. Hartlief, Juridische aspecten van het beroeps:iektenonderzoek: mogelijke
toename van claims op de werkgever.', in: M. G. Faure en T. Hartlief ( red. ), Verzekering en de
groeiende aansprakelijkheidslast, Deventer 1995, p. 10, 19- 37, M. G. Faure en T. Hartlief,
Gevolgen van de uitbreidende werkgeversaansprakelijkheid: Beleidsconsequenties voor verzekeraarsi,
in. Faure/ Hartlief ( red. ), Verzekering en de groeiende aansprakelijkheidslast, a. w., p. 283, 291,
J. Spier, De maaistroom van het aansprakelijkheidsrecht, Houthoff- le:ing 1992.
(

'
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betekenis van deze bepalingen zijn de

arresten

Staat/Van Amersfoort, Van

enzovoorts onmisbaar.
Evenmin heeft het veel zin om art. 6:101 lid 1 BW in verkeerszaken te bezien
zonder de genoemde arresten Ingrid Kolkman, Marbeth van Uitregt,
IZANTerink enz. enz.
Men kan een en ander generaliseren en voorzichtig concluderen dat het
leiderschap bij de ontwikkeling van het onrechtmatige daadsrecht ligt bij de
Hoge Raad der Nederlanden en dat dit al tijdenlang het geval is. Het is zelfs
niet overdreven het nog algemener te stellen en hetzelfde te beweren voor het
burgerlijk recht in zijn geheel. 34 De ontwikkelingen in de rechtspraak zijn ook
op het gebied van het familierecht, het verzekeringsrecht en het burgerlijk
procesrecht belangwekkend geweest en zij zijn betrekkelijk snel verlopen. Een
aantal van die ontwikkelingen kan hier dienen om een beeld te schetsen van
de problematiek van de temporele werking van rechtspraak en om een eerste
idee te geven van waarom de temporele werking een probleem is. Ter
illustratie enige sprekende voorbeelden.
Wijngaarden/Staat,

Staat/Akzo

Resins,

Staat/Shell

3. Terugwerking in de civiele rechtspraak: een overzicht

Het kan gaan om een schier ongelimiteerde varieteit aan zaken.
1960 huwen Meneer Van Leer en Mevrouw Chelouche in Londen. De
man bezat oorpronkelijk de Nederlandse nationaliteit maar was in 1949 tot
Amerikaans staatsburger genaturaliseerd. De vrouw had de Franse nationaliteit. Het huwelijk strandt en in de bij de Nederlandse rechter
aangespannen procedure gaat het om de vraag welk ( huwelijksgoederen-)
recht op de vermogenspositie van voormalige echtgenoten van toepassing is.
In een dergelijk internationaal geval wordt tot op dat moment, doch in elk
geval ten tijde van de huwelijkssluiting in 1960, volgens het internationaal
privaatrecht het huwelijksvermogensregime beheerst door de nationale wet
van de man, in casu Amerikaans recht. 35 De Hoge Raad geeft er in 197636
echter de voorkeur aan om te bepalen welk recht de boedelscheiding regeert
aan de hand van een aan beide echtgenoten gemeenschappelijke aanknopingsfactor. Deze wordt primair gevonden in de gemeenschappelijke nationaliteit
van de echtgenoten, subsidiair in de eerste huwelijksdomicilie en meer
subsidiair in de-alle omstandigheden in aanmerking genomen-meest nauwe
band, dit alles onder voorbehoud van rechtskeuze.

-In

14
Reeds W. C. L. van der Grinten, Privaatrecht en maatschappelijke verandering, RMTh 1978,
p. 550. Vgl. M. Scheltema, De verwachringen voor de toekomst, in: J. van Soest ( red. ), De
Hoge Raad der Nederlanden 1838- 1988, Een portret, Zwolle 1988, p. 355.
35
Preciezer: het recht van de staat Illinois.

16

HR 10 december 1976, NJ 1977, 275 m. nt. JCS (Chelouche/ Van Leer).
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De nieuwe regeling gelcIt op zich ook voor het reeds lang tevoren, in
1960, gesloten huwelijk. De regeling heeft aldus terugwerkende kracht.
Toepassing van de nieuwe verwijzingsregels op het onderhavige geval zou

er waarschijnlijk toe leiden dat het Nederlands recht toepasselijk zou zijn op
het huwelijksvermogensregime van het gewezen echtpaar in kwestie. Dat zou
betekenen dat partijen in algehele gemeenschap van goederen zouden zijn
gehuwd ( art. 1:93 BW). Dit nu acht de Hoge Raad in de omstandigheden
onaanvaardbaar. Het is immers volgens de Hoge Raad in hoge mate onwaarschijnlijk dat de man, een groot zakenman, die reeds drie maal van echt
was gescheiden, en de vrouw, die ook eigen vermogen in verschillende
landen bezat en tevoren 66n maal was gescheiden, in algehele gemeenschap
van goederen zouden huwen. Het college overweegt
dat daarom evenzeer moet worden aangenomen,
dat de algehele
gemeenschap van goederen, die niet bekend is in enig rechtssysteem
waarmee pp. in deze zaak voor hun huwelijk waren verbonden, niet
passend is voor hun rechtsverhouding.
dat n u. . . het huwelijksgoederenrecht een materie van regelend recht is,
de genoemde subs. regel van Nederlands internationaal privaatrecht in de
bijzondere omstandigheden van het onderhavige geval restrictief moet
worden toegepast in deze zin dat, welke wet zij voor het huwelijks-

vermogensrecht van de pp. in deze zaak moge aanwijzen, in elk geval de
Nederlandse wet daarvan is uitgesloten. C Mijn cursivering. )

Het arrest leidde in de literatuur tot onenigheid met betrekking tot de
temporele werking van de nieuwe verwijzingsregels, die varieerden van
terugwerkende kracht tot uitgestelde of eerbiedigende werking. 37 Volgens
Polak was in feite in Chelouche reeds voor uitgestelde werking gekozen. De
Chelouche- regels zouden eerst gelden voor huwelijken gesloten nd 1976. Door
de ' onaanvaardbaarheidsexceptie'
38
zuiver prospectieve werking' .

zou het arrest een voorbeeld zijn van

i

7
Zie o. m. Th. M. de Boer en R. Kotting, De schijn van zekerheid. WPNR 5607 ( 1982), p
289 e. v., M. H. van Hoogstraten, De Hoge Raad trekt van leer, in: Quid Iuris, Deventer 1977,
p. 103 e. v., J H.M. van Erp, lets over het internationaal huwelijksgoederenrecht, Advocatenblad
1981, p. 510, P. W. van der Ploeg, Het Haags Huwelijksgevolgenverdrag van 1905 en het
Overgangsrecht, WPNR 5554 ( 1981) , p. 135, alsmede de literatutir genoemd bij M. V. Polak,
Algemene beginselen van rechterlijk overgangsrecht, RMTh 1984, p. 240.241 voetnoten 64-69. Zie
voor de begrippen eerbiedigende en uitgestelde werking i. h. b. Hoofdstuk IX, §§ 2(c)(iii)-(iv)
38
Polak, Algemene beginselen van rechterlijk overgangsrecht, a. w., p. 242 voetnoot 71 en p.
249- 250, gemodificeerd in dez., Omgaan en overgaan, Recente rechtspraak inzake rechterlijk
een verkapte vorm van
overgangsrecht, WPNR 5782 ( 1986) , p. 302 ('met enige fantasie

prospectieve werking'). Zie ook Van Erp,
a. w., p. 510 ( 'prospective overruling') .
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Inmiddels weten wij dat wij die analyse als onjuist dienen te beschouwen.
In het Sabah- arrest39, ook bekencl als Tan/Bavinck, legt de Hoge Raad uit dat
Chelouche/Van Leer in het algemeen terugwerkende kracht heeft.

In beginsel dient de vraag welk recht van toepassing is op het
huwelijksvermogensregime, te worden beslist door toepassing van de in
voormeld arrest van de HR van 10 dec. 1976 geformuleerde regels van
Nederlands internationaal privaatrecht, ook indien die uraag rijst ten
aanzien van echtgenoten die voor genoemde datum in het huwelilk zijn
getreden ( rov. 3. 4) . 40 ( Mijn cursivering. )
Van deze terugwerkende kracht kan evenwel worden afgeweken, indien
blijkt dat de echtgenoten op goede gronden ( zoals ingewonnen advies) zijn
uitgegaan van andere collisieregels dan die van Chelouche/Van Leer en daarom
hebben aangenomen en redelijkerwijs mochten aannemen dat hun huwelijksvermogensregime werd beheerst door een ander recht dan hetgeen daarop
ingevolge Chelouche/Van Leer van toepassing bleek, en hun vermogensrechtelijke voorzieningen op dat recht hebben afgestemd (rov. 3.4) . Kortom:
terugwerkende kracht, tenzij sprake is van een verschoonbare rechtsdwaling;
dan wordt het oude recht geeerbiedigd op basis van de redelijkheid en
41
billijkheid.
-In 1942 huwen Meneer Boon en Mevrouw Van Loon. In 1971 scheiden zij
bij vonnis van de Rechtbank Den Bosch van tafel en bed. Er ontstaat een
geschil aangaande de scheiding en deling van de gemeenschap van goederen
waarin zij zijn gehuwd en wel met betrekking tot de verrekening van
pensioenrechten. De Hoge Raad had in 1959 beslist dat deze buiten de
huwelijksgemeenschap vallen. 42 In 1980 beslist de Hoge Raad in het bekende
43
arrest Boon/Van Loon anders, te weten dat pensioenrechten in het algemeen
voor het gedeelte dat op het tijdstip van de ontbinding van de gemeenschap
door echtscheiding of scheiding van tafel en bed reeds was opgebouwd, bij de
verdeling van de gemeenschap door middel van verrekening in aanmerking
moet worden genomen. De Hoge Raad overweegt:

"

HR 4 april 1989, NJ 1990, 347 m. nt. JCS.
Zie niettemin voor een genuanceerdere interpretatie Hoofdstuk VIII, § 3
4I
Vgl. Vz van de Rb Luik 30 december 1977, J. Li*ge, 1977- 1978, 196 vermeld bij J Erauw,
Intertemporeel in[emationaal privaa[recht en de toepassing ervan in het huwelijksvermogensrecht,
40

19- 20, die in een vergelijkbare castis eerbiedigende werking aannam.
HR 7 oktober 1959, BNB 1959, 355 m. nt. Schuttevaer.
HR 27 november 1981, NJ 1982, 503 m. nt. EAAL en WHH ( Boon/Van Loon).

TPR 1979, p.
42
41
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Dit betekent dat in zoverre thans wordt teruggekomen op het oordeel
op het onderhavige punt uitgesproken in HR 7 okt. 1959, BNB 1959,
355. Aangenomen moet worden dat sindsdien vele huwelijksgemeenschappen zijn verdeeld zonder dat met pensioenrechten als de
onderhavige rekening is gehouden, hetgeen in beginsel aanleiding zou
kunnen geven tot een vordering als bedoeld in art. 1158, tweede lid
BW 1 ( oud), thans artt. 3:179 lid 2 j° 189 lid 2 BW, OAH]. Deeisen
van redelijkheid en billijkheid zullen echter in verband met het belang
van de rechtszekerheid in de regel meebrengen dat in deze gevallen een

vordering-die de wederpartij niet meer behoefde te
verwachten-thans niet meer geldend gemaakt kan worden ( rov. 14) .

zodanige

Kortom: het arrest Boon/Van Loon heeft in de regel geen terugwerkende
kracht ten aanzien van verdeelde gemeenschappen, maar overigens wet. 44
-Op 4 mei 1984 opent de Hoge Raad de mogelijkheid om na echtscheiding
het ouderlijke gezag van beide ouders krachtens art. 1: 161 lid 4 BW ( oud) ,
en in afwijking van lid 1 ( oud) , te laten voortbestaan, mits tussen de ouders
45
Meteen daarop ontstaat onzekerheid in
een goede verstandhouding bestaat.
werking van deze uitspraak ten
temporele
de
rechtspraak en literatuur omtrent
aanzien van reeds geschiede voogdijbenoemingen. Kan een dergelijke
46
voogdijbenoeming worden gewijzigdi Dat kan volgens Rood- de Boer , orndat
sprake is van ' een nieuw rechtsdenken' dat kan worden aangemerkt als een
gewijzigde omstandigheid in de zin van art. 1:162 (oud) BW, op grond
waarvan een wijziging van de voogdij kan worden uitgesproken. Doekn
betoogt eveneens dat de voogdijbenoeming gewijzigd kan worden, maar
meent dat in voorkomend geval de rechtbank moet onderzoeken of van
'

onjuiste of onvolledige gegevens' is uitgegaan.
In de lagere rechtspraak, althans voorzover gepubliceerd, worden
verzoeken om beide ouders te belasten met de ouderlijke macht vervolgens
soms afgewezen, doch meestal toegewezen, evenwel telkens op verschillende
gronden. 48 Gezien de ontstane rechtsonzekerheid wordt tegen een afwijzen :le
beschikking van het Hof Den Bosch49 cassatie in het belang der wet ingesteld.
44 De materie is thans geregeld in de Wet verevening persioenrechten, Wet van 28 april 1994,
Stb. 342, die in art. 12 een van Boon/Van Loan afwijkende overgangsregel bevat.

4,

HR 4 mei 1984, NJ 1985, 510 m. ni. EAAL. Zie voorts HR 21 juni 1996, NJ 1997, 4. De

materie is thans wettelijk geregeld in artt. 1:251 e. v. BW.
46 M. Rood-de Boer, lien schok in het familie- en jetigdrech[, NJB 1984, p. 1281.
4/
j. E. Doek, Een schok in het familie- en jeugdrecht: iers over de scheuren en barsten, NJB
1985, p. 216-217.
48
Rb Amsterdam 10 augustus 1984, NJ 1985, 243 verzoek om wijziging van v66r 4 mei en na
die daium aangevuld met een verzoek om gezamenlijke oliderlijke macht ingewilligd) , Hof Den Bosch
C

21 maart 1985, NJ 1985, 601 (na 4 mei gedaan verzoek afgewezen, omda[ noch van on jitiste of
onvolledige gegevens was uirgegaan, noch van gewijzigde omsrandigheden is gebleken) , Rb Alkmaar
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A- G Moltmaker vraagt zich onder meer af of in casu van terugwerkende
kracht sprake is, hetgeen hij lijkt te willen ontkennen ( onder 4.5). 50
Evenmin waren Rood- De Boer en het Hof Leeuwarden51 van terugwerkende
kracht uitgegaan. De Hoge Raad wijdt er geen overweging aan, maar
impliciet is de vraag toch beantwoord. De discussie tussen Rood- de Boer en
Doek over de wijzigingsgronden betreft namelijk in haar kern de temporele
werking van cle beschikking van de Hoge Raad, hetgeen zich als volgt laat
beredeneren.
Indien de beschikking van de Hoge Raad geen terugwerkende kracht
heeft, kan niet worden gezegd dat cle eerdere beschikkingen van de lagere
rechters van v66r 4 mei onjuist waren. Maar dit hoeft er nog niet aan in de
weg te staan dat de beschikking van de Hoge Raad als een later opgekomen
gewijzigde omstandigheid kan gelden: ook zonder terugwerkende kracht levert
deze nieuwe omstandigheid dan een grond voor latere wijziging op (de
oplossing van Rood- De Boer). Wie daarentegen uitgaat van de terugwerkende kracht van de beschikking van de Hoge Raad op de grond dat de
beschikking het reeds voordien geldende recht weergeeft en dat dus van nieuw
recht geen sprake is 52, ontkent dat de omstandigheden gewikigd zijn. Maar in
dat geval kan wet weer worden gezegd dat de beschikkingen van de lagere
rechters voorheen reeds onjuist waren ( de oplossing van Doek). Die laatste
gedachtegang lijkt de Hoge Raad te volgen. 53 Aan de ' gewijzigde omstandigheid' besteedt de Hoge Raad geen aandacht. De omstandigheid dat tussen de
ouders reeds destijds een goede verstandhouding bestond, heeft door
onbekendheid met ' s Hogen Raads beschikking van 4 mei 1984 destijds niet
haar juiste juridische betekenis gekregen. De beschikking geeft dus volgens de
Hoge Raad inderdaad het voordien geldende recht weer en de beschikking
heeft mitsdien terugwerkende kracht. 54
-In de jaren ' 60 en ' 70 sluiten verzekeringsmaatschappijen tienduizenden,
dikwijls langlopende of jaarlijks te verlengen, verzekeringsovereenkomsten af.
8 januari 1985, NJ 1985, 600 (na 4 mei ingediend en later gewijzigd verzoek om gezamenlijke
ouderlijke macht toegewezen), Rb Breda 21 maart 1985, NJ 1986, 16 ( toegewezen) .
49
:0

Hof Den Bosch 21 maart 1985, NJ 1985, 601.
Hij lijkt daarbij echter het onderscheid uit her oog

te verliezen tussen de werking van de
wijzigingsbeschikking ( die 'ex nunc' en inter partes werkt) en de terugwerking van 's Hogen Raads
beschikking van 4 mei 1984 erga omnes. Zie hierv66r, § 1 en voetnoot 23.
5I
Te kennen uit de voordracht en vordering tot cassatie, zie HR 21 maart 1986, NJ 1986, 586 en
HR 21 maart 1986, NJ 1986, 588 m. nt. EAA en EAAL, onder 2. 1 en 2.2 sub d.
Dir is doorgaans de redenering die aan de terugwerkende krach[ ten grondslag wordt gelegd. Zie
hierna Hoofds,uk II, § 3(b)

-

HR 21 maari 1986, NJ 1986, 586 en HR 21 maart 1986, NJ 1986, 588 m. nt. EAA en

EAAL.
4 In deze gevallen lijkt de terugwerkende kracht alleszins billijk, aangezien er geen verliezers zijn
en zowei de ouders als het kind belang hebben bij de mogelijkheid van wijziging van eerdere
beschikkingen.
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Nu werd destijds-en wordt ook thans-een strafrechtelijk verleden van de
'
verzekerde gezien als een moreel risico', dat wil zeggen een eigenschap van
de verzekerde die een stimulerende invloed zou kunnen hebben op het
plaatsvinden van het voorval waartegen men verzekerd is. Een dergelijke
omstandigheid is voor verzekeraars relevant en dikwijls zelfs van beslissende
betekenis; bekendheid hiermee kan ertoe leiden dat een aspirant- verzekerde
de verzekering wordt geweigerd. In de jurisprudentie tot 1982 wordt daarom
het standpunt ingenomen dat een aspirant- verzekerde in het kader van art.
251 K, dat nietigheid verbindt aan verzwijging, een spontane mededelingsplicht inzake zijn strafrechtelijk verleden heeft, dus ook indien een
daartoe strekkende vraag niet met zoveel woorden in de vragenlijst voorkomt. 55 Een dergelijke vraag stellen doen verzekeraars, althans tot 1982,
zelden, omdat men vindt dat zoiets niet erg prettig bij de aspirant- verzekerde
overkomt.
A- G Biegman- Hartogh vindt dat de rechtspraak aan wijziging toe is en de
56
Biegman- Hartogh wijst er echter op dat een
Hoge Raad volgt haar hierin.
'

zodanige wijziging in de rechtspraak ongewenste, wat te ver reikende
gevolgen zou kunnen hebben', doordat de verzekeraars voor een fait accompli
zullen worden gesteld waarop hun premieberekeningen niet zijn gebaseerd en
waarmee zij evenmin in hun vragenlijsten rekening hebben kunnen houden.
Zij stelt daarom jurisprudentiewijziging voor, die eerst in de toekomst haar

werking zal hebben zonder werking voor het verleden (' prospective
overruling') .
De Hoge Raad overweegt, voorzover hier van belang, dat verzekeraars
die een vragenformulier ter invulling hebben voorgelegd, waarin zij niet
vragen naar het strafrechtelijk verleden van de aanvrager, in beginsel niet van
de aanvrager kunnen vergen dat deze spontaan overgaat tot opgave omtrent
dit verleden. Stilzwijgen omtrent dit verieden kan derhalve niet leiden tot
nietigheid ( thans: vernietigbaarheid) krachtens art. 251 K. Niet zonder
ironie is dat ook de Hoge Raad, ofschoon A- G Biegman- Hartogh als het ware
een daartoe strekkende vraag had gesteld, besluit tot stilzwijgen omtrent het
'
verleden: over prospective overruling' en over de temporele werking in het
57
algemeen of over de financiele gevolgen van 40 jaar extra risico geen

" HR 8 juni 1962, NJ 1962,

366 (Tilkema's duim) en 15 februari 1957, NJ 1958, 477
Kremers/ Eerste Rotterdamsche), alsmede Rb Den Haag 25 januari 1965, NJ 1966, 153, Rb
Amsterdam 1 december 1971, NJ 1972, 189, Rb Ro[terdam 25 augustus 1978, S&S 1979, 78
(X/AVA). Zie ook de conclusie A- G Biegman- Hartogh bij HR 18 december 1981, NJ 1982, 570
m. nt. BW (Gielen/ Assuradeuren) .
'6 HR 18 december 1981, NJ 1982, 570 m. nt. BW (Gielen/ Assuradeuren).
57
Alle moreel risico verbonden aan alle reeds gesloten verzekeringsovereenkoms[en waarvan
verzekeraars dachten bevrijd te zijn door een beroep op art. 251 K, komt er nu namelijk bij. Dit
gekit voor reeds gesloten overeenkomsten van maximaal 30 jaar geleden, omdat destijds de
(
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59

-Gedurende

de jaren ' 60 en ' 70 vervuilen verschillende bedrijven eigen
bedrijfsgrond. Na de inwerkingtreding van de IBS gaat de overheid over tot
sanering van de vervuilde gronden en spreekt de vervuilers aan op grond van
art. 21 IBS ( oud) . In Staat/Van Amersfoort60 oordeelt de Hoge Raad dat art.
21 IBS ( oud) geen nieuwe aansprakelijkheid in het leven roept doch slechts
de strekking heeft te verwijzen naar het gemene recht ( rov. 3.2), zodat de
onrechtmatigheid van de vervuiling van eigen bedrijfsgrond moet worden
beoordeeld naar het destijds geldende onrechtmatige daadsrecht. Het gaat dus
om de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm zoals die gold ten tijde van de

vervuiling.
Gezien de ten tijde van de vervuiling geldende inzichten was echter op
zijn minst twijfelachtig of vervuiling van eigen grond wel tot aansprakelijkheid
jegens de overheid zou kunnen leiden. De Hoge Raad oordeelt niettemin dat
ook de vervuiling van eigen bedrijfsgrond een onrechtmatige daad jegens de
overheid oplevert, voorzover althans de vervuiler voldoende bekend was of
behoorde te zijn dat de overheid zich het saneringsbelang zou aantrekken.
Deze nieuwe opvatting ten aanzien van het destijds geldende recht wordt met
terugwerkende kracht doorgevoerd,
zij het dat via een achterdeur de
terugwerking niettemin beperking vindt, omclat de bekendheid met het
aantrekken van het saneringsbelang in het verleden niet steeds aanwezig is
'
geweest. Volgens Van Wijngaarden/Staat6i wordt die bekendheid terwille van
de hanteerbaarheid' in beginsel gesteld op 1 januari 1975.62 Daarmee is, via
het relativiteitsvereiste, effectief de terugwerkende kracht van de nieuwe
zorgvuldigheidsnorm van Staat/Van Amersfoort tot op die datum beperkt. De
verjaringstermijn zo lang was. Bovendien zit er nog een extra moreel risico van maximaal tien jaar
aan vast voor juist vddr het arrest gesloten overeenkomsten met niet ongebruikelijke looptijden van
tien jaar.
58

Ter vergelijking Launchbury v. Morgans 119731 A. C. 127, p. 137, waarin het Hogerhuis
weigerde aansprakelijkheid voor een verkeersongeval uit te breiden, omdat dit i.c. acht jaar zou
[erugwerken en effect zou sorteren voor vele verzekeringspolissen in het verleden gesloren. Zie ook
American Family Mutual Insur. Co. v. Ryan, 330 N. W. ld 113 (Minn. 1983), waarin uitbreiding van
aansprakelijkheid slechts 'prospec[ive application' had vanwege de effecten voor reeds afgesloten

(' unfair hardship upon insurers') .
Aldus ook HR 3 februari 1984, NJ 1984, 765 m. nt. FHJM en WLH (Interpolis/ X) dat het

verzekeringen
59

Gielen- arrest toepast op een verzekeringsovereenkomst uit 1978; dit tegen de achtergrond van het feit
dat de latere raadsheer G. de Groot in 1978 nog stelde dat de thans verlaten regel van Tilkerna's duim
'het thans nog geldende recht' weergaf, zie 2000 weken rechtspraak, Van Wijckerheld Bisdom-

bundel, Zwolle 1978, p. 81 (zij het dat dit arrest ' vanuit het perspectief van het jaar 1977
geannoteerd' is, p. V) .
60 HR 9 februari 1990, NJ 1991, 462 m. nt. CJHB.
w
HR 24 april 1992, NJ 1993, 643 m. nt. CJHB onder NJ 1993, 644.
62
Rov. 3.8. Volgens de Hoge Raad is evenwel niet uitgesloten dat in geval van ernstige
bodemverontreiniging die datum eerder ligt

19

Algemeen deel van het rechterlijk overgangsrecht

Hoge Raad geeft die beperking van de terugwerkende kracht ook impliciet
toe. Later63 heeft de Hoge Raad namelijk overwogen dat een nauwe samenhang bestaat tussen relativiteit en onrechtmatigheid:
zodat het mogelijk is te zeggen dat de dader niet onrechtmatig heeft
gehandeld jegens die ande ; men kan dan evenwel even goed, zo niet beter
zeggen dat de dader ( in zoverre) niet onrechtmatig heeft gehandeld ( rov.
3.8.4).

Hieruit volgt, dat wat in beginsel volgens een ongeschreven zorgvuldig64
heidsnorm onrechtmatig was in 1976, niet onrechtmatig was in 1974 , zodat
men ' even goed' kan stellen dat de terugwerkende kracht van de nieuwe
zorgvuldigheidsnorm in beginsel is beperkt tot 1 januari 1975.

-ln

1994 verkopen de gebroeders Van der Helm een perceel grond aan
Bazuin en Bloemendaal. In de koopovereenkomst wordt een ontbindingsclausule opgenomen voor het geval dat ' de grond of het grondwater
verontreinigd is en deze verontreiniging voor 66n der partijen redelijkerwijs
niet aanvaardbaar is te achten'. Er heeft een milieu- onderzoek plaats,

waaruit blijkt dat de grond en het grondwater licht verontreinigd zijn. De
risico- averse types, stellen vervolgens de overeenkomst te
ontbinden en voeren daartoe, althans in cassatie, aan, ( kortgezegd) dat zij
bang zijn dat hieruit onder toekomstig recht alsnog met terugwerkende kracht
verkopers,

aansprakelijkheid zou kunnen voortvloeien, een risico dat zij klaarblijkelijk
onaanvaardbaar vinden en niet wensen te lopen. De kopers vorderen evenwel
dat de gebroeders Van der Helm medewerking verlenen aan de overdracht
van het perceel.
'
In navolging van de A- G Hartkamp die stelcle Nieuwe aansprakelijkheden plegen immers niet "met terugwerkende kracht"... te worden
,65

ingevoerd

(sic!),

oordeelt

de

Hoge

Raad

dat

het

leveren

van

licht

verontreinigde grond naar het ten tijde van het totstandkomen van de
koopovereenkomst geldende recht niet tot aansprakelijkheid van de
gebroeders Van der Helm kon leiden en ook in de toekomst niet zal leiden.
Het min of meer gelijkluidende oordeel van het Hof geeft daarom niet blijk
66
van een onjuiste rechtsopvatting.
HR 30 september 1994, NJ 1996, 196 m. nt. CJHB (Stam/Shell), 30 september 1994, 31
1996, 197 m. nt. CJHB (Staa[/ Duphar), 30 september 1994, NJ 1996, 198 m. nt. CJHB

8

(Staa[/ Fasson)
64 Vgl. P. F. A Bierbooms en R. A. Taams, Aansprakelijkheid voor bodemvervuiling in het
verleden en in de coekomst, NJB 1994, p. 1340.1341.
65
Zie diens conclusie bij HR 2 oktober 1998, NJ 1999, 304 m. nt. WMK (Van der
Helm/ Bazuin), onder 11.
66
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Nu behoeft geen betoog meer dat het milieurecht een van de weinige
terreinen is waarop de wetgever heeft laten zien wel degelijk de neiging te
hebben tot het verlenen van verregaande terugwerkende kracht aan wetgeving
( zie artt. 47 en 75 Wbb) , zodat men zich kan afvragen of het rechterlijk
optimisme dat lichte verontreiniging van grond ook in de toekomst niet zal
leiden tot aansprakelijkheid met terugwerkende kracht wel zo reeel is. Maar
ook in het licht van bovengenoemde jurisprudentie is ten aanzien van de
rechtspraak, en wel in het bilzonder op het stuk van milieuaansprakelijkheid, het
standpunt eenvoudigweg onjuist.
Moet hieruit dan misschien een belofte worden afgeleid dat de
jurisprudentie ter zake van licht verontreinigde grond zeker niet gewijzigd zal
worden of, zo al, dan in elk geval niet met terugwerkende krachtZ Het is niet
67
zo waarschijnlijk dat de Hoge Raad dit heeft willen zeggen.
Hij sluit de
mogelijkheid van vestiging van nieuwe aansprakelijkheid immers uit onder
verwijzing naar art. 69 Ow 8 en heeft dus gedacht aan wetgeving. Men mag
echter aannemen dat ook de Hoge Raad ter ore is gekomen dat niet alleen
wetgeving, maar veel vaker nog de rechtspraak aansprakelijkheid met
terugwerkende kracht vestigt; en, gezien de aandacht hiervoor in de
literatuur69, lag toch voor de hand dat de eisers in cassatie mede ddArop
doelden. Ook al is niet waarschijnlijk dat de rechtspraak binnen 20 jaar ( de
maximale verjaringstermijn) voor licht verontreinigde grond aansprakelijkheid
zal aannemen, zulk een gewijzigd inzicht is natuurlijk nooit op voorhand uit te
70
sluiten.
Is dan nu voor eens en voor altijd uitgemaakt, dat, mocht het

inzicht wijzigen, het niet jegens de gebroeders of jegens verkopers in
vergelijkbare posities zal terugwerken? Na het arrest Van der Helm/Bazwn
wordt het voor de Hoge Raad toch wel erg moeilijk voor dit geval nog een
terugwerkende kracht te sauveren.

6, Nog

afgezien daarvan dat hij, bij gebreke aan precedentbinding, dit ook nier kan zeggen. Zie

nader Hoofdstuk VII, § 4
68
Het artikel is niet op andere weigeving dan her BW van toepassing, maar wordr kennelijk gezien

§2, genoemde onmiddellijk evidente
beginsel der non- re[roactiviteit.
69
Bijv. A. J. Vermam, Onverzekerbaarheid: een groeiend probleem, ESB 1995, p. 178, 180,
J. M. van Dunne, Once upon a time in the west ( 1 januari 1975): de strijd om de bodemsanering
gestredeni, TMA 1992, p. 210- 211, M. Faure, Is aansprakelijkheid 'mei terugwerkende kracht'
als neerleggende een algemeen beginsel. Vgl. het hierv66r,

efficient en verzekerbaari, A&V 1998, p

l, T. Hartlief en J Spier, Verzekering en
aansprakelijkheid met 'terugwerkende kracht', A&V 1994, p. 27 e. v., Faure/ Geers/ Hartlief,
Juridische aspecten van het beroepsziekienonderzoek, a. w., p. 22- 23, 27 en Faure/ Hartlief,
Gevolgen van de uitbreidende werkgeversaansprakelijkheid, a. w., p. 284, 292- 299, M. Faure en
T. Hartlief, Ontwikkelingen in de werkgeversaansprakelijkheid voor beroepsziekien: aanleiding voor
een nieuwe AVB- polisi, A&V 1996, p. 142.
70 Evenmin is uit te sluiten dat de veron[reiniging in kwestie, die kennelijk op de grens lag, in de
toekomst niet meer als 'licht' zal worden gekwalificeerd.
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-Op 7 mei

1993 oordeelt de Hoge Raad in een Antilliaanse zaak71 dat de

ongelijke beloning van gehuwde en ongehuwde werknemers door het R. K.
Centraal Schoolbestuur op CuraQao in strijd is met art. 26 IVBPR, dat onder
meer discriminatie wegens burgerlijke staat verbiedt. In een vergelijkbare
zaak-sprake was evenwel van discriminatie wegens burgerlijke staat 6n
geslacht-ordeelt het Gemeenschappelijke Hof van Justitie van de
'
Nederlandse Antillen en Aruba vijf maanden later en klaarblijkelijk mede op
grond van evenvermeld arrest, 72 dat de salariering van de Stichting Sint
Elisabeth Hospitaal ( Sehos) discriminatoir is. Het wijst dan ook de vordering
tot betaling van het verschil in beloning toe en wel vanaf 1 januari 1990, de
datum dat de CAO, waarop de salariering was gebaseerd, is ingegaan.
Het Hof treft bovenclien een overgangsregeling, zowel voor het
onderhavige geval als (' ten overvloede') voor toekomstige vorderingen,
niets onderneemt
formulering van de Hoge Raad:

waartegen

de

Hoge

Raad

( rov.

3.4- 3.6) .

In

de

Hoofdregel is dat dergelijke toekomstige vorderingen voor wat betreft het
verleden in de regel slechts zullen worden toegewezen met ingang van 7

mei 1993, de datum van voormelde uitspraak van de Hoge Raad.
Uitzonderingen op deze hoofdregel zijn evenwel mogelijk; daarvoor zal
bijvoorbeeld plaats zijn indien de eiser zijn aanspraken op een hogere
beloning dan de daadwerkelijk genotene reeds v66r genoemcle datum aan
de werkgever heeft kenbaar gemaakt dan wel geacht moet worden dat te
hebben gedaan. . . . [J] uist dit geval deed zich... ten deze voor ( rov.

3.4 en 3.6) . ( Mijn cursivering. )

De Hoge Raad verwerpt het door Sehos hiertegen ingestelde cassatieberoep.

Het vonnis, zoals door de Hoge Raad gelezen en in stand gelaten, is even
bijzonder als lastig om te interpreteren. Ofschoon zeer twijfelachtig is of het is
te veralgemenen, lijkt het in elk geval duidelijk te maken dat er geen regel is
die voorschrijft, dat de temporele werking slechts in de zaak zelve (en niet in
een later geval) beperkt kan worden of dat alleen de Hoge Raad daartoe
bevoegd zou zijn.

73

Maar is nu ook, door de beperking van de terugwerkende kracht tot
hoofdregel' te dopen en de onbeperkte terugwerking tot ' uitzondering', de
temporele werking van rechtspraak op haar kop gezet.i Dan zou de

'

71 HR 7 mei 1993, NJ 1995, 259 m. nt. EAA (Mathilda) .
73 Aldus de Hoge Raad, 30 september 1994, NJ 1995, 260 m. nt EAA (Sehos/ Antersijn), rov.
3. 2-3.3.
71
Daarover uitgebreider Hoofdstuk X, § 9.
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herformulering van de Hoge Raad in Sehos/Antersijn consequenties voor de
civiele rechtspraak hebben die Lindenbaum/Cohen doen verbleken. Dit is
natuurlijk niet bedoeld. Cassatie- technisch keurt de Hoge Raad de
dat
overgangsregeling van het Hof alleen niet af, hetgeen nog niet betekent
'
hij haar goedkeurt. Bovendien: het is wat paradoxaal, maar de hoofdregel'
geldt alleen voor dit type geval. 74 Niet bedoeld is een hoofdregel van rechterlijk
overgangsrecht in het algemeen en een algemene uitzondering te creliren ter
ontwikkeling van een nieuw leerstuk van de temporele werking van rechtspraak
(dus voor alle rechtspraak volgend op een belangrijke uitspraak van de Hoge
Raad) . Vrijwel alle rechtspraak na de datum van dit arrest van de Hoge Raad
'
zelf is weer gewoon' terugwerkend en besteedt nauwelijks of geen aandacht
75
De hoofdregel en de uitzondering moeten
aan overgangsrechtelijke vragen.
dus worden gezien als een ad hoc- overgangsregeling, speciaal geldend voor
gevallen van ongelijke beloning tussen gehuwden en ongehuwden uit het
verleden, waarvoor nog geen aanspraak is kenbaar gemaakt en alleen op de
Nederlandse Antillen en Aruba.
Deze regelt welke
De ' ad hoc- hoofdregel' is bovendien onvolledig.
namelijk
die van al
vorderingen voor het verleden zullen worden toegewezen,

diegenen die geacht kunnen worden hun aanspraak reeds v66r 7 mei 1993
kenbaar te hebben gemaakt. Maar de overgangsregel is agnostisch ten aanzien
van de mate van tentgwerking in die gevallen.

[ S] prekende over de gevallen waarin het bij uitzondering bereid was aan
toekomstige vorderingen als de onderhavige terugwerkende kracht te
geven tot v66r 7 mei 1993, behoefde het Hof zich nog niet uit te laten
over de vraag tot welk tijdstip die terugwerking zou worden aanvaard, en
heeft het zich daarover ook niet uitgelaten (rov. 3.6) .

Het ligt dan met betrekking tot de mate van terugwerking wellicht voor
de hand dat het zal gaan, zoals in casu, om de ingangsdatum van de CAO

Sehos/Antersijn beperkt
14
Zie HR 28 mei 1999, NJ 1999, 816 m. nt. TK C Nassy- Tseng/ Curagao)
toi Sehos/Antersijn- achtige feitencomplexen, de hoofdregel van rechterlijk overgangsrecht en de
uitzondering hierop hebben geen betrekking op de toepassing van het gelijkheidsbeginsel bij de

regemoetkoming in de kosten van een persioenvervangende verzekering.
Bijv. HR 5 september 1997, NJ 1999, 410 m. nt. DWFV (Stamicarbon/ Dow Chemical) en 17
ok[ober 1997, NJ 1998, 508 m. nt. JBMV wettelijke rente), dat zonder daaraan een woord te
wijden een ruime terugwerkende kracht aanneemt. Impliciet geldt de terugwerking evenwel voor alle
rechtspraak, m. u. v. Conve/Protestants Nijverheidsondenvgs en wellicht Van der Helm/Ba™in. De 30
september- arresten, die eveneens de terugwerkende kracht beperkten, vielen op dezelfde datum als
een overgangsrechtelijke bui.
Sehos/Antersijn. Kennelijk was de Hoge Raad die dag in
75

C
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waarop de salariering is gebaseerd, maar ook de datum van kenbaar maken
van de aanspraak is blijkbaar mogelijk of wat voor datum dan ook. 76
-Het arrest Cilntje/Protestants Nijverheidsonderwijs77 over dezelfde materie lijkt
op een herhaling van zetten. Mevrouw Cijntje maakt ( kennelijk) eerst in

februari 1994, dat wil zeggen na de cruciale datum van 7 mei 1993, haar
vordering wegens ongelijke beloning kenbaar en valt dus binnen de
'
hoofdregel' van Sehos/Antersijn en daarmee buiten de werking van het arrest
Mathilda voor de Nederlandse Antillen en Aruba. De Hoge Raad gaat met
deze uitspraak van het Gezamenlijke Hof mee. Aangezien het een aanspraak
betrof van na 1993, is een onderscheid tussen de vraag welke aanspraken uit
het verleden nog van de Mathilda- regel kunnen profiteren en de mate van
terugwerking van Mathilda nu zonder betekenis: voor gevallen van na 7 mei
1993 heeft het Hof in Sehos/Antersijn de terugwerkende kracht immers geheel
uitgesloten.
Opgemerkt zij slechts dat dit type overgangsregeling de Mathilda- regel
twee verschillende temporele werkingen geeft: voor aanspraken van na 7 mei
1993 geen enkele terugwerking tot v66r die datum, voor aanspraken van v66r
7 mei 1993 een terugwerking tot 1987 ( Mathilda) , tot 1990 ( Antersijn) of
zelfs tot 1980 ( CRvB) . Dit betekent overigens niet per se dat op 66n en
hetzelfde moment het geldend recht zowel A als B is, maar wel dat op dezelfde
periode verschillende regels kunnen worden toegepast. 78
Vraag: moeten wij
inderdaad een dergelijk onderscheid maken tussen de gelding en de toepassing
van een rechtsregel, des dat de Mathilda- regel ergens tussen 1980 en 1993 is
gaan gelden, doch niet werd toegepast in 1996 voor de periode 1987- 1992
( Cijntje), terwijl deze w61 werd toegepast in 1993 voor de periode 1987- 1993
( Mathilda) en voor 1990- 1994 (Antersijn)
-Met het arrest Stamicarbon/Dow Chemical79 , een octrooizaak, zijn wij ten
slotte weer helemaal terug bij af, zo lijkt het. In Ciba-Geigy/Ot/o wijzigde de
Hoge Raad zijn koers ten opzichte van eerdere rechtspraak. Naast de
oorspronkelijke nadruk op het wezen van de uitvinding kwam meer nadruk te
6 'Het scala van data met ingang waarvan art. 26 BNPo rechtstreekse werking heeft dat de revue
heeft gepasseerd is bijna oni,itputtelijk', zie S. Feenstra, noot onder CRvB 5
janiiari 1988, RSV
1988, 200: ' 11 maart 1979' (Commissie voor de Rechten van de Mens, RSV 1987, 245) , '23

december 1984' (CRvB, AB 1987, 543) , 1 juli 1982 (RrB Amsterdam, RSV 1988, 222) en '1
januari 1980' (CRvB 5 januari 1988, RSV 1988, 104, 198. 200) . Het gekozen moment hang[ ervan
af of men rechtspmak declaratoir dan wei constitutief acht. Zie daarover Hoofdstuk Il, § 3.
7 HR 10 mei 1996, NJ 1996, 643.
7M
Een onderscheid dat P. W. Brouwer, Rechtsvormende rechier of 'bouche du droit' 4 R&-R

1998, p. 7 niet helemaal goed voor ogen heeft. Vgl. H. L. Van der Beek, Overgangsrecht nieuw
Burgerlijk Wetboek, diss. RL, Deventer 1992, p. 8- 9, alsmede hierna, Hoofdstukken I, § 6(c) en

X, §§2(a)-(c).
3
80
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september 1997, NJ 1999, 410 m. nt. DWI:V.

HR 13 januari 1995, NJ 1995, 391 m. nt. Ilwi:v.
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Hoofdstuk I

octrooi van
liggen op de rechtszekerheid voor derden dan voorheen. Het
Stamicarbon stamt van v66r deze jurisprudentiewijziging en dat geldt eveneens
voor de vermeende inbreuk van Dow Chemical op het octrooi, alsmede voor
in cassatie
de aanvang van de procedure ( 1983) Stamicarbon eist dan ook
het
van
hand
de
aan
destijds geldende recht,
dat de kwestie wordt beoordeeld
Ciba-Geigy.
te weten de maatstaven van v66r
.

De Hoge Raad reageert kort en afwijzend:

Voorzover het onderdeel hiermee wil betogen d a t. . .d e rechter bij de
maatstaf
uitleg van de conclusie van het octrooi die vroeger gehanteerde
het
in
steun
.
geen
3.3.3)
recht ( rov.
dient toe te passen, vindt het
Wederom zijn verschillende interpretaties mogelijk. Eng gelezen, stelt de
Hoge Raad slechts dat de beoordeling naar het oude, destijds geldende recht,
dan nog
dat wil zeggen eerbiediging, geen steun vindt in het recht. 81 Dat zou
nde
kracht
terugwerke
van
meteen
niet behoeven te betekenen dat daarmee
82
de
van
tijde
ten
dat
Duidelijk is evenwel
moet worden uitgegaan.
'
waren.
feiten'
koerswijziging de feiten van Stamicarbon reeds voldongen
levert effectief
Werking van de Ciba-Geigy- uitspraak jegens die feiten
terugwerkende kracht op, want in 1997 wordt een regel van 1995 op feiten
nogmaals
uit 1981- 1987 toegepast. Stamicarbon bevestigt met andere woorden
de in de rechtspraak gehanteerde hoofdregel van terugwerkende kracht.
Minder waarschijnlijk is de alternatieve lezing dat beperking van de
terugwerkende kracht in haar algemeenheid geen steun zou vinden in het
recht. De Hoge Raad zou dan het bestaan van het rechterlijk overgangsrecht
uberhaupt ontkennen, met andere woorden: overgangsvoorzieningen zouden
slechts een ad hoc- karakter hebben en niet op algemene regels te herleiden
de jurisprudentie niet geheel
zijn. Deze karakterisering is in het licht van
onjuist. Toch ligt deze interpretatie moeilijk, want als rechterlijk
overgangsrecht niet bestaat, zou het er toch op neerkomen dat de
Due interpretatie verdraagt zich slecht met HR 2 oktober 1998, Nj 1999, 683 m. nt. JMBV
1993, NJ
( De Schelde/Cijsouw), 28 november 1997, NJ 1998, 658 ( Durlinger/ Bakens) , 1 oktober
igingen), 25 november 1966, NJ 1967, 259 m. n[.
1995, 182 m. nt. CJHB (Van Uitert/ Kruisveren
57 m. nt.
HB ( Droogdok/ Oldermann) en Hof Den Bosch 27 november 1995, TMA 1996, p.
allen oordelend naar het des[ijds geldende recht. Zie hieromtrent
van
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Dommering-

Rongen,

Hoofdstuk VIII, § 2(a).
11' Volgens de gangbare [heorie van he[ overgangsrechi :ir daar immers nog de onmiddellijke
werking' tussen. Deze betekent dat op de bij inwerkingtreding bestaande rechts[oestand de nieuwe
casus van
regel reeds toepassing vindt. Het is evenwel duidelijk zijn dat naar de feiten van deze
lgen
rechtsgevo
de
1995
eerst
vanaf
niet
worden
feiten
de
Aan
is.
werking
sprake
e
geen
onmiddellilk
'

toepassing geachl vanaf het
van de nieuu,e regel verbonden. De nieuwe regel wordt integraal van

begin.
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overgangsvoorzieningen die de Hoge Raad zelf wel trof in Boon/Van Loon en
Van Wijngaarden/Staat of die hij goedkeurde in Sehos/Antersijn eigenlijk ook
geen steun vonden in het recht. Wat waren deze dan2 Gunsten2 Dat klinkt
wat middeleeuws en zou zich niet goed met de Rule of law verdragen. 83
4. Tussenbalans: de temgwerkende kracht anno 2001

In het voorafgaande is een overzicht gegeven van een kwart eeuw
jurisprudentie inzake de temporele werking van rechtspraak. Het betrof een
twaalftal gevallen waarin de kwestie van de temporele werking van cruciale
betekenis was voor het verschil tussen winnen en verliezen en waarin die
kwestie iets duidelijker van belang was dan doorgaans blijkt.
Dit proefschrift kiest niet voor een historische invalshoek, doch analyseert
de problematiek van de temporele werking als een ideeenstrijd. Niettemin is
het nuttig deze rechtspraak in chronologisch perspectief te plaatsen om te
bezien of er wellicht beweging of ontwikkeling in zit. Daartoe dient de
volgende historische samenvatting.
1976: Chelouche/Van Leer:

onbeperkte terugwerkende kracht, maar
partijen in kwestie ontspringen toch de

1981: BoonA/an Loon:

onbeperkte terugwerkende kracht, maar
een algehele uitsluiting van terugwerkende kracht voor reeds verdeelde

dans;

genneenschappen;

1981: Gielen/Assuradeuren:

onbeperkte terugwerkende kracht met
een effect van maximaal 40 jaar.

Eerbiediging van de oude jurisprudentie
volstrekt
(' prospective overruling')
genegeerd;
1986: Gezamenlijke

ouderlijke macht
1989: Sabah:

1990: Zorba:

:

onbeperkte terugwerkende kracht
( effectief maximaal 18 jaren gezien artt.
1:245 j° 233 BW) ;
onbeperkte terugwerkende kracht van
Chelouche, tenzij verschoonbare, aantoonbare rechtsdwaling;
onbeperkte terugwerkende kracht van
het Stierkalf- arrest, ervan uitgaande dat
de Hoge Raad anders kan beslissen;

83

Uitgebreider hierom[ren[ Hoofdstuk VIII, § 2( a)
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1992: Van Wijngaarden/Staat:

effectief de terugwerkende kracht van
het onrechtmatigheiclsoordeel van Staad
Van Amersfoort beperkt tot 1 januari
1975, uitzonderingen claar- gelaten;

1994: Antersijn:

1996: Cijntje:

1998: Vander Helm/Bastin

terugwerkende kracht van Mathilda
uitgesloten voor bepaalde gevallen,
afhankelijk van het moment van
kenbaar maken van de aanspraak; voor
andere gevallen terugwerking ( waar-

schijnlijk met de maximale lengte van de
verjaringstermijn) ;
idem. Mede in verband met Mathilda en
Antersijn stelt zich de vraag: moet een
onderscheid worden gemaakt tussen
gelden en toepassen7 ;
de suggestie dat terugwerkende kracht
niet bestaat en het vermoeden gewekt
dat, mocht de rechtspraak zich wijzigen,

dit voor partijen of wellicht in het
algemeen niet met terugwerkende kracht
zal zijn;

1998: Virgilius Berkhof:

(on- 2 ) beperkte terugwerkende kracht,
vergezeld van een zwakke suggestie dat
de

temporele werking iets te maken

heeft met, of zelfs afhangt van, de
chronologie van de feiten van het
precedent ten opzichte van die van het
1999: Stamicarbon/Dow Chemical:

later te beslissen geval;
beterugwerking van Ciba-Geigy,
hoofdregel
terugder
de
van
vestiging
werkende kracht en de stelling dat
eerbiediging geen steun vindt in het
recht.

Zetten wij aldus de jurisprudentie op een rijtje, dan moet de conclusie
84
zijn: hier zit niet veel consistentie in. Duidelijk is dat van 1976 tot 1999
rechtspraak steeds als hoofdregel ( onbeperkti ) terugwerkt, maar er zijn nogal
verschillende benaderingen gekozen om daar af en toe aan te ontsnappen: een
en redelijkheid
materieelrechtelijke exceptie op basis van onaanvaardbaarheid
naar consistentie,
Eender: J. M. Smits, Rechterlijk overgangsrecht: op zoek
jaarboek, Deventer 2000, p. 23 e. v.
84

BW- krant
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en billijkheid (Chelouche), de rechtsdwaling (Sabah),
'gedane zaken nemen
geen keer' ( Boon/Van Loon) , de relativiteit ( Van Wijngaarden), wellicht een
onderscheid tussen gelden en toepassen ( Cijntje) en wellicht een rot voor de
chronologie van de feiten ( Virgilius) . De uitzonderingen hebben een zo sterk

ad hoc- karakter, dat zij nauwelijks

lijken te kunnen worden gegeneraliseerd en
inderdaad typische uitzonderingen zijn die de regel van terugwerkende kracht
bevestigen. 85 Gielen/Assuradeuren kiest voor eenvoudig doodzwijgen van de
problematiek en Van der Helm/Bazuin doet alsof er helemaal nooit iets aan de
hand is, alsof terugwerkende rechtspraak niet voorkomt.
Hooguit zouclen
Antersijn en Cijntje een tendens kunnen markeren, maar zelfs dan vormen
Virgilius Berkhof en Stamicarbon/Dow Chemical een duidelijke terugval op de
'
oude leer'. Overigens moet men vooral niet vergeten
dat alle overige
rechtspraak, die hier niet genoemd is, nog steeds ' gewoon terugwerkt'.
Beweging zit er dus wel in de rechtspraak-de Hoge Raad beweegt zich all
over the place-maar vooruitgang kan de Hoge Raad op basis van dit overzicht
op dit stuk niet worden toegeschreven.
5. Probleemstelling: de wenselijkheid van een algemeen deel van rechterlilk
overgangsrecht

In 1983 constateerde Van Schellen dat de Hoge Raad bezig
was een leerstuk
van rechterlijk overgangsrecht te ontwikkelen. 86 Toen daarvan in 1995 weinig
terecht bleek te zijn gekomen, riep Vranken wederom op tot ontwikkeling van
een algemeen deel van rechterlijk overgangsrecht. 87 Of de Hoge Raad hier
inmiddels mee bezig is, is zeer de vraag. In elk geval is duidelijk dat het
Nederlandse recht vooralsnog geen leerstuk van rechterlijk
overgangsrecht
kent. Als aangegeven heeft deze lacune tot gevolg dat nieuwe rechtspraak
doorgaans terugwerkt.
De literatuur van de laatste jaren heeft zeker bijgedragen tot
bewustwording van de problematiek van het rechterlijk overgangsrecht. 88 Het
85

Vgl. Polak, Omgaan en overgaan, a. w. , p. 299- 301, die spreekt van een impliciete
terugwerkende krach[' C behoudens hoogst uitzonderlijke afwilking)
86
Wat leert de Hoge Raad.' , a. w., p. 32 voemoot 68.
E
Asser· Vranken, a. w., nrs. 190 en 252. Zie ook zijn noot onder HR 17
oktober 1997, NJ
1998, 508 sub 11.

88 Polak, Algemene beginselen van rechterlijk overgingsrecht, a. w., de.., Omgaan en
0,·ergaan, a. w., W. van de Bergh, Prospective overruling, AA 1975, p. 297, W. Alexander,
Beperking van de terugwerkende kracht van rechierlijke uitspraken, RMTh 1986, p.
492, AsserVranken, a. w., nrs. 69, 190, 240, 252- 255, F. P. Zwart, Enkele opmerkingen over rechterlijk
overgangsrecht, NJB 1997, 9 108, P. Wattel, Conditional prospeciive non- overruling, alsmede
judgment-driven legislationi, NJB 1990, p. 528, JJR. Polman, Temporele werkingen van

wetten, diss. VU, Amsterdam 1984, p. 36- 51, W. Snijders, Overgangsrecht voor lopende

procedures,
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is evenwel nog maar de vraag-welke vraag dit proefschrift beoogt te
beantwoorden-of de afwezigheicl van een leerstuk van rechterlijk

overgangsrecht en de terugwerkende kracht van rechtspraak daadwerkelijk
sterk af van de
problemen opleveren. Het antwoord op deze vraag hangt
en
rechtspraak. Zoals
opvatting die men heeft over het karakter van recht
hierna wordt betoogd, is de huidige stand van zaken inderdaad zowel vanuit
een oogpunt van prakticabiliteit als om redenen van rechtvaardigheid
de ontwikkeling van
buitengewoon problematisch. Uit die conclusie volgt dat
niet noodzakelijk,
zo
,
een leerstuk van rechterlijk overgangsrecht wenselijk
dragen.
Vanzelfsprekend
bij
te
ontwikkeling
tot
die
is. Dit proefschrift beoogt
ken van een
groncltrek
de
hoe
ord
client dan ook de vraag te worden beantwo
zien.
stelsel van rechterlijk overgangsrecht eruit zouden moeten
ederlandse
Het lijkt erop dat de Hoge Raad in navolging van andere-N
en buitenlandse-rechters, is gaan inzien dat automatische en onbeperkte
terugwerkende kracht zonder enige uitzonclering niet steeds gerechtvaardigd
in de
de terugwerkencle kracht niet zomaar kan worden gefundeerd

is, dat

theoretische fictie waarin deze gewoonlijk gefundeerd wordt, namelijk dat
rechters niet aan rechtsschepping doen, en ten slotte dat de Hoge Raad, al
lijkt hij niet bezig te zijn met de ontwikkeling van een leerstuk, toch in elk
geval zoekende is teneinde in deze materie tot rechtvaardige uitkomsten te
komen.

Hoe dan ook, men kan in elk geval constateren dat de materie van de

temporele werking van rechtspraak behoefte heeft aan beduidend meer
systematiek en consistentie. Het is buitengewoon wenselijk-en dit is tevens
het belangrijkste doel van dit proefschrift-dat er een consistente theorie aan
gelegd. Niettemin
de temporele werking van rechtspraak ten grondslag wordt
'
Brouwer, Rechtsvormende rechter of bouche du droit' 1 , a. w., p. 4 e. v., E. H. Hondius,
1978, p. 812, R. J. P. Kottenhagen, Van precedent
Deventer
Standaardvoorwaarden, diss. RUL,
: een
tot preceden[, diss. EUR, Arnhem 1986, p. 276- 293, J. K. Franx, Wijziging van collisierecht
Boer,
de
J.
149,
p.
1975,
bundel
Kischdwinght,
Exempel
t
'
in:
intertemporale verkenning,
Ongelijke 'overruling' , NJB 1992, p. 855, T. Koopmans, Cons[itutionele toetsing, preadvies NjV,
Deventer 1980,
HNJV 1992·I, p. 35, dez., Retroactivity reconsidered, in: Juridisch stippelwerk,
Langemeijer,
p. 292, H. U. Jessurun d'Oliveira, Kassatie in het belang van het recht, in: Speculum
Zwolle 1973, p. 223,0. A. Haazen, De temporele werking van een rechterlijke uitspraak, in:
de rechter in de modeme
H. G. Schermers, Th. L. Bellekom en P. T. C. van Kami,en, De rol van
westerse samenleving, Leiden 1993, p. 151, H. C. F. Schoordijk, De civielrechtelijke aspecten van

in algehele
verevening en pensioenrechten bij echischeiding, meer in het bijzonder die tussen
Raad 7 maart
Hoge
205,
J
Rombach,
p.
5534,
1982)
(
WFR
n,
echigenote
gehuwde
gemeenschap
het ontwerp BW en gaat openlijk
1980, NJ 353, AA 575, R. v. d. W. nr. 42: de Hoge Raad citeert
van Buchem- Spapens, Anticipatie, Deventer
J.
M.
A.
827,
826·
p.
1980),
(
5542
WPNR
II),
(
om
burgerlijk recht, in:
1986, p. 6, 15 en 49, C. J. J. M. Stolker, De politieke rol van de rechter in het
Gesch.
Zwolle 1993, a. w., p. 77-79. Zie ook Parl.
Stare decisis, Het gezag van
Drion,
J.
Overgangsrecht (Inv.
precedenten, inaugurele rede RUL, Den Haag 1950, p. 39- 40.

M. C;. Rood (red. ) , Rechters en politiek,

3,5 e n 6) ,p. 31-32 en reeds
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beperk ik mij in hoofdzaak tot literatuur en rechtspraak op het gebied van het
privaatrecht, waarop ik mij het meeste thuisvoel, evenwel in de hoop dat de
hier bereikte conclusies een breder toepassingsbereik zuilen hebben.
De reden dat de ontwikkeling van een dergelijke theorie voor de
temporele werking niet eerder is geschied89, laat zich eenvoudig raden: een
ontoereikende theoretische belangstelling. De theorie van de temporele
werking van rechtspraak is door haar verklonkenheid met tal van andere
thema' s van het privaatrecht en de rechsvindingsleer-helaas-gecompliceerder dan op grond van het voorafgaande kon worden geconcludeerd. In
Hoofclstukken VII, XI- XII wordt aangegeven waarom en hoe de theorie sterk
samenhangt met en van cruciaal belang is voor thema' s als de gebondenheid
van de rechter aan het recht, anticipatie,
precedentwerking, de
gebondenheid van de verwijzingsrechter aan het oordeel van de
cassatierechter, onrechtmatigheids- en toerekeningsvragen in het kader van
de onrechtmatige daad, dwaling, onvoorziene omstandigheden, onverschuldigde betaling en de vaststellingsovereenkomst, om maar een paar
onderdelen van het recht te noemen. Het is de rechtspraak en de literatuur
nog niet gelukt tussen al deze onderdelen een consistente koers te varen.
6. Een proefschrift vooT verliezen

Er is altijd stdjd

tussen

oud en nieuw recht. Het
nieuwe is, 6mdat het
nieuw is, voor zijn tijd het

betere-toch mag het
nimmer vergeten, dat
90
oude ook recht was.

het

Wie in vooruitgang gelooft, zal veronderstellen dat het recht beter wordt
naarmate de tijd voortschrijdt, dat meer klein en groot onrecht redres vindt
bij de rechter. De rechtswetenschapper die zijn arbeicl serieus neemt, deelt in
zekere mate in dit geloof. Ergens moet hij toch de wens koesteren het recht te
verbeteren. Die wens deelt hij met de Hoge Raad, met dien verstande dat het
voor de Hoge Raad niet slechts een wens,
naar verbetering te streven. Als door de
wordt, betekent het per definitie dat
(minder goed) was: anders is het tenslotte
89

90
91

maar tevens een verplichting is om

rechtsontwikkeling het recht beter
de voorafgaande situatie slechter
geen verbetering. 91 Vooruitgang en

Zie evenwel voor aanzeiten hiertoe Hoofds[ukken VI- VIII.
Asser- Scholten, a. w. , p. 146.

De uit het i. p. r. bekende better law- gedachte ( favor now) is dan ook voor het overgangsrecht
vrij zinloos. De overgangswetgever zegt haar af te wijzen, Parl. Gesch. Overgangsrecht ( Inv. 3, 5
en 6) , p. 11. Zie echter p. 18, alsmede Hoofdsruk X, § 8.
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verbetering betekenen met het heden en de toekomst bezig zijn en beogen te
bewerkstelligen dat deze gunstig afsteken tegen het verleden.
Wellicht kunnen psychologische factoren verklaren dat men tot
terugwerkende kracht gaat neigen. Wellicht is men soms zo tevreden over de
verbetering van het heden en de toekomst, dat men maar moeilijk kan
verkroppen dat men die verbetering niet eerder had kunnen bedenken. (' Als
ik naar mijn Krups kijk, heb ik spijt, spijt dat ik mijn Krups niet eerder heb
gekocht...') Of men schaamt zich gewoon te hebben nagelaten eerder
verbetering aan te brengen, waar dat misschien wel had gekund of had
moeten gebeuren. 92 Dan ontstaat de neiging ook in het verleden te willen
'
ingrijpen. De positie van de verliezer' raakt dan ondergesneeuwd door een
eenzijdige concentratie op het belang van de winnende partij of van het recht

in het algemeen.
In civilibus wordt vanzelfsprekend veelal over geld geprocedeerd, althans
over juridische kwesties die financiele consequenties hebben. Men moet zich
goed realiseren dat het recht dat gesproken wordt aan de een ten goede komt,
maar door de ander dient te worden betaald. Het is dan misschien weI zo dat
de verbeteringen aan bepaalde individuen of bepaalde categorieen van
personen en uiteindelijk misschien aan iedereen ten goede komen, maar er
zijn er ook die er slechter van worden. Er zijn verwachtingen gecreeerd,
vertrouwen is gewekt aan de hand waarvan justiciabelen hun leven, hun
werk, hun transacties hebben ingericht. Dat partijen in vergelijkbare posities,
die zich op het verlaten standpunt beroepen, in de toekomst zullen moeten
verliezen, ligt doorgaans in de aard van de zaak besloten. Maar dat dit ook
voor het verleden zou moeten gelden, is een andere kwestie.
In de navolgende hoofdstukken richten wij ons op de vraag of het
rechtvaardig is dat de verliezer van vandaag ook het verlies van gisteren moet
betalen. Die vraag wordt geplaatst in het kader van de fundamentele vraag
wat ongeschreven recht is en wat het moet zijn. In Hoofdstuk II wordt het
hiervoor benodigde theoretisch raamwerk opgezet.
Alvorens dit te doen, is het evenwel nodig kort in te gaan op een
rechtsleer, waarvan de aanhang en het belang gestaag toenemen: de
Techtseconomie. Deze stroming is zich in de loop der jaren steeds meer met het
probleem van de terugwerkende kracht gaan bezighouden. Ik voel mij
verplicht reeds in dit eerste hoofdstuk uiteen te zetten waarom ik voor deze
invalshoek, ondanks de kracht van deze leer, niet kies.

H. U. Jessurun d'Oliveira, Veto over de Lex fori, in: Veto over de lex fori, Deventer 1977, p.
56 t. a. V. de terugwerking van Chetouche (' Hebben de rechiers op het Plein het niet aangedurfd om
anno 1977 te vertellen dat anno 1960 nog niet veel terechigekomen was van de gelijkstelling van man
en vrouw in het i. p. r. 1' ) .
92
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7. De consequenties en het consequentialisme

tilt is obvious, that, in
computing consequences
it makes no di#erence in
what way OT
what
dismnce they ensue... tilt
must proceed on a factual

assumptton of ommscience

which is never

satisfied in Teal life.

93

Ca) Inleiding

De rechtseconomie behoort tot de consequentialistische stromingen, die
oordelen omtrent goed en kwaad van gedragingen, regels, rechtssystemen
etcetera afhankelijk stellen van hun
consequenties. Op het stuk van de
terugwerkende kracht is het onvermijdelijk dat dergelijke consequentialistische
argumenten ter sprake worden gebracht. Voorzover mogelijk en relevant,
94
gebeurt dit ook hier.
De beperkingen van het consequentialisme, de rechtseconomie incluis,
zijn er onder meer in gelegen dat consequentialistisch redeneren vereist dat
men, ten minste bij benadering, weet wat de consequenties zullen zijn. Dat is
een vraag die trouwens, ook los van de rechtseconomie, voor dit onderzoek
relevant en interessant is. Zonder enige twijfel is het nuttig een overzicht te
hebben van de financiele consequenties van de terugwerkende kracht. Om
deze redenen stellen wij ons dus de vraag ' hoeveel kost de vooralsnog
vigerende regel dat de civiele rechtspraak terugwerkt' 1

(b) Wat kost dat.' De mislukte aanval op

de terugwerkende

kracht vanuit het

consequentialisme
Reeds enkele malen is de term verzekering gevallen. Niet alle hiervoor
genoemde terugwerkende rechtspraak heeft consequenties voor verzekeraars.
Wel is algemeen bekend dat achter de procedures van verkeersslachtoffers en
andere aansprakelijkheidszaken ziektekosten- en schadeverzekeraars figure-

ren. Eveneens

93

is

bekend dat de kosten van aansprakelijkheid en van het

F. A. Hayek, The Mirage of Social Justice, in: Law, Legislation and Liberty, A New Statement
of Liberal Principles of Justice and Political Economy, Londen 1998, p. 19- 20 onder gedeeltelijke
aanhaling van William Paley.
94
Zie hierna Hoofdstuk III, §§ 1 en 7 en Hoofdstuk VI, § 8.
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95
aansprakelijkheidsrecht drastisch zijn gestegen. In verzekeringskringen wordt
dan ook relatief veel aandacht geschonken aan de toegenomen
aansprakelijkheidslast en aan de factor die de terugwerkende kracht hierin zou
spelen. In het algemeen laat de literatuur zich negatief uit over het feit dat
verzekeraars gedwongen lijken te worden de last van de terugwerkende
rechtspraak te dragen. Verschillende auteurs wijzen erop:
( 1) dat allerlei risico' s onbeheersbaar geworden zijn en dat verzekeraars
een veetvoud van het vroeger geanticipeerde schaderisico moeten dragen. In
het bijzonder wordt gewezen op oude risico' s van vele jaren geleden die
inmiddels door nieuwe inzichten in de rechtspraak een blok aan het been van
verzekeraars zijn geworden. Inderdaad is het zo dat door het voorheen
96
verzekeraars,
gebruikelijke stelsel van aansprakelijkheidsverzekeringen
aanspranieuwe
aan
allerlei
kunnen
zonder het te hebben
bevroeden,
blijken
van
decenniaop
dekking
basis
kelijkheden
te hebben verleend ( soms
, 97

oude polissen, ;

( 2) dat deze risicoverhoging mede en vooral door de terugwerkende
kracht wordt veroorzaakt. Zo wordt verzekeren door de rechtspraak met
terugwerkende kracht in feite onmogelijk gemaakt, aangezien basisvoorwaarde
voor verzekerbaarheid is dat het toekomstig risico ten minste enigermate
98
Hierbij zij bedacht dat het beslist niet zo is dat het alleen
voorzienbaar is.
om schokkende ontwikkelingen in de rechtspraak hoeft te gaan; doordat
verzekeren werkt volgens de wet van de grote getallen, zijn ook relatief kleine
wijzigingen meteen op een groot aantal gelijkaardige verzekerde gevallen
toepasbaar en kunnen deze kleine wijzigingen voor verzekeraars reeds grote

gevolgen hebben99;

95

En nog steeds stijgen: Verzekerd van cijfers, CBS/ Verbond van Verzekeraars, Den Haag 1998,

24
De zg. 'loss occurrence' dekking. Zie daarover J. Spier, Schade en loss occurrenceverzekeringen, Deventer 1998, J. H. Wansink, De algemene aansprakelijkheidsverzekering, Zwolle
1994, p. 103 e. v., H. Cousy en H. Claassens (red. ), Aansprakelijkheidsverzekering dekking in
de tijd, Antwerpen 1997.
'
97
T. Hartlief en J. Spier, Verzekering en aansprakelijkheid met terugwerkende kracht' , ABV
1994, p. 27 e. v., J. H Wansink, Het DES- arrest in het perspectief van verzekerbare

slach[offerbescherming, A&V 1993, p. 10, Faure/Geers/ Hartlief, Juridische aspecten van het
beroepsziekienonderzoek, a. w., p. 23, 0. A. Haazen en J. Spier, Feitelijke ontwikkelingen en
verzekerbaarheid, in: De uitdijende reikwijdte van de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad.
preadvies NJV, a. w., p. 48- 55.
98
Haazen/ Spier, Feitelijke ontwikkelingen en verzekerbaarheid, a. w., p. 45- 50, 54- 55,
Faire/ Geers/ Hartlief, Juridische aspecten van het beroepsziekienonderzoek, a. w., p 23, 27,
Vermaar, C)nverzekerbaarheid: een groeiend probleem, t. a. p., H- J. Schinzler, Some thoughts on
the predictability of liability risks, in: Second International Liability Forum, Munchen 1998, p. 12.
18.

x

Faure,

Is

aansprakelijkheid 'met terugwerkende kracht' efficient en verzekerhaart , a. w., p. 7-

9.
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( 3) dat dit onterecht is, aangezien de verzekeraar niet kon weten dat het
van verzekerde later als onrechtmatig zou kunnen worden

gedrag

gekwalificeerd en het dus niet mogelijk

is geweest het veel grotere
aansprakelijkheidsrisico in de premieberekening te verdisconteren, bijzondere
preventieve maatregelen of extra reserveringen te treffen 100;
'
,101
( 4) dat dit onwenselijk en uiterst gevaarlijk
is, aangezien hierdoor op
verschillende terreinen onverzekerbaarheid is ontstaan of dreigt te ontstaan
en, als de ontwikkelingen op dezelfde voet en ook weer met terugwerkende
kracht doorgaan, faillissementen van verzekeraars zouden kunnen resulteren,
waardoor de verzekerden en waarschijnlijk ook hun slachtoffers nog verder
102
van huis zijn.
Dit alles moge zo zijn, het is onvoldoende gebleken om de Hoge Raad
ervan te overtuigen dat het roer om moet. Dit is niet geheel onterecht, want
de aanval op de terugwerkende kracht met een beroep op de vermeend
drastische consequenties ervan heeft ten minste drie zwakke kanten.

( i) Drie zwakheden van het consequentialisme

In de eerste plaats kan men zich afvragen of oordelen over goed en kwaad
uberhaupt van de consequenties dienen af te hangen en, zo ja, in welke zin
dan. Op deze vraag wordt in Hoofdstuk X, § 2( e) zeer kort ingegaan; deze
blijft thans rusten. Ten tweede zijn er simpelweg te weinig cijfers bekend die
de consequenties voldoende in beeld brengen. 103 Hierdoor zijn consequen100

Faure, Is aansprakelijkheid 'met terugwerkende kracht' e fficient en verzekerbaar1, a. w. , p, 7,
van
het
Juridische
aspecten
beroepsziektenonderzoek,
t. a. p.,
Hartlief/ Tjittes, Verzekering en aansprakelijkheid, a. w., p. 18, Faure/ Hartlief, Ontwikkelingen in
de werkgeversaansprakelijkheid voor beroepsziekien, a. w. , p. 142, T. Hartlief, Interventie NJV,
HNJV 1996- II, p. 17, J. H. Wansink, Het polismodel AVB 96 en de dekking voor 'long tailrisico's' , AdV 1996, p. 120, J. G. C. Kamphuisen, Verzekeren verzekeren in theorie en praktijk,
in: Is verzekeren nog verzekerdL Zwolle 1998, p. 33, Polak, Omgaan en overgaan, a. w. , p. 301
(m. b. t. het Stierkalf- arrest). Zie ook J. Spier en C. H. W. M. Sterk, Onrechtmatigheid en
schadevergoeding, Capita Overgangsrecht NBW, preadvies VBR, Lelys[ad 1991, p. 90, 98
(justiciabelen moeten hun gedrag kunnen afstemmen op tevoren bekende aansprakelijkheidsrisico' s
en verzekeraars moeten hun risico' s kunnen taxeren; daarom is de hoofdregel Van de Ow nauwelijks
te verdedigen), alsmede F. B. Bakels, De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak over het
Ontwerp Overgangswet, KwNBW 1985, p. 5 5, die hetzelfde bezwaar tegen de onmiddellijke
werking van de Ow aanvoert. Uit Verzekerd van cijfers, a. w., p. 24- 25 blijken verzekeraars in
1993, 1994 en 1997 minder premie te hebben ontvangen dan zij aan aansprakelijkheidsuitkeringen
hebben uitbetaald.
101
Fait re/ Geers/ Hartlief, Juridische aspecten van het beroepsziektenonderzoek, t. a. p.
102
Fatire/ Hartlief, Gevolgen van de uitbreidende werkgeversaansprakelijkheid, a. w., p. 285,
293, Haazen/Spier, Feitelijke ontwikkelingen en verzekerbaarheid, a. w., p. 10, 50, 81-82 onder
aanhaling van o. m. buitenlandse literatuur.
103
Dit probleem is structureel en aanhoudend en reeds verschillende malen geconstateerd:
C J. J. M. Stolker, Aansprakelijkheid voor beroepsfouten-van droomcarriere naar nachtmerrie, AA
Faure/ Geers/ Hartlief,
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tialistische redeneringen in het recht dikwijls nauwelijks cijfermatig te
onderbouwen. Ten derde is het causaal verband tussen de terugwerkende
'
kracht en de kosten', voorzover daaromtrent weI cijfers bekend zijn, tamelijk
fragiel.
(ii) Gebrekkig cijfermateriaal

Een overzicht van de financiele consequenties van retroactieve rechtspraak is
jammer genoeg niet voorhanden. Voor een deel, een vrij willekeurig deel
eigenlijk, is van de financiele kosten wel enige indicatie te geven. Wij hebben
het dan over een beperkt aantal onderdelen van het aansprakelijkheidsrecht.
Over de beperkte terugwerking van de milieujurisprudentie zijn enige
becij ferde de Minister van VROM104 in
( onvolledige) cijfers voorhanden. Zo
kracht door de Hoge Raad in
beperking
van
terugwerkende
de
de
1992 wat
Amersfoort
en
Van
Wijngaarden/Staat
aan de Staat zou kosten aan
Staat/Van
misgelopen saneringsgelden. De keerzijde hiervan, d. i. wat de Minister als
verhaalbaar inschatte, zijn grofweg de kosten van de milieujurisprudentie
voorzover deze terugwerkt ( tot 1 januari 1975) 105, op te brengen door
particulieren, het vervuilend bedrijfsleven en verzekeraars. Alle cijfers
samengevat, schat de Minister de opbrengsten in op zo' n fl. 670 miljoen.
Meer cij fers komen in het vervolg ter sprake, maar het is de vraag of deze de
kosten van de terugwerkende kracht weergeven.

1995, p. 14, A. A. Gorissen en L. A. P. Schrkr, Omvang beroepsziekten en arbeidsongevallen in
Nederland, in: Faure/ Hartlief, Verzekering en de groeiende aansprakelijkheidslast, a. w., p. 127
specifieke
alsmede H. J. W. van Dongen, Gezondheidskundig onderzoek naar de kosten van enkele
de
in:
Faure/
Hartlief,
aansprakelijkheidslast,
a. w., p
groeiende
Verzekering en
beroepsziekten,
173, M. G. Faure, Slotbedenkingen, in dez. bundel, p. 349- 351, Haazen/Spier, Feitelijke
ontwikkelingen en verzekerbaarheid, a. w., p. 9.10, Interview j Spier, Er zijn cijfers nodig,
Welwezen 1999, p. 20- 21, Asser- Vranken, a. w. , nr. 188, alsmede diens conclusie bij HR 10 mei
1996, NJ 1996, 643 ( Cijntje/ Protestants Nijverheidsonderwijs) onder 18. Vgl. Ras, geciteerd in :
N. J. H. Huls en F. Bruinsma, Inierview met Mr H. E. Ras, President van de Hoge Raad, NJB
1988, p. 1577. Het geldt zelfs voor de Verenigde Staten, waar veel meer van dit soort onderzoek
wordt verricht: Resolving the Liability Insurance Crisis, State Legislative Activities in 1986, Part II,
no. 6, Denver 1986, p. 5 en American Bar Association, Report of the Commission to Improve the
Liability Insurance System, Chicago 1989, p. 88- 89.
104

Brief van 1 juni 1992, TK 1991- 1992, 21 556, nr. 11.
Een aantal procedures was inmiddels beeindigd, zoda, de beperking van de terugwerkende
kracht geen effect meer sorteerde. Een bedrag van fl. 40 miljoen was gemoeid met na 1974 ontstane
verontreiniging en nog eens 68 procedures besloegen periodes die aan beide zijden van de 1 januari
1975- grens lagen. Daarvan zoit een bedrag van fl. 149 miljoen aan de periode voor 1974 toe te
105

rekenen en dus onverhaalbaar zijn.
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(iii) Het verband

cussen terugwerkende kracht en de claimfrequentie

Wil men de kosten van jurisprudentie met terugwerkende kracht enigszins in
beeld brengen (oftewel: ten minste een deel van de schadelast verklaren uit de
terugwerkende jurisprudentie), dan zal het in de eerste plaats moeten gaan
om een vergrote schadelast tengevolge van een toegenomen claimfrequentie. 106
Immers, de kosten van terugwerkende rechtspraak zouden zich moeten uiten
in een additionele schadelast over de periode van terugwerking, doordat ineens
een extra aantal aanspraken over die periode bij het ' normale' aantal komt.
Rechters en verzekeraars zouden niet alleen zaken ' van nu' en van korte tijd
terug, maar daarenboven een hele generatie zaken uit een verder verleden
moeten verwerken. Rechtspraak met terugwerkende kracht zou met andere
woorden een toename in de claimbereidheid veroorzaakt moeten hebben, in
het bijzonder van kansloze en kansarme zaken, die vele jaren na dato alsnog
de moeite van het proberen waard zijn geworden. Waar het om gaat, is een
'
bewijs dat de overspoeling' van de samenleving en de rechterlijke instanties
met zaken (' opening the floodgates') en de ( momenteel ook door andere
oorzaken actuele) overbelasting van de rechterlijke macht, mede het gevolg
zijn van verruiming van aansprakelijkheid met terugwerkende kracht.
Dit leidt tot de tweede zwakte, tevens de belangrijkste moeilijkheid voor
de consequentialistisch aanval op de terugwerkende kracht,
want de
drastische stijgingen van de aansprakelijkheidslast zijn bij lange na niet altild het
gevolg geweest van vestiging van aansprakelijkheid met terugwerkende kracht.
Het is buitengewoon lastig om via fenomenen als de toegenomen ' claimfrequentie' en de sterke toename van het beroep op de rechter aan te tonen
dat dit causale verband bestaat tussen de financiele kosten en retroactiviteit.
Immers, ook waar geen aanmerkelijke jurisprudentiele wijzigingen hebben
plaatsgevonden, zoals op het stuk van de medische aansprakelijkheid107,
stegen de gemiddelde schade per polis en de gemiddelde schade per claim

106

Zie evenwel voor de relatie trissen terugwerkende kracht en de hoogre van de schadebedragen
hierna, § ( vi) . Over kwesties als de toegenomen claimbewustheid en de overbelasting van de
rechtspraak M. Faure en T. Hartlief, Her kabinet en de claimcultuur, NJB 1999, p. 2007, C. J. M.
Schuyt, Bronnen van juridisering en hun confluentie, NJB 1997. p. 926-930, CJ. H. Brunner, De
normen van het privaatrecht, afscheidsrede RUG, Deventer 1996, p. 11, A. Hammerstein,
(De) juridisering in de civiele rechtspraak, NJB 1997, p. 956-957, Faure/ Geers/ Hartlief, Juridische
aspecten van her beroepsziekienonderzoek, a. w., p. 72- 86, Minister Sorgdrager, Juridisering
maatschappij in beginsel positief verschijnsel, Stcrt. 5 juni 1996, p. 7, Handelingen II 1998- 1999,
nr. 21, p. 1387- 1388, 0. A. Haazen en J Spier, Amerikaanse roes[anden en de nieuwe
aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen, NJB 1996, p. 45.
10;

Hetzelfde geldt voor de aansprakelijkheid van raadgevende ingenieurs en architecten: geen
jurisprudentiele wijzigingen, maar niettemin enorme stijgingen van gemiddelde schade en
schadefrequentie. Zie Haazen/ Spier, Feitelijke ontwikkelingen en verzekerbaarheid, a. w., p. 23.
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drastisch. 108 Ten aanzien van de aansprakelijkheid van belastingadviseurs is een
109
Maar de
betrekkelijk sterke toename van het aantal claims waar te nemen.
jurisprudentiele wijzigingen zijn betrekkelijk gering geweest en bovendien zijn

die
zij goeddeels van na de periode waarop de cijfers betrekking hebben, zodat
110
verklaren.
kan
schadelast
de
vanzelfsprekend niet
gestegen
jurisprudentie
Een causaal verband tussen de terugwerkende jurisprudentiele wijzigingen
en toegenomen schadelast zou heel wel kunnen bestaan op specifieke
terreinen. In de verkeersjurisprudentie is het causale verband tussen
111
terugwerkende kracht en de spectaculair gestegen schadelast wel denkbaar.
Met betrekking tot de beroepsaansprakelijkheid van advocaten, notarissen,
accountants en boekhouders-een uitsplitsing naar afzonderlijke beroepsgroep
is

niet voorhanden-steeg de claimfrequentie in tien jaar tijd ( van 1983 tot

1993) met liefst 58%.112 Gedurende deze periode vond de aansprakelijkheid
voor advocaten en notarissen in een aantal arresten stapsgewijs een uitbreiding 113 , zodat enig causaal verband tussen de terugwerkende kracht van
de uitbreiding en de gestegen claimfrequentie wel aannemelijk is.
Voorts is reeds aan de overheidsaansprakelijkheid gereleveerd, waar een
sterke toename van het aantal aanspraken valt te constateren en inderdaad
ook de jurisprudentie met terugwerkende kracht uitbreiding vond. 114

108
Haazen/ Spier, Feitelijke ontwikkelingen en verzekerbaarheid, a. w, p. 21. Het iviondul birtharrest, HR 21 februari 1997, NJ 1999, 145 m. nt. CJHB kan oorzakelijk zijn voor een stijging van
het aantal claims in de toekomst, maar is irrelevant als verklaring voor de drastische stijgingen van de
voorgaande jaren. Overigens schijnt het aantal claims tegen ziekenhuizen van 1993 tot 1997 constant
te zijn geweest, 'Geen stijging claims bij ziekenhuizen', NRC Handelsblad, 13 augustus 1999, p. 2
109
Koeman, geciteerd in Haazen/ Spier, Feitelijke ontwikkelingen en verzekerbaarheid, a. w., p

24.

"o HR

23 februari 1996, NJ 1996, 395,
1995, NJkort 1995, 32.

4

september 1998, NJ 1998, 828 en Rb Breda 20 juni

'
Zie voor de terugwerkende kracht van de rechtspraak hiervoor § 1 en voor de totale schadelast
F. K. Gregorius, De verzekeraar en de totale schadelast; de financiering; financieel management, in:
Begroting van schade, verandering en verzekering, Symposium Ver. van Lerselschade Advocaten,
Lelystad 1994, p. 40 en Haazen/ Spier, Feitelijke ontwikkelingen en verzekerbaarheid, a. w., p.
25- 26. Voor de laatste 5 jaar lijken schadelast en claimfrequentie echter vrij stabiel, Verzekerd van
cijfers, a. w., p. 92- 95. Zie voor de relatie terugwerkende kracht schadelast hierna.
12
Haazen/ Spier, Feitelijke ontwikkelingen en verzekerbaarheid, a. w., p. 23. M. b. t.
raadgevende ingenieurs en architecten me[ 42 % (t. a. p )
" 1 HR 23 december 1994, NJ 1996, 627- 628 en 15 september 1995, NJ 1996, 629 m. nt.
WMK, betrekking hebbende op feiten uit 1980- 1981 (notaris) , 28 julli 1991, NJ 1992, 420, 1
t

-

i

november 1991, NJ 1992, 121 (De Kort/ Blok), 12 april 1985, NJ 1986, 809 m. nt. CJHB, 2 april
1982, NJ 1983, 367 m. nt. CJHB, Rb Zutphen 9 maart 1989, NJ 1990, 207 (advocaat) . Zie
m. b. t. accountants Hof Den Bosch 28 september 1983, NJ 1985, 120 en Hof Den Haag 19 mei
1992, NJ 1993, 436. Maar de Hoge Raad is terughoudend, getuige HR 1 5 november 1996, NJ
151 (NTBF/ Paardekooper & Hoffman), 9 juni 1995, Nj 1995, 692 m. nt.
Finad/ Worst).
I14
Haazen/ Spier, Feitelijke on[wikkelingen en verzekerbaarheid, a. w. p. 36- 38.
1997,

PvS

(
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Ten slotte zou nog denkbaar zijn dat reeds een gebleken algemene grotere
bereidheid van de Hoge Raad om ' om' te gaan of stap- voor- stap de delictuele
aansprakelijkheid Uit te breiden, ook op andere terreinen aanzet tot een
verhoogde bereidheid onder slachtoffers om het ook maar eens te
beproeven. 115 Maar ook een dergelijk oorzakelijk verband blijft speculatief. 116
Hier staat tegenover dat het verband tussen een consistent patroon van
geleidelijke ( en soms minder geleidelijke) uitbreiding van aansprakelijkheid in
de jurisprudentie en de claimbereidheid wellicht wat subtieler zou kunnen
liggen. Een verhoogde claimbereidheid behoeft immers niet onmiddellijk tot
uiting te komen in de cijfers. De vooralsnog te constateren vertaging van de
claimfrequentie hoeft derhalve niet noodzakelijkerwijs af te doen aan de
veronderstelling, waarvan wij hiervoor uitgingen, dat niet alleen de wijzigingen in de jurisprudentie maar juist ook de terugwerkende kracht tot
claimgedrag aanzet. Terugwerkende kracht zou namelijk de prikkel om de
afhandeling van kwesties snel ter hand te nemen, kunnen verminderen,
zowel door een afgenomen bereidheid onder slachtoffers toekomstige schade
ineens af te doen als in de hoop dat de rechtspraak-als deze in beweging is en
een tendens van uitdijende aansprakelijkheid vertoont-zich misschien nog in
een voor de klager positieve richting zal ontwikkelen. Op kosten van andere
klagers kan die ontwikkeling dan mooi worden afgewacht. 111 De
terugwerkende kracht van rechtspraak zou dan wel degelijk een verhoogde
claimfrequentie (foodgates) tot gevolg kunnen hebben, maar die verhoging
komt eerst met jarenlange vertraging in de cijfers tot uiting als gevolg van
wijselijk afwachtend gedrag onder slachtoffers en gesubrogeerde verzekeraars. 118 In een algemeen klimaat waarin de rechtspraak in beweging is en
ll;

Te denken valt aan vorderingen tot vergoeding van kosten van het schrijven van een brief
houdende aansprakelijkstelling (HR 16 oktober 1998, NJ 1999, 196 m. nt. ARB ( Amev/ Staat)) of
wegens verlies van vrije tijd ( HR 28 mei 1999, NJ 1999, 564 m. nt. ARB ( Losser/ De Vries) en de
vele vorderingen terzake van strafvordelijk ingrijpen dat niet tot veroordeling leidt ( HR 29 januari
1999, NJ 1999, 415 m. nt. ARB, 13 november 1998, NJ 1999. 100 m. nt. ARB (Granaria/ Staat),

12 juni 1998, NJ 1999, 99 m. nt. ARB,

10

oktober 1997, NJ 1998, 65-66. Zie ook

Faure/ Geers/ Hartlief, Juridische aspecten van het beroepsziektenonderzoek, a. w., p. 72 e. v.,
Schuyt, Bronnen van juridisering, a. w., p. 928, Haazen/ Spier, Feitelijke ontwikkelingen en

verzekerbaarheid,
a. w., p. 43.
116
Uit cijfers van her CBS, Statistisch Jaarboek 1999, p. 416 blijkt niet van veel toename van her
aantal afgedane (civiele,

contentieuze)

zaken

bij

rechtbanken, hoven en de Hoge Raad. Het laat

onverle[ dat het aantal aanhangig gemaakie zaken bewijs zou zijn van een verhoogde claimfrequentie,
maar daarover werden geen cijfers gevonden.

"'

Haazen/ Spier, Feitelijke ontwikkelingen en verzekerbaarheid, a. w., p. 45, Hartlief/ Tjittes,
Kroniek van het vermogensrecht, a. w., p. 430. Of beperking van de terugwerkende kracht dat
effect terugdraait, hangt evenwel sierk van de specifieke gekozen methode af: de in Hoofdstuk IX. §
5 (e) te bespreken Defrenne- methode vergroot de prikkel tot snelle actie; de Boon/\/an Loon- methode
verkleint juist die prikkel ( de snellen vissen achter her net: reeds verdeelde gemeenschappen) .
Daarover uitgebreider Hoofdstuk IX, § 5(e) en Hoofdstuk X, § 2.
118
Alleen nader onderzoek van de cijfers in de toekomst kan uitwijzen of deze hypothese juist is.
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1

terugwerkende kracht erga omnes ' automatisch' in het verschiet ligt, is een
dergelijke strategie heel weI denkbaar. Het heeft er in elk geval de schijn van
dat de zaak Virgilius Berkhof een voorbeeld vormt van cleze strategie. In
hoeverre een dergelijke houding in het algemeen prevaleert, is echter niet te
zeggen.

fiv) Het verband tussen terugwerkende kracht en

de hoogte van de gemiddelde

schadebedragen

Aan de cijfermatige analyse kan nog een aspect worden toegevoegd. In het
bovenstaande is ervan uitgegaan dat de ontwikkeling van jurisprudentie met
terugwerkende kracht zich zou moeten uiten in een hogere claimfrequentie en
daardoor tot een verveelvoudiging van de totale schadelast, een enorme
verliespost voor verzekeraars, waarop zij niet konden anticiperen en die dus
niet door daarop berekende premies is gedekt. Dat de terugwerkende kracht
hiervan 66n der oorzaken is, wordt op een aantal terreinen weersproken door
de cijfers die op een verlaging van de claimfrequentie wijzen. De verhoogde
schadelast die het gevolg is van het feit dat de gemiddelde schadebedragen per
aanspraak gestegen zijn, kan daarentegen hooguit duiden op een veranderde
houding van de rechter die bestaat in een grotere bereidheid Om tot hogere
schadevergoedingen te komen. 119 Over het algemeen ligt het niet voor de
'
hand deze veranderde houding een wijziging van jurisprudentie met
terugwerkende kracht' te noemen. Het gaat hierbij immers niet om nieuw
recht, maar simpelweg om hogere schadevergoedingen, hetgeen toch vooral
120
een feitelijke kwestie is.
Toch is een drietal uitzoncleringen op deze aanname te maken, op grond
waarvan men weI degelijk zou kunnen spreken van effecten van wijzigingen
van rechtspraak met terugwerkende kracht, wanneer slechts de hoogte van de
uitgekeerde bedragen stijgt. Ten eerste kan de vergrote bescherming van
kinderen in het verkeer ertoe leiden dat voorheen kansarme claims
aanvankelijk niet, maar inmiddels, nu deze kansrijk zijn geworden, wel
worden ingesteld ( zie Virgilius BerkhoD ; dit claimgedrag zou zich dan in een
verhoogde claimfrequentie kunnen uiten. Maar de terugwerkende kracht kan
zich 66k,
zelfs bij een gelijkgebleven aantal claims, uiten in hogere
schadeclaims. Waar voorheen een verdeelsleutel naar wederzijdse causale
bijdrage en eigen schuld werd gehanteerd voor kinderen onder de 14 jaar,
geldt nu immers de 100%- regel. Goed denkbaar is dat de sterke stijging tot

119

Daargelaten de

(

geringe) inflatiefactor.

Zie ook HR 17 november 2000, RvdW 2000, 235

( rov. 3.2).
120

0. m. HR 17 november 2000, RvdW 2000, 235, 8 juli 1992, NJ 1992,

714(Aids).
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1994 op de jurisprudentie van Ebele Dillema tot en met Marbeth van Uitregt is
te herleiden.
Ten tweede gebeurt met betrekking tot immateriele schadevergoeding
weliswaar weinig schokkends op het principiele vlak, maar toch kan men
spreken van een verandering van rechtspraak. De gemiddelde bedragen die
feitelijk worclen uitgekeerd als smartengeld bij verschillende typen letselschade
hebben, zeker wanneer deze in tabellen en geautomatiseerde databases
121
worden verwerkt en gepubliceerd, de facto een zekere normatieve kracht.
Al zijn de door andere rechtscolleges gewoonlijk uitgekeerde bedragen niet per
se doorslaggevend, maatgevend zijn zij wel degelijk, hetgeen op grond van het
122

In feite zijn de gemiddelde
zachte'
en
vormen de steeds hogere
rechtsregels
schadevergoedingen
bedragen langzaamaan een wijziging van het recht, die met terugwerkende
gelijkheidsbeginsel ook voor de hand ligt.
'

kracht wordt doorgevoerd. 123
Bij de genereuzere rechtspraak met betrekking tot de toekenning van
124
buitengerechtelijke kosten ( het zou gaan om een extra 5% van de schadelast)
ligt het weer iets moeilijker. De buitengerechtelijke kosten lijken ten dele het
gevolg van gewijzigde rechtspraak en wel in het bijzonder van de anticipatie
125
Verdedigbaar is
met terugwerkende kracht in 1987 op art. 6:96 lid 2 BW.
de
evenwel dat die anticipatie slechts vastlegde wat in
praktijk reeds gedaan
werd. 126

(4) Conclusie

Wat leveren deze cijfers dus op2 De conclusie lijkt toch te moeten zijn dat wij
er betrekkelijk weinig mee kunnen. Weliswaar is er een duidelijk causaal
verband tussen enerzijds de terugwerkende kracht van de IBS en de
S. D. Lindenbergh, Enkele inleidende opmerkingen over smartengeld, in: C. C. van Dam e. a.
(red. ) , Smartengeld, Den Haag 1997, p. 9- 11. In vergelijkbare zin F. Bydlinski, Juristische
Methodenlehre und Rechtsbegriff, Wenen/ New York 1991, p. 505.
122
HR 8 juli 1992 , NJ 1992, 714 (Aids) , rov. 3.3.
12I

ill

Zie evenwel de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven,

in: C. C.

van Dam (red. ),

Smartengeld, a. w., p. 14, die een rudimentaire vorm van 'overgangsrecht' met bijbehorende
beperkingen van de terugwerking

C

verschillende bedragen voor de periodes v66r en na 1/ 1/ 94)

hanteert.
124

Haazen/ Spier, Feitelijke ontwikkelingen en verzekerbaarheid, a. w., p. 40. Ook hier moet het
inflatieniveau in aftrek worden genomen.
m HR 3 april 1987, NJ 1988, 275 m. nt. CJHB London & Lancashire/ Drenth) . De trend
voortgezet door HR 1 juli 1993, NJ 1995, 150 m. nt. CJHB (StaaUNCB) en 16 oktober 1998, NJ
1999, 196 m. ni. ARB (Amev/Staat) .
!26
Tot de verschijning van het Gewijzigd Ontwerp ( 1976) was de lagere rechtspraak verdeeld.
Daarna nam de rechtspraak veelal aan dat buitengerechtelijke kosten andere dan waarop art. 56 Rv
ziet) voor vergoeding in aanmerking kwamen. Zie conclusie wnd. A· G Hartkamp bij London 8
Lancashire/Drenth onder 9. Zie echter anderszins Hof Den Bosch 30 mei 1985, NJ 1986, 879.
C

C
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beperktere terugwerking die de Hoge Raad daarvan overliet en anderzijds het
aantal vorderingen van saneringskosten; deels zijn hiervan ook specifieke
cijfers voorhanden. Wat betreft de overheidsaansprakelijkheid en bepaalde
beroepsaansprakelijkheden ( advocaat, notaris) is enig causaal verband tussen
terugwerkende rechtspraak en de verhoogde schadelast eveneens aannemelijk. Maar voor de verkeersaansprakelijkheid ben ik iets minder stellig. Voor
het overige zijn er weinig cijfers voorhanden en voorzover ik die boven tafel
heb kunnen halen, zijn zij maar ten dele in verband te brengen met de
terugwerkende kracht, die zich immers zou moeten uiten in een verhoogde
claimfrequentie. Op het stuk van de medische aansprakelijkheid is de
schadelast weliswaar gestegen, maar voor de aantallen aanspraken is dat nog
127
Evenmin zijn er beduidende jurisprudentiele wijzigingen
maar de vraag.
geweest die reeds invloed kunnen hebben gehad op die cijfers. Met betrekking
tot de aansprakelijkheid van de belastingadviseur is er wel degelijk een stijging
van de claimfrequentie, maar de jurisprudentiele ontwikkelingen zijn van na

die tijd.
Te concluderen valt dat het nogal moeilijk is om aan te geven hoe groot de
financiele consequenties van het uitgangspunt van de terugwerkencle kracht
precies zijn. Dat de kosten van bijvoorbeeld het aansprakelijkheidsrecht
steeds hoger liggen, is wel duidelijk. Maar dat deze het gevolg zijn van de
terugwerkende kracht van rechtspraak is niet steeds en niet onomstotelijk vast
te stellen, ook al is dit causaal verband soms alleszins aannemelijk. Kortom:
de consequentialistische aanval uit verzekeringskringen op de terugwerkende
kracht, als zouden de kosten van de terugwerkende kracht de spuigaten uitlopen
en bijdragen tot onverzekerbaarheid, is maar zeer ten dele te onderbouwen.

(c) Horizontale en verticale spreiding. De mislukte rechtvaardiging van de
terugwerkende kracht vanuit het consequentialisme
(i) Inleiding

De moeilijkheid van consequentialisme is een mes dat aan twee kanten snijdt,
of beter: het is als een bot mes dat aan beide kanten slecht snijdt. Ook als
grondslag voor de rechtvaardiging van de terugwerkende kracht staat het
consequentialisme zwak. Omdat dit punt in het verlengde van het
voorafgaande ligt en omdat ik vrees dat in de toekomst dergelijke gedachten

127

De cijfers van Centraal Beheer en Nationale Nederlanden wijzen in tegengestelde richtingen, zie
Haazen/ Spier, Feitelijke ontwikkelingen en verzekerbaarheid, a. w. , p. 20- 21.
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zullen worden geopperdi28, is het wellicht dienstig hieraan kort aandacht te
besteden.

(ii) De terugwerkende kracht als middel om de kosten

te spreiden

Denkbaar is dat bewust voor terugwerkende kracht wordt gekozen om redenen
'
van ' policy'. Die policy' zou dan bijvoorbeeld kunnen bestaan in een beleid
van slachtofferbescherming en bescherming van de zwakkere partij, gekoppeld
aan de gedachte van kostenspreiding. Wederom gaat het dan hoofdzakelijk om
129

het aansprakelijkheidsrecht.
In gevallen van aansprakelijkheid is er bijna altijd wel een verzekeraar die
uiteindelijk de schade draagt op basis van brand-, diefstal-, casco-,
ongevallen- en levensverzekering, de diverse sociale en de volksverzekeringen
en natuurlijk de aansprakelijkheidsverzekering ( AVB) . Vanuit de gedachte
van spreiding van de schadelast zou men eventueel een poging kunnen doen
de terugwerkende kracht van rechtspraak te rechtvaardigen.
Weliswaar zijn er enige aanwijzingen dat spreiding soms een beleidsdoel
van de Hoge Raad istio, maar dat die gedachte ook achter de terugwerkende
kracht ligt, is een onwaarschijnlijke hypothese; een poging tot een dergelijke

Vgl. voor een spoor van een dergelijke gedachte reeds R. E. Keeton, Creative Continuity in the
Law of Torts, 75 Harv. L. Rev. 463 ( 1962) , p. 493.
129
Doch niet uitsluitend,
zie bijv. W. Alexander, Overgangsbepalingen in prejudiciele
uitspraken, in: In orde, VerLoren van Themaat- bundel, Deventer 1982, p. 5- 6 m. b. t. de arresten
ImliejEssevi en Italie/Salengo van het Hof van Justitie: de wetenschap dat ten onrechte toegepas[e
heffingen door de belastingplichtige onderneming reeds in haar prijzen waren verdisconteerd en op
haar afnemers waren afgewenteld zou het oordeel van onbeperkte terugwerking hebben
vergemakkelijkt Overigens blijft een wezenlijk verschil dat in dat geval de lasten van terugwerkende
kracht reeds waren afgewenteld, terwijl het bij verzekeringen gaat om afwenteling op de huidige en de
128

toekomstige generatie.
130

HR 2 juni 1995, NJ 1997, 700 ( Klaverblad/ IZA) en 702 m. nt. CJHB (Van Keulen/Trias),
12 juni 1992, NJ 1993, 113 m. n[. CJHB(Bedrijfsvereniging/ Boulogne), 1 juli 1993, NJ 1995, 150
m. nt. CJHB ( Staat/ NCB) , 30 januari 1981, NJ 1982, 56 m. nt. WMK ( Baarns beslag) mede
i. v. m. de conclusie van A- G Franx onder 4 en 5 bij het arrest. Zie over de spreidingsgedachte in
het onrechtmatige daadsrecht o. m. H. 0. Kerkmees[er, Nieuwenhuis over rechtseconomie, NTBR
1998, p. 262, L. G. Eykman, Schuld, risico en verzekering, Post- accidenteel denken versus
risicowaardering, TMA 1989, p. 123, Hartlief/ Tjittes, Verzekering en aansprakelijkheid, a. w. , p
24- 30, C. C. van Dam, Zorgvuldigheidsnorm en aansprakelijkheid, diss. RUU, Deventer 1989.,
p. 239- 245. Anders: J. H. Nieuwenhuis, De ramp op het Pikmeer, Bezwaren tegen de geest van het
postmoderne privaatrecht, inaugurele rede RUG, Deventer 1997, p. 10, 18 (spreiding geen doel op
zichze10. In beperkt opzicht heeft ook de weigever de spreidingsgedachte meegewogen, zie MvA II,
Parl. Gesch. Boek 6, p. 745 ( kwalitatieve aansprakelijkheden) , MvT, TK 1988- 1989, 21 202,
nr. 3, p. 27 e. v. en MvA II, TK 1990-1991, 21202, nr. 6, p. 21 (gevaarlijke stoffen) . Zie ook
MvT, TK 1985- 1986, 19636, nr. 3, p. 7 (produk[enaansprakelijkheid), W. Th. Braams,
Buiten· contractuele aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen, diss. RUU, Deventer 1989, p. 480483, E. Bauw, Buiten- contractuele aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging, Deventer 1994,
p. 186.
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rechtvaardiging voor de terugwerkende kracht zou naar mijn mening reeds bij
voorbaat mislukken.
Achter de procespartijen gaan andere belanghebbenden schuil, zoals
verzekeringsmaatschappijen, bedrijfsverenigingen, de overheid, premiebetalers en belastingbetalers, waardoor nieuwe rechtspraak het effect kan
hebben van ' een steen in de vijver van het maatschappelijk bestel. ' 131 De

spreiding van de kosten over al deze groepen kan bij de vestiging van
aansprakelijkheid soms een praktische en aantrekkelijke gedachte zijn.
Wanneer, veelal vanuit de rechtseconomie, betoogd wordt dat de schade
moet vallen op de cheapest cost-avoider of de beste kostenspreider132 en wanneer
wordt overwogen aansprakelijkheid te leggen waar zij het beste verzekerbaar
is, heeft men het steeds over horizontale spreiding, waarbij men onverminderd
clenkt aan de prospectieve werking van de regels. 133
Uit pleidooien voor horizontale spreiding kan niet zonder meer een
argument voor de terugwerkende kracht worden geput. Horizontale spreiding
van de lasten van aansprakelijkheid over het collectief ( door middel van
verzekering of via de algemene middelen) in plaats van deze te leggen bij het
individuele slachtoffer is iets heel anders dan verticale spreiding. Verticiale
spreiding is een spreiding over verschillende tijdvakken door middel van
terugwerkende kracht en over personen en bedrijven, die al dan niet
gerechtvaardigd vertrouwden op de rechtspraak en die zich veelal van geen
kwaad bewust waren. Horizontale spreiding is uiteraard mogelijk zonder
verticale ( bijvoorbeeld verzekerde aansprakelijkheid zonder terugwerkende
134
kracht) en verticale spreiding is mogelijk zonder horizontale
( onverzekerde
terugwerkende aansprakelijkheid 135),
111

Van Dam, Zorgvuldigheidsnorm en aansprakelijkheid, a. w. , p. 199.
Van Dam, Zorgvuldigheidsnorm en aansprakelijkheid, a. w., p. 240: wie de meest strategische
positie heeft om de kosten te spreiden.
111
Zie voor een rech[seconomisch betoog tegen de terugwerkende kracht, Faure, Is
aansprakelijkheid 'met terugwerkende kracht' effcient en verzekerbaari, t. a. p
114
Reeds omdat de terugwerkende kracht een algemene regel is, die zich niet beperkt tot door
132

verzekering gedekte aansprakelijkheid.
I15
I. h. b. nieuwe, toekomstige aansprakelijkheden behoeven allerminst verzekerd te zijn. Zie voor
de moderne claims made- polis, die een beperktere dekking verleent of daartoe eerder mogelijkheid
biedt, wanneer de verzekeraar in de zeer nabije toekomst een hogere schadelast net aankomen.
Wansink, De algemene aansprakelijkheidsverzekering, a. w., p. 110 e. v., dez., Het DES- arrest in
het perspectief van verzekerbare slachtofferbescherming, ASV 1995, p. 11, Faure, Is
aansprakelijkheid ' met terugwerkende kracht' efficient en verzekerbaarL a. w., p. le. v, J Spier
en 0. A. Haazen, Aansprakelijkheidsverzekering op claims made- grondslag, Deventer 1996, p. 119
e. v, Evenmin is zeker dat oude gevallen steeds onder de oude polissen vallen, aangezien destijds her
aansprakelijkheidsrisico nog nauwelijks speelde. Of dekking op grond van oude polissen bes[aat, is
betrekkelijk afhankelijk van de ' toevallige' redactie van de polis. Zie Bauw, Buiten- contractuele
aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging, a. w., p. 134 en J. H. Wansink, Bodemsanering en
verzekering, in: N. S. J. Koeman ( red. ), Artikel 21 Interimwet bodemsanering, Ver. voor

Milieurecht, Zwolle 1990, p. 129 e. v.
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Verticale spreiding is veel moeilijker te rechtvaardigen. In de eerste plaats
is ' spreiding' geen toverwoord. Hooguit kan met behulp van de economische
wetenschap worden aangegeven wie vanuit efficientie- oogpunt de beste
kostenspreider is. Bij de terugwerkende kracht gaat het er echter niet zozeer
om dAt er gespreid wordt, zelfs niet om de vraag hoe het goedkoopst gespreid

wordt. Het gaat erom wie wat moet betalen en waarom, met andere woorden:
'
over wie, hoeveel en waarom gespreid wordt. Hoeveel' is, als gezegd,
Daarmee is de
over wie' evenmin.
nauwelijks aan te geven,
spreidingsgedachte als rechtvaardiging voor de terugwerking zo onoverzichtelijk, dat nauwelijks nog is aan te geven waar6m eigenlijk gespreid wordt
en het niet geloofwaardig overkomt hierin een bewust nagestreefd beleid te
zien.

136

Er is nauwelijks een redelijk inzicht te krijgen in de effecten van verticale

spreiding. E6n ding

is zeker: de

kosten van

de

ontwikkelingen van het

onrechtmatige daadsrecht ( en waarschijnlijk ook van het terugwerkend effect
van deze ontwikkelingen) worden maar in zeer beperkte mate door de destijds
ontvangen premies gedekt. Weliswaar zijn en worden de premies door de
jaren heen telkens aangepast, maar kennelijk op onvoldoende wijze. 137
Bovendien loopt men met premieverhoging steeds letterlijk achter de feiten
aan, terwijl de gestegen schadelast uit de periode vddr de premieverhoging
toch ergens uit betaald moet worden. Het tekort aan premie- opbrengsten
wordt dan ofwel uit de reserves gehaald ( die dan weer moeten worden
De principielere vraag wa hoeveel moet bijdragen en tuaarom blijft evenwel in de literatuur in het
algemeen onbeargumenteerd. Zie bijv. Van Dam, Zorgvuldigheidsnorm en aansprakelijkheid, a. w.,
p. 239- 245, die eigenlijk alleen de zorgvuldigheidsnorm uit de spreidingsgedachte verklaart, maar
spreiding zelf nauwelijks (nier) rechtuaarchgt Horizontale spreiding zou gerechtvaardigd kinnen
worden met de overweging dat een aantal schaden als de kosten van de welvaart kunnen worden
'
'
gezien, een welvaart waarin iedereen' deelt en waaraan dus ook iedereen' zou moeten bijdragen.
136

Die gedachte zou ook aan de verticale spreiding ten grondslag kunnen worden gelegd. Als men
werkelijk op die grond tot een verdeling van de lusten en lasten van de erfenis uit het verleden wil
komen, dan ligt het bijv. voor de milieuvervuiling een speciaal fonds ter bekostiging van sanering
meer voor de hand. Indien dir uir de algemene middelen wordt gespekt, bereikt men de meeste
spreiding. Als het door verzekeraars wordt opgebracht, is een maatstaf nodig voor de grootte van hun
bijdragen. Als die bestaar in het marktaandeel en/of het causale aandeel van hun clienten aan de
vervuiling in her verleden, is men bezig precies hetzelfde te effectueren als aansprakelijkheid met
terugwerkende kracht doet. De problematiek is dan uit het aansprakelijkheidsrecht gehaald, maar dat
maakt het geheel niet minder retroactief. Zie ook Faure/ Hartlief, Gevolgen van de uitbreidende

werkgeversaansprakelijkheid, a. w., p. 299- 301 ('onschuldigen betalen voor de schuldigen uit het
verleden') .
Vragen van 'intergenerationele rechtvaardigheid' laa[ ik hier verder buiten beschouwing. Zie
daarover o. m. Nieuwenhuis, Confrontatie en compromis, a. w., p. 141 e. v., alsmede J. Rawls, A
Theory of Justice, Cambridge 1995 (orig. 1971), p. 128- 129, 140 en 288 e. v.
117
Zie Verzekerd van cijfers, a. w., p. 24- 25,87,92- 93, alsmede Gregorius, De verzekeraar en
de totale schadelast, a. w., p. 40-41: van 1984 tot 1993 schadegroei van 80% tegen premiegroei van
53% inz. motorrijtuigenverzekering en schadegroei bijna verdrievoudigd ten verdubbeling van de
premieopbrengst inz. aansprakelijkheid bedrijven.
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aangevuld), ofwel uit de winst uit beleggingen ofwel uit de jaarlijkse winst. In
de reserves is echter ook maar zeer ten dele met de verhoogde schadelast
rekening gehouden; dat was immers niet toegestaan noch lag het lange tijd
voor de hand om speciaal voor onvoorzienbare risicoverzwaring extra reserves
aan te leggen.

138

Per saldo zijn er slechts twee mogelijkheden. Ofwel komt die spreiding ten
laste van de aandeelhouders ( maar zonder aanzien des persoons: ook de kleine
belegger en pensioenfondsen worden er door getroffen) ; ofwel wordt de
verliespost omgeslagen over lopende en nog af te sluiten verzekeringen door
middel van extra premieverhoging. Dan betalen beroepsbeoefenaren,
automobilisten en bedrijven van nu de schades veroorzaakt door anderen v66r
hen. 139 Hoev661 verzekeraars zullen en kunnen omslaan is echter niet te

zeggen: het zal mede afhangen van de prijselasticiteit van het verzekeringsprodukt en van hetgeen de concurrentie doet ( en concurrentieoverwegingen
behoren tot het geheim van de smid) .
Een deel der schade komt uiteraard bij herverzekeraars en hun
140
aandeelhouders terecht.
Dan worden de verliezen deels naar het buitenland
gesluisd. 141 Op zich lijkt het alsof de Nederlandse rechter daar geen
boodschap aan zou behoeven te hebben. Maar de herverzekeraars slaan het
natuurlijk weer om over hogere herverzekeringspremies of nemen clausules op
die ertoe strekken geen dekking te verlenen voor nieuwe risico' s die de
Nederlandse rechter met terugwerkende kracht in het leven roept 142 , zodat de
last toch weer in Nederland blijft of naar Nederlancl terugkomt.

138

Faure/ Hartlief, Gevolgen van de uitbreidende werkgeversaansprakelijkheid, a. w., p. 323.
Faure, Is aansprakelijkheid ' met terugwerkende kracht' efficient en verzekerbaari, a. w., p. 8
Een dergelijke omslag is een vraag van intergenerationele rechtvaardigheid, ook een interessant
[hema, maar ik laat het nu toch maar buiten beschouwing. Slechts dit: in abstracto klinkt het heel
aardig, maar concreet kan het betekenen dat onlangs opgerichte bedrijven bijv. 10% extra premie
betalen voor wat andere bedrijven 20 jaar geleden hebben gedaan. In het kader van de discussie over
de IRS was dit argument een reden voor zware kritiek op her voorgestelde heffingenstelsel. Men vond
het niet juist om huidige bedrijven met de erfenis van andere bedrijven op te zadelen, hetgeen ten
nadele zou gaan van de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven. Zie m. b. t. art. 47
Wbb E. C. M. Wagenaars, Artikel 47 van de Wet Bodembescherming, NJB 1994, p. 1029, 1034.
140
Ten gevolge van de enorme schadelast ( onder meer door de nieuwe Amerikaanse asbestjurisprudentie) gingen verschillende Amerikaanse verzekeraars en par ncochet ook de grootste
herverzekeraar ter wereld, Lloyds of London, over de kop. Het Lloyds- debacle heeft in Engeland
vervolgens tot honderden procedures geleid, waarvan sommigen nog steeds lopen. Vermogende
names' hebben het moeten bezuren, maar zeker ook de kleine huiseigenaar, de op haar tenen
'
lopende middle class', is daardoor gedupeerd geraakt.
141
Monchener Ruckversicherung en
De grote herverzekeraars zijn Lloyds of London,
139

Schweizerische Ruckversicherung

14Z Aldus
Algemene
van
de
voor
de
voorzitter
Nederlandse
Vereniging
Aansprakelijkheidsverzekeraars, De Volkskrant 3 seprember 1993, geciteerd door Wansink, Het
DES-arrest in het perspectief van verzekerbare slachtofferbescherming, a. w., p. 11
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In werkelijkheid is de situatie nog gecompliceerder, want het dragen van
de schadelast is in sterke mate afhankelijk van de specifieke clausules in
verzekeringsovereenkomsten, die soms onduidelijk zijn en wellicht niet
effectief of niet toelaatbaar. 143 Het probleem van de spreidingsgedachte als
rechtvaardiging voor terugwerkende kracht is boven :lien dat het altijd weer
'
net niet goed' is. Verzekering legt het risico grotendeels bij verzekeraars.
Maar om de prikkels tot schadebeperking en preventie voor de verzekerden te
behouden, wordt het risico t6ch maar een beetje bij de plegers van
onrechtmatige daden neergelegd. 144 In geval van aansprakelijkheid voor
diensten en produkten wordt die last weer omgeslagen op bijvoorbeeld
consumenten en voor een deel op de producent doordat prijsverhoging teidt
tot een kleinere vraag naar het produkt ( afhankelijk van de prijselasticiteit)
en mogelijkerwijs tot een kleinere winstmarge op het duurdere produkt.
Spreiding vindt dus ook plaats door omslag in prijzen. In geval van
overheidsaansprakelijkheid met terugwerkende kracht wordt gespreid door
midclel van belastingheffing of door kortingen op de rijksbegroting voor andere
beleidsdoeleinden ( ten detrimente van wie1 Uitkeringsgerechtigden,
Gebruikers van de infrastructuurl De gezondheidszorgZ ).
Kortom: waar uiteindelijk de lasten precies terecht komen, wordt zo
langzamerhand schier onmogelijk te overzien. Het is onduidelijk of tengevolge
'
van spreiding nu iedereen' of ' de rijken' of het bedrij fsleven of de
consumenten, de daders of de slachtoffers betalen. Het is spreiding in den
blinde. Vooralsnog moeten wij het erop houden dat verticale spreiding, vrij
arbitrair, ook onschuldigen financieel treft.
Het wordt dan erg lastig om het laten vallen van de last op deze of gene te
rechtvaardigen, want als men niet precies weet wat men aan het doen is, is

Zie Wansink, De algemene aansprakelijkheidsverzekering, a. w., p. 110 e. v., dez., De
aansprakelijkheidsverzekering en de dekking voor "long tail- risico' s", A&V 1995, p. 1 e. v.,
Spier/ Haazen, Aansprakelijkheidsverzekeringen op claims made- grondslag, a. w., p. 125.146,
Haazen/ Spier, Amerikaanse toestanden en de nieuwe aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven
141

en beroepen, a. w., p. 45 e. v.
144
De o. m. door rechtseconomen gewenste preventie en schadebeperking wordt bereikt door de
exteme, maatschappelijke kosten van gedragingen te internaliseren. Ondanks verzekering kan
d. m. v. 'eigen risico', een bonus/ malus- systeem, no claim- kortingen, limieten, uitsluitingen van
bepaalde risico' s en de verplichting tot het nemen van voorzorgsmaatregelen een zekere preventieve
werking worden behouden. Van een dergelijke spreiding I. b. v. preventie komt echter weinig terecht
als het dragen van een deel van her risico onverwacht en met terugwerkende kracht komt. Zie R.JJ
van Acht, Het civiele aansprakelijkheidsrecht als financiele prikke12, in: R. J. J. van Acht en R.
Uylenburg ( red. ), Financiele instrumenten in het milieurecht, Zwolle 1993, p. 109- 110, Van

Dam, Zorgvuldigheidsnorm en aansprakelijkheid, a. w., p. 219- 220, 251, M. G. Faure,
Ongevallenpreventie, door efficiente aansprakelijkheidsregels en verzekeringspolissen op competitieve
verzekeringsmarkten, VA 1993, p. 10- 11. Vgl. Faure/ Har[lief, De gevolgen van de uitbreidende
werkgeversaansprakelijkheid, a. w. , p. 289, 291, 305 e. v., Hartlief/ Tjittes, Verzekering en
aansprakelijkheid, a. w., p. 11. Zie nader Hoofdstuk VI, § 8.
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te leggen

waarom men het doet. Dat de rechter evenwel met
'
een positieve reden komt, die m66r behelst dan alleen het woord spreiding',

is in het bijzonder voor de verticale spreiding van belang. De vraag over wie
verdeeld wordt en waarom is uiteraard een kwestie van verdelende
rechtvaardigheid; in feite gaat het om een politiek van herverdeling, iets dat
doorgaans een van de heftigste politieke thema' s vormt. 145 Volgens de
gebruikelijke theorie inzake de plaats van de rechter in het democratisch bestel
dient de rechter op dit gebied terughoudend te zijn of anders wel sterk in zijn
schoenen staan. Sterk in de schoenen staan, doet hij evenwel niet.
Herverdeling zonder te weten over wie men herverdeelt, is niet sterk en lijkt
politiek noch juridisch gerechtvaardigd. Als spreiding een bewust nagestreefd
doel van, en een rechtvaardiging voor, terugwerkende kracht is of zou
moeten worden, faalt zij voorshands wegens willekeur.
(d) Conclusie

De spreidingsgedachte is een discutabele en vrij zwakke policy- overweging en
daarmee een onwaarschijnlijke reden voor de terugwerkende kracht. Dat de
Hoge Raad door middel van de terugwerkende kracht bewust een
herverdelingspolitiek voert, ligt niet voor de hand. In de huidige omstandigheden gaat het te ver dit alles achter de jurisprudentie van de Hoge Raad te
zoeken, laat staan dat de terugwerkende rechtspraak ermee te rechtvaardigen
zou zijn. Daarvoor is immers enig zicht op de consequenties nodig. In het
voorafgaande is evenwel gebleken hoe moeilijk het is om harde cijfers te
bemachtigen, waarin de financiele consequenties van de terugwerkende
kracht van rechtspraak tot uitdrukking worden gebracht. De consequenties
van terugwerkende rechtspraak zijn waarschijnlijk groot, maar moeilijk met
minimale precisie in te schatten. Als een poging wordt gedaan alle
betrokkenen gedurende verschillende tijdvakken in ogenschouw te nemen,
wordt het nog complexer. Wie uiteindelijk betaalt, is niet te overzien.
8. Andere kosten van terugwerkende kracht

Goed, de consequentialistische rechtvaardiging voor terugwerkende kracht is
nog moeilijker dan de consequentialistische aanval erop. Doorgaans zou de
rechter het moeten hebben van grove schattingen of speculaties.
Men kan zich vervolgens afvragen of consequentialistisch redeneren weI
nodig is om de terugwerkende kracht van rechtspraak aan te vallen. 146 Elke
149

Vgl. C. J. H. Brunner, Aansprakelijkheid naar draagkracht, inaugurele rede RUG, Deventer

1973, p. 6
146

Het antwoord op die vraag verdient m. i. nuance. Zie nader Hoofdstuk X, § 2(e) .
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aanval op de terugwerkende kracht zal op enigerlei wijze de rechtszekerheid en
het vertrouwen in de rechtspraak benadrukken. Terugwerkende kracht is
prima facie in strijd met de rechtszekerheid, beschaamt het vertrouwen van de
burger in de rechtspraak ( en in de rechter en de overheid in het algemeen) en
staat dikwijls op gespannen voet met een legitieme verwachting van
continurteit en consistentie en, in het geval van wijziging van rechtspraak,

ook van de legitieme verwachting dat gelijke gevallen gelijk zullen worden
behandeld. 147

In het kader van bescherming van vertrouwen en rechtszekerheid kan het
zich rekenschap geven van de consequenties-klein, groot, drastisch of
moeilijk te overzien-zich oplossen in een soort nadeels- of dispositievereiste
voor de opportuniteit van eventuele beperkingen van de terugwerkende
kracht.

148

Maar ook dan

staat de rechtszekerheid als zodanig centraal en niet

die consequenties; dat het gaat om veel geld of anderszins drastische gevolgen
( zoals een toevloed van schadeclaims of een ' run' op de rechter), maakt de
rechtszekerheidskwestie alleen pregnanter.
Maar men zou verder kunnen gaan en zich op het standpunt stellen dat
terugwerkende rechtspraak uberhaupt moet worden afgeschaft, omdat een
serieus rechtszekerheidsprobleem resteert, ook dan wanneer de retroactiviteit
in duidelijk meetbare termen weinig of geen financiele consequenties zou
hebben. Men kan zich dan afvragen of de dispositie- eis eigenlijk wel gesteld
zou moeten worden, althans voorzover deze wordt opgevat in de zin dat
gekeken wordt naar de harde financiele kosten die direct door terugwerking
van de rechtspraak worden veroorzaakt. In de eerste plaats kan men bezwaar
van ideele aard maken tegen terugwerking en wijzen op de ideele kosten die
eraan zijn verbonden. Men moet dan denken aan een afname van de
betrouwbaarheid van het recht en een slinkend vertrouwen in het recht of
zelfs een belediging van het individu door een onverschilligheid jegens de
voorwaarden voor diens zelfbeschikking of, zoals Lon Fuller'49 het uitdrukte,
'
an affront to man' s dignity as a responsible agent'.
Deze kosten van terugwerkende rechtspraak zijn weinig taStbaar, moeilijk
te meten en nog moeilijker in geld uit te drukken. Maar zij hoeven, althans
volgens de hierna te bespreken visie, ook niet in geld uitgedrukt te worden.
In Hoofdstuk Il wordt ingegaan op de visie, die mijns inziens vrijwel elke
jurist en zelfs de juridische leek op z' n minst in rudimentaire vorm in zich
draagt, te weten dat zelfs wanneer de financiele gevolgen van retroactiviteit

147

Zie nader Hoofdstuk X, §§ 3- 4.
Aldus de benadering van het Europese Hof, de Hoge Raad en het Ge:amenlijke Hof NA en
Aruba ( allen inz. loonvorderingen wegens jarenlange ongelijke behandeling van vrouwelijke
148

werknemers) , zie Hoofdstuk X, § 2(e)
149
The Morality of Law, New Haven/ Londen 1969 (orig. 1964) , p. 162.
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verwaarloosbaar of nihil zijn, retroactieve rechtspraak verderfelijk is, omdat
daardoor niet alleen aan de rechtszekerheid maar ook aan de rechtsorde in het
algemeen schade wordt berokkend, aangezien retroactiviteit indruist tegen de
voorstelling die wij van het recht hebben, ja indruist tegen de hele idee van
het recht.
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Hoofdstuk II:

De terugwerkende kracht van het ongeschreven
recht: de theorie

1. Inleiding

Het besef dat theoriein soms
omarmd worden, niet vanwege
nieuwe feiten of vondsten, maar
omdat ze beter uitkomen, vond ik
een van de grootste ontluisteringen in het begin van mdn
studie.

Consequenties, rechtsgevoel, rechtvaardigheid. Vraagt de lezer of de
justiciabele waarom deze overwegingen op het stuk van de temporele werking
van rechtspraak in de praktijk op de achtergrond zijn geraakt, dan blijkt het
probleem met het consequentialisme vooral van praktische aard. Ten aanzien
van het rechtsgevoel en de rechtvaardigheid ligt de oorzaak evenwel
hoofdzakelijk in het tekortschieten van de bestaande theolie. De uitleg van
66n van de theorieen, vooralsnog de invloedrijkste, aan de justiciabele, die
meestal een juridische leek is, zou men zich als volgt kunnen voorstellen:
'

Weet u, Meneer Jansen, het ligt allemaal een beetje moeilijk. . . Kijk,
de raadsheren in de Hoge Raad-dat is in Nederland de hoogste rechter in
dit soort zaken-worden namelijk door middel van cooptatie uitverkoren
en niet politiek benoemd of verkozen. Door de wijze van recrutering
hebben rechters geen directe democratische legitimatie en daarom mogen
zij zelf geen nieuwe rechtsregels maken. Toch is het scheppen van recht
door de rechter onvermijdelijk. Om dit probleem op te lossen, doen de
rechters maar alsof het eigenlijk allang zo was als zij ntt zeggen. Meestal
zeggen ze dan dat het al besloten lag in de wetten, die wel democratisch
gelegitimeerd zijn, omdat daar wel de volkswil in meerderheid achter ligt.
De meeste juristen weten wei dat dit alles maar fictie is, maar wij zouden
toch graag van u hebben dat u dit gelooft. Wij denken namelijk dat u dan
de legitimiteit van het rechtersrecht zult aanvaarden. 2

C. Brinkgreve, Aantrekkelijke theorieen, NRC Handelsblad, 13 januari 1999, biz. 26.
De redenering doet het ook nog steeds goed om er leden van de wetgevende mach[ mee te
apaiseren. Vraag van verontrust kamerlid Holdijk: deelt de Minister de opvatting van Brunner dat de
Hoge Raad in Anja Kellenaers en IZA/Vrerink art. 31 WVW door een andere bepaling heeft
1

2

vervangen en dat de Raad zich aldus als wetgever heeft gedragen, zonder legitimatie daartoe,
Antwoord Minister Sorgdrager: Neen, deze interpreta ties moeten worden gezien als slechts
toepassmgen van art. 6:101 BW, Handelingen I, 1994- 1995 ( Aanhangsel), p. 23
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Nu willen wij u wel verklappen dat rechters ook wel veel nieuwe dingen
zeggen, hoor, die helemaal nergens in wetten staan. Maar dfe normen,
die vloeien voort uit de Rede. Het zijn van die normen waarvan u en ik
en iedereen die over een normaal moreel postuur beschikt op onze
klompen kunnen aanvoelen dat zij gelden, ziet u. Kilk, als u voorzichtig
in uw auto op een weggetje rijdt met allemaal geparkeerde auto' s aan de
rechterkant en ineens, tussen de geparkeerde auto' s door, een kind de

weg opspringt en u kunt niet meer remmen en botst er tegenop, dan
betaalt u namurlijk 100% van de schade dls het kind tenminste jonger is
dan 14 jaar, tenzij sprake is van opzet of daaraan grenzende roekeloosheid
en het maakt vanzelfsprekend niet uit of het nou over peuters, kleuters of

vroegrijpe pubers gaat; en als het kind 14 is of ouder, betaalt u namurlijk,
tenzij overmacht aannemelijk is, tenzij die overmacht bestaat in iets
anders dan de daad van het kind of een derde, en als er wel eigen schuld
van het kind is, niet zijnde opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid,
ten minste 50%, des dat bij 40% eigen schuld van het kind u het kind

60% betaalt en bij 80% dus 50%, want dat

is

billijk. Kijk, dit zijn nou

toch typisch gevallen die u op uw klompen had kunnen aanvoelen, vindt
u niet2 Tja, wij juristen moeten soms de lat voor een normaal moreel
postuur weI een beetje hoog leggen, als u begrijpt wat ik bedoel...'

Deze uitleg aan de justiciabele is niet erg sterk. Het fictieve karakter
ervan wordt dan ook door velenl, waaronder dikwijls diegenen die de
redenering niettemin in grote lijnen blijven volgen4, onderstreept. 5 Evenmin
is sterk, dat men w66t dat het verhaal uiterst zwak is en toch verlangt dat de
toehoorder het slikt. Zoiets getuigt niet van een hoge inschatting van zijn
publiek. Bovendien impliceert de stelling dat het toepassen van ongeschreven
P. Kortenhagen, Recente ontwikkelingen in het Engelse precedentensysteem, NJB
277.278, M. Adams, De retroactieve werking van wijzigingen in de rechtspraak, Naar een
systeem van rechterlijk overgangsrecht1, in: Retroactiviteit van rechtsregels, Jura Falconis, Leuven
1998, p. 24, 37, K. Mason, Prospective Overruling, 63 Australian L. J. ( 1989) , p. 530 en reeds
J. Austin, Lectures on Jurisprildence or the Philosophy of Positive Law, Vol. Il, Lecture XXXVII,
Londen 1911, p. 634. Vgl. Scheltema in zijn noot onder HR 1 december 1993, NJ 1996, 230 onder

Bijv. R. J.

1981, p.

8.

J. H. Nieuwenhuis, Een discursieve grootheid, NJB 1995, p. 1391, M. D. A. Freeman,
Standards of Adjudication, Judicial Law- making and Prospective Overruling, in: Lord Lloyd e. a.
(red.) , Current Legal Problems, Londen 1973, p. 204. Zie voorts R. v. Governor of Brocidull
Prison, ex parte Evans (No. 2) 119981 4 All E. R. 993, 1002 per Lord Woolf ('It involves a fairy
tale. However, . . it is not open to this court to abandon the fairy tale') en het Hooggerechtshof
van California in Ne,mnan v. Emerson Radio Co,p. 772 P. 2d 1059 (Cal. 1989) , p. 1062- 1063. Zie
ook K. D. Steele, Prospective Overruling and the Judicial Role After James B. Distilling Co. v
Georgia, 45 Vanderb. L. Rev. 1345 ( 1992), p. 1361, B. L. Levy, Realist Jurisprudence and

Prospective Overriuling, 109 U. Penn. L. Rev. 1 (1960) , p. 7
Zie nader hierna, § 4 (b) .
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recht begrensd wordt door de kenbaarheid voor eenieder met een normaal
moreel postuur en zich beperkt tot verplichtingen die eenieder op zijn vingers
kan natellen een belediging voor de raadsheren in de hoven en de Hoge
6
Raad. Voorts is het volstrekt onjuist dat rechtspraak, alleen indien deze
bestaat in het volgen van de bedoeling van de wetgever, democratisch

gelegitimeerd zou zijn7; en ten slotte valt niet in te zien hoe de rechtspraak
dan w61 democratisch gelegitimeerd zou zijn, zodra het karakter van
rechterlijke activiteit op een fictie wordt herleid. Legitimatie gronden op een
fictie is ook niet erg sterk.
2. Waarom een theoretisch betoogi

De problematiek van de temporele werking is niet nieuw. Evenmin is het een
nieuwe situatie dat uit de rechtspraak belangwekkende en vernieuwende
arresten, vonnissen en beschikkingen voortkomen. Wel wordt deze situatie
thans duidelijker, openlijker en breder erkend 6n verwelkomd. Bij die
erkenning hoort nu eindelijk een bijpassende, moderne doctrine over het
karakter en de effecten van rechtspraak. Daarbij hoort ook dat de kwestie van
'
terugwerkende kracht en rechterlijk overgangsrecht', die langzamerhand in
de literatuur meer aandacht begint te krijgen, nu eens goed, duidelijk en
consistent geregeld wordt. Dit is evenwel tot op heden niet het geval. In de
rechtspraak wordt nog altijd de terugwerkende kracht tot uitgangspunt
genomen. Een consistente theorie over de temporele werking van rechtspraak, die bovendien tot aanvaardbare, rechtvaardige oplossingen komt, is
niet voorhanden, althans onvoldoende expliciet, met het oog op de
temporele werking, geformuleerd.
Een obstakel voor de ontwikkeling van een dergelijke theorie, die ook nog
op brede instemming moet kunnen rekenen, is dat een zodanige doctrine
grote rechtsfilosofische consequenties blijkt te moeten hebben. De temporele
werking van het ongeschreven recht is een van die zeldzame onderwerpen
waar het probleem praktisch is, maar niettemin getheoretiseer de boventoon
voert. Wij zullen zien dat twee visies die elkaar uitsluiten, strijdend om hun
'
gelijk, in hun onenigheid steeds dieper' gaan. Zo begint de problematiek met
een veelvuldig voorkomende praktische kwestie in concrete geschillen
(' moeten verzekeringsmaatschappijen twintig jaar later opdraaien voor nieuwe
aansprakelijkheden die zij nooit hebben willen verzekeren en waarvoor zij
nooit premie hebben ontvangeni ' , ' moet een echtscheiding goederenrechtelijk worden afgehandeld volgens regels die 30 jaar geleden voor de exechtgenoten nog niet bekend konden zijni'). Maar zo' n kwestie springt van
6
1

Zie daaromtrent Hoofdstuk III,§ 8 (b).
Zie i. h. b. Hoofstuk VI.
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daaruit naar punten van onenigheid binnen de verschillende rechtsvindingsleren8 om zich vervolgens naar het niveau van de rechtsfilosofie te
verplaatsen en ten slotte kennistheoretische aspecten te krijgen. Dat is
betreurenswaardig, maar het wordt hier als een gegeven beschouwd. Het
komt erop neer dat de materie van de terugwerkende kracht van rechtspraak
in wetenschappelijke zin een kwestie is waarin filosofische uitgangspunten de
dienst uitmaken en de praktische uitkomst van een geschil bepalen. Maar
tegelijkertijd worden die filosofische uitgangspunten in het kader van de
temporele werking te onzent nauwelijks' aan een kritische analyse onderworpen. De aldus ontstane trap van controverses is voor de civiele jurist zo
lastig te bestijgen dat het geschil in de praktijk dikwijls op de eerste trede blijft
steken. Met de rechtsfilosofische achtergronden houden anderen (wetenschappers met een andere taakomschrijving) zich bezig. Wie zich niettemin
daarin enigszins verdiept, komt er al snel achter dat de rechtsfilosofen er nog
niet uit zijn en dat vormt een reden temeer voor de jurist om zich vast te
klampen aan reeds lang bestaande standaardposities. Die standaardposities
missen evenwel voldoende overtuigingskracht, zodat het debat in de
10
Tegen die
rechtsvindingsliteratuur een sterk welles- niets- karakter heeft.
achtergrond wordt begrijpelijk dat voor- en tegenstanders van rechterlijk
overgangsrecht geen overeenstemming kunnen bereiken. Ondertussen is de
rechtszekerheid het kind van de rekening.
De juridische wereld blijft bij deze oude controverses hangen, ten dele
omdat men zich nauwelijks bewust lijkt te zijn van de alternatieven die wel
degelijk bestaan. 1 1 Langs de hele trap van controverses worden wetenschappelijke vorderingen gemaakt, maar zij blijken door de literatuur maar
nauwelijks met elkaar in verband te worden gebracht en in elk geval dringen
zij nauwelijks door tot het concrete niveau van de temporele werking van de
rechterlijke beslissing. De academische arbeidsverdeling, ondanks de tegenwoordige oproepen tot multidisciplinair onderzoek, werkt zulks in de hand.
Dit proefschrift probeert de rechtstheoretische impasse te doorbreken; deze is
bij de hedendaagse stand van zaken in de wetenschap achterhaald geraakt. Er
zit dus niets anders op dan de trap te beklimmen om vervolgens van boven
iets mee te nemen wat beneden gebruikt kan worden.

8

Opvattingen berusten op de visie die men heeft over taak en functie van de rechrer, M. V.
Polak, Algemene beginselen van rechterlijk overgangsrecht, RMTh 1984, p. 229. Eender: concl.
A- G Franx bij HR 16 mei 1986. NJ 1986, 723 m. nt. MS ( Heesch/ Van de Akker).
'
Zie echter P. W. Brouwer, Rechtsvormende rechter of' bouche du droit' 1, R&R 1998, p. 4
10

"
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Daarover Hoofdstukken V- VIII.
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3. Blackstone versus Bentham

(a) Inleiding
de temporele werking van het ongeschreven recht, met
name van rechtspraak, staan twee theorieen tegenover elkaar, die direct op
de terugwerkende kracht betrekking hebben. Het zijn de zogenaamde

Op het stuk van

declaratoire en de constitutieve theorie, in grove trekken te omschrijven als de
opvattingen dat rechters niet respectievelijk wel ' aan rechtsschepping doen' of
mogen doen. Beide theorieen pogen de bestaande praktijk in grote lijnen te
beschrijven en te verklaren, alsmede te rechtvaardigen; zij zijn descriptief 6n

normatief bedoeld. 12
Geen der theorieen vindt men heden ten dage nog in hun zuiverste vorrn
men komt
vertegenwoordigd in de literatuur. Dit spreekt haast voor zich:
aan
wijten
te
dit
is
Deels
tegen.
vorm
vrijwel
pure
hun
in
nooit
theorieisn
ook
deels
de
dan
is
sterker
leven'
het
leer),
'
realiteitszin ( het besef dat
13
'
inconsistenties.
onverklaarbare
vertonen de vertolkers gewoon' allerlei
De twee theorieen zijn dus in zekere zin karikaturen van de ingenomen

posities. Toch kies ik ervoor deze theorieen in hun puurste vorm tegenover
elkaar te plaatsen, te beschrijven en te bekritiseren. In de eerste plaats zijn
vrijwel alle posities die in literatuur en rechtspraak worden ingenomen van
deze modellen afgeleid en vertonen zij in werkelijkheid slechts geringe
afwijkingen daarvan. Ten tweede kunnen op deze wijze de verschillen
waarom elk van
scherper worden gesteld en kan helderder worden aangetoond
beide theorieen moet falen.
Nu zou men om te beginnen-op het eerste gezicht niet geheel

onterecht-kunnen opmerken dat

deze discussie volstrekt achterhaald is. Om

Vranken' s Algemeen Deel aan te halen:

Ik geloof niet dat er tegenwoordig nog iemand is die serieus betwist dat de
rechter mede een rechtsvormende taak vervult. De theoretici waren
hiervan al enkele decennia geleden overtuigd. Thans is de gedachte ook
onder praktijkjuristen min of meer gemeengoed. 14

Zie voor een analyse van beide componenten van de declaratoire theorie 0. A. Haazen,
Precedent in the World Court, 38 Harv. Int'I L J· (1997) , p. 593-595.
11
Zie bijv. Hoofdstuk VII, §§ 2 (b) - (c) , 3(0 - (h) en 4 (0, Hoofdstuk VIII, § 2 en Hoofdstuk
12

X,§7(a).

Asser. Vranken, Algemeen deel, Zwolle 1995, nr. 184. Idem C. W. Dubbink, HNJV 1978moet
11: er is een communis opinio dat cassatie ook de voortgaande rechisontwikkeling
giles lijkt te
dit
4
die
HR
422
december 1981, NJ 1982,
dienen. Zie echter P. A. Stein, noot onder
t4

II,

p.
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Als deze stelling juist was, hadden wij in Nederland allang een veel
deugdelijker regeling van de temporele werking van rechtspraak gehad. De
realiteit is evenwel dat de declaratoire en de constitutieve theorie nog steeds
de standaardposities met betrekking tot de terugwerkende kracht vormen en
dat de discussie over de beperking en uitsluiting van de terugwerkende kracht
nog steeds geheel is ingekaderd in dit debat. Op het stuk van de temporele
werking leeft de declaratoire theorie nog in volle glorie voort. Dat geldt
overigens evenzeer op aanverwante terreinen zoals de gebondenheid van de
rechter aan het recht en het leerstuk der anticipatie alwaar, zoals in
Hoofdstuk VII wordt betoogd, Vranken zdlf zich maar in uiterst geringe mate
'
kan losmaken van de
achterhaalde' opvatting die de rechter een
rechtsvormende taak onthoudt. 15
Omdat dit proefschrift gaat over de kenbaarheid en de temporele werking
van het ongeschreven privaatrecht, besteed ik veel aandacht aan de Common
Law- stelsels voor welke het privaatrecht altijd al in overwegende mate
ongeschreven recht is geweest 16, wier denken over het recht vrijwel steeds het
ongeschreven recht betreft en die dientengevolge excelleren op dit terrein. De
aandacht gaat vooral uit naar het Engelse en het Amerikaanse recht. In de
lijn van het voorafgaande en in overeenstemming met mijn opvatting over het
nut van de rechtsvergelijking, bestudeer ik echter niet zozeer-of niet

alleen-de rechtsregels

en beginselen

van de common law,

maar meer de

doctrines en theorieen daarachter. Het constateren en analyseren van regels
en beginselen en van concrete uitkomsten van geschillen in verschillende
jurisdicties leidt namelijk in precies dezelfde mate tot een welles- nietesspelletje als de studie van het Nederlandse recht reeds laat zien. In zoverre is
dus met rechtsvergelijking helemaal niets gewonnen. Rechtsvergelijking en
grondslagenonderzoek horen mijns inziens hand in hand te gaan.
De klassieke redenering in de continentaalrechtelijke stelsels ( Civil Lawsystemen) wil dat in ons recht, in tegenstelling tot de Common IAw, rechters
geen recht scheppen en rechtspraak met andere woorden geen rechtsbron is.
Zoals ik hierna en in Hoofdstuk IV nader uiteenzet, is het inderdaad zo, dat
het al dan niet erkennen van rechtspraak als rechtsbron een verklaring is voor
t 7

willen ontkennen, want ' [le jurisprudentie is immers geen rechtsbron', alsmede Heemskerk, noot
onder HR 27 november 1981, Nj 1982, 503 m. nt. EAAL en WHH (Boon/Van Loon).
15
Zie in het bijzonder Hoofdstuk VII, § 2 (c) (ii)
16
Common Law (met hoofdleiters)
verwijst naar de rechtsfamilie, common law ( zonder
hoofdletters) beteken[ ongeschreven recht.
r P. De Critz, Comparative Law in a Changing World, Londen 1995, p. 28, J. Donner, Plaars

en mak van de Hoge Raad der Nederlanden, Calvinistische Juristen-Vereniging, 1962, p. 13,
H. G. Schermers, Etiropean Law on "Illegitimate Children", Dominik Lasok Lecture, Exe[er 1989,
p. 5. De stelling is gewoonlijk gebaseerdop bepalingenals art. 12 AB, art. 5 Cc (Frankrijk) , art. 6
Gerechtelijk Wetboek Belgie), § 12 ABGB (Oostenrijk) .
C

56

De terugwerkende krac/it van het ongeschreven recht: de theorie

Hoofdstuk II

de verschillende houdingen ten opzichte van de terugwerkende kracht van
rechtspraak. Maar het is niet zo dat daarmee een verschil tussen de Civil Law

en de Common Inw is blootgelegd. Ook in de Common Law is de declaratoire
theorie stevig verankerd in de rechispraak en vormt vooralsnog de ' officiele',
heersende leer. 18 Tegelijkertild valt ook haar tegenpool, de constitutieve
theorie, in beide rechtssystemen een vergelijkbare ontvangst ten deel: zij vindt
aan beide zijden grofweg evenveel ( even weinig) weerklank en wordt in min

of meer dezelfde
werking.

genegeerd

mate

wanneer het gaat om

de

temporele

19

De Amerikaanse rechtspraak en rechtstheorie, waar het rechterlijk
overgangsrecht voor het eerst is ontwikkeld en die in dit opzicht duidelijk
vooroplopen 20 , verdient bijzondere aandacht. Het probleem van de terugwerkende kracht van rechtspraak is uiteraard niet tot de Verenigde Staten

beperkt. Maar de verklaring voor het feit dat het onderwerp juist daar is
ontwikkeld en tot bloei gekomen zijn wel specifiek Amerikaans. De
verklarende factoren zijn een combinatie van praktijk en theorie. Oorzaak is
in de eerste plaats, dat de aldaar bestaande mogelijkheid tot heropening van
strafzaken op grond van habeas corpus leidt tot een zo verregaande
terugwerking die zoveel praktische problemen oplevert, dat de Amerikaanse
rechter het probleem van de terugwerkende kracht wel onder ogen moest
zien.

2l

de Amerikaanse rechter tot

Ten tweede werd

bestudering van het

deed
probleem gedwongen door het binnenlands ' i. p. r. ', omdat dat de vraag
ook
slechts
statelijke
rechters
de
federale
wetgeving
of
statelijke
rijzen of
18
In de Civil Lztiv wordt vaak gedacht, dat de rechtspraak in de Common Law constitutief is,
omdat men daar de stare decisis. regel kent. Zie bijv. M. W. Hesselink, De redelijkheid en billijkheid
in het Europees privaatrecht, diss. RUU, Deventer 1999, p. 400- 401. Die redenering is evenwel
onjuist. Zie Hoofdstuk VII, §§ 3 ( a) - ( d) ( ii). Zie voor de declaratoire theorie Kleinwort Benson Ltd.
v. Lincoln City Council [19981 4 All E. R. 513, p. 534- 537 per Lord Goff en p. 363 e. v. per Lord
551 ( Lord Lloyd), dissenting
Hope. Zie echter p. 520- 523 ( Lord Browne- Wilkinson) en p. 547Hoofdstuk XII, §§ 2 (e) - (g) ). De suggestie van F. Bydlinski, Juristische Methodentehre
( waarover
und Rechisbegriff, Wenen/ New York 1991, p. 523- 524 dat in de Common Law van

'Gleichrangigkeit' van wetgeving en rechtersrecht sprake zou zijn, is nergens op gebaseerd.
19
Met toi op zekere hoogte als uitzondering het Amerikaanse recht, da[ gro[e invloed van het zg.
rechtsrealisme heeft ondergaan. Zie daarover Hoofdstuk IV.
20
Men kan bijv. gerust stellen, dar de huidige stand van de Nederlandse discussie op het gebied
van de terugwerkende kracht i. v. m. het uitdijende aansprakelijkheidsrecht, incl. rechtszekerheid-,
verzekerbaarheids- en spreidingsargumenten, reeds in 1962 weI zo' n beetje werd
samengevat in R. E. Keeton, Creative Continuity in [he Law of Torts, 7 5 Harv. L. Rev. 463

gelijkheids-,
( 1962)

als
Mijlpalen van het rechterlijk overgangsrecht zijn dan ook habeas corpus- zaken

Inne, 489 U. S.

288 ( 1989) en linkletter v. Walker, 381 U. S.

Illinois v. Krull, 480 U. S. 340 ( 1986), Fumian v. Georgia, 408
United States, 341 U. S. 494 ( 1950). Zie voorts Hoofdstuk IX, § 4

Taylor, 508 U. S. 333 ( 1993)
U. S. 238 ( 1971)

,

Dennis v.

Teague v.

618 ( 1964) . Zie voorts Gillma·re v.

,

(d) (i) en Hoofdstuk X, § 7 (b).
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wetsinterpretatie en common law dienden te volgen. Hierin ligt dan ook de
directe oorsprong van de ontwikkeling van het rechterlijk overgangsrecht. 22
Een derde oorzaak is wellicht ook dat de rechtsfilosofie in de Verenigde
Staten in het algemeen meer wetenschappelijke belangstelling geniet en deze
op een hoog niveau staat.
(b) De declaratoire theorie

Waar de continentale jurist reflexmatig de naam ' Montesquieu' en ' bouche de
la loi' laat vallen, pavlovt de Common Lawyer 'Blackstone, 23. Deze 18C.
eeuwse rechtsgeleerde vormt het eeuwige referentiepunt voor de Common
Lawyer die zich met rechtsvinding en rechtsfilosofie bezighoudt.
Blackstone is de Kampioen van de declaratoire theorie, die inhoudt dat
rechters wanneer zij uitspraak doen, het recht niet scheppen doch slechts
vinden. tludges merely discover pre-existing law', 'the decisions of the courts of
justice are Imerelyl the evidence of what is common law ,24 ( rechtspraak is louter
kenbron) . De rechter doet niet meer dan verklaren hoe het recht altijd al was
en verstaan had moeten worden. De betreffende passage in Blackstone' s
Commentaries over de rechter is de volgende:
being sworn to determine, not according to his own private
sentiments, but according to the known laws and customs of the land; not
delegated to pronounce a new law, but to maintain and expound the old
one. . . For if it be found that the former decision is manifestly absurd or
.

. .

he

22

Waarbij de declaratoire theorie in Stvift v. Tyson, 41 U. S. (1 6 Per. ) 1 ( 1842) werd vervangen
door de constitutieve in Gelpcke v. Dubuque, 68 U. S. ( 1 Wall) 175 ( 1863) , Burgess v. Seligman,
107 U. S. 20 ( 1883), Kuhn v. Fairmont Coal Co., 215 U. S. 349 ( 1910) en Erie Railroad Co. v.
Tompkins, 304 U. S. 64 ( 1938). Zie hierna onder (d), alsmede Hoofdstuk X. § 7 (b) (ii).
23
Bijv. Cox v. Hatvorth, 284 S. E. 2d 322, 324(N. C. 1981) ('This rule isbased Onthe so- called
"Blackstonian Doctrine" of judicial decision. making'), Mineo v. Port Authority of New York and Neiv
Jersey, 779 F. 2d 939, 943 (3rd Cir. 1985) ('This approach reinforces the rubric advanced by
Blackstone that judges do nor make but merely discover law'), Fitzgerald v. Meissner 8 Hicks Inc.,
157 N. W. 2d 595, 596 ( Wis. 1968) (' The general rule adhered to by this court is the "Blackstonian
Doctrine"), Cash v. Cahfano, 621 F. 2d 626, 628 (4th Cir. 1980) ('A general rule in AngloAmerican jurisprudence iS tha[ judicial decisions are [o be applied retroactively. . . The concept
stems from [he Blackstonian view, that judges do not make law, they find law. ' ) ,
Dunleavy v. Yates
Const™coon Co., 416 S. E. 2d 193, 196(N. C. 1992) ('These rules ofjudicial policy are based upon
the "Blackstonian Doctrine" of judicial decision- making, also known as the declaratory theory of
law'). Zie voor[s Herrera v. Virginia, 483 S. E. 2d 492, 494 (Va. Ci. App. 1997) , Peerless Electric
Co. v. Bowers, 129 N. E. 2d 467, 468 (Ohio 1955), Olmsted v. Jennings, 631 N. E. 2d 1130, 1134

(Ohio Ct. App. 1993).
W. Blackstone, Commentaries on the Laws of England, Vol. I, Sec[ion III, New York 1836
(orig. 1761) , p. *71. Zie omrrent de declaratoire of 'discovery theory' voorts L E. Irish, Time and
Law, Retrospectivity and Prospectivity of Statures and Judicial Decisions, D. Phil. thesis Oxford
1972, Bodeleian Law Library MS. D. Phil. d. 5405 (ongepubliceerd) , p. 492- 498.
24
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unjust, it is declared, not that such a sentence was bad law, but that it
was not law, that is, that it is not the established custom of the realm, as
has been erroneously determined. 25

Afgezien van de verwijzing naar ' the established custom of the realm'
heeft de declaratoire theorie in vrijwel identieke vorm ook in Nederland de
overhand gekregen.
De rechter geeft bij de wijziging van zijn houding tegenover de hem
voorgelegde rechtsvraag te kennen dat hij voortaan langs deze weg recht
zal spreken. Hij verklaart daarbij niet dat dit van nu af recht is, maar
deelt als het ware mede, dat hij zich tot nu toe heeft vergist, hij

verloochent zijn oude opvatting.

26

Als ' vanzelf volgt hieruit dat noch verandering van rechtspraak noch
rechtspraak die voor het eerst een nieuwe rechtsvraag beslecht ( cases of first
27
impression)
kwesties van overgangsrecht opleveren: zij brengen immers geen
verandering in het recht teweeg.
'

[Vlan een overgang' en zijn moeilijkhede28n is geen sprake, omdat de
rechtspraak, ook als zij nieuw recht brengt , uitgaat van de gedachte,
dat dit nieuwe al recht was, v66r het werd uitgesproken. . . . Hier is
voldoende Op te merken, dat het nieuw jurisprudentie- recht het oude er
aan voorafgaande niet als recht erkent, dat dus van opvolging en
Blackstone, Commentaries, a. w., p *69 - *70. Vgl. voor een moderne Anglo- Amerikaanse
versie van de declaratoire theorie R. Dworkin, Taking Rights Seriously, Londen 1994 ( orig. 1977) ,
p. 81: 'It remains the judge's duty, even in hard cases, to discover what the rights of the parties are,
volgt Lord Goff,
not to invent new rights'. Een vergelijkbare versie van de declaratoire theorie
534-537.
p.
513,
R.
E.
All
4
119981
City
Lincoln
v.
Lid.
Council,
Kleinwon Benson
26
Aldus de oude druk van Pitlo- Gerver, Het systeem van het Nederlandse privaatrecht naar het
Nieuwe Burgerlijk Werboek, Arnhem 1988 (9e druk) , p. 42. Idem C. W. Dubbink, Het
intemationale huwelijksgoederenrecht na het arrest HR 7 april 1989, RvdW 101, WPNR 5943
regel sedert zijn
( 1990) . p. 4 ( de 'leer dat de rechterlijke interpretatie van een regel aangeeft wat de
het
begin af heeft
n
a
I
V
I
De
introductie heeft betekend.
regel verandert niet door interpre[atie...
de regel de betekenis gehad die de jongste interpretatie eraan toekent'), T. Koopmans, Recht en
tijd, RMTh 1986, p. 413 (de gedachie is dat rechters vaststellen wat een voorschrift geacht wordi Ie
betekenen en die betekenis heeft het voorschrift dan natuurlijk tijdens zijn hele bestaan al gehad), B.
Winters, De procedure na cassatie en verwijzing in civiele zaken, diss. EUR 1992, p. 216, Polak,
en overgaan,
Algemene beginselen van rechterlijk overgangsrecht, a. w., p. 232, dez., Omgaan
Recente rechtspraak inzake rechterlijk overgangsrecht, WPNR 5782 ( 1986) , p. 300, Donner,
Plaats en taak van de Hoge Raad der Nederlanden, a. w., p. 13.
27
Preciezer: casusposities waarover nog geen rechtspraak voorhanden is, dus gevallen waarin de
rechter een tot dan toe nog niet eerder gernterpreteerde bepaling voor het eerst interpreteert of waarin
de rechter tot nieuwe rechtspraak komt zonder ie putten uit geschreven recht.
dus
28
De redenering is inconsistent: als het nieuwe al recht was, brengt de nieuwe rechispraak

25

geen nuelav recht.
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dientengevolge van begrenzing, geen sprake is. Nieuw jurisprudentierecht werkt terug. 29

Het is duidelijk: de declaratoire theorie brengt de terugwerkende kracht
30
van rechtspraak met zich mee.
(c) De declaratoire theorie en het overgangsrecht
De declaratoire theorie staat in een wat tweeslachtige verhouding tot het
overgangsrecht. Enerzijds ontkent de theorie dat in geval van nieuwe rechtspraak van een overgangsrechtelijke vraag sprake is. Anderzijds wordt op basis
van de declaratoire theorie tot de ierugwerkende kracht van rechtspraak
geconcludeerd, waarmee deze theorie een overgangsrechteldk antwoord geeft op
een vraag die niet overgangsrechtelijk zou zijn. De terugwerkende kracht is
7.

Asser- Scholten, Algemeen decl, Zwolle 1974, p. 137. Idem Dubbink, Het internationale
huwelijksgoederenrecht, t. a. p. ('Hier was alleen het ongeschreven commune
rechi wan de orde,
waarin men van opeenvolging van rechtsregels nier kan spreken') Zelfs t. a. v. de beroemdste
kentering in het Nederlandse recht werd de Iheorie toegepast. Zie Rb Utrecht 11 november 1931, NJ
1933, 1021 ( Minimax/ Spanjaard) betreffende oneerlijke concurrentie en betrekking hebbende
op
feiten uit 1904 : ' omdat de rechter bij de beoordeling van handelingen als deze, zich steeds de vraag
zal moeten stellen of zij indruischen tegen de in het verkeer betamende zorgvuldigheid, onverschillig
of die handelingen zijn begaan vddr of nd het tijdstip, waarop de H. R. van een veranderde opvatting
in deze blijk gaf. ' Daarmee werkte 1-indenbaum/Cohen ( 1919) terug [or 1904, terwijl de oude leer nog
in 1910 was bevestigd ( 10 juni 1910, W. 9038 (Zurphense juffrouw) )
io Donner, Plaars en taak van de Hoge Raad der Nederlanden, t. a. p., A- G Franx in zijn
conclusie bij HR 16 mei 1986, NJ 1986, 723 (Heesch/ Van de Akker) onder
6, Scheltema in zijn
noot onder HR 7 maart 1979, NJ 1979, 319, sub 6 (het recht wordt geacht daarvoor gegolden te
hebben; de rechter kan geen overgangsrecht maken), Polak, Algemene beginselen van rechterlijk
overgangsrecht, r. a. p, J. M Smits, Rechrerlijk overgangsrech[: op zoek naar consistentie, BWkrant jaarboek, Deventer 2000, p. 13, Winters, De procedure na cassatie en
vewijzing, t. a. 9, P.
Wesley- Smith, Theories of adjudication and the status of stare decisis, in: L. Goldstein ( ed. )
Precedent in Law, Oxford 1987, p. 77 ('The declara[ory theory
provides authority for application of
new judge. made rules to prior events'), Adams, De retroactieve werking van wijzigingen in de
rechispraak, a. w., p, 24. Zie ook Choice Investments Ltd. v. leromnimon 119811 1 All E. R. 225,
226 per Lord Denning MR (' Every decision of the House in its judicial capacity is retrospective. It
declares what the law is and always has been'), R. v. Governor
of Brockhill Prison, ex parte Evans
(No 2) 119981 4 All E. R. 993 inz. delictuele aansprakelijkheid voor onrech[marige
vrijheidsbeneming. Voorts her Hvj EG: ' De uitlegging die het Hof van
Jus[itie krachtens de hem bij
artikel 177 verleende bevoegdheid geeft van een voorschrift van
gemeenschapsrecht, verklaart en
de berekenis en strekking van dat voorschrift zoals her sedert he[ tijdstip van zijn
preciseer[
inwerkingtreding moet of had moeten worden toegepast. Hieruit volgt dat het aldus uitgelegde
voorschrift door de rechter ook kan en moet worden [oegepas[ op rechtsbetrekkingen
die zijn ontstaan
en Tor stand gekomen v66r het arrest waarbij op het verzoek om uitlegging is
beslist...; HvJEG 27
maart 1980, zaak 61/ 79 (Denkavit), Jur. 1980, p. 1223, NJ 1981, 263 (rov. 16). Zie ook zaken
66, 127 en 128/79 (Salumi), Jur. 1980, p. 1260 (rov. 9), 10 juli 1980, zaak 811/79 (Arie [6),
.

Jur. 1980, p. 2553 (ror. 6), 10 juli 1980, zaak 826/ 79 ( Mireco), Jur. 1980, p. 2573 ( rov. 7),
19 oktober 1995, zaak C- 137/94 (Richardson), Jur. 1995, p. 1- 3407, NJ 1996, 681 (rov. 31) en
2 oktober 2000, zaak C- 234/96 ( Deutsche Telekom AG/Vick) , Jur. 2000, p. I. 799 (rov. 43) .
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werkingen die een regel op grond van het
overgangsrecht kan hebben. De terugwerkende kracht is zelf onmiskenbaar
een vorm van overgangsrecht.
Ook staat de toepassing van de declaratoire theorie bij de interpretatie
van het nieuwe BW in een ongemakkelijke relatie met het wettelijk
overgangsrecht. De theorie heeft nametijk de potentie om een groot deel van
de Overgangswet te ondermijnen, voorzover die althans voorschrijft dat een
geschil naar het destijds geldende recht dient te worden beslecht. Zo
doorkruist de declaratoire theorie bijvoorbeeld art. 680 lid 2 Ow, dat,
het v66r
voorzover en zolang de Overgangswet daarvan niet afwijkt,
blijft.
toepassing
geldende
van
recht
inwerkingtreding van de nieuwe wet
declaratoire
de
Maar het v66r inwerkingtreding geldende recht wordt door
theorie een betekenisloze frase, omdat dan de interpretatie van vandaag van
het v66r het inwerkingtreden van de wet geldende recht geacht moet worden
het destijds geldend recht te zijn. Daarmee kan steeds een nieuwe interpretatie, ook al zou deze strijden met eerdere rechtspraak, gezegd worden
slechts toepassing te zijn van v66r 1992 geldend recht, conform art. 68a lid 2
Ow. Dit is in strijd met de bedoeling van de overgangswetgever, die onder
het v66r 1992 geldende recht ook ' de daaromheen geweven rechtspraak'
verstaat. 31 De overgangswetgever heeft in zoverre dus beoogd te
bewerkstelligen dat de rechtspraak van v66r 1992 wordt geeerbiedigd. Dit
om nd
impliceert een bevriezing van de stand van de rechtspraak, een verbod
nde
om te
kracht
terugwerke
met
rechtspraak
1992 ten aanzien van oude
32
van
aanzien
ten
omgaat
Daarbij hoort dat de Hoge Raad evenmin
gaan.
zoals
oude rechtspraak of een nieuwe invulling geeft aan eerdere rechtspraak ('
dit arrest moet worden verstaan') of door middel van retrocipatie een nieuwe
uitspraak doet met betrekking tot het recht van v66r 1992-en dit alles met

immers een van

de temporele

het argument dat de huidige opvatting v66r 1992 33ook al gold. Dan zou het
met het wettelijk overgangsrecht gauw gedaan zijn.
"

Gesch. Overgangsrecht ( Inv. 3, 5 en 6), p. 35- 36 en J. J. R. Polman,
1, p. 70.71, H. L. van der Beck, Overgangsrecht nieuw Burgerlijk Wetboek,
deel
et,
Overgangsw
diss. RL, Deventer 1992, p. 38.
2
Hetgeen nogal verregaand is, aangezien dit zou impliceren dat ook toen reeds verouderde, maar
Zie Part.

nog niet verlaten rechtspraak gevolgd moet worden.
In de context van het belastingrecht heeft zich onlangs een dergelijk geval voorgedaan. Aan
l 1

Siaa[ en de
40 Invorderingswet 1990 was nadrukkelijk tenigwerkende kracht onthouden. De
via de
rech[spunt
hetzelfde
door
omzeilen
te
overgangsrecht
proberen
wettelijk
dit
Ontvanger
ongeschreven onrech[matigheidsnorm Ie spelen. Zou de rechter de declaratoire theorie hebben
Hof
gehanteerd, dan was het hen geluk[ toch nog terugwerkende kracht te realiseren. Maar het
art.

uitsluiten van de
Amsterdam 11 november 1999, V- N 2000, 885/ 23 trapt er niet in: 'He[
terugwerkende kracht van artikel 40 van de Invorderingswet 1990 zou alle betekenis ontberen indien
het instellen van een vordering uit onrechtma[ige daad op grond van dezelfde
de wetgever
normovertreding nochtans wel met terugwerkende kracht mogelijk zou hebben willen maken' ( rov.
Hiermee wil overigens niet
3.15). Lie ook de voorbeelden genoemd in Hoofdstuk III,§8(a)(iv)

61

Algemeen deel van het rechterlijk overgangsrecht

De declaratoire theorie doorkruist eveneens art. 69 Ow, waarvan
sommigen menen dat het de harde kern en een der grondslagen van het
34
vormt. Daarin wordt onder meer bepaald dat het van
overgangsrecht
toepassing worden van de nieuwe wet niet tot gevolg heeft dat iemand een
vermogensrecht verliest dat hij onder het tevoren geldend recht had
verkregen (sub a) of dat een vorderingsrecht ontstaat, indien alle feiten die
de nieuwe wet daarvoor stelt reeds voordien waren voltooid ( sub d) . De
declaratoire theorie verklaart het moment van verkrilgen van een vermogensrecht naar oud recht en het ontstaan van een vorderingsrecht naar nieuw recht
evenwel vogelvrij. Met behulp van die theorie zal immers altijd gezegd
kunnen worden dat men op basis van een nieuwe interpretatie het
vermogensrecht naar oud recht niet reeds verkregen had of dat het
vorderingsrecht niet eerst na het van toepassing worden van de nieuwe wet
doch reeds tevoren onder het oude recht was ontstaan. De ' harde kern' van
het overgangsrecht wordt hiermee een wassen neus. 35

(d) De constitutieve theone

Aan de andere kant

constitutieve theorie waaruit de wenselijkheid
de terugwerkende kracht of de ontkenning van de
noodzaak van terugwerking voortvloeit. Aanhangers van de constitutieve
theorie erkennen dat de rechter aan rechtsschepping doet en mag doen, dat
ook rechterlijke uitspraken nieuw recht kunnen constitueren; dan is
rechtspraak constitutief. In dit verband worden formuleringen gebruikt als
'
'
'
rechterlijke rechtsschepping', rechterlijke rechtsvorming', rechtsontwik'
keling door de rechter' en rechtspraak als rechtsbron'. Zij duiden allemaal
hetzelfde aan: het constitutieve karakter van rechtspraak.
Ook deze theorie is normatief en descriptief tegelijk. 36 Meestal wordt zij
gepresenteerd als beschrijvende de feitelijke situatie37, maar deze impliceert en
staat de

van beperking van

gezegd

zijn dat de Hoge Raad nooit

zou

kunnen oordelen dat een regel-wat er ook zij van de

wettelijke overgangsbepalingen-als ongeschreven recht v66r inwerkingtreding ook reeds gold. Zie
hierna, § 6 (d) en Hoofdstuk IX, § 3 (a). Ik stel slechts dat de declaratoire theorie altijd in staat
stelt het wettelijk overgangsrecht te omzeilen, ook wanneer het gewoon niet waar is dat de regel
voordien reeds gold.
34
C. J. H. Brunner, Rechtsvinding overgangsrecht privaatrecht, HNJV 1985- I, p. 42.43, E.
Bauw, Relativitei[ ten gronde, Het relativiteitsvereiste bij verhaal van kosten van bodemsanering,
Zwolle 1992, p. 27
35
Zie omtrent de verhouding van de declaratoire theorie tot andere leerstukken uitgebreider
Hoofdsiuk VII.
" Expliciet W. J. Witteveen, Transparently political: rechter en politiek in Engeland, in: M. G.
Rood (red. ), Rechters en poli[iek, Zwolle 1993, p. 109, Van den Berg, De rechter als derde
macht, in dez. bundel, p. 30 en Hesselink, De redelijkheid en billijkheid in het Europees

privaatrech[, a. w., p. 399,402.
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veronderstelt een normatieve stellingname: zij moet impliceren dat het
38
Als men alleen zou constateren dat het feitelijk
bevoegdelijk gebeurt.
gebeurt, maar blijft stellen dat rechters geen recht mogen
( veelvuldig)
scheppen, dan zou het standpunt weer neerkomen op de declaratoire
39
theorie.

37
H. E. Ras, geciteerd in N. J. H. Huls en F. Bruinsma, Interview met Mr H. E. Ras, President
van de Hoge Raad, NJB 1988, p. 1575 ('waar het om gaat, is rechtsvorming door de rechter. Dat
doet iedere rechter'), De Cruz, Comparative Law in a Changing World, a. w., p. 28.29 ('In
practice, of course, cases have played a pivotal role in developing the law in civil law countries
especially where the Codes or statutes have nor provided for novel or difficult situations' ), M. J. P.
Van Soest (red. ),
Verburgh, De overstap van universiteit naar Hoge Raad-«een vergelijking, in:
De Hoge Raad der Nederlanden, a. w., p. 275 (de Hoge Raad heeft steeds meer de wenselijke en
noodzakelijke taak als rechtsvormer en rechtsvernieuwer), Adams, De retroactieve werking van
wijzigingen in de rechtspraak, a. w., p. 28 ( regelgeving een onvermijdelijke bijkomstigheid van
laaiste
rechispreken), J Eggens, lets over de ontwikkeling van het privaatrechtelijk denken in de
het
recht
er is,
in:
rede
bundel,
Overveen
1998,
p.
330
('
Als
Batavia
1935,
Eggenshalve eeuw,
'
doch moet worden gevonden, dan heeft' de zoekende het nog niet. Hoe zal hij het dan vindenl
Il s deze werkzaamheid niet eene scheppende werkzaamheid van den geest die levend maakti ) . Vgl.
Asser- Scholten, a. w., p. 6- 12 en zie ook R. Cross en J. W. Harris, Precedent in English Law,
Oxford 1991, p. 221: "'J :idicial legislation" seems an apt enough description. '
38
Doorgaans onder verwijzing naar de impliciete bevoegdheidsverlening door de wetgever in art.
101a RO, zie Asser- Vranken, a. w., nr. 63, dez., Toeval of beleid, Over rechtsvorming door de
hoogste rechters, NJB 2000, p. 1 , J K. Franx, De Hoge Raad: voorgaan, doorgaan of omgaan,
Enige
Offerhaus- reeks, nr. 1, Deventer 1994, p. 2-3, H J. Snijders, Hoge Raad, goede raad,
beschouwingen bij de literatuur rond het 150. jarige jubileum van de Hoge Raad, NJB 1988, p. 16101616, E. H. Hondius, Standaardvoorwaarden, diss. RUL, Deventer 1978, p. 499,
Veegens/ Korthals Altes/ Groen, Cassatie in burgerlijke zaken, Zwolle 1989, nr. 75 ('waarschijnlijk
is het begrip "rechtsontwikkeling" synoniem aan "rechtsvorming"'), J. M. Barendrecht, Rechi als
model van rechivaardigheid, diss. KUB, Deventer 1992, p. 151 e. v.
19
Immers: de opvatting dat rechters niet toi rechtsschepping bevoegd zijn, gekoppeld aan de
constatering dat rechters hiertoe wel degelijk overgaan, laat zich slechts in twee varianten indenken,
een 'juridische' en een ' morele' versie. Beide versies zouden echter nauwelijks serieus te nemen zijn.
In de juridische versie zijn rechters onbevoegd toi rech[svernieuwing; doen zij dit toch, dan is die
zou absurd zijn. De justiciabele
regelgeving ultra vires en derhalve zonder rechtskracht. Dem versie
'
heeft ui[eraard niet het recht om een rechterlijke uitspraak als ultra vires rechterlijke regelgeving
innerlijk
zonder rechiskrachi' naast zich neer te leggen. Bovendien zou die juridische versie
recht
als
niet
dus
en
is
wires
ultra
kan
als
geldt,
rechtsvemieuwing
rechterlijke
regenstrijdig zijn, want
men weer niet spreken van rechtsvorming
In de morele versie zouden rechters feitelijk wel recht kunnen scheppen, maar behoren zij dit
doen; doen zij het toch, dan geldt hun uitspraak niettemin als recht. Zie bijv. Asserte
niet
1

Schotten, a. w., p. 88- 89, die feitelijk de rechispraak als rechisbron erkent, vergelijkbaar met het
gezag der wet, doc:h in normatieve zin de declaratoire theorie aanhangt ( p. 137) . Deze versie is
evenmin zinvol, want zij verwijt de rechter een morele normovertreding en zet vervolgens een premie
niertemin wal als recht aan [e
op dit vermeende gebrek aan integriteit door het onbevoegd geschapene
merken. Anders dan Scholten, zou ik willen aannemen dat wie constateert dat rechters feitelijk aan
rechtsschepping doen, de constitutieve theorie aanhangt en da[ de constitutieve theorie normatief is
en een bevoegdheid rot rechtsschepping impliceert. Zie nader Haazen, Precedent in the World
Court, a. w., p. 594- 595.
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Naast de declaratoire theorie vindt ook de constitutieve theorie brede
erkenning. 40 Niettemin vergt de constitutieve theorie een uitgebreider uiteenzetting, omdat het constitutieve karakter van rechtspraak nog altijd een teer
punt is en rechters er niet graag voor uitkomen.
Soms suggereert de Hoge Raad de zienswijze van de constitutieve theorie
41
te delen.
Voor de constitutieve theorie ligt het voor de hand dat deze
erkenning met beperking van de terugwerkende kracht gepaard gaat. 42

40

Asser- Vranken,

a. w. ,

nrs.

184 (zie hierboven) ,

185

( rechtspraak is meer dan louter

kenbron) en 244, A- G Franx in zijn concl. bij HR 16 mei 1986, NJ 1986, 723 ( Heesch/ Van de
Akker) onder 6 ('Tegenwoordig kan niet meer serieus worden verdedigd dat de HR niet
rechtsscheppend of rechiswijzigend tewerk gRat'), C. W. Dubbink, Interventie NJV, HNJV 1978II, p. 11 e. v. (zie echier t. a. v. het declaratoire karakter van Chelouche, kennelijk instemmend
dez., Het internationale huwelijksgoederenrecht, a. w., p. 4), Verburgh, De overstap van
universiteit naar Hoge Raad, a. w., p. 228, 275, W. Alexander, Overgangsbepalingen in
prejudiciele uitspraken, in: ln orde, VerLoren van Themaa[- bundel, Deventer 1982, p. 2 e. v.,
Van den Berg, De rechter als derde macht, a. w., p. 20, Winters, De procedure na cassatie en
verwijzing in civiele zaken, p. 200, L. van Dijk, De Belastingkamer, in: J. van
Soest ( red. ),De
Hoge Raad der Nederlanden 1838- 1988, a. w., p. 109 e. v., H. Th. J. F. van Maarseveen, Artikel
22 RO en de Hoge Raad, NJB 1965, p. 909, T. Koopmans, De Hoge Raad en buitenlandse hoogste
gerechten, in: J. van Soest (red. ), De Hoge Raad der Nederlanden, a. w., p. 369, J. M. van
Dunne, Een kamikaze- acrie op de Rotte, WPNR 5976 (1990), p. 628, voetnoot 44
(' rechtsvinding is naar geldend recht nie[ meer los te denken van rechtsvorming'), H. U. Jessurun
d'Oliveira, De meerwaarde van rechterlijke ilitspraken, preadvies NVR, Deventer 1973, p. 57
(' rechterlijke regelgeving as such is als een onvermijdelijke aktiviteit in beginsel aanvaard') . Vgl.
Cross & Harris, Precedent in English Law, a. w., p. 221 en Casas v. Thompson, 42 Cal. 3d 131
( 1986) , p. 140 (de 'creative nature of much judicial activity has become a commonplace') .
+1
Nadat de Hoge Raad deze regel ten aanzien van zeer jeugdige kinderen had aanvaard bij zijn
arrest van 30 juni 1978, NJ 1978, 685 (Ebele Dillema), heeft hij bij latere an-resten, waaronder het
arrest van 1 juni 1990, NJ 1991, 720 (Ingrid Kolkman) , de werking ervan uitgebreid toi kinderen die
de leeftijd van veertien jaar nog niet hebben bereikt. temijl bij het arrest van 31 mei 1991, NJ 1991,
721 ( Marbeth van Uitregt) de Tegel ook in:overre is uitgebreid dat gedragingen van kinderen beneden
die leeftijd, behoudens
voormelde uitzondering, voor de bestuurder van het motorrijtuig geen

overmacht in de zin van art. 31 lid 1 WVW (oud) opleveren' , HR 2 juni 1995, NJ 1997, 700, 701
en 702 (rov. 3.5). Zie ook zijn overweging in HR 10 mei 1996, NJ 1996, 643 (Cijntje/ Protestants
Nijverheidsonderwijs) dat bij arrest van 7 mei 1993 (NJ 1995, 259) 'vast kwam Ie staan dat de tot
dan toe op de Nederlandse Antillen op dat punt gevolgde praktijk niet meer als verenigbaar met art. 26
IVBP kon worden beschouwd' ( rov. 3.2) en HR 3 februari 1984, NJ 1984, 765 m. nt. FHJM en
WLH ( Interpolis/ X) , verwijzend naar Gielen/Assuradeuren en 'de door dit arrest geschapen nieuwe
juridische situatie' ( rov. 3.5) (alles mijn cursiv. ) .
42
Anders evenwel Stolker, De politieke rot van de rechier in het burgerlijk recht, in: Rood
( red. ), Rechters en politiek, a. w., p. 60- 82 die de realiteit en wenselijkheid van
rech[erlijke
regelgeving erkent, maar een aantal ' gezichtspunten' formuleert ter bepaling of zulks opportuun is.
Stolker leidt uit het constitutieve karakter niet af dat de terugwerkende kracht beperkt moet worden.
Zijn benadering is echter weinig principieel en tamelijk fatalistisch: rerugwerking is hem weliswaar
'
'een gruwel', maar deze is nu eenmaal inherent' aan rechtspraak; een genuanceerde regeling van de
remporele werking zoals in de Ow :ou nu eenmaal in de rechtspraak niet te bereiken zijn, zie p. 54 en
77.
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II

Zodra de rechter van zijn eerdere rechtspraak afwijkt, een leemte aanvult
of de wet op een nieuwe manier uitlegt, creeert hij net als de wetgever die
nieuw recht uitvaardigt, problemen van overgangsrecht. Het past bij de
openlijke erkenning van de rechtsvormende taak van de rechter dat hij

hierop ingaat.

43

Deze opvatting reflecteert wat is te beschouwen als de standaardredenering van de constitutieve theorie ten aanzien van de temporele
werking. 44 Deze is als volgt te omschrijven: indien de rechter tot nieuwe
rechtspraak komt, rijst per definitie een kwestie van overgangsrecht; deze

overgangsrechtelijke vraag moet beantwoord worden met dien verstande dat
beperking of zelfs uitsluiting van te™giverkende kracht in de rede ligt

Asser- Vranken, a. w., nr. 252.
Andere formuleringen zijn: M. V. Polak, Een begin (sel) van legaliteit in het privaatrechtz, in:
M. E. Franke e. a. C red. ), Beginselen van vermogensrecht, BW. krant jaarboek 1993, Arnhem
1 9 9 3,p.5 9( ' wanneer wordt... aanvaard dat de rechier ook zelfstandig recht vormt, ligt het voor
de hand dat hij .
dezelfde beginselen van overgangsrecht hanteer[ als de wergever'), dez.,
Algemene beginselen van rechterlijk overgangsrecht, a. w., p. 229 ('wie geacht wordt recht te
vormen, zal het van tijd tot tijd wijzigen. Uit de aard der zaak ontstaan zo overgangsrechtelijke

44

.

problemen'), dez., Omgaan en overgaan, a. w., p. 300, A- G Franx in zijn concl. bij HR 16 mei

1986, NJ 1986, 723 (Heesch/ Van de Akker) sub 6, 10- 11, dez., De Hoge Raad: voorg:ian,
doorgaan of omgaan, a, w., p. 6, Smits, Rechterlijk overgangsrecht, a. w., p. 14 ( erkenning
rechisvormende taak leidt tot noodzaak rechterlijk overgangsrecht), G. Wilhelm, Die neue Form
der Garantie, Ecolex ( Zivil- und Handelsrecht) 1993, p. 16, H. C. Cusell e. a., Socialezekerheidsrecht en overgangsrech[, Deventer 1995, p. 131 ( 'd e theorie van de rechtspraak als
zelfstandige bron van recht, waarbij immers logischerwijze de rechter ook zelfstandig vorm kan geven
aan het overgangsrecht bij de door hem gecreeerde regels') . Deze opvatting van de constitutieve
theorie is impliciet in M. Rood- de Boer, Een schok in het familie- en jeugdrecht, NJB 1984, p.
beschikkingen
1281, die de terugwerkende kracht van NJ 1985, 510 lijkt te ontkennen; eerdere
waren destijds niet

reeds onjuist,

maar kunnen

later

worden gewijzigd omdat de wet de mogelijkheid

van wijziging o g. v. geivijzigde omstandigheden bied[. Vgl. Alexander, Overgangsbepalingen in
prejudiciele uitspraken, a. w., p. 3 ( ' Het formuleren van een nieuwe rechtsregel kan neerkomen op
vervanging van een oudere. Opeenvolging van rechisregels roept vragen op van overgangsrecht'),
H. L. E. van Dijck, De aansprakelijkheid van de overheid voor vernietigde beschikkingen, diss.
KUB, Deventer 1990, p. 62 ('Als erkend wordt dat de rechter recht vorm[ en rech[ wijzig[,
verdient het wellicht aanbeveling dat in de rechterlijke uitspraken... aandacht wordt besteed aan
vragen van overgangsrecht en vormen van prospective overruling'), Winters, De procedure na
cassatie en vewijzing, a. w., p. 200 (de mogelijkheid stellingen en conclusies aan te passen berust op
216 (' Verandert de Hoge Raad van
de erkenning van rechterlijke rechtsvorming) en p.
rechtsinzicht, dan rij:en vragen van overgangsrecht'), K. Roosevelt, A Little Theory is a Dangerous
Thing: The Myth of Adjudicative Retroactivity, 31 Conn. L. Rev. 1075 ( 1999) , p. 1087 en 1116
('pure prospectivity would be the normal treatment for legislative- style change '), A. T. von
Mehren, Law in the United S[ates: A General and Comparative View, Deven[er 1988, p. 18, K.
Diplock, The Courts as Legislators, Presidential Address Holdsworth Club, Birmingham 1965, p. 18
that the Courts do change the law'), D. Medicus,
('It is a logical corollary to the recognition
Ober die Ruckwirkung von Rech[sprechung, NJW 1995, p. 2582. Vgl. ten slotte Bakels in zijn
.

concl. bij HR 29 januari 1999, NJ 1999, 245 ( Filipovic/ Interpolis) onder 2.17 ( ii)
aansprakelijkheid door de rechter zonder enig overgangsrecht ligt niet voor de hand)

(

uitbreiding
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Ondanks de erkenning van de constitutieve theorie door vele raadsheren,
oud- raadsheren en A- G' s, is deze redenering bij mijn weten nog nooit
volmondig door de civiele kamer van de Hoge Raad uitgesproken. 45 Een
aarzelend voorbeeld is misschien Interpolis/X46, dat een nawee is van
A- G Biegman- Hartogh had gepleit
Gielen/Assuradeuren, waarin
voor
beperking van de terugwerking. 47 In haar conclusie voor Inurpolis/X probeert

zij het nog een keer, nu met een procesrechtelijke overgangsvoorziening en
Het arrest betreft een met Gielen/Assuradeuren

deze keer met succes.

vergelijkbare verzwijgingscasus met dien verstande dat inmiddels hoger beroep
aanhangig was bij het Hof en Interpolis in appal reeds de laatste memorie had
genomen, toen Gielen/Assuradeuren werd gepubliceerd. 48
De Hoge Raad wil dan vanwege het verrassende karakter van zijn
rechtspraak partijen in zoverre wel accommoderen dat ingeval partijen ten
tijde van het houden der pleidooien met een nieuw arrest nog geen rekening
hadden kunnen houden, het Hof partijen in de gelegenheid zou hebben
behoren te stellen
de feitelijke stellingen waarop zij zich tot dusver hadden beroepen, aan te
passen bij de door dit arrest geschapen nieuwe juridische situatie ( rov.

3.6). 49 ( Mijn cursivering. )

De gecursiveerde passage duidt op de constitutieve theorie en die leidt
dan ook prompt tot een overgangsrechtelijke voorziening. Die voorziening is
echter minimaal en laat in het bijzonder de terugwerkende kracht van
50
Gielen/Assuradeuren, ook tussen deze partijen, volledig intact.
Ook het arrest Cijntle/Protestants Nijverheidsonderwijsst komt zeer dicht in
de buurt van de constitutieve visie op het overgangsrecht ten aanzien van
nieuwe rechtspraak.

Wanneer een fase in de rechtsontwikkeling wordt afgesloten doordat bij
rechterlijke uitspraak in hoogste ressort een rechtsregel wordt ge45

' meri(waardige

Een

tweeslachtigheid'

stelt Polak,

Algemene

beginselen

van

rechterlijk

overgangsrecht, t. a. p.

46

HR

3

februari 1984, NJ 1984, 765 m. nt. FHJM en WLH.

41
48

Zie Hoofdstuk 1, § 3.
RvdW 1982,18.
49
Overigens had de publicatie van Gielen/Assuradeuren niet nA, maar
en waren partijen daarop ook op ingegaan.
aatsgevonden
Zie nader Hoofdstuk IX, § 4 (d) (v) en Hoofdstuk XI, §§ 2 (c) en 3 (e)
51

vddr de pleidooien

HR 10 mei 1996, NJ 1996, 643. In HR 27 november 1981, NJ 1982, 503 m. nt. EAAL en

WHH ( Boon/ Van Loon) lijkt de beperking van de terugwerkende kracht eveneens op de
constitutieve theorie te zijn gebaseerd. De Hoge Raad overweegt evenwel slechts, dat deze kwestie er
een is die door de wetgever is overgelaten aan rechtsvorming door de rechter ( rov. 11) .
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formuleerd die voordien in de praktijk C nog) niet als geldend recht werd
beschouwd, kan zulks op 66n lijn worden gesteld met het tot stand komen
van een nieuwe rechtsregel. In beide gevallen kan het een eis van
redelijkheid en rechtszekerheid zijn dat bij wege van overgangsvoorziening
terugwerkende kracht van de desbetreffende regel in beginsel wordt
uitgesloten. Het Hof is terecht van deze mogelijkheid uitgegaan ( rov.

3.3).
De Hoge Raad sauveert expliciet wat hij omschrijft als een door het Hof
geformuleerde regel van rechterlijk overgangsrecht. Men zou kunnen
concluderen: ' Mooi, dat is dan duidelijk, de Hoge Raacl is om; ook voor
rechterlijke regelgeving kan rechterlijk overgangsrecht gelden. ' Zo eenvoudig
ligt het echter niet, want het venijn zit ' m in alle mitsen en maren. Als
d52, er zijn verschillende redenen om te betwijfelen dat de uitspraak de
gezeg
casuistiek overstijgt. Ofschoon bovenstaande overweging niet is geformuleerd
als ware zij alleen op het onderhavige geval toegespitst, kan er nog moeilijk
een nieuwe, laat staan consequent doorgevoerde visie op de temporele
werking van ongeschreven recht uit worden afgeleid. De Hoge Raad is nog
wat huiverig en durft nog steeds niet te zeggen dat een in hoogste ressort
geformuleerde nieuwe rechtsregel een rechtsregel is. Er komt maar net en met
schroom uit dat zijn rechtspraak op tin lijn kan worden gesteld met de
totstandkoming van een nieuwe rechtsregel; en zulks wordt dan nog alleen
voor een uitspraak ' in hoogste ressort' uitgesproken ( over het constitutieve
karakter van lagere rechtspraak laat de Hoge Raad zich dus niet uit) ; dn dit
'
aarzelend constitutief karakter wordt nog alleen erkend voor eindoordelen'
die een fase in de rechtsontwikkeling ( voor eens en voor altijd7) afsluiten; de
Hoge Raad zegt niet dat de nieuw geformuleerde regel voorheen in de praktijk
geen geldend recht was, slechts dat deze niet als zodanig werd beschouwd; en,
ten slotte, kan ' in beginsel' de terugwerkende kracht, mits redelijkheid en
rechtszekerheid zulks eisen, worden uitgesloten. Latere rechtspraak suggereert
53
dat deze lijn niet consequent wordt doorgezet.
Hiervddr54 heb ik de Antilliaanse gelijke beloning- uitspraken gernterpreteerd als declaratoir, zodat gezegd kan worden dat de Mathilda- regel gold in
1993 ( maar ook in 1992, 1990 en 1980 of zelfs daarv66r) , doch alleen,
afhankelijk van het moment van kenbaar maken van de aanspraak, niet
telkens wordt toegepast. Als de in hoogste ressort geformuleerde nieuwe

:2

Hoofdstuk 1, § 3.
Zie de opstelling van de Hoge Raad t. a. vde terugwerkende kracht in Van der Helm/Bazuin en
Virgillus Berkhof. Zie voor een beperkte uitleg van Sehos/Antersijn HR 28 mei 1999, NJ 1999, 816
,,

m. nt. TK ( Nassy- Tseng/ Curagao)
54
Hoofdstuk I, § 3.
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Mathilda- regel constitutief zou zijn, dan is deze eerst recht vanaf 199355 en
dan wordt het moeilijk te verklaren waarom het Hof, zonder daarin door de
Hoge Raad verbeterd te worden, van mening was dat v66r 1992 de salariering
van Cijntje al discriminatoir was, in 1990 die van Antersijn en reeds in 1987
die van Mathilda. De uitspraak m6et dus wel declaratoir bedoeld zijn.
Minder draaierig zijn de derde kamer en de Centrale Raad van Beroep. In
een belastingzaak besliste de Hoge Raad dat de afwaardering van boven pari
gekochte obligaties reeds in het jaar van aankoop tot de nominale waarde niet
langer in overeenstemming met goed koopmansgebruik ( in de zin van artt. 8
Wet Vpb j° 9 Wet IB) kan worden geoordeeld. 56 De Hoge Raad verwijst naar
zijn eerdere jurisprudentie57 waarin tot dusverre het tegenovergestelde oordeel
was aangehangen en naar de op grond daarvan algemeen aanvaarde
opvatting. Omdat de belanghebbende op basis van die jurisprudentie erop
mocht vertrouwen dat het door haar gehanteerde stelsel van waardering in
overeenstemming met goed koopmansgebruik was, kan niet zonder enige
beperking worden verlangd, dat zij op een ander stelsel overgaat.
Daarom moet worden aanvaard dat belanghebbende dat stelsel blijft
volgen voor de leningen en obligaties die zij reeds bezit op het tijdstip
waarop zij rekening kan houden met dit arrest, welk tijdstip kan
worden gesteld op 1 januari 1992. Leningen en obligaties die belanghebbende met ingang van die datum verwerft, zal zij dienen te
waarderen in overeenstemming met hetgeen goed koopmansgebruik
blijkens het vorenoverwogene eist (rov. 3.6) .
Dezelfde redenering volgde de Centrale Raad van Beroep toen deze na
jarenlange vaste rechtspraak58 omging ten aanzien van het werknemerschap
'
van de directeur- aandeelhouder, met betrekking tot het begrip dienstbetrekking' in de zin van de sociale verzekeringswetten. De Raad had al eens
'
eerder59 aangegeven dat het bepaald niet uitgesloten [ is] dat de Raad in
toekomstige gedingen van zijn bovenvermelde rechtspraak zal terugkomen'.
Dat deed de Raad dan ook ruim acht maanden later. 60

55

Niet 1980, de datum waarop volgens de CRvB naar de kennelijke bedoeling van de wetgever de
26 IVPBR in overeenstemming was gebracht. De AAW geldi immers niet in het
overzeese Koninkrijk, noch ook heeft de CRvB jurisdictie over Antilliaans recht.
56
HR 13 november 1991, BNB 1992, 109 m. nt. G. Slo[.
57
T. w. HR 10 juni 1970, BNB 1970, 177 m. nt. Hofstra en 10 maar[ 1943, nr. B 7621.
5H
Vanaf 10 december 1968, RSV 1969, 40 en 41.
59
CRvB 22 januari 1985, AB 1985, 569, RSV 1985, 163.

AAW met art.

9 CRvB 4 oktober 1985, AB 1986, 38 m. nt. JHS, RSV 1986, 21. Zie ook CRvB
1989, AB 1990, 209 m. nt. WASD.
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De Raad beslist daarom tot UitgeStelde werking in elk geval tot het
moment waarop de herziene opvatting voldoende algemene bekendheid heeft
verworven en uit dien hoofde of anderszins bekend is dan weI geacht mag
61
worden bekend te zijn geweest aan belanghebbende in concreto.
In de Common Law wordt de origine van de constitutieve theorie meestal
Bentham
gelegd. Van de opvatting van Bentham, niet alleen ddt rechters
bij

recht scheppen, maar ook over hoe zij dat doen (' hondenrecht'), werd
hierboven reeds melding gemaakt en zij behoeft hier niet te worden herhaald. 62 Ook Bentham' s geestverwant Austin gaf het constitutieve karakter
van rechtspraak grif toe. Hij beklaagde zich over de declaratoire theorie zoals
Bentham zich over de pendant ervan, de terugwerkende kracht, had
beklaagd:

The childish fiction employed by our judges that the judiciary or common
law is not made by them, but is a miraculous something, made by
nobody, existing, I suppose, from eternity, and merely declared from
time to time by the judges. 63
Ondanks de grote invloed van beide denkers in het Engelse, is het toch
deze ' childish fiction' die in de Engelse rechtspraak voornamelijk wordt
gehanteerd en heeft de constitutieve theorie, laat staan haar consequentie
van beperking van de terugwerkende kracht, in de Engelse rechtspraktijk
64

vooralsnog weinig voet aan de grond gekregen.
Niettemin is ook in Engeland wei iets van de constitutieve theorie in de
rechtspraak te vinden. Er zijn enkele oude precedenten die van deze theorie
uitgaan, zoals Henderson v. The Folkestone Waterworks Co. Ltd.65 en Derrick
v. Williams66 en een aantal nicer recente dissenting opinions en obiter dicta, op

rgl. CRvB 3 april 1990, AB 1990, 538 m. nt. WASD waarin de Raad een verplichting erkent
voor bedrijfsverenigingen om concreet de termijn aan te geven waarbinnen belanghebbende om een
'
voor beroep vatbare beschikking dient te verzoeken. De nadere opvatting' heeft evenwel geen
gevolgen voor het onderhavige geval.
62
Zie Hoofdstuk I, § 1.
63
Austin, Lectures on Jurisprudence, a w., p. 634. Zie ook Law Commission, Consultation
Paper 120, § 258 ( ofschoon vrij algemeen aanvaard, is de dec:laratoire theorie ' a mere fiction') en
Klemwort Benson Lrd. v. Lincoln City Council I 19981 4 All E. R. 513, p. 548 per Lord Lloyd (' it is

61

time we said so. I[ always was a fairy tale') .
Expliciet is D 8 F Estates Ltd. v. Church Commissioners fo England 119881 2 All E. R. 992, 995
[he American doctrine of 'prospec[ive
per Lord Bridge (' Since our jurisprudence knows nothing of
overruling' and the law once pronounced authoritatively by the courts is deemed to have been the
law, the changes have full retrospective operation') .
64

69
( 1885) 1 T. L. R. 329.
66 Derrick v. Williams 119391 2 All E. R. 559, 565. Zie voor Nieuw- Zeeland
Mayor of Auckland 119271 N. Z. L. R. 453.

reeds Juhan v.
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grond waarvan geconcludeerd kan worden dat ( zelfs) in Engeland beweging
zit in de rechtspraak in de richting van ' prospective overruling'. 67
In het Engelse recht bestond tot zeer recent de regel dat degene die ten
onrechte een betaling heeft verricht geen actie uit onverschuldigde betaling
heeft, ingeval de betaling is gedaan onder invloed van een rechtsdwalmg. 68 In
Henderson had een huiseigenaar een bedrag betaald aan het waterleidingsbedrijf, een betaling die het Court of Appeal in een andere zaak had
gesauveerd en als verschuldigd had aangemerkt, maar die het Hogerhuis
'
inmiddels als onrechtmatig' had gekwalificeerd. Aan de orde was de vraag cf
sprake was van een dwaling omtrent ongeschreven recht. Op de stelling dat was
betaald onder ' mistake of law' antwoordde Lord Coleridge CJ:

Of what lawl I was ignorant of it before the decision of the House of
Lords. I had held the contrary, and two eminent Judges agreed with
me. Can that be put as ignorance of law? . . . [H l ere at the time the
money was paid, which was before Dobb' s case, the law was in favour
of the company. 69
Een aantal Law Lords, zich beroepend op de constitutieve theorie, heeft
zich voorts in de literatuur ( dus niet in een rechterlijke uitspraak met
precedentwaarde) over de wenselijkheid van beperking of uitsluiting van de
terugwerkende kracht in de vorm van ' prospective overruling' uitgesproken. 70

67

4

Prospective overruling' werd mogelijk geacht ( doch niet toegepast) in Kieintvort Benson Ltd. v.
Lincoln City Council 11998] 4 All E. R. 513, p. 517 e. v., per Lord Browne- Wilkinson en p. 548
e. v. , per Lord Lloyd, Hindcastle Ltd. v. Barbara Attenborough Associates Ltd. 1 19961 1 All E. R.

737, p. 753 per Lord Nicholls (' Prospecrive overruling is not yet a principle known in English law')
(mijn curs. ), Choice Investments Ltd. v. leromnimon 11981 1 1 All E. R. 225. Miliangos v. George
Frank (Textiles) Ltd. 3 All E. R. 801, p. 831 per Lord Simon ( 'I venture once again to plead [hat
consideration should be given to the various forms of prospective overruling'), Aries Tankers Corp. v
Tomi Transport Ltd. 119771 1 All E. R. 398, p. 406 per Lord Simon. Jones v. Secretary of State »
Social Services 119721 1 All E. R. 145, p. 188 per Lord Diplock ( prospec[ive overruling 'is a topic
which deserves consideration in a subsequent case'), en p. 197 per Lord Simon ( prospective
overruling 'should be seriously considered') .
68
Thans is de zg. mistake of law bar judicieel afgeschaft in Kleinivort Benson. De nieuwe regel voor
de onverschuldigde betaling van dit arrest is overigens zelf een onmiskenbaar voorbeeld van
constitutieve rechtspraak. Hiermee zijn de opinies van Lord Goff en Lord Hope de ironie zelve, wan[
juist in dat arrest blijven zij niet[emin de declaratoire theorie volgen, zie p. 534- 537 en 563 e. v.
Uitgebreider hierover Hoofdstuk XII, § 2.
69
T. a. B Zie ook een van de experts op het gebied van ' restitution' A. Burrows, Public
Authorities, Ultra Vires and Restitution, in A Burrows ( ed. ), Essays on the Law of Restitution
Oxford 1991, p. 54, die dezelfde redenering volg[ en de declaratoire theorie verwerpt. Er mot[ wel
bij gezegd worden dat uitspraken als Henderson en Derrick v Williams in dir opzicht betrekkelijk
zeldzaam zijn en Burrows' opvatting re dezen niet algemeen aanvaard.
70
Zie o. m. Lord Diplock, The Courts as Legislators, Birmingham 1965, p. 17- 18.

70

Hoofdstuk II

Tot

De terugwerkende kracht van het ongeschreven recht: de theorie

concrete toepassing van deze

techniek in de civiele rechtspraak heeft dit

alles vooralsnog niet geleid.

Toch heeft prospective overruling ook in Engeland postgevat, al blijft het
71
aantal zaken gering en is de beperking van de terugwerking slechts impliciet.
Van expliciete prospective over™ling blijft het burgerlijke recht vooralsnog
72
verstoken. Expliciet is wel Regina v. Panel on Take-overs 8 Mergers , een
administratiefrechtelijke zaak, waarin het Court Of Appeal te oordelen had
over een beslissing van het Panel on Take-overs and Mergers dat zowel de
bevoegdheid heeft fusies en overnames voor de leden van de Londense beurs
te reguleren als om de eigen regels toe te passen en geschillen hieromtrent te
beslissen. In dit geval had het Panel volgens het Court of Appeal de eigen
regels ( te weten de City Code on Take-overs and Mergers) onjuist
geYnterpreteerd, hetgeen normaliter tot vernietiging van de beslissing zou
'
moeten leiden. De rechter realiseerde zich evenwel het disruptive effect in
financial markets' van rechterlijk ingrijpen en concludeerde dat desbetreffende
beslissing in stand zou blijven. Voldoende was dat ' guidance for the future'
73
werd verschaft.
Ook in de Verenigde Staten heeft de constitutieve theorie oude wortels.
In de bekende zaak Gelpcke v. Dubuque74 weigerde Justice Miller zelfs met
betrekking tot wetsinterpretatie de declaratoire theorie en ' the principle of

retroactivity' te volgen:

The decision of this court contravenes this principle, and holds that the
decision of the court makes the law, and in fact, that the same statute or
constitution means one thing in 1853, and another thing in 1859. 75

Standaardarrest in de Amerikaanse rechtspraak voor de beperking van de
terugwerkende kracht op grond van de constitutieve theorie is evenwel
76
Bepaald niet bang om grote denkers in de motivering op
Linkletter v. Walker.
te nemen, overweegt het Hooggerechtshof:
71

Men zie voor impliciete, 'de facto prospectivity' de strafzaken Connelly v. DPP 119641 A. C.
1254 en R. v. Jones 11918] 1 K. B. 416 en civiele zaak Hedley-Byrne v. Heller 119641 A. C. 465,
waarover Irish, Time and Law, a. w., p. 533-535.
2

119871 Q. B. 840

"
119871 Q. B. 840, p. 841- 842. Zie omtrent prospective ovenuling in het Engelse
administratieve recht H. W. R. Wade, Beyond the law: British innovation in judicial review, 43
Admin. L. Rev. ( 1991), p. 559, 563, die de uitspraak ziet als her equivalent van prospective
overruling, dat op deze wijze via de ach[erdeur het Engelse recht lijkt te wordt binnengehaald. Evenzo
C. Lewis, Re[rospective and prospective rulings in adminis[rative law, PL 1988, p. 81
74

68 U. S.

19 Gelpcke, p

( 1 Wall ) 17 5 ( 1863) .
211.

76

381 U. S. 618 ( 1964) , een strafzaak betreffende het temporele effect van Mapp v. Ohio dat de
exclusionary rule ( uitsluiting van onrechtmatig verkregen bewijs) had geponeerd.
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While to some it may be ' academic' it might be helpful to others for us to
briefly outline the history and theory of the problem presented. . . . The
Blackstonian view ruled English jurisprudence and cast its shadow over
our own... However, some legal philosophers continued to insist that
such a rule was out of tune with actuality... [ volgt bespreking van de
opvattingen van Blackstone, Austin, Gray, Cardozo en Holmes; het Hof
volgt de ' Austinian view' en concludeert:] Thus, the accepted rule today
is that in appropriate cases the Court may in the interest of justice make
the rule prospective.

77

Op het debat tussen de declaratoire en de constitutieve theorie wordt in
Hoofdstuk VII nader ingegaan. In Hoofdstukken XI en XII komen beide
theorieen aan de orde bij de bespreking van de materieelrechtelijke en
procesrechtelijke aspecten van nieuwe rechtspraak.
4. Idealisme versus realisme
Zoals hierboven reeds werd gesuggereerd,

staan de declaratoire

en

de

constitutieve theorie niet op zichzelf. Zij hebben een enorme bagage. De
'

theorieen zijn gekoppeld aan opvattingen over het wezen' van het ongeschreven recht, opvattingen over het karakter van het recht in het
algemeen, opvattingen over wat rechtsvinding nu precies is, opvattingen over
de voorspelbaarheid van het recht, over de zelfstandigheid van het reclit ten
opzichte van andere disciplines en over het oplossend vermogen van het recht
van als 'juridisch' gekwalificeerde problemen. De opvattingen in de
rechtstheoretische literatuur over dit soort kwesties laten zich eveneens in
twee hoofdgroepen indelen. Ik duid hen hier aan als idealisme en Tealisme.
Onder idealisme versta ik de idee van recht- als- gedragsnorm, waarbij het
recht tevoren kenbaar en duidelijk is en daarom kan worclen nageleefd. Onder
realisme

versta ik de visie die het recht voornamelijk als beoordelingsnorm

als een handvat voor de rechter die regels,

beginselen, belangen,
factoren, beleidsoverwegingen en wat dies meer zij afweegt om in concrete
gevallen en afhankelijk van de feiten van het geval, tot een billijke
( rechtvaardige) oplossing te komen. De invloed van deze twee theorieen op
de terugwerkende kracht is aanmerkelijk dubbelzinniger. Het idealisme zou op
normatieve gronden tot de meest principiele afwijzing van de terugwerkende
kracht moeten komen, maar betoogt in de praktijk dikwijls precies het
tegenovergestelde. Realisten zouden daarentegen de terugwerkende kracht als
ziet,

'

72

Linkletter v. Walker, p. 622- 625, 628-629.
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onvermijdelijk en als inherent aan rechtspraak moeten zien, doch ook zij
betogen juist het tegendeel. Deze twee visies op het recht en hun betekenis
voor de terugwerkende kracht van rechtspraak vormen het onderwerp van
Hoofdstukken III- V, waar zij aan uitgebreide analyse worden onderworpen.
Hiermee is de terugwerkende kracht- thematiek de speelbal van vier
theorie6n, die zich als volgt verhouden ( waarbij de horizontale as betrekking
heeft op de ' noodzaak' van terugwerking en de verticale op de geoorloofdheid
ervan):

figuur 1.
idealisme

A

declaratoire theorie

c

constitutieve theorie
W

realisme

De discussie over de temporele werking van het ongeschreven recht is
bepaald weinig overzichtelijk. De opvattingen over terugwerkende kracht van
het ongeschreven recht zijn in feite de resultante, haast een bijkomstigheid,
van deze meer omvattende rechtstheoretische beschouwingen geworden.
Tegen die achtergrond is begrijpelijk dat een simplistische stelling als
'
terugwerkende kracht van regelgeving is in strijd met de rechtszekerheid en
onrechtvaardig' weliswaar het rechtsgevoel van jurist en leek verwoordt en
dus uiterst gewichtig is, maar in de praktijk bij lange na niet is opgewassen
tegen de theoretische bastions.
5. Een algemeen deel van het rechterlijk overgangsrecht
'

Vranken een oproep voor de ontwikkeling van een algemeen
deel van rechterlijk overgangsrecht'. 78 In Hoofdstuk I79 werd geconstateerd,
dat het er vooralsnog niet op lijkt dat de Hoge Raad hiermee bezig is.
In 1995 deed

'8

Asser- Vranken, a. w., nr. 190, zie ook nr. 252.

3

§ 5
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Gewezen is aldaar bovendien op de complexiteit van deze materie, die
veroorzaakt wordt door de samenhang met een groot aantal andere
leerstukken die van de aan het rechterlijk overgangsrecht ten grondslag
liggende theorieen invloed ondervinden.
'

Thans komt hier een complicerende factor bij. Een algemeen deel' is een
grondslag, die bestaat in een duidelijke en consistente theorie; in dit geval
vereist de materie een theorie over ongeschreven recht, de taak van de
rechter en de kracht achter veranderingen in het ongeschreven recht. 80 Een
algemeen deel is niet een deel dat bestaat uit algemeenheden. Een betoog dat
weigert een theorie over ongeschreven recht in het algemeen te ontwikkelen
of door een nadruk op casuistiek een omvattender opvatting tracht te
omzeilen, heeft uiteindelijk weinig kans van slagen. Het zal telkens weer
stuiten op de eindeloze debatten zoals die gevoerd zijn tussen de declaratoire
en de constitutieve theorie. Agnostisch zijn ten opzichte van die theorieen of
het debat afwimpelen met het argument dat het debat achterhaald is, is voor
een rechtsgebied zoals het rechterlijk overgangsrecht dat goeddeels nog moet
worden opgebouwd, geen optie. Eerst wanneer men op daarmee samenhangende vragen antwoord heeft en geeft, wordt de opbouw van een
algemeen deel van rechterlijk overgangsrecht mogelijk.
'
Dit is meteen de kern van het probleem. Een algemeen deel' dient
'
algemeen' te zijn in de zin dat het aan ( een deel van) het recht ten grondslag
'
ligt. Maar het dient bovendien algemeen' te zijn in de zin dat het min of
meer algemene aanvaarding vindt. Kortom: het veronderstelt de systematische uitwerking van uitgangspunten, die een hoge mate van aanvaarding
hebben verworven. De problematiek is evenwel te principieel; de meningen
zijn zo verdeeld en de standpunten over wat de rechter mag en moet zo
delicaat, dat een communis opinio als voldoende voedingsbodem voor een
algemeen deel lijkt te ontbreken. Derhalve is goed denkbaar dat ik maar ten
dele aan Vranken' s pleidooi gevolg kan geven.
De complexiteit van de materie, maar vooral de spijtige beladenheid van
de thematiek van rechterlijke rechtsvorming verhinderen vooralsnog de

uitwerking van een gedetailleerde regeling van rechterlijk overgangsrecht. Ik
kan hooguit een poging doen dit nog precaire rechtsgebied een aanvaardbare
en betere theoretische grondslag te verschaffen en een aanzet tot verdere
discussie te geven. In dit stadium van de rechtsontwikkeling is het vooral van
belang dat de fundamenten worden gelegd voor het rechterlijk overgangs2

Tekenend is wat dit betreft dat de zeer grondige studie van Cusell e. a. van het sociale
verzekeringsrecht en de rech[spraak van het HvJ na 61 pagina's over de vraag naar de mogelijkheid
en wenselijkheid van rechterlijk overgangsrecht concludeert: 'Voor het rechierlijk overgangsrecht
hebben
I Elen concrete regelstelling
moeten wij het antwoord op deze vraag schuldig blijven.
wij voor de sociale- verzekeringsrechter niet kunnen onidekken' (en kennelijk ook niet kunnen
bedenken), zie Sociale- zekerheidsrecht en overgangsrecht, a. w. , p. 179.
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recht. Dat is dan ook wat dit proefschrift beoogt. Het schetst de dwaalwegen
die in de rechtspraak en literatuur zijn ingeslagen. Een poging wordt gedaan
de thans overheersende theorieen, die aan de verdere ontwikkeling van het
rechterlijk overgangsrecht in de weg staan en die de kwestie van de temporele
werking van het ongeschreven recht mijns inziens nodeloos vertroebelen, te
ecarteren.
In plaats hiervan beschrijf en verdedig ik in dit proefschrift een
alternatieve theorie. Ik ga er daarbij vanuit, dat een rechtstheorie naast
normatief ook steeds descriptief moet zijn. Normatief moet een theorie zijn
om aanvaardbaar te zijn; zij dient een notie van rechtvaardigheid te bevatten.
Om plausibel te zijn moet een rechtstheorie op overtuigende wijze aantonen
dat hetgeen feitelijk in de rechtspraktijk plaatsvindt ook binnen de theorie
grosso modo een plaats vindt. Een rechtstheorie die met het recht der
werkelijkheid in st:rijd is en belangrijke, in de praktijk gevolgde leerstukken
niet afdoende kan verklaren 6n rechtvaardigen, kan beter worden
opgegeven. 81 Het is voldoende wanneer de theorie de praktijk (het recht, een
'
'
rechtsgebied, het instituut rechtspraak' of het fenomeen rechtsontwikkeling') voor het grootste gedeelte op bevredigende wijze beschrijft,
zonder dat de theorie daarbij tegenstrijdig worddz; de rest, de niet- passende
onderdelen, kan dan als anomalie beschouwd worden en worden geweten aan
een onvoldoende doordrongen zijn of onvoldoende consequent doorredeneren
83
van de juiste theorie.
Vanzelfsprekend concentreer ik mij wat de normatieve kant betreft op
rechtstheoretische literatuur; voor de descriptieve richt ik mij in de eerste
plaats op analyse van de rechtspraak van de civiele kamer van de Hoge Raad.
Ik beweer niet dat de hier verdedigde theorie het Ei van Columbus is. Maar

J. coleman, Fairness and Responsibility in Tort Law, Discussion paper, 5 november 1998,
UvA, R. Dworkin, Taking Rights Seriously, Londen 1994, p. 123, dez. Law's Empire, Cambridge
1986, p. 90. Vgl. A. S. Hartkamp, Boekbespreking, WPNR 6227 ( 1996) , p. 446: 'de nieuwe
theorie I dien[l aan de rechtspraktijk iets te bieden te hebben, bijvoorbeeld doordat zij bepaaide
rechterlijke uitspraken beter verklaart dan de heersende leer I descriptief aspect, OAHI , doordat zij
ruimte schept voor een gewenste nieuwe ontwikkeling I normatief aspect] of doordat zij aangeeft in
hoeverre de heersende opvatting vergeleken met het voorgestane nieuwe idee tekort schiet I normatief
en descriptief aspectl . ' Vgl. ook Verburgh, Een overstap van universiteit naar Hoge Raad, a. w. ,
p. 266 en M. Faure en T. Hartlief, Her kabine[ en de claimcultuur, NJB 1999, p. l e. v. ('een
normatief referentiekader') . De zg. ' positieve rechtseconomie' ( waarover H. 0. Kerkmeester en
R. W. Holzhauer, Europees privaatrecht, NJB 1998, p. 1873) lijkt in dit opzicht al bij voorbaat
81

Dir valt m. i. echter nogal mee, omdat de gedachte dat deze rechtseconomie
'
louter beschrijvend en verklarend zou zijn berust op een narveteit: ook de positieve rechtseconomie'
veronderstelt een bepaald rechivaardigheidsideaal. Zie o. m. 0. A. Haazen, Naschrift, NJB 1998,
tekort te schieten.

P. 1874.
82

Vgl. Dworkin's concept van de 'best theory of law', Taking Rights Seriously, a. w., p.
118, 123 e. v. en vooral Law's Empire, a. w., p. 90 e. v.
83
'
Vgl. Dworkin' s theory of mistakes', Taking Rights Seriously, a. w., p. 119 e. v.
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de theorie biedt mijns inziens wei een betere en realistischere verklaring voor
de ontwikkeling van het recht in de huidige tijd, in het bijzonder de
ontwikkeling van het ongeschreven recht. De theorie is consistent waar de
andere theorieen inconsistent zijn, loopt in tegenstelling tot de andere logisch
niet vast en vereenvoudigt de problematiek van de rechtsvinding en van de
temporele werking van het ongeschreven recht drastisch. Ik zet deze theorie
met geen ander doel uiteen dan om de lezer ervan te overtuigen dat deze de
grondslag van het rechterlijk overgangsrecht dient te vormen.
6. Terminologie

(a) Wat

is

'ongeschreven recht'i

'
het begrip ongeschreven recht'
discutabel is. Het antwoord dat men geeft op de vraag wat ongeschreven
recht precies is, is van de gehanteerde theorie afhankelijk. Aangezien die
theorieen hier ter discussie staan, moet definiering van dit begrip een
conclusie zijn van het betoogde, niet een vooronderstelling ervan.
Om toch te weten waar wij het over hebben, lijkt het evenwel verstandig
een voorlopige omschrijving te geven. Ik hanteer daarbij ' de leer van de
84
Wat grof omschreven brengt deze leer mee dat rechtslaatste bron'.
normen-vanzelfsprekend, zal men zeggen-kunnen worden gekwalificeerd
als regels van verdragenrecht, wettenrecht, rechtersrecht of gewoonterecht,
afhankelijk van de bron waaruit zij voortvloeien. Het gaat hier om een
voornamelijk formele benadering: de kwalificatie richt zich naar de afkomst
85
Formeel gezien is ongeschreven recht:
van het recht, niet naar de inhoud.
rechtersrecht en gewoonterecht.
Tot zover lijkt deze omschrijving weliswaar vrij onproblematisch en kan zij
ook als algemeen aanvaard worden beschouwd. Maar zij is te vaag. Wie over
een specifieke rechtsnorm spreekt, heeft het over die rechtsnorm, niet over
86
Preciezer omschreven,
haar voorganger die er, eventueel sterk, op gelijkt.
betekent ' de leer van de laatste bron' dan ook dat het bij de benoeming van
wat geschreven recht is en wat ongeschreven aankomt op de bron waaruit de
rechtsnorm in de betekenis die deze thans heeft, afkomstig is. Dus: de in het

Uit het voorgaande is af

84

te leiden dat

In het vervolg van dit proefschrift wordt voldoende duidelijk waarom.
De materiele benadering is veel lastiger. Zij is of re abstrac[ of te concreet; ofwel omschrijft zij
ongeschreven recht als al hetgeen naar inhoud 'redelijk', 'billijk' en/of 'rechtvaardig' is, ofwel geeft
zij een opsomming van bepaalde rechtsregels, algemene rechtsbeginselen en ev[.
' ropoi',
gezichtspunten, morele principes, beleidsoverwegingen etcetera, die tezamen her ongeschreven recht
zouden moeten vormen.
H6
Vgl. Knigge in zijn noot onder EHRM 27 september 1995, NJ 1996, 49 ('door jurisprudentiele
invulling krijgt een we[sterm een meer specifieke, "eigen", en dus een andere, betekenis') .
85
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nieuwe BW gecodificeerde jurisprudentie- recht is thans uiteraard wettenrecht, geen ongeschreven recht, de germplementeerde richtlijn
is
wettenrecht, geen richtlijnen- recht; gecodificeerd gewoonterecht is niet
langer gewoonterecht, maar wettenrecht; gewoonterecht dat ondanks zijn
codificatie een eigen leven blijft leiden, is evenwel weer gewoonterecht: het
ontleent zijn specifieke betekenis en zijn status niet aan de optekening maar
aan de praktijk.

Zo kan men doorgaan, maar dat lijkt niet noodzakelijk. Het belangrijkste
punt is dit: rechtsnormen hebben al gauw ten minste enige interpretatie
nodig. 87 Door interpretatie wordt altijd ' iets'-soms heel veel, vaak genoeg
zeer weinig-aan de betekenis van de norm toegevoegd. Dientengevolge zijn
alleen de nog nooit door de rechter gernterpreteerde en toegepaste wettelijke
regels, alsmede de uiterst mechanisch toegepaste wettelijke bepalingen
wettenrecht: zij ontlenen hun betekenis ( vooralsnog) enkel en alleen aan de
wet ( meestal: de letter van de wet of de bedoeling van de wetgever) . 88 In het
algemeen kan men dus stellen: ook de door de rechter gemterpreteerde wet is
'
rechtersrecht, derhalve ongeschreven recht' en daarmee onderwerp van deze
studie.

89

(b) 'Wettelijk'

en 'rechterlijk' overgangsrecht

Op het gebied van het overgangsrecht is men gewoon onderscheid te maken
'
'
90
tussen wettelijk' en rechterlijk' overgangsrecht.
Deze terminologie is zo
87

Vgl. Van Dijck, De aansprakelijkheid van de overheid voor vernietigde beschikkingen, a. w.,
veronderstelt nagenoeg altijd een
9 61 ( ' Het bindend vasistellen van een rechtsbetrekking
rech[erlijke interpretatie van de toepasselijke rechisregel')
88
Ook bij uiterst mechanische toepassing door de rechter van gewoonterechtelijke regels (zo zulks
mogelijk is) blijven die regels van gewoonterechtelijke aard.
89
Uiteraard zou het ook weinig zin hebben deze studie te beperken rot de volstrekt zelfstandig door
de rechter ontwikkelde normen van ongeschreven recht. Doorgaans poogt de rechter zijn rechtspraak
aan een wets- of verdragsbepaling te koppelen, :odat de schijn gewekt zou kunnen zijn dat her
telkens toch weer om interpretatie van geschreven rech[ pat en niet om zelfstandig ontwikkelde
ongeschreven rechtsnormen. Op die schijn wil ik hier niet afgaan. Ook de twist over wat nog
interpretatie is en wat rechtersrecht acht ik nie[ zinvol. Een willekeurig voorbeeld: wat is de betekenis
Daarover bestonden verschillende leren. De
van 'algemene faillissementskosten' Cart. 182 Fw)
Hoge Raad verwerpt de 'enge leer' (HR 30 juni 1995, NJ 1996, 554 m. nt. S. C. J. J Kortmann)
o.m o. g. v. tekst en geschiedenis van de Fw. Kale interpretatie of voegde het oordeel van de Hoge
Raad toch iets toe, gezien de onenigheid in de literaiuuri Vgl. ook J. Bell, Policy Arguments in
'
Judicial Decisions, Oxford 1985, p. 90: couris have the final say on the meaning and scope of an
Act of Parliament' (hergeen nog niet betekent daithey can choose any view they wish') .
90
Aldus voor ' wettelijk overgangsrecht' Overgangsrech[ (Wessels), Inleiding, aant. 1 en voor
'rechterlijk overgangsrecht' HR 30 september 1994, N 1995, 260 m. nt. EAA ( Sehos/ Antersijn)
( rov. 3.4) , 5 mei 1996, NJ 1996, 643 (Cijntje/ Protestants Nijverheidsonderwijs) (rov. 3.2) en
conclusie A- G Vranken sub 14- 15, aismede Polak, Algemene beginselen van rechterlijk
overgangsrech[, a. w., p. 230, Ch. P. A Geppaart, Rechterlijk overgangsrecht, WFR 6019
1
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langzamerhand ingeburgerd en ik zal deze daarom blijven gebruiken. Wel zijn
'
er enkele opmerkingen bij te plaatsen. Met de term wettelijk overgangsrecht'
wordt in het algemeen gedoeld op de temporele werking van wetten. Centraal
staat dus de vraag of wetgeving terugwerkt, onmiddellijke, eerbiedigende of
'

uitgestelde werking heeft. Daarvoor is de aanduiding wettelijk overgangs'
recht' echter niet geheel op haar plaats. De term wettelijk overgangsrecht'
suggereert dat het gaat om door de wetgever gestelde regels van overgangsrecht

(' wettelijk recht'),

zoals overigens ook

'

rechterlijk overgangsrecht' verwijst
naar door rechiers gestelde regels van overgangsrecht. De tweedeling waar het
91
ons evenwel om gaat, is de temporele werking van wetgeving respectievelijk
van ongeschreven recht, ongeacht de bron van de overgangsrechtelijke regels.
'
'
Spreken van wettelijk' en rechterlijk' overgangsrecht is in deze context

eigenlijk onjuist. Weliswaar zou de wetgever de werking van zijn wetten
dienen te reguleren en verdedigbaar is dat het aan de rechter toevalt over de
92
werking van rechterlijke regelgeving of, meer in het algemeen, ongeschreven recht te beslissen. Maar dit is niet noodzakelijk zo. Het door de rechter
toe te passen overgangsrecht behelst luce clarius meer dan alleen het wettelijke
en het overgangsrecht ten aanzien van zijn eigen regelgeving. Zo is niet
'
ongebruikelijk dat wordt gesproken van ongeschreven eerbiedigende werking', ' algemene beginselen van overgangsrecht' en overgangsrecht dat zich
93
Wanneer de wetgever nalaat
niet uitputtend wettelijk laat regelen.
( 1992) , p. 1051, J. van Schellen, Wat leert de Hoge Raad 1 Denkpatronen bij de Hoge Raad in de
tachtiger jaren, inaugurele rede RUL, Devenier 1983, p. 32 voemoot 68, Asser- Vranken, a. w. ,
nrs. 69, 190, 240, 252- 255, Cusell e. a., Sociale- zekerheidsrecht en overgangsrecht, a. w., p
116- 166. Zie voor het onderscheid ook Adams, De retroactieve werking van wijzigingen in de
rechtspraak, a. w., p. 24 e. v.
91
Of de ' werking in de tijd' zoals het Hof van Justitie het uitdrukt, zie o. m. HvJ EG 28
september 1994, zaak C. 57/93, Jur. 1994, 9 1-4541, NJ 1995, 385 (Vroege), 8 april 1976, zaak
43/75, Jur. 1976, p. 455, Nj 1976, 510 (Defrenne II) , 17 mei 1990, zaak C- 262/ 88, Jur. 1990,
p. I. 1889, NJ 1992, 436 (Barber), 6 oktober 1993, zaak C- 109/91, Jur. 1993, p. I- 4879, NJ

1994, 714 (Ten Oever).

Vgl. Geppaart, Rechterlijk overgangsrecht, t. a. p. : van rechierlijk overgangsrecht is sprake
wanneer de rechter mo€[ oordelen over de toepassing van een nieuwe rechterlijke opvatung waardoor

92

vroegere Techtspraak vervalt.
Zie o. m. HR 3 september 1999, NJ 1999, 700 (Radovic/ Mun0a), alsmede J. J. R. Polman,
Temporele werking van wetten, diss. VU, Amsterdam 1984, p. 207- 218, B. C. de Die, Beginselen
van Overgangsrecht, AA 1991, p. 818 e. v., H. Stein, Het ongrijpbare overgangsrech[, in: Liber
Amicorum NBW, De Die- bundel, Deventer/ Zwolle 1991, p. 158- 159, I. Joppe, Overzicht der
Nederlandse rechtspraak, WPNR 5384 ( 1977) , p. 202, Hijmans van de Bergh in zijn noot onder
HR 16 maart 1956, NJ 1956, 316 (Van Sprengler/ Raad van Arbeid), J. Erauw, Het interremporele
intemationaal privaatrecht en de toepassing ervan in he[ huwelijksvermogensrecht, TPR 1979, p. 713 en Parl. Gesch. Overgangsrecht (Inv. 3, 5 en 6), p. 21-22, 25 (de Minister: 'De regels
93

kunnen door de we[gever worden gesteld, maar als hij dit heeft verzuimd, is het aan de rechter om
na te gaan of er nie[ in het ongeschreven recht aanknopingspunten voor een afwijkende regel
I H I e t betoog in de m. V.
beperken. ') en p. 25 (Raad van State).

bestaan. . .
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overgangsrecht voor wetgeving vast te stellen en de vraag naar de temporele
werking van die wetgeving komt voor de rechter, dan zal het de rechter zijn
die, bij afwezigheid van enige aanwijzing van de wetgever, de temporele
94
werking bepaalt. In zoverre betreft het dan rechterlijk overgangsrecht.
Omgekeerd komt het voor dat de wetgever de temporele werking van
'
rechtspraak reguleert. Zo bepaalt art. 68a lid 2 Ow voorzover en zolang op
grond van de volgende artikelen de wet niet van toepassing is, blijft het voor
haar inwerking treden geldende recht van toepassing. ' Onder dat ' geldende
recht' wordt naast de vervallen wettelijke bepalingen in het BW, WvK en Rv
ook ' de daaromheen geweven rechtspraak' vervat. 95 Dit betekent dat de
nieuwe rechtspraak zich niet onmiddellijk of met terugwerkende kracht
opdringt doch de oude rechtspraak, althans voorzover aan die wetsartikelen
gekoppeld, iS te eerbiedigen. Wettelijk overgangsrecht dus, dat mede ziet op
de temporele werking van rechtspraak. 96

Meer specifiek is de regeling van de Wet Verevening Pensioenrechten bij
scheiding'7, die beoogt de temporele reikwijdte van Boon/Van Loon nader te
98
duiden.
Vergelijkbaar is de regeling van de werking van rechtspraak in
verschillende landen die constitutionele rechtspraak kennen. 99 Omdat de
'*

Zo bijv. in HR 10 februari 1978, NJ 1979, 217 m. nt. ARB (Blokhuizen/ Bedrijfsvereniging) .
De wetgever had verzuimd een overgangsbepaling op te nemen m. b. t. art. 90 WAO. De Hoge
Raad weegt onmiddellijke werking en terugwerkende kracht af a. h. v. de wederzijdse voor- en
nadelen, het evt. gerechtvaardigde vertrouwen van de verzekerde op de voordelen en de
rechtszekerheid et· kiest zelf voor de terugwerkende kracht. Het is een duidelijk voorbeeld van
rechterluk overgangsrecht ter regulering van de temporele werking van ivergeving. Zie ook HR 22 april
1994, NJ 1995, 615 m. nt. WMK ('analoge toepassing' van art. 101 Ow NBW i. v. m. de
's[rekking' ervan), 8 februari 1991, NJ 1992, 21 m. nt. EAAL (rov. 3. 1) ( analoge toepassing van
art. 74 lid 4 Ow) en 28 november 1975, NJ 1976, 177 m. nt. ARB (bij gebreke aan een wettelijke
overgangsregeling in de Algemene Bijstandswer kiest de Hoge Raad voor eerbiedigende werking),
alsmede Bloembergen in zijn noot onder het arrest: de rechter moet wei inspringen als de wetgever,
om welke reden dan ook, verstek laat gaan bij het overgangsrecht (m jine) . Vgl. M. V. Polak, Van
oud naar nieuw (11), WPNR 5744(1985), p. 435.
95

Parl. Gesch. Overgangsrecht (Inv. 3, 5 en 6) , p. 35- 36.
Zie Polman, Overgangswet, a. w., p. 70- 71. In wezen is de hele Ow een regeling van de
temporele werking van rechtspraak, voorzover het nieuwe BW de jurisprudentie die tot stand kwam
onder het oude recht, overneemt, wijzigr of afschaft. Vgl. de wettelijke overgangsregel van art. 38a
Liquidatiewet die volgens HR 19 februari 1999, NJ 1999, 428 m. nt. ARB (Lahjaji/ Muyres) mede 's
Hogen Raads overgangsrechtelijke uitleg in HR 8 januari 1960, NJ 1960, 127 omvat.
96

"

Artt. 12 lid 2 i. v. m. 1:94 lid 4 BW, zie MvT TK 1990- 1991, nr. 3, p. 33 en MvA TK

1991- 1992, nr. 5, p. 25.

98

Zie voor de vraag of en in hoeverre dit geschiedt E. Lutjens, Pensioenverevening bij scheiding
een juridische slangenkuil, NJB 1997, p. 711-712, 715 en de aldaar ( voetnoot 24) aangehaalde
literatuur, alsmede R. K. van der Brugge, De laatste kans voor oude gevallen, NJB 1999, p. 774·
775 en Asser- De Boer, Personen- en familierecht, Deventer 1998, nrs. 308, 32Oa en 615d.
99
Itali2 wordt een wet, die reeds inwerkinggetreden is, inconstitutioneel verklaard, dan kunnen
de daarin vervatte normen niet meer worden toegepast vanaf de dag volgend op die der publicatie van

de uitspraak (art. 136 Gw (Italic), art. 30 Wet van 11 maart 1953, nr. 87). In geval van een
strafrechtelijke veroordeling op basis van een later inconstitutioneel verklaarde wet moeten de
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( grond- ) wetgever de bron is van de regeling van rechtspraak is sprake van
100
(grond. ) wettelijk overgangsrecht.
In Nederland, als in de meeste rechtsstelsels, heeft de wetgever de
temporele werking van rechtspraak in tal van andere gevallen gereguleerd. Te
denken valt, naast de genoemde voorbeelden, ondermeer aan gezag en kracht

van gewijsde (artt. 284, 1059 Rv, 68 Sr, 159, 274 Fw)

,

herziening (artt.

request- civiel ( artt. 382 ev., 1068 Rv) en revisie
( artt. 359 e. v. Rv) , cassatie in het belang der wet ( artt. 98 RO, 456 Sv,
17, 20 en 29g Hw) , schorsende werking en uitvoerbaarverklaring bij
voorraad ( artt. 52- 52, 404, 1055, 1066 Rv, 4 Fw) en voorlopige voorzieningen (artt. 116, 292, 826 Rv, 8:81 e. v. Awb) . 101 Dit zijn overigens
enkel regelingen van de temporele werking van rechtspraak tussen partijen

457 e. v. Sv, 8:88 Awb)

,

( inter partes) .

regulering van de temporele werking van
gewoonterecht wat moeilijker voorstelbaar, maar toch kunnen ook aan
veranderingen van gewoonterecht temporele problemen kleven. 102 Hier is wel
anders over gedacht, maar mijns inziens ten onrechte. Zij die gemeend
hebben dat de wijziging van gewoonterecht geen overgangsrechtelijke
problemen oplevert, hebben ten onrechte te zeer gedacht aan de vervanging
van de ene gewoonte door de andere. 103 Die voorstelling van zaken is evident
onvolledig.
De wet kan gewoonterecht overnemen, afschaffen of op
onderdelen wijzigen. De rechter kan een regel van gewoonterecht interpreteren en tot op zekere hoogte tegen het licht van de redelijkheid en
billijkheid houden, negeren of afwijzen. Dit wil zeggen dat bij elke beslissing
van wetgever of rechter ten aanzien van een gewoonterechtelijke regel
impliciet of expliciet een uitspraak wordt gedaan over de temporele werking
daarvan. Dan valt niet in te zien waarom bijvoorbeeld bij de afschaffing van

Ten slotte

is overgangsrecht ter

[enuitvoerlegging en andere effecten van de veroordeling ophouden ( art. 30 lid 4 Wet van 11 maart
1953). Zie nader E. M. H. Hirsch Ballin en E. R. Manunza, De Italiaanse Republiek, in: L. Prakke
en C. A. J. M. Kortmann, Het staatsrecht van de landen van de Europese Unie, Devenrer 1998, p
die Aufhebung trit[ am Tage der Kundmachung in Kraft, wenn nicht der
471- 472. Oostenruk:
Verfassungsgerichtshof fur das Aussenkrafttreten eine Frist bestimmt. Diese Frist darf ein Jahr nicht
Turkije: ten door het Hof in strijd met de
uberschreiten. ' Cart. 140 lid 3 Gw Oostenrijk) )
kracht
vanaf
her moment van openbaarmaking van de
ber·onden
voorschrift
verliest zijn
grondwe[
4

C

.

uitspraak (art. 153 Gw (Turkile)). De werking van de nietigverklaring kan rot maximaal ten jaar

worclen uitgesteld (art. 153 lid 3 Gw (Turkije))
100
Zie bijv. Hoofdsruk IX, §§ 5 (d) en 6 (b)

'01

Daarover Hoofdstuk IX, §§ 4 (c)- (d)

blijk[ uit HR 1 juli 1994, NJ 1995, 547 m. nt. WMK. Zie ook Polman, Temporele
werking van wetten, a. w., p. 28 e. v., Overgangsrecht (Wessels) Inleiding, want. 1.
101
Asser- Scholten, a. w., p. 136- 137, Pido- Gerver, Het systeem van het Nederlandse
privaatrecht, ( 9e druk) , a. w., p. 42 ( wijziging in het gewoonterecht), P. Roubier, Le droit
Iransitoire, Parijs 1960, p. 23.
102

Zoals

,

80

Hoofdstuk

II

De terugwerkende kracht van het ongeschreven recht: de theorie

dit ongeschreven recht andere overgangsrechtelijke regels zouden moeten
gelden dan bij de afschaffing van een jurisprudentiele regel.
Maar zelfs voor opvolging van de ene gewoonte door de andere is, in het
zeldzame geval dat de opeenvolging zo snel is gegaan dat een feit, geschied in
de tijdspanne van de ene gewoonte, wordt berecht tijdens de gelding van de
andere, het volle arsenaal van het overgangsrecht voorhanden, niet slechts
exclusieve' werking. 104
Dit neemt niet weg dat de rot van het overgangsrecht voor de gewoonte
gering zal blijven. Voor het ontstaan van een regel van gewoonterecht zijn de
zogenaamde usus en opinio iuris vereist. Zodra daarvan sprake is, is van
gewoonterecht sprake, zodat het gewoonterecht als het ware zijn eigen
temporele werking reguleert, omdat het met het verstrijken van de tijd
ontstaat. Niettemin zullen het veelal de rechter en de wetgever zijn die de
temporele werking van gewoonterecht bepalen. Wij hebben dan te maken
met rechterlijk respectievelijk wettelijk overgangsrecht met betrekking tot
105
rechtsregels die noch van de rechter noch van de wetgever afkomstig zijn.
In het vervolg komt het gewoonterecht slechts zijdelings aan de orde. Als
aparte categorie van ongeschreven recht wordt er geen bijzondere aandacht
aan besteed, niet omdat de gewoonte deze aandacht niet zou verdienen, maar
omdat de oplossing dezelfde dient te zijn als voor het ongeschreven recht in
het algemeen.
(c) Het domein van het overgangsrecht: elke regel heeft een temporele werking

Het overgangsrecht is een onmisbaar deel van alle recht. Het verhoudt zich
op de volgende wijze tot andere rechtsgebieden.
Of een regel geldt, geldig totstandgekomen is en daarom deel uitmaakt
van het geldend recht, is in de eerste plaats een kwestie van staatsrecht en
vaak ook van administratief recht, internationaal recht, Europees recht en,
niet te vergeten, de rechtsfilosofie.
Wat de inhoud van het geldende recht is, is een kwestie van het
desbetreffende rechtsgebied waarvan de regel deel uitmaakt (privaatrecht,
strafrecht en overigens eveneens de zojuist genoemde rechtsgebieden) .
104
Polman, Temporele werking van wetten, a. w., p. 29, de opvatting van L. J. Hijmans van
den Bergh, Opeenvolging van rechtsregels, diss. RUU, Utrecht 1928, p. 219- 221 bestrijdend.
105
Zo werd in HR 1 juli 1994, NJ 1995, 547 m. nt. WMK bepaald dat het recht van handwissel
( recht van de dertiende penning) niet te eeuwigen tijde in onveranderde vorm geeerbiedigd kan
worden ( zie ook Wet van 3 oktober 1984, Stb. 434 waarmee de wetgever dit recht per 30 jaar later
afschaft) . De inhoud van her recht van handwissel wordt volgens de Hoge Raad bepaald door de
'
'
nieuwe' regels van ongeschreven (gewoonte- ) recht,
meteen' zijn werking heeft.
dat
Aanhalingstekens zijn passend, aangezien de Hoge Raad aansluiting zoekt bij her gewoonterecht van
de 'meest recente periode', t. W. de laarste 40 A 50 jaar.
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reikwijdte van een rechtsregel is, is een kwestie van
internationaal privaatrecht, internationaal strafrecht, volkenrecht en dergelijke. Deze rechtsgebieden kunnen ertoe leiden dat rechtsregels worden
toegepast in jurisdicties en op rechtsfeiten die zich hebben voorgedaan in
jurisdicties, waar zij niet gelden. De consequentie van deze onderdelen van
het recht kan ook zijn dat rechtsregels niet worden toegepast, ofschoon zij wel
gelden. De rechter past dan niettemin geldend Nederlands recht toe,
bijvoorbeeld geldend Nederlands internationaal privaatrecht, dat bijvoorbeeld
het in Nederland niet- geldende Engelse privaatrecht aanwijst. Het Engelse
recht kan bepalen dat op bepaalde transacties in Nederland Engels recht moet
worden toegepast ( extraterritoriale werking) . Maar het Engels recht kan niet

Wat

de geografische

bepalen dat voor bepaalde personen in Nederland Engels recht geldt. Daaraan
staat de soevereiniteit van Nederland in de weg. Nederland bepaalt zelf wat in
Nederland geldend recht is.
Wat de temporele werking van een rechtsregel is, is een kwestie van
overgangsrecht. Het staatsrecht bepaalt dat een ingetrokken wet geen geldend
Nederlands recht meer is. Maar het overgangsrecht kan niettemin ervoor
zorgen dat de betreffende rechtsregel nog wordt toegepast. De rechter past dan
niettemin geldend Nederlands recht toe, namelijk geldend Nederlands
overgangsrecht.
Wanneer een rechter een rechtsregel toepaSt, beantwoordt hij implicietvrijwel nooit expliciet-alle vier hierboven genoemde vragen: de vragen naar
de gelding, de inhoud, de geografische en de temporele reikwijdte van de
( vermeende) rechtsregel waarop partijen een beroep doen. Beperken wij ons
thans tot de inhoud en de temporele reikwijdte van een rechtsregel. Wanneer
de rechter willekeurig welke regel toepast, doet hij daarmee automatisch en
meestal impliciet uitspraak over de temporele werking van die regel. 106 Hij
past dan niet 66n, maar twee rechtsregels tegelijk toe: de rechtsregel zelf 6n
een regel van overgangsrecht, ook al denkt de rechter waarschijnlijk dat hij
zich slechts uitspreekt over de inhoud van de regel. Dat de rechter dit denkt,
is volkomen begrijpelijk, want de temporele werking ligt over het algemeen z6
voor de hand, dat het verspilde tijd en moeite zou zijn om zich om die kwestie
te bekreunen. Ik mag wel zeggen dat het menigeen als obsessief formalistisch
zou voorkomen, als de rechter zich telkens expliciet over de temporele werking
van een al jarenlang geldende rechtsregel zou uitlaten: dat een rechtsregel niet
alleen geldt, maar ook werkt ( toegepast moet worden), is immers volstrekt

normaal.

En ambtshalve. Zie HR 5 mei 1978, NJ 1979, 218 m. n[. WHH (Van der Berg/ Kraayer) , 24
oktober 1975, NJ 1976, 137 m. nt. GJS (Ruhland/ Koppen), waarover Hoofdstuk XI, §§ 2 ( b) 106

(C).
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Maar dat een bepaalde werking terecht als normaal wordt beschouwd,
maakt die werking niet minder een kwestie van overgangsrecht. Zo bevat ook
het burgerlijk recht een groot aantal rechtsregels die ik als volkomen normaal
beschouw en die ook in het maatschappelijk verkeer als normaal zullen
worden beschouwd. Maar om nou te zeggen dat die bepalingen om die reden
geen deel uitmaken van het burgerlijk recht, lijkt mij toch wat stug. Zo ook
wit het feit dat de temporele werking dikwijls geen enkel probleem is, nog niet
zeggen dat deze daarom geen deel van het overgangsrecht is. 107
(d) Overgangswet en overgangsrecht: meer dan alleen opeenvolging van rechtsregels

Het probleem van de temporele reikwijdte van een rechtsregel dringt zich
vooral op, en vraagt in het bijzonder om een antwoord, in situaties waarin
sprake is van een opeenvolging van rechtsregels. Wat te doen bij opeenvolging
is het lastigste
van rechtsregels,
hoe een overgangssituatie te reguleren,
het
vandaar
dat
dit
overgangsrecht,
probleem van
probleem de meeste
aandacht van het overgangsrecht opslokt. Vandaar ook dat men is gaan
spreken van overgangsrecht,
droit transitoire', ' transitoir recht' en
108
Van oudsher heeft men daarbij de opeenvolging van wetgeving
dergelijke.
voor ogen gehad.
Het is echter onjuist deze bijzondere gevallen te veralgemenen en de
gerichtheid hierop te verabsoluteren. De opeenvolging van rechtsregels-en
zeker de opeenvolging van wetgeving-is slechts een deelprobleem van het
rechtsgebied dat zich bezighoudt met de temporele reikwijdte van
rechtsregels. Door het overgangsrecht te beperken tot overgangssituaties wordt
het overgangsrecht misverstaan. Elke rechtsregel moet een temporele werking
'
hebben. Wat wij heden ten dage onder overgangsrecht' moeten verstaan is
daarom beter te omschrijven als dat deel van het recht dat betrekking heeft op de
4

temporele werking van rechtsregels.

Bij de invoering van de boeken 3, 5 en 6 BW stond de wetgever voor een
probleem dat in hoofdzaak een probleem van opeenvolging van wetgeving
betrof. In dat licht bezien, lag het voor de hand dat hij zich op ddt probleem
richtte. Om die reclen ook wilde de overgangswetgever zich tot overgangs109
situaties beperken.
Daaronder verstaat hij de situatie dat ten tijde van de
Vgl. Van der Beek. Overgangsrecht nieuw Burgerlijk Wetboek, a. w.. p. 24. Anders: C. L.
'
de Vries Lentsch- Kostense, Overgangsrecht, Deventer 1992, p.
27: vanzelfsprekend' geen
overgangsrecht wanneer het niet gaat om anterieure feiten.
lot'
M. Reinsma, Nieuw overgangsrecht, KwNBW 1985, p. 41, Van der Beek, Overgangsrecht
107

a. w., p. 6, Pitio- Gerver, Het systeem van het Nederlandse
privaairecht, Amhem 1995, p. 21, L. van Praag, Rechterlijke bevoegdheid en verwante
onderwerpen naar transitoor recht, RM 1912, p. 97.
109
Van der Beek, Overgangsrecht nieuw Burgerlijk Wetboek, a. w., p. 23

nieuw Burgerlijk Wetboek,
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inwerkingtreding van de wet de vereisten van de nieuwe rechtsregel voor zijn
110
Dienovereenkomstig heeft hij omschrijvingen
rechtsgevolgen zijn vervuld.
van de verschillende werkingen van de Overgangswet ( Ow) gegeven. Hierop
ga ik in Hoofdstuk IX nader in. Thans is van belang dat deze omschrijvingen
zijn toegespitst op het specifieke probleem waar de overgangswetgever voor
stond, namelijk: welk recht moet worden toegepast op ten Wde van de
inwerkingtreding bestaande rechtstoestanden2 De werking van de nieuwe wet
jegens eerst na inwerkingtreding ontstane rechtstoestanden heeft de overgangswetgever-terecht-niet in de Ow willen regelen. 111 De werking jegens latere
rechtstoestanden beschouwt de overgangswetgever als normaal en dat is ook
zo. Maar als gezegd, dat een bepaalde werking terecht als normaal wordt
beschouwd, maakt die werking niet minder een kwestie van overgangsrecht.
In de MvT heeft de wetgever zich helaas hier niet toe beperkt. Hij heeft
gemeend een uiteenzetting te moeten geven, die lijkt op een leerstellig expose
over het overgangsrecht in het algemeen. Zo stelt hij:
vraag die het overgangsrecht zoekt te beantwoorden, is of en in
hoeverre de nieuwe rechtsregels de elementen van een bij de inwerkingtreding der nieuwe wet bestaande toestand gaan beheersen. . . Hier gaat
het om de vraag naar de werking van de nieuwe regels op de bestaande
De

rechtstoestand. 112
Wanneer het . . . Burgerlijk Wetboek in werking is getreden, zullen de
nadien verkregen rechten op goederen, de overeenkomsten en andere
rechtsbetrekkingen die nadien ontstaan, door het nieuwe recht worden
beheerst. Dit is een kwestie die buiten het overgangsrecht valt: iedere wet
die in werking is getreden, geldt vanzelfsprekend voor hetgeen tijdens

haar werking ontstaat.

113

De overgangswetgever ziet alleen een rol voor ' het overgangsrecht' voor
hetgeen hij bij inwerkingtreding aantreft. Mijns inziens spreekt de overgangswetgever hier weliswaar over ' het overgangsrecht' in het algemeen, maar
heeft hij enkel het in de Overgangswet neergelegde overgangsrecht in
114

gedachte.

I

10

"'
":

Parl. Gesch. Overgangsrecht (Inv. 3, 5 en 6) , p. 23.
Parl. Gesch. Overgangsrecht ( Inv. 3, 5 en 6) , p. 8- 13.
Parl. Gesch. Overgangsrecht ( Inv. 3, 5 en 6), p. 8

Parl. Gesch. Overgangsrecht (Inv. 3, 5 en 6), p. 7. Overigens hutselt de Minister met de
terminologie. Hij had m. i. moeten zeggen: iedere wet werkt vanzelfsprekend voor hetgeen Iijdens
It '3

haar gelc;ling onts taa t.
14
De Vries Lentsch- Kostense, Overgangsrecht, a. w. volgt m. i. daarom iets te gemakkelijk de
opvatting van de wetgever over wat overgangsrecht in zijn algemeenheid is. Zij springt van ' Ik houd
het er derhalve-in het voerspoor van de wetgever-maar op dat . ' (p. 3) naar 'Men begeeft zich
I
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Wie het legistisch tijdperk verlaten heeft, weet dat het overgangsrecht
niet mag worden gelijkgesteld met de Overgangswet. Er was overgangsrecht
ook voordat de maker van de Ow het ter hand nam en het is er nog steeds,
ook buiten de Ow om. De verzorgingsstaat heeft bijvoorbeeld met zich
meegebracht dat vele zaken wettelijk geregeld werden die voorheen geen
regeling hadden gevonden. Veel nieuwe wetgeving werd ingevoerd, zonder
dat sprake was van opeenvolging van wetgeving. Toch moesten die nieuwe
wetten een temporele werking hebben. Het verlenen of onthouden van
terugwerkende kracht of het verlenen van onmiddellijke werking of wat voor
werking dan ook aan dergelijke regelingen zijn kwesties die wij met een gerust
'
hart, zonder daarbij iets wereldschokkends te doen, overgangsrecht' kunnen
noemen. Toch is niet steeds sprake van een opeenvolging van rechtsregels of
van een ovagang van de ene rechtsregel naar de andere-of het moet zijn dat
'
men reeds van een overgang' wil spreken zodra een nieuwe rechtsregel wordt
ingevoerd, ook al wordt hierbij niet een andere rechtsregel vervangen.
Een voorbeeld van geheel andere aard: in het park bij mij om de hoek
hangt een bordje ' Honden aanlijnen tussen 1 mei en 30 september'. Betekent
dit dat sprake is van een voortdurende opeenvolging van rechtsregels, waarbij
halfjaarlijks de ene regel ophoudt geldend recht te zijn en de andere begint te
gelden, Mijns inziens niet. Er zijn twee rechtsregels tegelijk afgekondigd: men
dient wel en men hoeft niet zijn hond aan te lijnen. Zij zijn beide geldend
recht, maar missen beurtelings toebassing. Het zijn geen rechtsregels die elkaar
als geldend recht afwisselen. Er is geen opeenvolging van recht. Toch wordt
de temporele werking van elk van beide gereguleerd en weI door een derde,
overgangsrechtelijke regel: tussen 1 mei en 30 september is de ene van
toepassing, daarna ( en daarv66r) de andere. Wie hierin wel een
opeenvolging van rechtsregels ziet, zoekt vervolgens vergeefs naar een overgangssituatie. Als het bestaan van een overgangssituatie noodzakelijk was, zou
dit betekenen dat deze temporele werking slechts overgangsrecht mag heten,
ingeval mijn buurman op 30 april of 30 september klokslag middernacht met
115
zijn Does in het park staat.
Ik maak deze opmerkingen, omdat onnodig en onjuist is om op basis van
het beperkte project van de wetgever en de hieruit voortvloeiende, beperkte
opvatting van het object van het overgangsrecht te veralgemenen. Helaas
116
doet de literatuur dit soms weI.
Dit klemt temeer nu de wetgever er zelf

van:elfsprekend wei buiten het terrein van het overgangsrecht indien her niet meer gaat om ten Iijde
van de inwerkingtreding reeds bestaande rechtstoestanden' ( p. 27- 28) (mijn cursiv. ) .
"' Of is her geen overgangsrecht, maar de 'normale' werking van de rege 12 W61ke werking is dan
normaal: die van 1 mei tot en met 30 september of die van 1 oktober tot en met 30 aprili
116 Bijv. De Vries Lentsch- Kostense, Overgangsrecht, a. w., p.
28, Reinsma, Nieuw
overgangsrecht, t. a. p. , Van der Beck, Overgangsrecht nieuw Burgerlijk Wetboek, a. w., p. 16-
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niet aan ontkwam het overgangsrecht toch weer ruimer op te vatten dan
alleen als regulering van overgangssituaties.
Ten eerste, aldus ook de Ministerl 17, kan het voorkomen dat een
rechtstoestand, die onder het oude recht is ontstaan en voor het tijdstip van
inwerkingtreding geheel ten einde is gekomen, onder de nieuwe rechtsregel
valt. 118 Dit is het geval indien die nieuwe regel op basis van het
overgangsrecht terugwerkende kracht heeft. Terugwerkende kracht is uiteraard een temporele werking, die men tot het terrein van het overgangsrecht
moet rekenen, ofschoon in dit geval van een overgangssituatie geen sprake is.
lets vergelijkbaar geldt voor de zogenaamde voldongen feiten: feiten die
zich onder het oude recht al hebben voorgedaan en hun rechtsgevolg toen al
hebben gehad. Van een overgangssituatie is dan geen sprake meer. 1 19 Toch
ziet art. 69 Ow op die situatie. Ik weet niet of de overgangswetgever daar dan
120
toch een overgangssituatie in ziet.
Waar het om gaat, is dat de kwalificaties
'
'
feit'
voldongen
respectievelijk overgangssituatie' geen prealabele vragen
kunnen
uitmaken of men niet respectievelijk w61 met een overdie
zijn,
gangsrechtelijke kwestie van doen heeft. Waar nodig geacht, maake het
overgangsrecht er zelf een kwestie van overgangsrecht van.
Ten derde zou geen overgangssituatie moeten bestaan ingeval een
rechtstoestand eerst na inwerkingtreding ontstaat, zoals wanneer in 1992 een
overeenkomst wordt gesloten waarop algemene voorwaarden van toepassing
worden verklaard die v66r 1992 al gebruikt werden. Toch regelt art. 191 lid
2, laatste zin Ow dat een eventuele latere vernietiging van de algemene
voorwaarden voor dit tijdvak niet werkt. Nu kan men hier pour besoin de la
121
'
cause toch maar weer van een overgangsituatie' gaan spreken , maar de
vraag wordt zo langzamerhand wel waarom wij het zonodig van het begrip
'
overgangssituatie moeten hebben, alvorens te mogen' spreken van overgangsrecht.

122

24. Zie ook voor het Belgische recht P. Popelier, Toepassing van de wet in de tijd, Gen[ 1999, p.

1

e. v., 25 e. v.
117

Parl. Gesch. Overgangsrecht ( Inv. 3, 5 en 6), p. 8 voetnoot 1.
Zie ook Stein, Het ongrijpbare overgangsrecht, a. w., p. 159, J JR. Polman en M.
Reinsma, Overgangswer Nieuw Burgerlijk Wetboek (deel 1), Amhem 1991, p. 13, Van der Beek,
Overgangsrecht nieuw Burgerlijk Wetboek, a. w., p. 17
119
Van der Beck, Overgangsrecht nieuw Burgerlijk Wetboek, a. w., p 17. Vgl. C. j. H.
Brunner, Algemene beginselen van overgangsrecht nieuw vermogensrecht, WPNR 6007 ( 1991), p
342, die weliswaar de beschouwingen over het domein van het overgangsrecht volgt, maar erop wijsr
dat desondanks afgehandelde zaken o.g. v. het overgangsrecht kunnen herleven.
120
Wel volgens Van der Beek, Overgangsrecht nieuw Burgerlijk Wetboek, a. w., p. 20
118

121

Van der Beek, Overgangsrecht nieuw Burgerlijk Wetboek, a. w., p. 99.
Vgl. hetgeen Stein, Het ongrijpbare overgangsrecht, a. w. , p. 159 voemoot 1 stelt. Ook
i. g. v. het ' onvolledige complex van rechtsfeiten', waar t. t. v. de inwerkingtreding nog niet aan alle
vereisten voor het rechtsgevolg is voldaan, ontstaa[ de rechtstoestand eerst na inwerking[reding en is
dus eigenlijk geen sprake van een overgangssituatie. Zie Part. Gesch. Overgangsrecht ( Inv.3,5 en
122
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Hoofdstuk II

Ten slotte deze opmerking van de Minister:

Op het gebied van het-civielrechtelijke-overgangsrecht is men wanneer
men zich moet afvragen, of het nieuwe recht verandering brengt in een, ten
tijde van haar inwerkingtreding bestaande, rechtstoestand. 123

Alweer fout, want ook hieruit spreekt een te

enge

opvatting van het

klein
overgangsrecht. Nu heb ik het overgangsrecht niet nodig, maar wel een
beetje kennis van het materiele, oude en nieuwe, burgerlijk recht, om te
weten dat het nieuwe wetboek voor een groot gedeelte slechts codificeert wat
daarvoor reeds geldend recht was. Voor wat dergelijke onveranderde rechtsregels betreft, kdn het nieuwe recht hoe dan ook geen veranclering brengen in
een ten tijde van inwerkingtreding bestaande rechtstoestand. In het geval dat
het nieuwe recht geen enkele verandering beoogde teweeg te brengen, vraag
van ' een nieuwe rechtsregel' en
van
rechtsregels' of van een ' overdientengevolge van een ' opeenvolging
verschillende
Voor
regels van het nieuwe
gangssituatie' kan spreken.
het
geheel niet beoogd is
wetboek geldt een onmiddellijke werking, waarbij in
van het oude
wetgever
van
ogen
de
te suggereren dat dus de nieuwe wet in de

ik

mij

ten

recht afwijkt.

zeerste

af of men

wel

124

(e) Conclusie

Ik concludeer tweeErlei. Ten eerste: wat een kwestie van overgangsrecht is,
wordt bepaald door het overgangsrecht en niet door de vraag of van een
'
'
overgangssituatie' of van opeenvolging van rechtsregels' sprake is. Elke
regulering van de temporele werking is overgangsrecht en de wetgever zal een
regeling hiertoe opnemen in een overgangswet indien hij meent dat zodanige
regeling wenselijk is. Maar de temporele werking wordt niet eerst een kwestie
van overgangsrecht als deze wordt opgenomen in een overgangswet. Ten
tweede: de definities die de wetgever geeft van de verschillende temporele
werkingen zijn afhankelijk gemaakt van het tijdstip van inwerkingtreding als
ijkpunt, maar zij zijn uiteindelijk onafhankelijk van het tijdstip waarop een bepaalde
rechtsregel geldend Nederlands recht is geworden. De regel, bijvoorbeeld, die
p. 12, alsmede De Vries Lentsch- Kos[ense, Overgangsrecht, a. w., p. 76, Van der Beek,
Nieuw
Overgangsrecht nieuw Burgerlijk Wetboek, a. w., p. 22, Polman/ Reinsma, Overgangswet
onverklaarbare
allemaal
dit
'uitzonderingen'
geer
Burgerlijk Wetboek, a. w., p. 15- 16. M. i. zijn
'
maar gewoon evenzovele regelingen van
op de overgangssituatie die desondanks' overgangrecht zijn,
de temporele werking, i.e. overgangsrecht.
123
Parl. Gesch. Overgangsrecht ( Inv. 3, 5 en 6) , p. 7- 8.
6),

124

Bijv. artt. 6:162 BW j° 173 Ow, 3:296 BW j' 68a Ow, 6:258 BW j° 195 Ow. Zie Parl.

Gesch. (Overgangsrecht), p. 174, 315-316.
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bepaalt wat als onrechtmatig heeft te gelden, gold allang. De Ow spreekt zich

net zo min als het overgangsrecht in het algemeen uit over de vraag vanaf
wanneer deze regel geldend Nederlands recht is. Het zou absurd zijn in de
onmiddellijke werking van art. 68a Ow te lezen dat de regels waarvoor dit
artikel de algemene regel van onmiddellijke werking voorschrijft in de ogen

van de overgangswetgever eerst per 1 januari 1992 zijn gaan gelden.
Wanneer men zich op andere problemen van overgangsrecht richt dan dat
van de opeenvolging van wettelijke regels, gaan er stemmen op zoveel
mogelijk bij de Ow aan te sluiten. 125 Ik ga ervan uit dat die wens tot
aansluiting voortkomt, niet alleen uit bewondering voor de wetgever, maar
ook uit efficiency. Over de temporele werking van wetgeving is nagedacht en
waarom zou men van die denkarbeid niet de vruchten plukkenl
Uit het voorafgaande moge blijken dat ik er niet zo voor geporteerd ben
als die aansluiting zou moeten betekenen dat het onderwerp van de temporele
werking van ongeschreven recht al bij voorbaat beperkt moet worden tot
gevallen die als ' overgangssituaties' of ' opeenvolging van rechtsregels' zijn te
betitelen. Dit zijn immers slechts deelonderwerpen waartoe het overgangsrecht zich niet beperkt. De overgangswetgever zegt zich daartoe weI te
beperken, maar dat uitgangspunt kan hij niet waarmaken. Zouden wij te veel
het vermeende systeem van de Ow volgen, dan zouden wij ineens, ook buiten
het bereik van de Ow, het overgangsrecht hebben beperkt tot de specifieke
probleemsituaties waarmee de overgangswetgever zich heeft beziggehouden.
Ik richt mij op de temporele werking van rechtspraak. De term
'
overgangsrecht' is voor mij geen reden om het probleem van de temporele
werking niet onder ogen te zien voor het geval een rechterlijke uitspraak iets
nieuws vertelt. Voor hen die de term overgangsrecht te letterlijk nemen, is zij
dat wel. 126 Zij zoeken naar overgangssitu£tries, die zij bij verandering van
127
en
rechtspraak en gewoonterecht dikwijls zo moeilijk kunnen aangeven
concluderen

dan

maar,

in

hun

ogen

zonder

toepassing

van

enig

overgangsrechtelijk beginsel, tot terugwerkende kracht of onmiddellijke
werking. Dit is wat vreemd, want ook terugwerkende kracht en onmiddellijke
werking zijn temporele werkingen, die de materiele rechtsregel niet aan
zichzelf geeft, maar krijgt uit hoofde van... overgangsrecht! Kortom: elke

125

Asser- Vranken, a. w., nr.
254- 255, Polak, Algemene beginselen van rechterlijk
overgangsrecht, a. w., p. 245 e. v., Cusell e. a., Sociale- zekerheidsrecht en overgangsrech[,
a. w., p. 147.
126

Bijv. Roubier, Le droit transitoire, a. w., p. 4, Hijmans van de Bergh, Opeenvolging van

rech[sregels, t. a. p.
127
Asser- Scholten, a. w., p.

137: verandering van

gewoonten zou geen

overgangsrech[elijke

kwestie doen onistaan, omdat her [ijdstip, waarop een nieuwe gewoonte begint, niet is aan Ie
wijzen.
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rechtsregel moet een temporele werking hebben en het recht dat hem die
'
werking geeft, is overgangsrecht' in de ruime zin des woords.
7. Samenvatting Deel I en opzet van dit proefschrift

In deze Verkenningen heb ik geprobeerd een indruk te geven in de eerste
'
plaats van wat terugwerkende kracht van rechtspraak' uberhaupt is en
bovendien van hoe en in wat voor situaties door het hele privaatrecht heen de
temporele werking van ongeschreven recht aan de orde is. In feite is de
temporele werking altijd aan de orde in elke rechterlijke uitspraak, zij het dat
dit nog niet betekent dat deze ook steeds een probleem is.
In dit proefschrift hanteer ik een ruim begrip van ongeschreven recht.
Gezien de meest gangbare rechtsvindingstheorieen, waarover meer in de

volgende hoofdstukken, ligt dit ook voor de' hand. Ik spreek van de
temporele werking van rechtspraak of van rechterlijk overgangsrecht',
ofschoon die laatste term niet altijd correct is.
In dit proefschrift gebruik ik een conflict- model, dat vier theorieen, die
tezamen het denken over terugwerkende kracht beheersen, tegenover elkaar
stelt. Ik knoop hiermee aan bij het gedachtegoed van de Critical legal studiesbeweging, die de stelling poneert dat in het recht steeds conflicterende regels
en tegen- regels, beginselen en tegen- beginselen kunnen worden gevonden
die te herleiden zijn op conflicterende theorieen die ieder een systeem van
regels en beginselen bijeenhouden. Dergelijke omvattender visies kunnen
eventueel ieder voor zich consistent zijn, maar sluiten elkaar uit. Soms
verhouden zij zich als de traditionele versus de moderne opvatting of als de
heersende leer tegenover tanende of juist aan invloed winnende inzichten.
Vaker echter hanteren rechtspraak en literatuur, of zelfs individuele
schrijvers, op hetzelfde moment verschillende, tegenstrijdige, omvattende
visies in zodanige mate dat in feite van verschillende, tegelijkertijd bestaande,
tegenstrijdige, heenende leren gesproken kan worden. Daarmee is het recht in
128
de details, maar ook op meer fundamenteel niveau contradictoir.
Op het stuk van de temporele werking zijn die tegenstrijdige heersende
leren het idealisme en het realisme en de declaratoire en de constitutieve theorie.
Deze visies worden in rechtspraak en literatuur niet steeds even expliciet
uitgedragen maar zijn impliciet steeds in argumentaties aanwezig. Zij worden

nader bezien in Hoofstukken III- V en VII.

Ik tracht vervolgens in Deel III een constructieve oplossing

te bieden,
realisme
en
het
( Hoofdstukken VI- VIII) . De analyses van het idealisme en
128
Zie i. h. b. Du. Kennedy, A Critique of Adjudication (jin de siacle), Cambridge 1997, p. 84,
94- 95 (' [he conflicting elements of each are present in each of us, so that we are dealing with a
contradiction between our own views, rather than an opposition between groups')

89

Algemeen deel van het rechterlijk overgangsrecht

van de declaratoire en de constitutieve theorieen zullen dan voldoende
materiaal hebben verschaft voor de ontwikkeling van een ' consensus' - model.

In Hoofdstuk VII zet ik uiteen dat de declaratoire en de constitutieve
theorie bovendien de discussie, zoals deze tot nog toe gevoerd werd, met
betrekking tot de gebondenheid aan het recht, precedentwerking en
anticipatie beheerst. Ofschoon beide posities mijns inziens onjuist zijn, waren
zij voortdurend als spoken rond en bepalen de standpunten die worden
ingenomen ten aanzien van welke kwestie die met rechtsvinding te maken
heeft dan ook. Ik zal eveneens aantonen dat de literatuur vaak gemakzuchtig
altemeert tussen de twee posities, zich nu eens van de ene theorie dan weer
van de andere bedienend, als dat op dat moment goed uitkomt en dat de
meeste schrijvers zich van deze tweeslachtigheid niet eens bewust lijken te
zijn.
De oplossing, ontwikkeld in Hoofdstukken VI- VIII, wordt als alternatief
geboden. Doel van dit proefschrift is om een voedingsbodem voor het leerstuk
van de temporele werking van rechtspraak en van ongeschreven privaatrecht
te verschaffen door een consensusgerichte theorie van ongeschreven
privaatrecht uiteen te zetten. Deze is anders dan de tot nog toe gebruikelijke
visies met betrekking tot kwesties die met het ongeschreven recht te maken
ook een reconstructie van theoretische
hebben,
maar zij vormt
uitgangspunten waarvan de Hoge Raad de laatste jaren is uitgegaan.
De weg van het consequentialisme kan niet vervolgd worden.
Consequentialistisch redeneren is op dit gebied erg moeilijk, aangezien met te
vee! onbekendheden zou moeten worden gewerkt om nog tot een werkbare en
gelegitimeerde visie op ongeschreven recht en de temporele werking ervan te
komen.
Dit proefschrift is gericht op het verschaffen van een niet alleen
rechtvaardige, maar ook bruikbare oplossing voor de overgangsrechtelijke
problematiek in de praktijk van de rechtspraak. In het bijzonder in Deel IV
( Hoofdstukken IX- XII) wordt aan die opzet nader gestalte gegeven. De thans
volgende Hoofdstukken II- V zijn evenwel hoofdzakelijk van theoretische
aard.
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Tweede deel:

Terugwerkende kracht tussen idealisme en
realisme

Idealisme en de liberale rechtsidee

Hoofdstuk III:

1. Inleiding: twee uitersten
twee hoofdstukken wordt de tegenstelling uitgediept
idealisme' en realisme' . Deze tegenstelling stemt in grote lijnen

In de thans volgende
tussen

'

'

overeen met bekende tweedelingen, zoals daar zijn systeemdenken vs.
probleemdenkent, formele vs. materiele rechtvaardigheid2, het liberale vs.
het ' social welfare' paradigma3 en individualisme en scherpe normen vs.
4
altrubme en vage normen.
De hier gehanteerde tweedeling beoogt daar niet wezenlijk van af te
wijken. Ik volg niettemin een andere terminologie, omdat de overige termen
tonen dat het
telkens zijn gekozen met een specifiek doel voor ogen: om aan te
'
ene type denken uit de tijd is en het andere beter past bij het nieuwe' sociale
normen
privaatrecht, dat achter een voorkeur voor scherpe dan wel vage
dan
denken
mannen
anders
dat
of
zitten
voorkeuren
uiteindelijk politieke
te
in
discussies
om
doel
die
mijn
niet
treclen,
geheel
vrouwen. 5 Het is in het
doch slechts om de relevantie van deze tweedeling voor het ongeschreven
recht en in het bijzonder voor de temporele werking van rechtspraak te

markeren.

In mijn ogen bestaat er een wezenlijk onderscheid

tussen

denken in

termen van het theoretisch ideaal van het recht ( prospectief, gedragsnormen)
en de praktische realiteit van de rechtsvinding ( retrospectief, beoordelingsnormen) . In dit hoofdstuk is het iclealisme en de daaruit voortvloeiende
opvattingen over de terugwerkende kracht aan de orde. Hoofdstuk IV is aan

het realisme gewijd.

Het recht is er niet om daarmee enkel de juristen van dienst te zijn. Het

recht is er om geschillen te beslechten, orde te handhaven, rechtvaardigheid
te bewerkstelligen, eventueel om welvaart te

crelren, welvaart te verdelen,

F.
Wieacker, A History of Private Law, New York 1995, p. 431- 441, dez.
Pitio/ Gerver, Het systeem
Privatrechtgeschichte der Neuzeit, Gottingen 1967, p. 543- 557. Vgl.
van het Nederlandse privaatrecht, Amhem 1995, p. 34- 35.
Bijv. M Horwitz, The Transformation of American Law, 1780- 1860, New York/ Oxford 1991
1
P. Nonet en P. Selznick, Law and Society in Transition: Toward
( orig. 1977) , p. 160- 188, 256 en
16, 58- 59, 64- 68.
p.
1978,
York
New
Responsive Law,
i
Theory of Law
Zie o. m. J. Hal)ermas, Between Facts and Norms, Contributions [o a Discourse
and Democracy, Cambridge 1997. p. 388 e. v.
4 Du. Kennedy, Form and Substance in Private Law Adjudication, 89 Harv. L. Rev. 1689
Cambridge/ Londen 1997, p. 93
( 1976) . Zie ook dez., A Critique of Adjudication (fin de si2cle) ,
1

e. v.
4

C.

Gilligan,

Cambridge 1982.

In

a Different Voice: Psychological Theory and Women' s Development,
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voor ' social engineering' of orn het kader te scheppen waarbinnen de
deelnemers aan het maatschappelijk verkeer hun eigen doelen kunnen
bepalen
en richting geven aan hun leven en hun activiteiten. Hoe men het ook zietwelke doelstelling men ook meent te moeten laten prevaleren-het recht stelt
materiele rechtsnormen waarvan men op zijn minst moet willen dat
zij worden
nageleefd. 6 Wat het recht inhoudelijk ook wil bereiken, het gaat via de band
van gedragsnormen en wel bij voorkeur van gedragsnormen met een Tealistisch
gedragsbeihvloedend

(of gehoorzaamheids-)potentieel.

'Het recht houdt zich

7
immers bezig met het voorschrijven en afdwingen van
menselijk gedrag'.
Deze opvatting van het recht als gedragsnorm met een realistisch
gedragsbernvloedend potentieel, is de kern van de visie die ik hier aanduid als
idealisme. Daarmee is niet bedoeld te zeggen dat de tegenovergestelde
visie,
het realisme, geen idealen zou hebben-het tegendeel is waar. Ik doel dan ook

niet zozeer op de idealen die men eventueel met het recht wil bereiken, maar
op het ideaal van het recht zelf: dat wat het recht moet doen en waaraan het
recht moet v61doen om recht te zijn, althans om zinvol recht te zijn. Dit
ideaal bepaalt hoe velen het recht zien of willen zien, met andere woorden:
het bepaalt de idee van het recht. Idealisme verwijst naar de idee die als de
bestaansgrond van recht wordt gezien, die aan het hebben en creeren van
rechtsnormen zin geeft; en dat is- althans zo ziet het idealisme dit-dat
rechtsnormen, in het bijzonder privaatrechtelijke rechtsnormen in de
allereerste plaats gedragsnormen zijn en dat deze gedragsnor
men het gedrag
van justiciabelen kunnen en zullen bernvloeden. Het realisme
daarentegen
kenmerkt zich vooral door de aarcl van de kritiek op het idealisme die in het
realisme besloten ligt, te weten dat het ideaal niet corresponcleert met de
realiteit.
Onder de term idealisme vat ik een varieteit aan visies samen die evenwel
naar de kern genomen van een in hoge mate vergelijkbare rechtsidee
uitgaan.
Tot de idealisten reken ik in het bijzonder bekende denkers uit de
AngloAmerikaanse wereld als Ronald Dworkin8, H.LA. Hart', Lon Fullerio
en,

6

j. Raw|S, A Theory of Jus[ice, Cambridge 1995 (orig. 1971) , p.
237.
C. C. van Dam, Zorgvuldigheidsnorm en aansprakelijkheid, diss. RUU, Deventer 1989, p.
208. Dit geldt overigens in her burgerlijk recht en het strafrecht meer
dan voor

7

sommige andere

rechtsgebieden.
R.

Dworkin, Taking Rights Seriously, Londen 1994 (orig.

Cambridge 1993 ( orig.

1986) .

1977) , dez., Law's Empire,

9
The Concept of Law, Oxford 1994 (orig. 1961) , dez. Positivism and the Separation
,
of Law
and Morals, 71 Harv. L. Rev. 593 ( 1958).
10
L. L. Fuller, The Morality of Law, New Haven/ Londen 1969 ( orig. 1964) ,
dez. , Positivism
and Fidelity to Law-A Reply to Professor Hart, 71 Harv. L. Rev. 630 ( 1958) . dez. , Anatomy of
the Law, New York 1969.
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,11

zij het in mindere mate, de auteurs van het Amerikaanse Algemeen Deel
Henry Hart en Albert Sacks. Voor het Nederlandse recht is waarschijnlijk
Nieuwenhuis de duidelijkste representant, maar velen zullen zich evenzeer in
het idealisme herkennen. Niet aan alle schrijvers en opvattingen kan
aandacht worden besteed. De nadruk ligt hier op genoemde schrijvers. Hun

ideeen komen hierna aan de orde,

in het bijzonder in §§ 5- 6 ( Fuller),

8(a)(i) (H. L. A. Hart, H. M. Hart en A. M. Sacks), 8(a)(ii)-(vi)
( Dworkin) en 8 ( b) ( Nieuwenhuis) . Grote nadruk ligt daarbij op Fuller' s The
Morality of Law, waarin -in mijn ogen-de beste en de scherpste
uiteenzetting worclt gegeven van het idealisme.
Het recht als een verzameling gedragsnormen met een hoog
gedragsbernvloedend potentieel en een realistische gehoorzaamheidsverwachting is het beeld van het recht dat wij steeds weer tegenkomen, her

en der verspreid in de juridische literatuur en in de rechtspraak. Deze
rechtsidee wordt verondersteld in de meeste onderdelen van het recht; voor

civiele recht en voor het aansprakelijkheidsrecht in het
bijzonder is dit niet anders. Deze rechtsidee komt men echter vooral daar
tegen waar de discussie zich op het principielere vlak begeeft: waar het gaat
om de doeleinden, grondslagen en beginselen van het recht, de verhouding
tussen overheid en burger, de legitimiteit van de uitoefening van statelijk
gezag, het gebruik van overheidsmacht en om de legitimiteit van het recht.
In het navolgende wordt telkens naar beide typen bronnen ( civielrechtelijke
en rechtstheoretische literatuur) verwezen om zodoende zowel de rechtsfilosofische achtergrond als de weerslag hiervan in het burgerlijk recht te
het positieve,

schetsen.
Een paar voorbeelden. De Britse rechtsfilosoof H. L. A. Hart omschreef
die
zijn primary niles als gedragsregels, burgers bindende bepalingen,
12
betrekking hebben op ' the action that individuals must or must not do'.
H. M. Hart en A. M. Sacks, The Legal Process, Basic Problems in the Making and Application
1400 pagina's de dichtste benadering van een
werd voor het eerst in 1994
Algemeen Decl in de Common Law- wereld. The Legal Process
'
gepubliceerd, maar delen ervan circuleerden reeds sinds 1958 als tentative draft' in stencilvorm in
de bekendste Amerikaanse law schools. De tentative draftis in het Anglo- Amerikaanse rechtsdenken
zeer invloedrijk geweest. Zie o. m. Dworkin, Taking Rights Seriously, a w, p. ix en G. Calabresi,
A Common Law for the Age of Statutes, Cambridge 1982, p. 31, 38, 87- 89 en 203 voetnoot 1, die
ernaar verwijzen. Hart en Sacks waren op hun beurt weer sterk gernspireerd door Lon Fuller, zie
i. h. b. The Legal Process, a. w., p. 397- 403, 646- 647.
12
The Concept of Law, a. w. , p. 77- 91. Zie ook F. A. Hayek, Law, Legislation and Liberty, A
New Statement of Liberal Principles of Justice and Political Economy, Vol. 1- 3, Londen 1998 en
voor het privaarrecht expliciet Vol. 1 (Rules and Order) , p. 124- 134, 141- 143 ('rules of just
conduct'), J. Bell, Policy Argumen[s in Judicial Decisions, Oxford 1985, p. 40.41, 233- 234,
L E. Irish, Time and Law, Retrospectivity and Prospectivity of S[atutes and Judicial Decisions,
D. Phil. thesis Oxford 1972, Bodeleian Law Library MS. D. Phil. d. 5405 (ongepubliceerd), p. 338
e. v., J. Habermas, Between Facts and Norms, Cambridge 1996, p. 74 ( ' legal norms... that

of Law, New York 1994. Dit werk is met zijn
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Fuller stelde: ' Law has to do with the governance of human conduct by
rules'. " Voor Paul Schoken bestaat het materiele privaatrecht (' het gemene
recht') uit regels omtrent het gedrag der aan het recht onderworpen
individuen in een bepaalde gemeenschap. 14 In zijn inaugurele rede ( RUG)
benadrukt Nieuwenhuis de gedragsnorm en in het bijzonder de zorgvuldig15
heidsnorm (' de gedragsnorm die voortvloeit uit het ongeschreven recht') .
Spier en Sterk schrijven dat de functie van het aansprakelijkheidsrecht mede
is om het gedrag van justiciabelen te normeren, hetgeen in elk geval betekent
dat zij hun gedrag moeten kunnen afstemmen op een tevoren bekend
16
Hartlief erkent het gedragsnormerende karakter
aansprakelijkheidsrisico.
van het aansprakelijkheidsrecht ( en de daaraan gekoppelde ' preventieve
17
Barendrecht pleit voor rechtzekerheid en duidelijke, scherpe
functie') .
normen die een gedragsbernvioedend potentieel hebben. 18 De gedachte dat
het ( aansprakelijkheids- ) recht is gericht op het stimuleren en afremmen van
bepaalde gedragingen en dat het recht dus prikkelend dan wel afremmend
moet werken werd in Nederland reeds vanuit de rechtssociologie verdedigd
door Wertheim in zijn dissertatie van 1930.19 Buitengewoon sterk is de
gedachte vertegenwoordigd in de rechtseconomie, waar zij weerklank vindt in
analyses van de preventieve werking van het recht. zo En ten slotte is vanuit
pertain to possible future situations and safeguard legal claims ex ante') , zie ook p. 31, 67- 68, 107,
144, 195. Vgl. J. J. H. Bruggink, Op zoek naar het recht, Rechisvinding in rechtstheoretisch
perspectief, Groningen 1990, p. 24.
Fuller, The Morality of Law, a. w. , p. 53, zie ook p. 63 en 169.
14
Asser- Scholten, Algemeen deel, Zwolle 1974, p. 28. Het onderscheid van H. L. A. Hart
tussen primary en secondary rules doe[ denken aan het onderscheid dat Scholten ( t. a. p ) had
gemaakt tussen regels die de rechtsvorming en rechtshandhaving betreffen (' publiekrecht',
1

1

'staatsrecht') en de genoemde gedragsregels ('her gemene recht', het materiele privaa[recht)
De ramp op het Pikmeer, Bezwaren tegen de geest van het postmoderne privaatrecht,
inaugurele rede RUG 1996, Deventer 1997, p. 11.
16 J. Spier en C. H. W. M. Sterk, Onrechtmatigheid en schadevergoeding, Capita overgangsrecht
NBW, preadvies VBR, Lelystad 1991, p. 90.
17
T. Hartlie f, Ieder draagt zijn eigen schade, Enige opmerkingen over de fundamenten van en
on[wikkelingen in het aansprakelijkheidsrecht, inaugurele rede RUL, 1997. Maar Hartlief ziet meer
karakteristieken. Hij gaat ervan uit dat het aansprakelijkheidsrech[ regelijkertild verschillende ( en
dikwijls [egenstrijdige) functies beoogt te vervullen. Zie vooral p. 16- 22.
18 J. M. Barendrecht, Rechts als model van rechivaardigheid, diss. KUB, Deventer 1992, p. 76,
I

5

160- 170.
19

W. F. Wertheim, Aansprakelijkheid voor schade buiten overeenkomst, diss. RUL, Leiden
1930, p. 20- 42, 58- 83, waarover o. m. A. J. Verheij, De dingen die voorbij gaan, Interview met

F. Wertheim, NJB 1998, p. 1300- 1301.
G. Calabresi, The Costs of Accidents: A Legal and Economic Analysis, New Haven/ Londen
1970, p. 68- 129, 237· 273, M. G. Faure, Is aansprakelijkheid 'met terugwerkende kracht' efficient

prof. dr W.
ZO

en

verzekerbaari,

AdV 1998,

p

3- 6,

dez.,

Ongevallenpreventie

door

efficiente

aansprakelijkheidsregels en verzekeringspolissen op competieve verzekeringsmarkten, VA 1993, p.
3· 7, M. G. Faure en T. Hartlief, Gevolgen van de uitbreidende werkgeversaanspraketijkheid, in:
M. G. Faure en T. Hartlief ( red. ), Verzekering en de groeiende aansprakelijkheidslast, Deventer
1995, p. 285- 301, H. O. Kerkmeester, Kenbaarheidsvereiste en gewoonte als verweren tegen een
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de idee van recht- als- gedragnorm met gedragsbeinvloedend potentieel te
verklaren dat het aansprakelijkheidsrecht werkt met begrippen als
zorgvuldigheid, overmacht, voorzienbaarheid, kenbare gevaren en kenbare
21
en de hiermee vergelijkbare Anglo- Amerikaanse
belangen, relativiteit
'
foreseeable plaintiff 22: het gaat steeds om het bij de contemplatie van het
gedrag anticipeerbare.
Deze idee van recht als gedragsnorm heeft belangrijke consequenties voor
de toelaatbaarheid van terugwerkende regelgeving. Daarop wordt in §§ 5- 8

ingegaan.

Volgens sommigen is de opportuniteit van dit rechtsideaal thans groter
de rechtseconomie. Deze stroming gaat er
immers vanuit dat een actor zijn keuze tussen mogelijke handelingen maakt op
grond van een afweging van de kosten en baten die deze verschillende
handelingen voor hemzelf zullen meebrengen. Met de verplichting tot
schadevergoeding in het vooruitzicht, zal de actor willen bezien hoe hij zijn
gedrag kan wijzigen teneinde de kosten ervan ( in het onrechtmatige daadsrecht: de eventuele schadevergoedingsverplichting, de proceskosten en de
23
De actor wil en moet dus weten
kosten van verzekering) te verminderen.

dan ooit. Ik noem wederom

aansprakelijkheidsactie: een rechtseconomische benadering, TMA 1996, p. 49, dez. , Nieuwenhuis
over rechtseconomie, NTBR 1998, p. 262, E. Mackaay, Het recht bezien door de bril van de
economist, Een gestyleerd overzicht van de rechtseconomie, RMTh 1988, p. 411 e. v. , dez. ,
Veranderingen in het stelsel van vergoeding en verhaal van schade, NJB 1980, p. 813. Zie voor de
milieuaansprakelijkheid R.J J· van Acht, Het civiele aansprakelijkheidsrecht als financiale prikkeli ,
in: R. j. j. van Acht en R. Uylenburg ( red. ), Financiele instrumenten in het milieurecht, Zwolle
1993, p. 95- 96. Doelstelling van de rechtseconomie is om aldus tot vermindering van de
maatschappelijke kosten ( van aansprakelijkheid) re komen en zodoende het algemene
welvaartsniveau te vergroten. Zie ook schoorvoetend t. a. v. de preventieve functie C. J. J. M
Stolker, Aansprakelijkheid voor beroepsfouten-van droomcarriere naar nachtmerrie, AA 1995, p.
21-22.
2I
HR 27 januari 1984, NJ 1984, 536 m. nt. G ( Verstekeling) : onrechtmatigheid slechts jegens
diegenen op wier aanwezigheid men bedacht moest zijn, zodat met gevaren voor hun welzijn rekening
moest worden gehouden. Zie ook de 30 september- arresten NJ 1996, 196- 198. Dergelijke normen
strekken aldus uitsluitend tot bescherming van belangen van anderen waarop de dader bedacht moest
zijn.

22

Palsgraf v. Long Island Railroad, 162 N. E. 99 (N. Y. 1928), Bourhill v. Young 119431 A. C.

92.
21

Kerkmeester, Kenbaarheidsvereiste en gewoonte, a. w., p. 49, Faure, Is aansprakelijkheid

a. w.,
p.
4,
alsmede dez.,
'met terugwerkende kracht' efficient en verzekerbaar1,
Milieubescherming door aansprakelijkheidsrecht of reguleringp, AA 1990, p. 762 e. v.,
Faure/ Hartlief, Gevolgen van de uitbreidende werkgeversaansprakelijk, a. w., p. 285, W. H. F. M.
Het
E.
1996,
966,
Rechiseconomie bestaat niet,
Mackaay,
NJB
Cortenraad,
aansprakelijkheidsrecht, AA 1990, p. 743 en 748, E. van Schilfgaarde, Economische analyse van
de Nederlandse aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, AA 1990, p. 751. Evenzo: Van Acht,
Het civiele aansprakelijkheidsrecht als financiele prikkel , a. w., p. 96. Zie ook E. Bauw, Buitencontractuele aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging, Deventer 1994, p. 134.
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wat hem boven het hoofd hangt en daarvoor is ook nodig dat hij kennis kan
hebben van de stand van het recht.
De rechtseconomie wordt in dit opzicht ondersteund door de vergelijkbare
geluiden die al geruime tijd uit rechtssociologische hoek afkomstig zijn. Meer
dan ooit heeft het recht te maken met een niet alleen mondige maar ook
calculerende burger, zo wordt daar geconstateerd, een burger die het recht
meer en meer als een instrument ziet, die het recht als richtinggevend voor Zdn
gedrag wil zien. Hij stelt zich vragen als: hoeveel levert het op, wat is de
24
prijs' van mijn gedragl
Deze houding is een uitingsvorm van het
verschijnsel 'juridisering van de samenleving 25 Juridisering verwijst naar een
proces van het in toenemende mate ( of uitsluitend of excessief) gebruik
maken van rechtsregels voor de ordening van sociale relaties, waarbij
justiciabelen meer dan ooit in termen van rechtsregels denken en veelvuldiger
,

.

daarop daadwerkelijk een beroep doen.

26

2. Een ruime opvatting van gedragsnonnen

Het bereik van de term gedragsnorm is wijder dan men wellicht geneigd is te
denken. Gedragsnorm is niet alleen de rechtsnorm die zich direct tot de
justiciabele richt en deze onvoorwaardelijk tot een bepaalde gedraging
( handelen of nalaten) verplicht. Ook een norm die de rechter verplicht of de
bevoegdheid verleent om een bepaalde sanctie (bijvoorbeeld schadevergoeding, art. 6:162 lid 1 BW) op te leggen zodra aan bepaalde vereisten is
voldaan of deze of gene feiten zich voordoen, behelst in essentie een
gedragsnorm, die zich als zodanig tot justiciabelen richt. Deze ' bevoegdheidsverlenende normen' impliceren zelfs op vrij directe wijze een gedragsnorm,
aangezien de sanctie alleen intreedt indien een bepaalde gedragsnorm is
overtreden ( zie bijvoorbeeld art. 6:162 lid 1 j° lid 2 BW) .
Ook tot de justiciabele gerichte ' bevoegdheidsverlenende normen' hebben
het karakter van gedragsnorm, maar dan op indirecte wijze. De justiciabele is
24

C J. M. Schuyi, De veranderende plaats van de Hoge Raad in de samenleving, in: J. van Soest
(red. ), De Hoge Raad der Nederlanden 1838- 1988, Een portret, Zwolle 1988, p. 323. In dit

kader wijzen rechtseconomen dan ook op de noodzaak om ook ' exteme kosten' van ' s mensen
'
handelen te doen internaliseren' d. m. v. het onrechtma[ige daadsrecht. Zie bijv Kerkmeester,
Nieuwenhuis over rechtseconomie, a. w. , p. 261.
25
Schuyt, De veranderende plaats van de Hoge Raad, a. w., p. 323- 326. Zie de NJB Speciaal
'Juridisering' van 1997. i. h b. C. J. M. Schuyt, Bronnen van juridisering en hun confluentie ( p.
925- 930), A. F. M. Brenninkmeijer, Tussen kadi en juridisch- mathematicus ( p. 936- 942) , die
onder juridisering ook verstaat de vervanging van Emzelfallgerechtigkeit door algemene regels en A.

Hammerstein, ( De) juridisering in de civiele rechispraak ( p. 936- 960). Volgens F. Bruinsma,
Nederland in Europa: Rechtsculturen als bron van ( de) juridisering, NJB 1997 is Nederland nog
'
relatief weinig' gejuridiseerd.
26
Schuyt, Bronnen van juridisering, a. w., p. 926.
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dan niet in absolute zin, maar slechts onder omstandigheden, gehouden zich
conform de norm te gedragen. Een van die omstandigheden zal dikwijls de
intentie van de justiciabele zelf zijn om een bepaalde toestand te bereiken of
juist te voorkomen: Als ik een goed in eigendom wil overdragen, dan moet ik
het goed leveren ( en wel krachtens geldige titel en bovendien moet ik
beschikkingsbevoegd zijn, art. 3:84 lid 1 BW). De jurist kijkt om zich heen,
ziet een justiciabele leveren en denkt: ' Het is geen toeval dat hij zich zo
gedraagt; hij is daartoe verplicht, wil hij tenminste het door hem beoogde doel
bereiken'. Ook art. 3:84 BW bernvloedt gedrag, namelijk dat van de
justiciabele die de eigendom van een goed wil overdragen.
Deze laatste soort gedragsnormen zijn, wat paradoxaal uitgedrukt,
'
'
optioneel verplichtend'. Men kan hier ook spreken van secundaire
'
rechtsregels', receptregels27 of facultatieve normen' ( in tegenstelling tot
'
imperatieve normen') . Maar deze indeling, ofschoon meestal verhelderend
en handzaam, is te scherp en lijkt te veronachtzamen dat ook secundaire,
recept- of facultatieve normen op de justiciabele gericht, gedragsnormerend
en imperatief kunnen zijn. 28 Het feit immers dat de justiciabele een keuze
heeft, is onvoldoende reden om niet van een gedragsnorm te spreken. Het
skelet van de facultatieve norm 'als ik dit of dat wil bereiken of voorkomen,
dan moet ik mij zus of zo gedragen' is net zozeer cle grondvorm van de
facultatieve norm als van de imperatieve gedragsnorm die onrechtmatig en
schadeberokkend gedrag verbiedt (' als ik een schadevergoedingsverplichting
wit voorkomen, dan moet ik het kelderluik dicht doen') . In bepaalde zin
29
heeft de justiciabele daarin ook een keuze.
3. De kenbaarheid als wezenskenmerk van de gedragsnonn

Privaatrechtelijke normen zijn gedragsnormen met een realistisch

gedrags-

beint,loedend potentieel. In een bepaalde optiek is die toevoeging overboclig,
omdat het realistische gedragsbernvloedend potentieel reeds besloten ligt in de
term gedragsnorm. Rechtsnormen die geen realistisch gedragsbeynvloedend

H. Drion, Functies van rechtsregels, in: Speculum Langemeijer, Zwolle 1973,
p. 55 e. v.
Reeds in die zin dat her recht het aantal geoorloofde gedragsaliematieven in de relatie tussen
burgers onderling en tussen de overheid beperkt, zie A. T. Marseille, Voorspelbaarheid van
17. Kant zou zeggen: het zijn hypotherische
bes[uurshandelen, diss. RUG, Deven[er 1993, p.
imperatieven, zie Grounding for the Metaphysics of Morals, Indianapolis/ Cambridge 1981 ( orig
1785), p. 24-25(Rdnr. 413-415).
Al keurt her recht het ene alternatief ( roch onrechtmatig handelen en dan maar
schadevergoeding betalen) af. Zie evenwel art. 6:168 BW en de onrechtmatige overheidsdaad,
waarbij het recht #61 [oes[aar de gedraging voort te zetten onder betaling van schadevergoeding.
zi
28
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potentieel hebben ( dus: die niet realistischerwijze nageleefil kunnen worden),
kunnen nauwelijks als gedragsnorm dienstdoen. 30
Realistische gedragsbeinvloeding vereist rechtszekerheid. Hierin kan men
twee aspecten onderscheiden: het rechtszekere karakter van de algemene
norm en het rechtszekere karakter van de toepassing ervan. In het eerste
geval kan men spreken van de kenbaarheid van het recht; in het laatste geval
spreekt men gewoonlijk van voorspelbaarheid (van het rechterlijk oordeel, van
de toepassing van de algemene norm in het concrete geval) Recht is slechts
rechtszeker als het ook in zijn toepassing voorspelbaar is; een regel die
volkomen duidelijk en scherp is, brengt geen rechtszekerheid als deze in de
praktijk niet of heel anders wordt toegepast.
Concentreren wij ons voor het moment op de voorspelbaarheid. Om de
rechtsidee aan het ideaalbeeld van een reele mogelijkheid van gedragsbeinvloeding te laten voldoen, is het idealisme gedwongen van twee
veronderstellingen uit te gaan, aan te duiden als de (a) correspondentie-these
.

en ( b) de autonomie van het recht.

(a) De correspondentie-these en het deductief redeneren

Wil het rechterlijk oordeel ' voorspelbaar' genoemd kunnen worden, is
vanzelfsprekend noodzakelijk dat degene die voorspelt ( de justiciabele) tot
komt als degene wiens oordeel voorspeld wordt ( de
is
rechter) . Er
correspondentie, wanneer de justiciabele, ex ante redenerend
inschatting
grove
een
( of
makend) tot een oordeel komt dat in grote lijnen
overeenstemt met dat van de rechter ex post.
In het ideaalbeeld van het recht stond daarom lange tijd de deductieve
redenering centraal. De deductie geeft de verklaring waarom het recht het
gedrag kan normeren en waarom het recht in concreto voorspelbaar is: de
justiciabele kan, de algemene regel lezend, er de op zijn geval toepasselijke
feiten onderschuiven om vervolgens zelf de conclusie te trekken, hetgeen,
zoals te verwachten is, de rechter in voorkomend geval eender zal doen. 31 Dit
kan men aanduiden als de correspondentie-these. Het is de stelling ( of de
dezelfde conclusie

2

Daarover meer in § 6 hiema.
Vgl. A- G Franx in zijn concl. bij HR 24 februari 1984, NJ 1984, 669 m. nt. JAB (St.
C)edenrode/ Driessen) (' In beginsel lijkt mij juist dat ook Driessen en Groenwoudt een prognose
moesten maken over hun kansen op succes in de Arob- procedure en dat zij hun gedrag op die
prognose dienden af te stemmen'). Vgl. ook EHRM 26 april 1979, NJ 1980, 146 m. nt. EAA
( Sunday Times) ( 'a norm cannot be regarded as "law" unless it is formulated with sufficient precision
to enable the citizen to regulate his conduct: he must be able-if need be with appropriate advice-to
foresee, to a degree that is reasonable in the circumstances, the consequences which a given action
'1

may entail' ( rov. 49) )
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veronderstelling of de hoop) dat wat de rechter kan, de justiciabele ook kaniz;
doet de rechter iets wat de justiciabele niet kan, dan is het rechterlijk oordeel
33
voor de justiciabele dus niet voorspelbaar.
Gedragsbeinvloeding en gehoorzaamheid lijken ten minste de mogelijkheid
van correspondentie tussen het oordeel van de justiciabele ex ante en het
rechterlijk oordeel ex post te vereisen. 34 Weliswaar kan normconformiteit ook
berusten op toeval, zodat voor normconform gedrag niet noodzakelijkerwijs
vereist lijkt dat de correspondentie- these correct is. Maar indien de
'
justiciabele toevallig' of' per ongeluk' zich conform de norm gedraagt, is niet
'
'
'
'
meer te spreken van naleven', opvolgen', gehoorzaamheid' of beinvloeding'. De idealistische opvatting omtrent het ongeschreven recht is er niet
een die geheel en al leunt op de rol van het toeval. Het idealisme zou dan weI
erg zwak staan.

Denkbaar is uiteraard dat de justiciabele, zelfs ondanks een gebrek aan de
voor de voorspelbaarheid van het recht benodigde rechtskennis, toch op de
een of andere manier weet hoe hij zich behoort te gedragen en dat zijn oordeel
daarover in concrete situaties vrijwel steeds parallel loopt met het uiteindelijke
rechterlijk oordeel daaromtrent. De praktische wijsheid van de justiciabele
zou dan corresponderen met wat rechters vinden, niet omdat de justiciabele
het recht kent, de rechterlijke redenering kan nabootsen en zodoende de
beslissing van de rechter kan voorspellen, maar omdat rechter en justiciabele
van een vergelijkbaar ' iets' uitgaan, waardoor de rechter, juridisch redenerend, en de justiciabele, als een leek redenerend, op hetzelfde uitkomen.
In dit geval is het idealisme een uiteenzetting verschuldigd over hoe dit dan in

zijn werk zou moeten gaan.

35

Zie reeds E. Ehrlich, Grundlegung der Soziologie des Rechts, Munchen/ Leipzig 1929 ( orig.
1913) , p. 135, die dit kenschetst als: 'Aus der Fassung der Rechtsnorm sollte jeder leicht
entnehmen konnen, wie er sich im einzelnen Falle erhalten solle', alsmede F. A. Hayek, Rules and
(lrder, in: Law, Legislation and Liberty, a. w. , p. 107 (' rules that enable each to ascertain where
he is free to act') .
11
Vgl. HR 21 juni 1996, NJ 1997, 376 m. nt. Ch. J Langereis (Notenbomer/ Ontvanger) (' De
rechtszekerheid verzet zich ertegen dat een vergaande vorm van hoofdelijke aansprakelijkheid als door
her Hof aanvaard, wordt gebaseerd op een niet uit de wet zelf kenbare bedoeling') .
34
L. L. Fuller, Human Interaction and the Law, in: K. Winston (ed. ), The Principles of Social
Order, Durham 1981, p. 234- 235 ('On the one hand, the lawgiver must be able to anticipate that
will accept as law and generally observe the body of rules he has promulgated. On
the citizenry
the other hand, the legal subject must be able to anticipate that government will itself abide by its
own declared rules when it comes to judge his actions' ) .
35
Die weg volgt Nieuwenhuis, Confrontatie en compromis, Deven[er 1997, p. 7- 27, alsmede
dez., Legitimatie en heuristiek van het rechterlijk oordeel, RMTh 1976, p. 494 e. v. Zie daarover §
12

6 (b) en Hoofdstuk VI,§ 2.
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(b) De autonomie van het recht
'

De justiciabele kan, de algemene regel lezend, er de op zijn geval
toepasselijke feiten onderschuiven om vervolgens zelf de conclusie te trekken,
hetgeen, zoals te verwachten is, de rechter in voorkomend geval eender zal
doen'... Daarvoor is vereist dat de rechter het geldend recht en alleen het
geldend recht als uitgangspunt in de maior van de redenering opneemt en niet
allerlei buiten- juridische overwegingen in zijn oordeelsvorming laat meespelen. 16 Die zijn immers persoonlijk en subjectief en dus afhankelijk van de
toevallige rechter die er eventueel over krijgt te oordelen. De justiciabele
heeft er geen weet van. Hij kan dergelijke overwegingen derhalve niet
meewegen als hij de geoorloofdheid van zijn concrete gedraging in zijn
concrete omstandigheden uit het geldend recht probeert af te leiden.

Het idealisme gaat ervan uit dat het niet alleen wenselijk maar ook
m6gelijk is dat de rechter zich tot het strikt juridische beperkt, dat met andere
'
woorden het recht als geheel autonoom' is. De autonomie ( of 'zelfredzaamheid') van het recht37 staat voor de gedachte dat het rechtsbedrijf zijn
16
G. J. Postema, Law' s Autonomy and Public Practical Reason, in: R. P. George ( ed. ), The
Autonomy of Law, Oxford 1996, p. 79.
17
Een belangrijk caveat: in de Nederlandse rechtsliteratuur fungeert het begrip ' autonomie', in
navolging van G. J. Wiarda, Drie typen van rechtsvinding, Deventer 1988, p. 19 e. v., dikwillsten onrechte-in vrijwel tegengestel(le zin. Zie H. C. F. Schoordijk, Boekbespreking, RMTh 1999,
p. 380.381, C. E. Smith, Feit en rechtsnorm, Een methodologisch onderzoek naar de betekenis van
de feiten voor de rechtsvinding en legi[imatie van het rechtsoordeel, diss. RUL, Maastricht 1998,
p. 73- 74, 97, 157, C J J M Stolker, De politieke rol van de rechter in het burgerlijk rech[, in:
M. G. Rood (red.), Rechters en politiek, Zwolle 1993, p. 57, H. J Snijders, Hoge Raad, goede
raad,

Enige beschouwingen

bij de literatuur

rond

het

150- jarig jubileum

van

de

Hoge

Raad,

NJB

1988, p. 1606 en M. V. Polak, Algemene beginselen van rechterlijk overgangsrecht, RMTh 1984,
p. 235 e. v. Grof gezegd, zou 'heteronomie' slaan op rechtsvinding die zich concentreert op de wet
'
(uitleg en bedoeling van de wetgever), Ierwill rechtsvinding autonoom' is indien de Hoge Raad zich
vrijheid veroorlooft, een eigen verantwoordelijkheid tegenover de wetgever kiest ( zich ' autonoom'
opstelt jegens de wet) en daarbij bijv. de maaischappelijke ontwikkelingen betrekt. Ik kan mij niet
met de term ' autonome rechtsvinding' verenigen. Deze is verwarrend, nu schrijvers het niet hebben
over de autonomie van het recht,

maar over de autonomie van de rechter en daarvoor is de term

autonomie in de algemene rechistheoretische en rechtsfilosofische literatuur ongebruikelijk. In de
'
door mij gehanteerde betekenis heeft heteronome' rechtsvinding betrekking op de ontkenning dat
het strikt juridische redeneren voldoende is en op de stelling dat het recht niet zonder buitenjuridische redeneringen kan en gekidelijk overloopt in niet- recht (bijv. in economische, politieke,
beleidsmatige en morele opvat[ingen) . Zie voor het door mij voorgestane gebruik van ' autonomie'
A. J. Hoekema en N. F. van Manen, Pluriformiteit, rechtsstaa[ en sociale cohesie, Recht der
werkelijkheid 1998, p 38, J. F Bruinsma en N. J. H. Huls, Recht is de broze vernislaag van een
booming industry, Interview met Richard A. Posner, NJB 1995, p. 1626, Cortenraad,
Rechtseconomie bestaat niet, a. w., p. 963, K. Raes, Rechtstheorie als ideologiekritiek, in:
0. W. M. Kamstra e. a. (red. 2 Nederlandse rechtswetenschap, Tussen distantie en betrokkenheid:
paradigma's in de twintigste eeuw, Zwolle 1988, p. 287, Redactioneel, R&& 1975, p. 3, R.
Zimmermann, Savigny' s legacy: Legal History, Comparative Law and the Emergence of a European
Legal Science' (1996) 112 L. Q. R. 576, alsmede George (ed. ), The Autonomy of Law, a. w. ,
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eigen, juridisch materiaal ( zoals rechtsregels, rechtsbeginselen, voor
sommigen ook juridische leerstukken38) tot zijn beschikking heeft, dat
toereikend is voor alle of vrijwel alle juridische problemen. 39 De rechtspraak
heeft geen buiten het recht gelegen beleidsoverwegingen, politieke of
maatschappelijke inzichten nodig. 40 Rechtsontwikkeling en jurisprudentie
hebben hooguit ' een inteme dynamiek'. 41 Er is ( vrijwel) altijd recht dat
volstaat om de verscheidenheid van de praktijk mee te lijf te gaan. Binnen het
systeem kan een oplossing gevonden worden door middel van juridisch
redeneren aan de hand van min of meer vaste, door het recht en door juristen
geaccepteerde huIpmiddelen (' de gereedschapskist van de rechter') .
Men kan de autonomie van het recht ook zien als uitvloeisel van de Rule

of law, cle heerschappij van het recht: de gedachte dat de overheid in al haar
gedaanten, dus ook de rechterlijke macht, aan het recht gebonden is. Als
allerlei buiten- juridische overwegingen (bijvoorbeeld politieke en sociaaleconomische opvattingen van de rechter) van invloed zijn op het rechterlijk
oordeel, dan kan de justiciabele, die van die overwegingen geen weet kan
hebben, laat staan van het precieze gewicht ervan, de uitkomst niet
'
voorspellen. Zouden die geheimzinnige' buiten- juriclische overwegingen
niettemin bepalend zijn voor de beoordeling van het geschil, dan is niet alleen
het recht niet langer autonoom, maar is in feite ook sprake van geheim recht.
Daar houdt het idealisme niet van, want geheim recht is naar zijn aard geen
gedragsnorm met een realistische gedragsbernvloedend potentieel. Daarom
a. w., p. 48- 49, Kennedy, A Critique of Adjudication,
Klare, The Law School Curriculum in the 198Os: What's Lefe, 32
J. Legal Educ. 336 ( 1982) , p. 340, Nonet/ Selznick, Law and Society in Transition, a. w., p. 16,

Habermas, Between Facts and Norms,

a. w., p. 278- 279, 286, K.

E.

53-72.
3H

Smi[s, Het vertrouwensbeginsel en de contractuele gebondenheid, diss. RUL, Arnhem
Zie ook dez., Beginselen, rechtsvinding en her karakter van ons burgertijk recht,
in: Beginselen van vermogensrecht, BW- krant jaarboek 1993, p. 33 e. v.
19
Typische gelovers in de autonomie van het recht zijn C. J. H. Brunner, Burgerlijk recht,
geschreven en ongeschreven, WPNR 5885 ( 1988), p. 455-458 (door te aanvaarden dat de rechter
bij de uitleg van de wet ook te rade mag gaan bij de beginselen waarop zij berust, bij de tradi[ie en
J. M.

1995, p.

73- 80.

doctrine, bij haar geest, doel en systeem, geeft de wet altijd een antwoord), verwijzend naar
J. H. A. Lokin, Lex semper loquitur, Groninger Opmerkingen en Mededelingen 1984, p. 1 e. v. en
'
K. Rozemond, Strafvorderlijke rechtsvinding, Deventer 1998 ( het constructivisme' ) . Vgl. de
der
Nederlanden, Calv. Juristenbeschrijving van J. Donner, Plaats en taak van de Hoge Raad
Vereniging 1962 , p. 17- 18: ' Men komt daarbij op een wersvinding, welke uit het samenstel van de
wet concludeert toi aan de wet ten grondslag liggende of uit het onderling verband harer bepalingen
voorvloeiende rechtsbeginselen.
Impliceren de bepalingen, waarin men die gedachte verwezenlijkt acht, de gelding van dat beginsel ook voor niet onder die bepalingen begrepen gevalleni' Dit is
ook nog steeds de veronderstelling van het juridisch onderwijs: het recht is te leren, het is grijpbaar
en in de overgrote meerderheid van gevallen is er 66n juist antwoord Ie geven en her is dir antwoord
dat op tentamen word[ verwachi.
40
R. Dworkin, Taking Rights Seriously, Londen 1994 (orig. 1977) , p. 81- 130, i. h. b. p. 8388, 294
41

Schuyt, De veranderende plaats van de Hoge Raad, a. w., p. 330.
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impliceert het idealisme niet alleen een specifieke visie op het karakter van
rechtsnormen ( recht- als. gedragsnorm), maar ook een visie op het karakter
van het recht als systeem ( de autonomie van het recht) .
De implicatie van de autonomie van het recht is dat het recht in feite als
42
een gesloten systeem wordt gezien.
Niet dat daarmee bedoeld is dat er
helemaal niets ' van buitenaf het recht binnen zou kunnen stromen. ( Het
tegendeel is waar, dat weet iedereen. ) Met een gesloten systeem wordt bedoeld dat er uiteindelijk een grens is tussen wat recht is en wat niet, tussen
recht en niet- recht. Natuurlijk is het zo dat allerlei onjuridische invloeden op
het recht ( zoals morele, politieke, religieuze en economische) bestaan. Maar
die zijn allemaal op zichzelf niet- recht. Op een gegeven moment komt er een
officiele beslissing ( meestal van de wetgever of eventueel van de rechter)
waarmee dergelijke buiten- juridische waarden en normen dan Of wel 6f niet
als recht worden erkend.
Deze officiele beslissing wordt vervolgens
gepubliceerd en is vanaf dan kenbaar recht.
Vrijwel steeds overheerst binnen het idealisme overigens een iets
gematigder kijk op de autonomie van het recht: soms staat de rechter helemaal
geen toepasselijk juridisch materiaal ter beschikking; dan moet nieuw recht
zoveel mogelijk uit het bestaande worden afgeleid. 43 Alleen als ook dat 6cht
niet mogelijk is, kan er een uitzondering worden gemaakt en wordt het
systeem van het recht door de rechter verrijkt met nieuw materiaal op basis
van buiten- juridische overwegingen. 44 Dan is de rechterlijke uitspraak de
officiele beslissing die de omzetting van niet- recht in recht markeert. Met of
zonder deze uitzondering, die niet altijd erkend wordt, is de autonomie van
het recht een geloofsartikel van de hier als idealisme aangeduide en nog altijd
heersende leer.

45

4. De liberale rechtsidee

Wat hierboven werd geschetst, is in essentie de liberale rechtsidee. Geen
verhandeling omtrent de terugwerkende kracht, geen schets van het
ideaalbeeld van het recht kan om het liberate gedachtegoed heen waaruit het
42

Expliciet Smits, Beginselen, rechtsvinding en het karakter van ons burgerlijk recht, a. w., p.

37 e. v.
4t

Hiermee komt het idealisme reeds in de gevarenzone, zoals hiema wordi uiteengezet.
44 H. L. A. Hart's rechterlijke regelgeving in penumbra-cases. Deze wordt bekritiseerd door
Dworkin, die erop wijst dat er dan altijd nog rechisbeginselen ter beschikking swan, aldus zelfs voor
die gevallen de volstrekte autonomie van het recht herstellend ( in zijn ogen althans) .
45
De ( modernere) opvatting van de rechtseconomie heeft het geloof in de autonomie van her
recht echter allang verlaten, waardoor het mogelijk werd dat (rechrs- ) economische inzichten de
inhoud van de rechtsnorm kunnen gaan bepalen. Voor de vraag of dir wei te rijmen valt met de idee
van recht- als- gedragsnorm, zie Hoofdstuk VI, § 8.
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ideaalbeeld voortvloeit en dat in de vrij algemene perceptie, bewust of
onbewust, geheel of ten dele, nog steeds aan de idee van het recht zelf ten
grondslag ligt. Aangezien dit gedachtegoed echter geen jurist onbekend is,
kan een korte schets hier volstaan.
Het liberalisme, in ons land voornamelijk onder invloed van de Franse
Revolutie grondslag van ons rechtsdenken geworden, presenteert de mens als
individu dat vrij is en voor de wet gelijk aan anderen, dat vrijelijk zijn eigen
beslissingen kan en moet kunnen nemen om zijn maatschappelijke positie zelf
in te kleden en dat de vrijheicl heeft die maatschappelijke positie desgewenst
en door middel van zijn eigen beslissingen te veranderen (' from status to
contract', economische handelsvrijheid, zelfbeschikking, partij- autonomie) .
Tot de voornaamste doeleinden van de op liberale ideeen geschoeide
staatsinrichting behoren de bescherming van het individu en het scheppen
van mogelijkheden voor de burger om zijn individuele aspiraties te verwede samenlevingsvorm of de maatschappelijke orde moet de
het
individu bepalen, maar het individu gee ft richting aan de
positie van
maatschappij. Bij die visie hoort ook een objectief recht dat enerzijds door het
collectief der burgers worclt gemaakt en anderzijds een erkenning inhoudt van
de subjectieve rechten die de burgers keuzevrijheid ( contractsvrijheid),
alsmede de vrijheid van vermogensaccumulatie ( het recht van eigendom) en
bescherming tegen inbreuken daarop ( de onrechtmatigheid van de inbreuk op

zenlijken. Niet

46

een subjectief recht, zie art. 6:162 lid 2 BW) garanderen.
Dit alles culmineert in een staatsbestel dat die burgerlijke vrijheden erkent

en garandeert. Dit geschiedt op ten minste drie manieren. Ten eerste wordt
de vrijheid als fundamenteel beschouwd. 47 Ons recht belichaamt een sterk
individualistisch gekleurd waardenstelsel en de individuele vrijheidsrechten
48
vormen daarvan de ruggengraat, zegt Koopmans.

F. A. Hayek, The Mirage of Social Justice, in: Law, Legislation and Liberty, a. w., p. 40
(' the essential content of all contemporary systems of private law, freedom of contract, the
inviolability of property, and the duty to compensate another for damage due to his fault') . Zie ook
D. H. M. Meuwissen, Rechtsbeginselen en natuurrecht, AA 1991, p. 737 resp. 730, A. C. van
Schaick, Contractsvrijheid en nietigheid, diss. KUB, Zwolle 1994, i. h. b. p. 33-52 en reeds art. 4
van de rond diezelfde tijd toistandgekomen Bataa6e Staa[sregeling 1798: 'leder burger is volkomen
vrij, om te beschikken over zijne goederen, inkomsten, en de vruchten van zijn vernunft en arbeid'.
47 P. W. C. Akkermans en A. K. Koekkoek, De Grondwet: een artikelsgewils commentaar,
Zwolle 1992, p. 11. Dikwijls, niet steeds, wordt hiervoor een natuurrechtelijke redenering gebruikt
( Locke, Rousseau, Kant). Zie ook Meuwissen, Rechtsbeginselen en natuurrecht, a. w. , p. 16,20,
25 waar deze zich een onvervalst natziurrechraanhanger toont. Zelfs rechtspositivist Hart, The
Concept of Law, a. w., p. 192 erken[ dergelijke zelfbeschikkingsrechten als 'minimum conten[ of
'
natliral law': Among these are rules enabling men to transfer, exchange, or sell their products; for
these transactions involve the capacity to alter the incidence of those initial rights and obligations
which define the simplest form of property'
48
T. Koopmans, Constitutionele toetsing, HNJV 1992- I, p. 50.
46
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De tweede manier is de genoemde en nauw hieraan verwante Rule of law.
De gedachte dat het staatsgezag principieel afhankelijk is van het recht en dat

ook de overheid aan het recht is onderworpen 49 wordt gezien als de uiting van
50
de rechtsstatelijkheid van het politieke bestel en het rechtssysteem.
Ten derde wordt in het liberale gedachtegoed het collectief der burgers
'
boven de staat' gesteld in die zin dat het door middel van politieke
participatie ( en uiteindelijk door een recht van opstand) over controle. en
sanctiemethoden beschikt ter bescherming van de burgerlijke vrijheden ( de
soevereiniteit van het volk of van de volksvertegenwoordiging51) . Niet alleen
'
in het klein' ( de private autonomie, contractsvrijheid), maar ook ' in het
groot' ( de publieke autonomie, actief en passief kiesrecht) kan de burger zijn
eigen positie en de richting van de maatschappij bepalen door zijn beschikking
over politieke participatie- en controlerechten ( d. i. de politieke vrijheden en
de democratie- gedachte) .
In dit liberale, individualistische beeld van de mens, van de
maatschappij, van het politieke en van het rechtssysteem speelt de rechtszekerheid een grotere rol dan ooit tevoren. ' De rechtszekerheid moet als
wezenlijk voor de verwerkelijking van de vrijheid in een samenleving warden
begrepen., 52 De burger moet weten waar hij aan toe is, wat de grenzen zijn
van het toelaatbare ( met andere woorden: waar vrijheid is en waar niet) en
vooral wat de gevolgen zullen zijn van de individuele keuzen die men maakt.
Anders komt men voor verrassingen te staan en heeft de burger nog steeds
niet zijn lot in eigen handen. Zonder rechtszekerheid kan er geen sprake zijn
van een vrije keuze, slechts van een gok. Daarom moeten de burgers erop
kunnen vertrouwen ' dat het recht geldt, zoals het geldt'. ' Het recht dient
betrouwbaar
te zijn,
zodat de consequenties van menselijk gedrag
berekenbaar
zijn. ' 53 Opvattingen over de fundering van het
voorzienbaar en
aansprakelijkheidsrecht als gelegen in de gedachte dat individuele preferenties
49

Zij het dat de wetgever ( i. t. t. de uitvoerende en de rechterlijke macht) natuurlijk niet
gel)onden is aan de gewone formele wet die hij zelf maakt en kan wijzigen. Hij kan de wet echter niet
wijzigen om een lopende procedure, waarin de Staat zelf partij is, te zijnen voordele te bernvloeden,

EHRM 9 december 1994, NJ 1996, 592, m. nt. EJD (Stran Greek Refineries/ Griekenland)
('interference by the legislature with the administration of justice' is in strijd met de Rule of law).
50
M. C. Burkens e. a., Beginselen van de democratische rechtssmar, Inleiding tot de grondslagen
van het Nederlandse staats- en bestuursrecht, Deventer 1997, p. 22- 24, 33- 36, Marseille,
Voorspelbaarheid van bestuurshandelen, a. w., p 17
51
J. Locke, Second Treatise of Government, Indianapolis/ Cambridge 1980 ( orig. 1690) , §§
134-135, 149-150, 222.
52
Meuwissen, Rechtsbeginselen en natuurrecht, a. w., p. 24
51
Meuwissen, Rechtsbeginselen en natuurrecht, r. a. p. Zie ook Bloembergen in zijn noot onder
HR 28 november 1975, NJ 1976, 177 ('de burger moet op het tijdstip waarop hij handelt weten wat
zijn rechten en plichten zijn') en Hal)ermas, Between Facts and Norms, a. w., p. 116 en 143 ('the
is to engender a legal cerramty that enables the addressees to calculate the
intnnsic flinction of law .
consequences of their own and others' behavior') .
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dienen te worden gerealiseerd54, leggen daarom
vanzelfsprekend grote nadruk op voorspelbaarheid. Als gezegd, heeft de Rule
of law diezelfde functie. De overheid is gebonden aan regels die tevoren zijn
55
Hierdoor is de overheid gedwongen in
vastgesteld en openbaar gemaakt.
bepaalde
grenzen
te blijven en hebben de burgers
haar handelen binnen
56
zekerheid omtrent hetgeen zij van de overheid kunnen verwachten.
Het bovenstaande wordt vrij algemeen als het fundament van de Westerse
democratie gezien. Dit rechtsideaal is absoluut niet beperkt tot diegenen die
zo

goed

mogelijk

het liberalisme ook in politieke zin, als politieke orientatie, onderschrijven,
doch kan op een veel bredere instemming rekenen. Mede daarom spreek ik in
dit verband liever van 'idealisme'. De termen 'liberalisme' en 'liberaal'
worden zoveel mogelijk vermeden.
5. Lon Fuller's The Morality of Law

Als geen ander heeft Lon Fuller de hier besproken rechtsidee onder woorden
gebracht en uitgewerkt. Fuller heeft op deze uitwerking zelf het logo van
'
procedureel natuurrecht' geplakt 57 Fuller ziet deze als ' the morality that
makes law possible', als morele basiselementen die inherent zijn aan de iclee
'
recht'. Inderdaad kan men stellen dat zijn uitwerking een status heeft
toebedeeld gekregen van een set van de juiste, onaantastbare en onveranderlijke grondslagen van het recht en basisbeginselen voor de rechtsstaat.
Fuller' s bijna vanzelfsprekende en in hoge mate acceptabele basisbeginselen
58
hebben bij velen hun sporen achtergelaten.
In The Morality of Law doet Fuller kond van de lotgevallen van de
ongelukkige Koning Rex die wel heel graag wilde, maar er niet in slaagde om
enig recht tot stand te brengen, doordat hij de ene na de andere dwaalweg

55

Bijv. Kerkmeester, Nieuwenhuis over rechtseconomie, a. w., p. 261.
Zie o. m. Locke, Second Treatise of Government, a. w., §§ 138- 139.

56

Marseille, Voorspelbaarheid van bestuurshandelen, a. w., p. 17.
Fuller, The Morality of Law, a. w., p. 184.
Men zie voor vergelijkbare lijstjes als dat van Fuller, Marseille, De voorspelbaarheid van
bestiturshandelen, a. w., p. 17, P. J. Boon, J. G. Brouwer en A. E. Schilder, Regelgeving in
Nederland, Deventer 1999, p. 1- 27, W. Witteveen, Zes redenen om Fuller te herlezen, RMTh
1999, p. 320, 323.324. Alle desiderata zijn terug te vinden in de Aanwijzingen voor de
regelgeving. Zelfs Fuller's befaamde tegenstander H. L. A. Hart had er weinig moeite mee: ' one critic
of positivism I namelijk Fuller, OAHI has seen in these aspects of control by rules, something
imounting [o a necessary connexion between law and morality, and suggested that they may be called
'
the inner morality of law' Again, if this is what the necessary connexion of law and morality
means, we may accept it' , p. 202. Eender: Habermas, Between Facts and Norms, a. w. , p. 143144, Rawls, A Theory of Justice, p. 236 e. v., R. C. L. Moffat, Implicit Promise Keeping and
Fuller's Internal Morality of Law, 28 Rechtstheorie 1997, p. 215 e. v. Vgl. Irish, Time and Law,
a. w., p. 338- 348. Zie ten slotte EHRM 26 april 1979, NJ 1980, 146 m. nt. EAA (Sunday
Times).
"
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Om aan die dwaalwegen

(' eight

ways to fail to make law' 59)

te

'
ontkomen, moet acht worden geslagen op een gelijk aantal desiderata'.
Fuller geeft uitdrukkelijk aan dat het slechts gezichtspunten betreft en geen
strikte vereisten waaraan het recht telkens zonder uitzondering zou moeten
60
Maar deze soepelheid geldt slechts voorzover enkele gezichtsvoldoen.
punten, min of meer bij wijze van uitzondering, eens wat worden
veronachtzaamd. Legt de regelgever een of meerdere gezichtspunten geheel of
consequent naast zich neer, dan kan zijn produkt zelfs niet meer het predikaat
'
slecht recht' dragen: het is dan helemaal geen Techt meer.

trone filled with the zeal of a reformer. . . It was his
unhappy fate to fail in this ambition. Indeed, he failed spectacularly,

Rex came to the

since not only did he not succeed in introducing the needed reforms, but
he never succeeded in creating any law at all, good or bad.61 ( Mijn

cursivering. )
De aanwijzingen van Fuller om de ongelukkige situatie van koning Rex te
voorkomen, kunnen in de eerste plaats worden gezien als richtlijnen voor de
wetgever. Maar koning Rex was wetgever en rechter tegelijk of wisselde deze
rollen af. De aanwijzingen kunnen eveneens op de rechtsvinding door de
62
rechter worden toegepast.
Ter lering zij Rex' falende productiviteit nog
maar eens herhaald. Het ging om de volgende onvolkomenheden van regelgeving:
( 1) gebrek aan algemeenheid van rechtsnormen (' failure to achieve rules
at all, so that every issue must be decided on an ad hoc basis') ;
( 2) geen of gebrekkige bekendmaking van rechtsnormen (' failure to
publicize, or at least make available to the affected party, the rules that
he is expected to observe') ;
( 3) misbruik van terugwerkende kracht van rechtsnormen (' abuse of

retroactivity') ;
C 4) onduidelijke, vage of onbegrijpelijke rechtsnormen (' failure to make
rules understandable' ) ;
( 5) tegenstrijclige rechtsnormen (' enactment of contradictory rules') ;
( 6) onmogelijk na te leven rechtsnormen (' rules that require conduct
beyond the powers of the affected party') ;
:9

The Morali[y of Law, a. w., p.

33- 34, ook omschreven als ' eight distinct roures to disaster',

S. 3 The Morality of Law, a. w., p. 41· 44.
1
4.
The Morality of Law, a. w. , 33-3
p.
62
Aldus ook her Sunday Times· arrest, dat een vergelijkbaar lijsrje eisen stelt aan zowel geschreven
als ongeschreven recht ( 'law' in de zinsnede 'prescribed by law') .
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( 7) frequente wijzigingen van rechtsnormen (' such frequent changes in
the rules that the subject cannot orient his action by them') ; en
( 8) incongruentie tussen de rechtsnorm zoals deze werd afgekondigd en
zoals deze wordt toegepast (' failure of congruence between rules as
announced and their actual administration') .

Zo heeft Fuller in acht partjes een vis gefileerd die in zeer vele zeeen
zwemt. Tezamen zijn zij de stukjes van een en dezelfde rechtsidee waarin de
rechtszekerheid centraal staat. Voor de overzichtelijkheid en ook voor onze
verdere analyse van de terugwerkende kracht in het licht van het idealisme is
het wenselijk te proberen om alle desiderata onder 66n noemer te brengen.
Nu kan men Fuller' s uitwerking weer samenvatten onder de reeds
genoemde slagwoorden ' voorspelbaarheid' en ' kenbaarheid'. 63 In het licht
van de onderhavige theoretische beschouwing prefereer ik echter de
elementen te analyseren en samen te vatten in 66n kerngedachte die de
ruggengraat vormt van de idee van recht- als- gedragsnorm met gedragsbernvloedend potentieel. Dit is mijns inziens impossibilium nulla obligatio est.
Alle desiderata zijn slechts herformuleringen van diezelfde kerngedachte. Dit
laat zich als volgt beredeneren.

6. De kern: impossibilium nulla obligatio est

Vanuit de gedachte van recht. als. gedragsnorm van het idealisme moet een
rechtsregel, wil deze een Tegel zijn, ten minste algemeen zijn.
a system for subjecting human conduct to the
govenance of rules is an obvious one: there must be rules. This may be
64
stated as the requirement of generality.

The first desideratum of

( of generaliseerbaarheid) maakt een beslissing tot een
regel. Wij zien dit desideratum vrijwel overal in de Nederlandse rechtsvindingsliteratuur herhaald. De rechtvaardigheid moet soms wijken voor de
algemeenheid van het recht, dat niet altijcl billijk kan zijn in concreto,
65 c
Kenmerkend voor een rechtsregel is dat hij in meer dan
meende Schoken.
Algemeenheid

6,

Desiderata ( (3),
1), (4) .(5) en (7) .(8) zien in het bijzonder op de voorspelbaarheid, (2)·
(4) en ( voorzover verwarring een factor is die de kenbaarheid van het recht bemoeilijkt) ook ( 5) en
( 7) op de kenbaarheid van de norm in het algemeen. Zie ook Smi[h, Feit en rechisnorm, a. w., p
194.

The Morality of Law, a. w. , p. 46.

6' P. Scholten, Recht en billijkheid, Verz. Geschr. I, Zwolle 1949, p. 274. Zie ook Recht en
gerechtigheid, Verz. Geschr. I, a. w, p. 312.
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,66
66n geval toepassing kan vinden
en ' De beslissing van de rechter in een

geval moet voor veralgemenisering vatbaar zijn'. 67 Hiervan lijken de
68
meeste schrijvers overtuigd.
Evenzeer is men het erover eens dat de ratio
het
hiervan gelegen is in
postulaat dat gelijke gevallen gelijk behandeld
69
Hoe uniek het te berechten geval ook moge zijn, de
moeten worden.
uiteindelijke beslissing kan alleen maar rechtvaardig genoemd worden als zij
herhaalbaar is in gevallen die niet wezenlijk verschillen. 70 In dit postulaat
schuilt het probleem dat geen enkel geval nog gelijk is als de uniciteit van het
geval gaat overheersen. Zou dat gebeuren, dan heeft cle rechtsregel afgedaan
en daarmee ook de overzichtelijkheid en uiteindelijk de kenbaarheid en de
'
71
voorspelbaarheid. Einzelfallgerechtigkeit bestaat niet', schrijft Nieuwenhuis
daarom.
Ook het tweede desideratum is niet gespeend van evidentie.
concreet

[ The] subjects resented it deeply and declared it was very unpleasant to
have one' s case decided by rules when there was no way of knowing what
72
those rules were.
'

Bekendmaking is natuurlijk niet alleen plezierig', maar ook noodzakelijk
voor een rationele inrichting van zijn activiteiten alsook ( vanuit het
perspectief van de regelgever) voor het gedragsbernvloedend en gehoorzaamheidspotentieel van de rechtsnorm, anders dan door toeval. Het ligt nogal
voor de hand dat men eerst zijn gedrag naar een norm kan richten, wanneer
deze de actor bekend is. 'INjach einer Regel, die man nicht kennt, kann man
73
nicht handeln'.
Vandaar dat rechtsregels alvorens te gaan gelden, eerst
66

Drion, Functies van rechtsregels in het privaatrecht, a. w., p. 52.
Asser· Vranken, a. w., nr. 91.
68 Zie ook G. J. Wiarda en T. Koopmans, Drie typen van rechtsvinding, Deventer 1999, p. 34,
M. W. Hesselink, De redelijkheid en billijkheid in het Europees privaatrecht, diss. RUU, Deventer
1999, p. 414 (de billijkheidsuitzondering in her concrete geval wordi door haar precedentwerking toi
regel), Hayek, Rules and Order, a. w., p. 50, 89- 97, 122 en dez., The Mirage of Social Justice,
a. w., p. 35, Habermas, Between Facts and Norms, a. w., p. 154.
69
Hesselink, De redelijkheid en billijkheid in het Europees privaatrechi, a. w., p. 400- 401,
404, 414, Brunner, Burgerlijk recht, geschreven en ongeschreven, a. w., p. 460, dez.,
Aansprakelijkheid naar draagkracht, inaugurele rede RUG, Deventer 1973, p. 3, Drion, Functies
van rechtsregels in het privaatrecht, a. w., p. 54 en 60, H. J Snijders, Wordt de samenwerkende
rechter toi bestuurder en/of wetgeveri, NJB 1997, p. 1795, Hart, The Concept of Law, a. w. , p.
67

156-157, 202.
Nieuwenhuis, Confrontatie en compromis, a. w., p. 119- 120.

le

'1

Confrontatie en compromis, t. a. p

"

Fuller, The Morality of Law, a. w., p. 35.
Ehrlich, Grundlegung der Soziologie des Rechts, a. w., p. 8. Eender: Asser- Scholten, a. w.,
p. 138. Het argument speelt nog steeds: zie bijv. Van Dam, Zorgvuldigheidsnorm en
aansprakelijkheid, a. w., p. 216- 217 ( recht dat onbekend is bij de burgers, bedrijven en instellingen
kan geen gedragsbeinvloedende preventieve) werking hebben) .
;'

C
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dienen te worden bekendgemaakt en dat niet of ondeugdelijk afgekondigde
regelingen minder spoedig een de burgers bindende werking wordt toeekend. 74
De cassatieregeling van de Wet RO staat met dezelfde rechtsidee in
verband. Wat cassatie wegens schending van het recht Cart. 99 lid 1 RO,
art. 118 lid 2 Gw) aangaat, oordeelt de Hoge Raad dat niet- formele wetten
om als ' wet' te kunnen worden aangemerkt behoorlijk moeten zijn
afgekondigd. Soms ook oordeelt de Hoge Raad dat slechts ' naar buiten
werkende' regelingen als ' wet' worden aangemerkt, terwijl uit het ontbreken
van een deugdelijke afkondiging wordt afgeleid dat betreffende regeling slechts
'
interne werking' beoogt te hebben75 (ondeugdelijk afgekondigde regelingen
zijn immers veel moeilijker kenbaar en kunnen dus bezwaarlijk een
gedragsnormerende werking hebben) . Ook bij beleidsregels gaat het voor het
rechtsbegrip van art. 99 RO telkens om die ' naar buiten werkende',
bindende voorschriften, onder meer af te leiden uit de inhoud van de daarin
vervatte normen en de publicatie van de regeling. 76
Men kan het idealisme natuurlijk meteen tegenwerpen dat men zich niet
te veel moet voorstellen bil het gedragsbeinvloedend potentieel van het recht
noch bij de hiervoor noodzakelijk lijkencle rechtskennis onder justiciabelen.
Maar een dergelijke tegenwerping zou op een misverstand berusten. Men
moet zich anderzijds namelijk ook niet te weinig voorstellen bij
voorspelbaarheid, rechtszekerheid en kenbaarheid louter op de grond dat de
ervaring leert dat de meeste mensen geen enkele rechtsregel met precisie
kunnen declameren en dat ' dus' een behoorlijke rechtskennis onder
justiciabelen sowieso een utopie is. Wanneer de idealist van ' de justiciabele'
of 'de burger' spreekt, moet men daar gewoonlijk stilzwijgend aan toevoegen

74 Art. 88 Gw j° arti. 3· 73 Bw en art. 3:40 Awb besluit [reedt in werking na bekendmaking). Zie
ook Burkens e. a., Beginselen van de democratische rechisstaat, a. w., 9 33 Doordat wetten
algemeen bekendgemaakt worden, wordt de rechtszekerheid gewaarborgd; rechtszekerheid is een
wezenskenmerk voor wetten die hun naam waardig zijn) en J. M. Polak, Dient verandering te
worden gebracht in de wijze van voorbereiding en totstandkoming van we[gevingp, preadvies NJV,
HNJV 1979-I(2), p. 44·47. Zie ook HR 1 juni 1976, NJ 1976, 558, waarin bewijs van openbare
bekendmaking werd geeist.
"
Zie Veegens/ Korthals Altes/ Groen, Cassatie in burgerlijke zaken, Zwolle 1989, nr. 76.
76
Veegens/ Korthals Altes/ Groen, Cassatie, a. w., nr. 81. Zie voorts de discussie over
bekendmaking van rechterlijke beleidsrichtlijnen AF.M. Brenninkmeijer, Rechtspraak bij de tijd,
NJB 1998, p. 393- 394 (op den duur zullen rechters er niet om heen kimnen om beleid bekend ie
maken) en Snijders, Wordt de samenwerkende rechter tot bestuurder en/of wetgeveri, a. w., p
1796- 1797. Blijkbaar is de regeling van art. 93 Gw op diezelfde gedachte geent. Dit artikel bepaalt
dat verdragen en besluiten van volkenrech[elijke organisaties die naar hun inhoud eenieder kiinnen
verbinden, verbindende krachi hebben, nadat w zon bekendgemaakt. Hebben zij rechtstreekse
werking, dan zijn zij recht in de zin van art. 99 RO. Veegens/ Korthals Altes/ Groen, Cassatie,
C

C

a. w., nr. 78.
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77

Bovendien moet men praktisch gesproken ' de
justiciabele' dikwijls opvatten niet als een natuurlijke persoon, maar eerder als
een rechtspersoon of een onderdeel daarvan, al dan niet ingebed in een
organisatie of netwerk alwaar de rechtskennis alsmede de middelen om tot die
78
Hoe dan ook wisten Virgilius
kennis te komen bovengemiddeld zijn.
Berkhof, de door Zorba gebeten Mevrouw Bakker en het slachtoffer van de
lekkende kruik de nieuwe jurisprudentiele regels heel goed te vinden en is
waarschijnlijk dat juist het wijzen van de betreffende uitspraken hen na 17,
79
10, respectievelijk 24 jaar in beweging zette.
Belangrijker evenwel is dat het gaat om een wezenskenmerk van het recht,
niet om een eigenschap van de justiciabele. Het gaat met andere woorden om
het openbare karakter ( de kenbaarheid en de voorspelbaarheid) van het recht
( vergelijk de kwalificatie van geheim recht als on- recht) en niet zozeer om de
mate van rechtskennis onder justiciabelen.
Gebrek aan rechtskennis onder de burgers haalt onze rechtsstaat niet
onderuit. Gebrekkige kennis kan haar oorzaak vinden in desinteresse,
luiheid, de beperkingen van de menselijke geest of gewoon in een welbewuste
keuze van de burger om zijn aandacht op de vele andere interessante en
80
De gemiddelde leek krijgt nu
plezierige aspecten van het leven te richten.
eenmaal niet precies hetzelfde warme gevoel van het recht als sommige
'
juristen, hoe gejuridiseerd' de samenleving ook moge zijn. Trouwens, zelfs
de meest geleerde juristen, van welke specialisatie en hoe breed onderlegd dan
ook, zullen er geen moment van wakker liggen dat ook zij welbeschouwd van
het gros van het Nederlandse recht eenvoudigweg onkundig zijn.
en zijn juridisch adviseur'.

de 'juridische professie kan dan die
HR- invioed weer overbrengen op de justiciabele. Aldus kan de invloed van de Hoge Raad op een
burger indirekt toch groot zijn. '
" Vgl. Van Dam, Zorgvuldigheidsnorm en aansprakelijkheid, a. w., p. 250 ('grotere
organisatorische eenheden, zoals bedrijven, ins[ellingen en overheidsorganen' ) . Er is inderdaad
empirische steun voor de effectiviteit van gedragsbernvloeding. Zie o. m. Mackaay, Her
aansprakelijkheidsrecht, a. w., p. 743, die verwijst naar onderzoek \·an Sch:ifer en KNz, alsmede de
literat u lir aangehaald bij M. G. Faure en R. van den Bergh, Objecrieve aansprakelijkheid, verplichte
verzekering en veiligheidsregulering, Antwerpen/ Apeldoorn 1989, p. 35. Het is tegenwoordig steeds
moeilijker i. h. b. voor het aansprakelijkheidsrecht ie ontkennen dat rechtsnormen op de een of
andere manier her gedrag bernvloeden (al is het effect soms heel anders dan beoogd) Zie bijv. de
waarover Stolker,
Amerikaanse ' tori law crisis' met fenomenen a Is 'defensive medicine'
Aansprakelijkheid voor beroepsfouten, t. R. p.
1'
Zie hierv66r, Hoofdstuk 1, § 1 Zie m. b. t. de lekkende kruik HR 1 oktober 1993, NJ 1995,
182 m. nt. CJHB (Van Uitert/Kruisverenigingen) n. a. v. HR 2 febrilari 1973, NJ 1973, 315 m. nt.
GJS, alsmede Hoofds[uk VI, § 8.
80 Vgl. Marseille, Voorspelbaarheid van bestuurshandelen, a. w., p. 47: ditidelijkheid over hun
Techtspositie hangt ook af van de mate waarin de burgers zelf bereid zijn hun rechten te onderkennen.

7, Egi· Snijders, Hoge Raad, goede raad, a. w., p. 1631:

,
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'
Het bekende adagium ieder wordt geacht de wet te kennen' ( art. 2 AB
81
82
Stelde Scholten
C oud) ) heeft waarschijnlijk nooit meer gezegd dan dat.
nog ' het recht eischt van ieder onvoorwaardelijk bekendheid met zijn regels
. . . omdat het,
indien het anders deed, den regel zelf zou prijsgeven', door
gezaghebbende auteurs is de rechtsdwaling in her licht van het adagium anders

benaderd.

Iets ruimhartiger is Hoffmann- Abas83: men kan zich ' in het algemeen'
niet aan de werking van een wetsbepaling ontrekken door een beroep op de
omstandigheid dat men die niet kende ( onder verwijzing naar art. 2 Wet AB
( oud) ) . Volgens Brunner84 houdt het adagium in de eerste plaats verband
met de bekendmaking van wetten. Nadat de wet op voorgeschreven wijze is
bekendgemaakt, kan iedereen die daarvoor de nodige moeite wil doen, met
de wet bekend zijn. Vloeit daarentegen de onbekendheid met de wet voort uit
een niet op de voorgeschreven wijze geschiede bekendmaking, dan zou een
beroep op rechtsdwaling in beginsel wel toelaatbaar zijn. 85 In die lijn ligt ook
het standpunt van Drion 6 dat na publicatie de dwalende belast wordt met het
risico van zijn onkunde. Niet de rechtskennis, maar de kenbaarheid staat in
deze visies centraal. Het slagen van een beroep op rechtsdwaling ligt
bijvoorbeeld in de rede, indien de betrokken rechtsregel ten tijde van het
sluiten van een overeenkomst niet of onvoldoende was gepubliceerd. Deze
zienswijze vindt erkenning in de rechtspraak, waarin onder deze omstandig87
heden een beroep op rechtsdwaling gehonoreerd kan worden.
Indien het adagium enkel zou verwijzen naar de feitelijk aanwezige
rechtskennis, is het onmiskenbaar fictief. Het ligt inderdaad meer voor de
hand dat het uitdrukt dat de justiciabele aan de wet gehouden kan worden,
ook al kent hij deze niet, omdat hij de wet had kunnen kennen. Maar om
81

Zie over het adagium L. C. Winkel, Error iuris nocet, Amsterdam 1982, J. Valkhof,
Wetenschap en onwetendheid in het privaatrecht, Zwolle 1966, J Zaaijer, De rechtsdwaling, diss.
RUL, Leiden 1928, J. P. Fockema Andreae, Ieder wordt geacht de wet te kennen, Utrecht 1922;
H. F. van de Haak, Procederen is de pathologie van her recht, Stcrt. 6 december 1993, p. 6- 8 en
zie de t. a. p. gepubliceerde resultaten van de enqu6te ' Een ieder wordt geacht de we[ te kennen'
(M. L. Vos), alsmede de volgende voetnoten en Hoofdstuk IX. Het adagium staar ook bekend als
ignorantia iuns haud excusat en nemo censetur ignorare legem.
82
P. Scholten, Rechtsdwaling bij onrechtmatige daad, Verz. Geschr. IV, Zwolle 1954, p. 200.
83
Hoffmann- Abas, Het Nederlandsch verbintenissenrecht, Groningen 1977, p. 90.
84
C. J. H. Brunner, Rechtsdwaling, TPR 1993, p. 1316- 1318.
HS
Brunner, Rechtsdwaling, t. a. p.
86
H. Drion, De dwaling in het privaairecht, preadvies Broederschap der Candidaat- Notarissen
1972, p. 60.

87
Hof Amsterdam 21 juni 1973, NJ 1975, 255 (Van Smeden/ VCO) , inz. een leraar op een
rechnische school, die in de veronderstelling verkeerde dat hij mfer zou gaan verdienen. Beide

partilen dwaaiden omiren[ de toen reeds bestaande salarisregeling Rechtspositiebesluit WVO), die
gebrekkig en slechts ten dele was gepubliceerd. Zie voorts Langemeijer in zijn concl. bij HR 10 mei
1950, NJ 1950, 494 m. nt. PhANH (Ontvanger/ Landelijke Hypotheekbank) en Beekhuis in zijn
noot onder HR 22 juni 1962, NJ 1963, 53 Bokking/ Speelman) .
(
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geacht te worden een wet te kennen, moet er wel eerst een wet zijn; en die
wet moet op voorgeschreven wijze zijn bekendgemaakt. Eenieder wordt niet
geacht een ooit nog eens te ontwerpen, nog in te voeren of nog on88
Eerst op het moment dat de wet na publicatie
gepubliceerde wet te kennen.
is
in werking
getreden en men dus de wet zou kunnen kennen, komt het
in
beeld.
adagium

Aan het vereiste van kenbaarheid van wet- en regelgeving is in strikte zin
voldaan wanneer iedereen kennis kan hebben van de inhoucl van een wet,
89
omdat de inhoud ervan openbaar gemaakt is.

Kortom: de dwaling omtrent niet- kenbaar recht als verschoonbaar te
beschouwen, vormt het noodzakelijke correlaat van het publicatievereiste.
Keren wij terug naar de aanwijzingen van Fuller. De derde valkuil die het
moeilijk maakt nog van ' recht' te spreken is het persistente gebruik van
terugwerkende kracht. Koning Rex ontdekte al snel dat het gemakkelijker was
om met de wisdom of hindsight te oordelen dan om alle mogelijke toekomstige
problemen te voorzien. Hij besloot daarom voortaan 66n maal per jaar alle
geschillen van het voorafgaande jaar te beslechten. De regels die hij bij die
gelegenheid zou geven ter motivering van zijn beslissingen, zouden worden
gepubliceerd, opdat justiciabelen zouden weten welke regels hun gedrag
hadden geregeerd. Maar die regels zouden natuurlijk niet gelden voor de
komende jaren. Anders zou immers het doel van deze methode gefrustreerd
worden en het voordeel van de wisdom of hindsight vervallen.
Wat koning Rex niet inzag, is dat vanuit het perspectief van de regelgever
deze methode zichzelf de das om doet. Zonder toekomstig effect kunnen de
90 ,
Een gedragsverkondigde regels het gedrag van burgers niet reguleren.
voorschrift kan uit haar aard slechts voor de toekomst gelden'. 91 Later
afgekondigd, doch terugwerkend recht verrast de justiciabele maar maakt
'
bovendien naleving van het huidige recht tamelijk zinloos-het huidig recht'

H8

Vgl. Bloembergen in ziin noot onder HR 28 november 1975, NJ 1976, 177: men mag niet van
burgers eisen dat zij rekening houden met een komende wettelijke regeling, ook niet na de indiening
of na de aanvaarding in de Staten- Generaal ( onder verwijzing naar H. J. M. Jeukens,
Terugwerkende kracht, preadvies VAR 1965, Geschriften LIV, p. 71 e. v. ) . Zie evenwel

Hoofdstuk V, §8(b) (i).
89

Marseille, Voorspelbaarheid van bestuurshandelen, a. w., p. 30. Zie ook Bul. Handelingen II,
1951- 1952, 2 374, nr. 10, p. 32 waar de Regering i. k. v. de nieuwe Grondwet spreekt van 'het
dat de burgers niet geacht kunnen worden gebonden te zijn door
algemeen rechtsbeginsel
normen, van welker bestaan zij geen kennis konden dragen, doordat deze niet behoorlijk ter algemene
kennis zijn gebracht. '
m Zonder herhaalbaarheid in toekomstige gevallen wordi bovendien aan de algemeniseerbaarheid
en dus Ran het read. karakier van de beslissing afgedaan, zie her eerste desideratum.
91
Asser- Scholten, a. w. , p. 138.
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een rekbaar begrip in die zin dat toepassing van het toekomstige
recht in de plaats kan blijken te komen van het huidige.
Maar ook wanneer men regels zowel retroactief als prospectief effect geeft,
wordt de situatie niet gered. De loutere mogelijkheid van een latere wijziging
met terugwerkende kracht tast reeds de integriteit van alle rechtsnormen aan,
ook van die met toekomstig effect: het gevaar van retroactieve wijziging hangt
dan immers steeds dreigend boven hun hoofd. 92
Daarnaast is terugwerkende kracht vanuit het perspectief van de
justiciabele onwenselijk, omdat het de mogelijkheid om het recht vooraf te
kennen over het algemeen lijkt uit te sluiten; en het recht moet tevoren
voldoende bekend zijn, zodat de justiciabele zijn gedrag daarop kan

blijkt immers

afstemmen.

But subjects explained that when they said they needed to know the
rules, they meant they needed to know them in advance, so they could
93
act on them.

Daarmee is er een sterke overlapping met het zesde desideratum dat
onmogelijk na te leven rechtsnormen beoogt tegen te gaan. 94 Het is
belangrijker crop te wijzen dat het zesde desideratum het verbod van
terugwerkende kracht insluit: terugwerkende kracht maakt bewuste naleving
van het huidige recht immers over het algemeen onmogelijk, omdat het in de
huidige tijd toepasselijke recht eigenlijk het toekomstige recht is dat nog niet
bekend is. Aldus reeds Blackstone:
[ Il t is impossible that the party could foresee that an action, innocent
when it was done, should be afterwards converted to guilt by a subsequent
95
law.

92

91
94

Fuller, The Morality of Law, a. w., p. 39
The Morality of Law, a. w. , p. 35.
Vgl. S. R. Munzer, Retroactive Law, 6

J

Legal Stud. 373 ( 1977) , p. 391. Het is de

gedachte die ook besloten ligt in het adagium impossibilium nulla obligatio est ( nullus obligatu ad
impossibile, ad impossibilitatem nemo tenetuT) dat overigens ook tot uiting komt in de regeling van de

onvoorziene omstandigheden (art.

6:258 BW) en de tekortkoming in de nakoming

(

tijdelijke of

blijvende onmogelijkheid, arti. 6:74, 81, 84 en 87 BW) en de opheffing of opschorting van de
dwangsom wegens onmogelijkheid ( art. 61 ld Rv) .
9'
W. Blackstone, Commentaries on the Laws of England, Vol. I, Section III, New York 1836
(orig. 1761), p. *46. Eender: Fuller, Anatomy ofthe Law, a. w., p. 100 ('If a law is to guide the
conduct of the citizen subject to it, then it seems obvious tha[ i[ must opera[e prospectively, thar it
must tell the citizen what he should do after its enactment and not what he should have done before it
went into effect'). Zie ook D. Medicus, Ober die Ruckwirkung von Rechisprechung, NJW 1995,
p. 2583.
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Men vergelijke de opmerkingen van Van Dam in het kader van de
kenbaarheid van de inhoud van de zorgvuldigheidsnorm:

De rechter moet bij het vaststellen van de zorgvuldigheidsnorm rekening
houden met de menselijke mogelijkheden. . . . Gedrag waar geen mens
toe in staat is, kan de rechter niet eisen in het kader van de
zorgvuldigheidsnorm.

96

Het vierde desideratum betreft het lex certa- beginsel en vormt een klacht
tegen wat wei wordt aangeduid als onduidelijkheid, vaagheid of onbepaald.
heid. 97 Deze eigenschappen van menig rechtsnorm zijn in het burgerlijk recht
veelvuldig aan de orde geweest en bekritiseerd. 98 Het is in het bijzonder
Barendrecht geweest, die heeft gewezen op de noodzaak om, in het belang
van rechtszekerheid en rechtvaardigheid, tot verscherping van rechtsnormen
te komen. De voor de justiciabele relevante rechtsregels moeten vindbaar en
begrijpelijk zijn. Zijn zij dat niet, dan hebben wij in feite wederom te maken
met een vorm van geheim recht, zowel wanneer de rechtsregels gewoon niet te
achterhalen zijn als wanneer hun redactie iets van een geheimcode wegheeft.
In het eerste geval wordt de regel zelf tot het moment van zijn toepassing niet
ontsloten; in het tweede blijft de betekenis van de regel verborgen.
Het vijfde desideratum beoogt te verhinderen dat justiciabelen in de
onmogelijkheid verkeren rechtsnormen na te leven, doordat deze tegenstrijdig
zijn. Tegenstrijdigheid leidt er enerzijds toe dat de justiciabele niet meer weet
wat nu precies van hem verwacht wordt en anderzijds dat hij het sowieso nooit
goed kan doen. Leeft hij de ene norm na, dan overtreedt hij tegelijk de
andere.
Veronachtzaming van het zevende desideratum ( te frequente wijzigingen
van het recht) leidt er vanzelfsprekend toe dat er vele overgangssituaties
worden gecreeerd en dat het moeilijk wordt voor de justiciable om het nog bij

96 Van Dam, Zorgvuldigheidsnorm en aansprakelijkheid, a. w., p. 133 en 141. Zie ook
Spier/ Sterk, Onrechtmatigheid en schadevergoeding, a. w., p. 90 ( functie van het aansprakelijkheidsrecht is ook het gedrag van justiciahelen re normeren; dit betekent i. e. g. dat zij hun
gedrag moe[en kfinnen afs[emmen op een tevoren bekend aansprakelijkheidsrisico) .
There was not a single sentence in it [hat cmild be understood either by an ordinary citizen or
by a trained lawyer', Fuller, The Morality of Law, a. w., p. 36
v8
Ik noem slechts M. V. Polak, Een begin(sel) van legaliteit in het privaatrecht , in: Beginselen
van vermogensrecht, BW- krant jaarboek 1993, p. 56 e. v., Brunner, Burgerlijk recht, geschreven
en ongeschreven, a. w., p. 460, Wiarda/ Koopmans, Drie rypen van rechtsvinding, a. w., p. 97106 en Barendrecht, Recht als model van rechtvaardigheid, a. w., p. 4,66· 78,160- 170.
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te houden. De rechter die frequent van rechtspraak verandert, riskeert
99
daardoor een vertrouwensbreuk.
Het achtste desideratum, ten slotte, keert zich tegen de incongruentie
tussen de rechtsnorm als afgekondigd en de rechtsnorm als toegepast. Het
verband met het tweede, het derde en het zesde desideratum moge duidelijk
zijn: wordt weliswaar netjes de algemene rechtsnorm A helder en zonder
terugwerkende kracht tevoren bekend gemaakt, maar past de rechter later
rechtsnorm A' toe, dan is die in concreto toegepaste rechtsnorm A' in feite
een nieuwe en onvoldoende tevoren bekendgemaakte, maar niettemin met
terugwerkende kracht opgelegde norm, die de justiciabele bij zijn handelen
niet kon kennen.
Zoals gesteld, speelt in de eerste plaats het openbare karakter van het
recht ( het tweede desideratum, het verbod van geheim recht) een centrale
rol. Men zal het erover eens zijn dat een praktijk van geheim recht de
fundamenten van de rechtsstaat aantast; geheim recht wordt niet ten onrechte
met staatsterreur en tirannie geassocieerd. Maar wat is dan precies geheim
recht, Dat is recht dat onmogelijk gekend kan worden, ook al zou de
justiciabele zijn uiterste best doen. 100 Dat is natuurlijk in de eerste plaats recht
dat niet bekend gemaakt wordt. Maar als geheim recht dat onmogelijk gekend
kan worden heeft ook te gelden: recht dat nog niet bestaat, maar zodra het
wel bestaat, terugwerkende kracht heeft; dn, als gezegd, recht dat zodanig
onduidelijk is dat de regels slechts achteraf tot klaarheid gebracht kunnen
worden; 6n tegenstrijdig recht zodat de burger niet meer kan weten of hij nu
de ene of de andere regel moet volgen en pas achteraf blijkt welke voorrang
'
had; 6n recht dat staat geschreven in een geheimcode' waarvan decodering
zodanig puzzelwerk is dat de burger over Herculische vermogens dient te
beschikken om de rechtsnorm te achterhalen; 6n recht dat in zijn latere
toepassing een heel ander recht is dan hetgeen tevoren was afgekondigd.
Achter al deze desiderata schuilt de diepste grond van de rechtsidee, de
gedachte die ook in het zesde desideratum tot uiting komt: Techt dat men niet
101
'
kan kennen, kan men onmogelijk naleven
( waarbij naleven' centraal staat in
de idee van recht- als- gedragsnorm met realistisch gedragsbeynvloedend
potentieel) . Het is deze gedachte die als grondslag kan worden gezien van de
rechtsidee. Het is de reden dat alles wat gedragsbeinvloeding en naleving
H. J. Snijders, Retrocipatie, inaugurele rede RUL, Arnhem/ Deventer/ Zwolle 1995, p. 18,
J. K. Franx, De Hoge Raad: voorgaan, doorgaan of omgaan, Offerhaus- reeks, nr. 1, Deventer

1994, p. 4.
100

Bijv. door eerst Rech[en te gaan studeren.
Naleven of opvolgen, niet min of meer bij toeval in overeenstemming met de norm handelen.
'Naleven' en 'opvolgen' vergen kennis van hetgeen men naleeft. Zie ook hierv66r, § 3 (a)e n
hierna, Hoofdstuk IV, § 6.
101
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gehoorzaamheid) onmogelijk maakt, verwerpelijk is en dat Fuller terecht
'
morality that makes law possible'. Zo bezien, komen het
verbod van terugwerkende kracht, de onmogelijkheid van opvolgen, de
onmogelijkheid van kennen en de overige desiderata ( tegenstrijdigheid,
(

spreekt van de

versnippering, incongruentie, frequente wijziging) alle op hetzelfde neer.
Door hun gezamenlijke ratio vormen Fuller' s desiderata een eenheid, een
gedachte die tegelijk een rechtvaardigheidsnotie en een overweging van
doelmatigheid is; en bij een realistische mogelijkheid van naleving van
rechtsnormen heeft zowel de justiciabele als de regelgever belang. Zij is dan
ook terecht kernelement van de rechtsidee en ligt evenzeer terecht ten
grondslag aan ons recht en aan dat van de gehele Westerse wereld. 102
7. De terugwerkende kracht volgens ha idealisme pur sang
Idealisten houden het oog

op de toekomst gericht;

als zij *tn blik in het
verleden sloegen waren zij

geen idealisten meer.

103

In de visie van het idealisme staat het verbod van terugwerkende kracht
uitdrukkelijk niet voor een enkel desideratumpje; het staat in verband met de
hele rechtsidee. 104 De rechtseconomie verzet zich meestal heftig tegen de
terugwerkende kracht ( in het algemeen en bij aansprakelijkheid voor
historische vervuiling in het bijzonder) . Een wijziging van het recht die
achteraf intreedt en waarbij met terugwerkende kracht wordt beslist dat
bepaald gedrag toch onrechtmatig was, kan op de prikkels tot zorgvuldig
gedrag van de specifieke dader nooit meer enige gunstige invloed hebben.
Hetgeen reeds in het verleden is voorgevallen, is uit zijn aard niet meer te
voorkomen. Met terugwerkende kracht is derhalve weinig preventie, weinig

102
De overweging lag meer expliciet ten grondslag aan de codificatie- gedachte. Het rech[ moest
duidelijk zijn en toegankelijk, op betrekkelijk eenvoudige wijze te raadplegen door de burger. Dit was
dan ook precies de motivatie van Bentham voor zijn pleidooi voor codificatie van de common lat u
daarnaast speelde uiteraard de rechtseenheid een grote rol). Zie ook Brunner, Burgerlijk recht,
geschreven en ongeschreven, a. w., p. 458- 459 (' Her voordeel van codificatie van in de
rechispraak ontwikkelde regels is duidelijk: de kenbaarheid van het recht uit de wet wordt vergroor,
rechtszekerheid ook') . Het is evenzeer duidelijk wat hieraan problematisch is: als codificatie de
'
kenbaarheid van rechtersrecht vergroot, dan was die kenbaarheid daarv66r dus minder groot'
10'
E. van der Steen, gecireerd in: H. P. Keizer, Nederlandse Wijsheid, Hoevelaken 1998, p. 33.
104
Zie voorts Hawk, Rules and Order, a. w., p. 8 9( 'I T I he new law can properly fulfil the
proper function of all latu, namely that of guiding expectations, only if it becomes known before it is
applied') (mijn curs. ) .
C
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105
Vanwege de verbondenheid van
gedragsbeinvloeding, te bewerkstelligen.
het verbod van terugwerkende kracht met de rechtsidee is te verklaren dat de
non- retroactiviteit tot een der gerechtigheidspostulaten wordt, dat het verbod
106
Warmbloedige
van terugwerkende kracht als fundamenteel wordt gezien.
juristen veroordelen de terugwerkende kracht over het algemeen nogal scherp
en sommigen gaan daarin zover dat zij stellen dat retroactief recht geen recht
is, maar integendeel de perversie van de rechtsidee. Zo wonit gesproken van
'
'
hondenrecht' ( Bentham), ' the gravest injustice' en truly a monstrosity'
,107
'
'
, weerzinwekkende terugwerkende
( Fuller), wreed en onrechtvaardig
'109
108
terugwerkende kracht van regelgeving is elke jurist een gruwel
kracht
,
110
en worden vergelijkingen getrokken met Nazi- recht.
,

,

Retroaction is the most evil assault which the law can commit. It means
. . the destruction of the conditions on the basis of which society enjoys
the right to demand the individual' s obedience, because it deprives him
of the guarantees of which society assured him and which were the
compensation for the sacrifice which his obedience entailed. Retroaction
.

105
Faure, Is aansprakelijkheid 'met terugwerkende kracht' efficient en verzekerbaar, , a. w., p. 4,
Faure/ Hartlief, Gevolgen van de uitbreidende werkgeversaansprakelijkheid, a. w., p. 292- 293,
Bauw, Buiten- contractuele aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging, a. w. , p. 134 ( de
rechtszekerheid brengt met zich mee dat men oude gevallen nie[ kan beoordelen naar nieuwe
maatstaven), Hesselink, De redelijkheid en billijkheid in het Europees privaatrecht, a. w., p. 412,
1 Emuw, Intertemporeel internationaal privaatrecht en de toepassing ervan in het
huwelijksvermogensrecht, TPR 1979, p. 12, Bell, Policy Arguments in Judicial Decisions, a. w.,
p. 233- 234, Irish, Time and Law, a. w., p. 338- 339, K. Mason, Prospective Overruling, 63
Australian L. J. 527 ( 1989), p. 530, Fuller, The Morality of Law, a. w., p. 59 (' the brutal
absurdity of commanding a man today to do something yesterday'), alsmede de Hoge Raad die in HR

28 november 1975, NJ 1976, 177 m. nt. ARB uit het preventieve doel van het bustandsverhaal van
art. 59a Algemene Bijstandswet afleidt dat betreffende bepaling op de toekomst gericht is, slechis
geldt voor na de inwerkingtreding voorgevallen feiten en dus eerbiedigende werking moet hebben.
106 E. Bauw, Relativiteit ten gronde, Het relativiteitsvereiste bij verhaal van kosten van
bodemsanering, Zwolle 1992, p. 37, spreekt in dit verband van een elementair rechtsbeginsel.
Eerbiediging zou het principiele fundament van de NBW- wetgever zijn, waarover in rechtspraak en
literatuur eensgezindheid zou bestaan, zie Bauw, Buiten- contractuele aansprakelijkheid voor
bodemverontreiniging, a. w., p. 279) . Wat milder is Snijders, Hoge Raad, goede raad, a. w., p.
1614. vanuit de toekomst geredeneerd is het toch ook niet aanvaardbaar als in het verleden
van Dunn6, Once
geponeerde rechtsregels zonder meer genegeerd zouden worden. Anders: J. M.
upon a time in rhe West ( 1 januari 1975): de strijd om de bodemsanering gestreden1, TMA 1992,
p. 211, die laconiek reageer[ met 'such is life'.
107

108

Blacksione, Commentaries, a. w., p. *45 ('cruel and unjust') .
A. G. Castermans, Annotatie Rb. Almelo 12 december 1990 (Staa[/ Akzo ZCN),

M&R

1991, p. 551.
109
110

Stolker, De politieke rol van de rechier in het burgerlijk recht, a. w., p. 54.
Fuller, The Morality of Law, a. w., p. 162 ('To judge his actions by unpublished or

retrospective laws, or to order him [o do an act that is impossible, is to convey to him your
indifference to his powers of self· determination' en sprekend van ' an affron[ to man' s dignity as a
responsible agent') . Zie ook de volgende noot.
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deprives the law of its real legal character. A retroactive law is no law at
!11

all.

Hier worden harde noten gekraakt en er lijkt niet veel speling in te zitten.
Als het idealisme zo'n brede aanhang heeft, als Fuller' s desiderata en de idee
van recht- als- gedragsnorm in het algemeen gelden en niet slechts de wetgever
moeten worden voorgehoudenill, als we graag willen dat rechters Techt
spreken en als we graag willen dat rechtspraak rechtvaardig is, dan zitten wij
hier, gegeven dat niet alleen naar Nederlands recht maar in de meeste landen
rechtspraak standaard terugwerkt,

met een ernstig probleem.

Wie van de

idealisten wil aan

de justiciabelen gaan vertellen dat het gros van de
'
Nederlandse rechtspraak hondenrecht', ' wreed en onrechtvaardig', ' weerzinwekkend', ' een gruwel', ja ' Nazi- recht' is7

8. De terugwerkende kracht volgens het milde idealisme: hete brei en minder hete
soep

Niemand zal dit idealisme pur sang met dergelijke redeneringen en kwalificaties
voor zijn rekening willen nemen en dat hoeft ook niet. Het heeft er alle schijn
van dat het niet de bedoeling is dat wij het idealisme z6 serieus nemen. Zo
scherp als de veroordeling van regelgeving met terugwerkende kracht is, zo
mild is het idealisme als het gaat om terugwerkende kracht van rechtshraak. 113
Hoe past het idealisme de eigen inzichten toe op het ongeschreven rechti
De belangrijkste rechtspraak wordt natuurlijk gepubliceerd, maar voor de
partijen in kwestie zelf, voor andere partijen die reeds in procedures over
vergelijkbare kwesties verwikkeld zijn en overigens voor alle justiciabelen die
hun gedragingen, waarop die rechtspraak ziet, al hebben verricht of
nagelaten, komt die publicatie te laat om het te beoordelen gedrag nog te
kunnen beinvioeden. 114 Het wordt dan voor de idealist van cruciaal belang"'

Geciteerd bij F. Neumann, Behemoth: the structure and practice of National- Socialism, 19331944 ( Ze druk, 1944), p. 445 ( citaat van Benjamin Constant) .
112
Bloembergen in zijn noor onder HR 28 november 1975, NJ 1976, 177 (bij de keuze tussen
eerbiediging, exclusieve werking en terugwerkende kracht komt grote berekenis toe aan overwegingen
berekenbaarheid van her rech[. ' 1 HI et valt niet in te zien waarom dit bijeen keuze door
de rechier anders zoti moeten zijn')
11,
Fuller zelf was al beduidend milder tegenover retroactieve rechtspraak. Zie o. m. The Morality
of Law, a. w., p. 56- 58. I:uller suggereert zelfs tegenstander te zijn van rechterlijke regelgeving mei
enkel toekomstig effect (r. 240 ( A reply to critics) 1. Zie voorts hierna H. L. A. Hart, Dworkin en
omtrent de

Nieuzvenh,ils.
IN
Om die reden is de gedachiegang van de Hoge Raad in HR 5 juni 1998, NJ 1998, 817
( Beroepsonderwijs Noord- Limburg/ Bruins)
moeilijk navolgbaar. Bruins vordert schadevergoeding
n. a. v. een ongeval dat hem op 9 april 1990 bij de uitoefening van zijn werkzaamheden is
overkomen. De Stichting Beroepsonderwijs Noord- Limburg voert aan dat naar de destijds geldende
maatstaven op een school geen verplichting rust[e to[ melding van ongevallen aan de
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zijn

filosofie

gaat

wringen-te

eerdergenoemde veronderstellingen: de
correspondentie- these.

volharden in de twee

autonomie van het recht en de

Sommige idealisten leggen daarom sterke nadruk op de autonomie van het
recht en trachten deze te onderbouwen. Enige tijd heeft men zich daartoe
bediend van de fictie dat alle recht in de wet besloten ligt Montesquieu) en,
waar het recht niet gecodificeerd was, van de Blackstoniaanse fictie dat alle
115 Heden ten dage
recht te vinden is in de immemorial custom of the realm.
vindt men zijn ficties hoofdzakelijk bij schrijvers als Fikentscher en Dworkin.
Deze ficties strekken er alle toe te ontkennen dat ongeschreven recht werkelijk
terugwerkt: het bestond immers al, voordat het ' ontdekt' werd. 116
Een tweede methode legt de nadruk op de correspondentie- these: dat het
voor de justiciabele in werkelijkheid gemakkelijk is de inhoud van het
ongeschreven recht en het oordeel van de rechter daaromtrent te voorspellen.
C

Het rechtsideaal zou door de praktijk van het ongeschreven recht geenszins
worden aangetast, omdat het allemaal wel meevalt. Het ongeschreven recht
is toch echt ook zonder publicatie eenvoudig kenbaar. 117 Een derde methode
is een tussenvorm van de

andere twee.

118

Ca) Een hemieuwde poging tot onderbouwing van de autonomie van het recht

(i) Inleiding: Hart, Hart

en Sacks

Het ongeschreven recht bestaat voor een aanzienlijk deel uit juridisch
materiaal dat nog niet af is. Het zijn brokjes recht die nog afgemaakt moeten
worden. Het best zien wij deze eigenschap van het ongeschreven recht onder
'
woorden gebracht in het Amerikaanse Algemeen Deel' van H. M. Hart en
119
A. M. Sacks ( verder: Hart & Sacks).
In plaats van open normen wordt

Arbeidsinspecrie of tot ongevallenrapportage. De Hoge Raad is het hiermee oneens en verwijst naar
zijn arrest van 1 juli 1993, NJ 1993, 687 m. nt. PAS en Ma (Power/ Ardross Engineering), rov.
3.6. Nu is best denkbaar dat een verplichring tot ongevallenrapportage ook reeds in 1990 uit ar[t.
7A: 1638x j" 1638z BW (oud) voortvloeide (zie concl. onder 14) , zoals de Hoge Raad in 1993
uitmaakte. Maar voorzover dit een onduidelijke kwestie betrof, voegt een verwijzing naar een arrest
van dne jaar na het ongeval weinig aan de kenbaarheid van het recht van drie jaar tevoren toe. De
school kon immers niet drie jaar in de [oekomst kijken noch kan van haar o. b. v. dit arrest venvacht
worden drie jaar na dato alsnog een ongevallenrapportage te doen. Zie voor een vrijwel identieke
kwestie HR 18 september 1998, NJ 1999, 45 (Van Doorn/NBM).
115
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iii
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Hoofdstuk II, § 3 (b).
Zie hierna, §§(a)(i).(v).
Zie

hierna, § (b)

Zie hierna, § (c) .

119
H. M. Hart en A. M. Sacks, The Legal Process, Basic Problems in the Making and Application
of Law, New York 1994, p. 119- 120, 138- 152, 640- 641 (' reasoned elaboration') .
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daar gesproken van een inchoate ™le
rechtsregel) :

( een onvolledige

of onvolmaakte

the proposition, before it has been authoritatively elaborated, is at most
an inchoate rule...a proposition which is indeterminate with respect to
120
the application in question.

Dikwijls moet de algemene norm nog

'

geoperationaliseerd' worden en
deze operationalisering van de algemene norm vindt per definitie ex post facto
plaats. Elke regelgever delegeert als het ware de nadere bepaling van de
inhoud van de regel aan latere rechters en aan de justiciabele om het karwei af
te maken.

In effect, he
ought to

asks

himself, how many of the details of this settlement
another day, when the decision can be more

be postponed to

wisely and efficiently and perhaps more readily madel

Voor vage normen,
in
genoemd, geldt zulks a fortiori:

de

Amerikaanse

121

rechtstheorie

'

standards'

Even more obviously than the inchoate rule, the standard involves a
postponement of decision until the matter can be judged from the
122
perspective of the point of application.

Deze zienswijze van Hart & Sacks loopt gelijk met die van de Nederlandse
Algemene Delen van Vranken123 en Paul Scholten:

Als men hier van een regel wil spreken, dan gaat deze regel ndch in tijd
aan de werkzaamheid van de rechter, n6ch logisch aan de beslissing
vooraf. Eerst m&t de beslissing is de regel gegeven. Aan de beslissing
komt zelfstandige betekens toe. 124
Zij zou een paar jaar later ook door H. L. A. Hart ( verder: Hart) zonder
veel kleerscheuren worden overgenomen. Als bekend, maakte Hart ten
aanzien van zijn primaiy mles ( gedragsnormen) onderscheid tussen core
meaning en penumbra. In het laatste geval bevindt men zich in de schemerzone
van een rechtsnorm, die nog een verdere uitwerking nodig heeft. Dit geldt
120
121

122
121
124

122

Hart & Sacks, The Legal Process, a. w., p. 139 en 141.
Hart & Sacks, The Legal Process, a. w. , p. 140.
Hart & Sacks, The Legal Process, t. a. p.
Zie hierna, Hoofdstuk IV, § 4.
Asser· Scholten, a. w., p. 9.
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(

normen met een t open texture' ) als voor vage

Hart realiseert zich dus dat alle open en vage normen invulling achteraf
behoeven. Hij wijst op het gevaar voor diegenen die geacht worden dergelijke
normen op te volgen, dat pas ex post facto blijkt dat wordt aangenomen dat zij
deze normen hebben overtreden. Waar rechterlijke vrijheid is, kan door de
burger per definitie niet op ' one uniquely correct answer' worden
geanticipeerd. 125 Ook wanneer eenvoudigweg de redelijkheid en billijkheid of
de maatschappelijke zorgvuldigheid tot norm worden gesteld of een onderdeel
van de norm uitmaken, komt het bij de vraag wat geboden en verboden is aan
op afweging van tal van betrokken belangen en omstandigheden. Men heeft
dan in feite te maken met retroactieve regelgeving elke keer als de rechter een
accent iets anders legt waardoor de norm enigszins verandert of anders wordt
126

toegepast.

In de Nederlandse context zou deze situatie niet uitzonderlijk moeten zijn.
Immers blijkt uit de Parlementaire Geschiedenis op tal van plaatsen dat de
wetgever van de rechter verwacht dat deze bijdraagt aan de
rechtsontwikkeling; daarin is dikwijls de reden gelegen dat een vage norm in
127
Rechtsontwikkeling impliceert dat er beweging zit
de wet werd opgenomen.
in de invullingen van de vage normen. Wie dit serieus neemt, weet dat de
justiciabele, al zou deze de afweging door de rechter in een eerder geschil
perfect nabootsen, toch een grote kans maakt het weer niet goed te doen.
Daar waar vage normen ten behoeve van de rechtsontwikkeling in de wet zijn
opgenomen-en dat zijn er nogal wat-schiet de justiciabele in feite zelfs
tekort wanneer hij op eerdere rechtspraak vertrouwt. Van hem wordt niet
minder verwacht dan dat hij nieuwe rechtspraak ( nieuwe afwegingen,
rechtsontwikkeling) kan voorspellen.
Op dit punt is Hart' s rechtsleer teleurstellend. Hart stelt, in navolging
van Fuller: ' in general [ rules]
must not be retrospective, though
128
Kennelijk wordt de exceptie voor Hart
exceptionally they may be. ,
van
door
jurisprudentiele invulling van open en van vage
gevallen
gevormd
een
normen. Hier laat Hart
behoorlijke steek vallen, want zijn analyse

125

Hart, The Concept of Law, a. w. , p. 128.
Zie Hesselink, De redelijkheid en billijkheid in her Europees privaatrecht, a. w., p. 412 (' Het
is . duidelijk dat I deze problemenl niet worden opgelost door een beroep op de redelijkheid en
billijkheid in de motivering van de uitspraak. De aldus geboden zekerheid is schijn. ' ) .
127
Brunner, Burgerlijk recht, geschreven en ongeschreven, a. w., p. 458- 460, Barendrecht,
de samenwerkende
Rechts als model van rechivaardigheid, a. w. , p. 3- 8, 160, Snijders, Wordt
rechter tot bestuurder en/ of wergeveri , a. w., p. 1794. Zie ook Parl. Gesch. Boek 3, p. 322,
Parl. Gesch. Boek 6, p, 339, 614 en 618-619, Parl. Gesch. Boek 3 (Inv. 3, 5 en 6), Parl.
Gesch. Voortgang (lnv. 3, 5 en 6) , p. 104- 108.
28
The Concept of Law, a. w., p. 202.
126

I
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volgend-en dat is mijns inziens ook realiteit-zijn er tai van situaties waarin
gedragsnormen ex post worden gemaakt ( ingevuld) om vervolgens terugwerkend te worden toegepast. Noch de toepassing van vage normen noch de
terugwerkende kracht van rechtsregels is in de praktijk een exceptie.
Integendeel, het is standaard- praktijk. Hart vindt dat zelf ook niet eerlijk,
maar daar blijft het bij. Hart ziet het probleem, maar beschouwt het
kennelijk
niet als zijn taak het op te lossen. Misschien niet, omdat hij dan de conclusie
zou hebben moeten trekken dat zijn prima,7 rules in deze ( de meeste) gevallen
129
onmogelijk gedragsnormen kunnen zijn 7
(ii) Dworkin's rechtsbeginselen

Als bekend is het deze voorstelling van zaken van Hart geweest die Dworkin
ertoe aanzette een kritiek op diens The Concept of Law te schrijven.
Dworkin' s leer was een reactie op Hart' s rechtspositivistische theorie, die
zijns inziens verworpen moet worden omdat zij tot de conclusie leidt dat het
rechterlijk oordeel regelgeving met terugwerkende kracht beheist. Dworkin is
in het gat dat Hart in zijn theorie openliet, gesprongen en heeft het probleem
van de terugwerkende kracht willen aanpakken.
Dworkin valt Hart's theorie aan, die het erop houdt dat een juridische
verplichting dan en alleen dan bestaat wanneer een bestaande rechtsregel een
dergelijke verplichting oplegt. Het rechtspositivisme zou dan volgens Dworkin
met zich meebrengen dat in moeilijke gevallen ( dat wil zeggen gevallen die nu
juist moeilijk zijn, omdat de rechter een dergelijke eenduidige rechtsregel niet
zomaar kan vinden) geen enkele juridische verplichting zou bestaan totdat de
rechter er 66n creeert voor de toekomst. Past de rechter een nieuwe
rechtsregel al meteen toe op het voorliggende geval, dan zou dit rechterlijke
regelgeving met terugwerkende kracht opleveren (' ex post facto legislation')
in plaats dat de rechter gevolg geeft aan een bestaande rechtsverplichting.
Dworkin weet dat zulks vanuit de rechtsidee onaanvaardbaar is en realiseert
zich dat rechterlijke creativiteit en toepassing met terugwerkende kracht van
rechtersrecht op het voorliggende geval in feite een bestraffing inhoudt van de
verliezende partij ' not because he violated some duty he had, but rather a
new duty created after the event. 1 110 Om die reden stelt Dworkin voor het
probleem op te lossen door de rechtspositivistische doctrine te verlaten en
rechisbeginselen als deel van het recht te zien. Dientengevolge kan gezegd
worden dat rechters, de oplossing deducerend uit rechtbeginselen, de hen
voorgelegde gevallen altijd en enkel oplossen aan de hand van het bestaande

129
1

+0

124

Zie voorts Hoofdstuk V. § 5(a) - (b) .
Taking Rights Seriously, a. w., p. 84, zie ook p. 44.
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voor de justiciabele moeilijk voorspelbare,

buiten- juridische

heeft de
overwegingen van beleidsmatige, morele of politieke aard (' policy')
want
ook
het
hoort
Dworkin,
zo
volgens
rechter dan geen behoefte; en
132
dergelijke overwegingen zijn aan de wetgever.
Het onderscheid tussen rechtsregels en rechtsbeginselen vormt de basis
Rechtsbeginselen vormen volgens Dworkin
van Dworkin' s theorie.
argumenten voor een beslissing in een bepaalde richting. De uitkomst volgt
niet direct uit het rechtsbeginsel. Andere beginselen kunnen in een andere
richting wijzen. Beginselen hebben, in tegenstelling tot rechtsregels, een
gewicht, een bepaalde mate van importantie. Zij moeten tegen elkaar worden
afgewogen.

133

het onderscheid tussen rechtsregels en rechtsbeginselen
correspondeert in hoge mate Dworkin' s onderscheid tussen eenvoudige en
onder het
moeilijke gevallen. Een eenvoudig geval is een geval dat direct
kan
de
aan
daarvan
en
hand
valt
el
rechtsreg
van
een
bereik
toepassings
rechtsregel
gezegd
geen
als
er
gevallen
zijn
wanneer
Moeilijk
134
beslist.
worden
te vinden is die het geval beslissen kan, wanneer rechtsregels conflicteren of
wanneer het onduidelijk is wat rechtsregels vereisen ( vergelijk Hart' s
aan de hand van
penumbra-cases) . In die gevallen moet worden beslist
135
Wordt de rechter geconfronteerd met een volstrekt
rechtsbeginselen.
casus
nieuwe
waarvoor geen kant en klare oplossing voorhanden is ( de
rechtsregels zijn ' on- af), dan staat de rechter nog niet met lege handen: hem
staat dan een hele constellatie van rechtsbeginselen ter beschikking waar hij
worden
zijn beslissing op kan gronden. Aldus kan van de rechter altijd gezegd
regelen
volgens
de
dat hij rechtspreekt volgens het bestaande recht, te weten
des recht in eenvoudige gevallen en in moeilijke gevallen volgens de
beroemde
beginselen van het recht. Op deze wijze ontwikkelt Dworkin zijn
rights thesis volgens welke ' even when no settled rule disposes of the case, one
136
Indien bijvoorbeeld in een
party may nevertheless have a right to win. '

Met

11 1

Een oplossing die aansluit bij een denkwijze die ook te onzent reeds lang dienst doet. Zie bijv.

Donner, Plaats en [aak van de Hoge Raad der Nederlanden, a. w., p. 17- 18, Brunner, Burgerlijk
recht, geschreven en ongeschreven, a. w., p. 455,457- 458.
1/2
Taking Rights Seriously, a. w., p. 84- 85.
liR
Taking Rights Seriously, a. w., p. 22- 26. Vgl Asser- Vranken, a. w., nr. 139: beginselen
Ziln naar hzin aard confronterend. Vaak dragen zij de kiem van het regenbeginsel in zich.
Zie voor de onhoudbaarheid van deze voorstelling in her licht van het realisme, Hoofdstuk V, §
1,4
5 ( b).

K
Taking Rights Seriously, a. w., p. 82- 84. Conform Hart & Sacks, The Legal Process, a. w.
p. 142- 143: 'In this situation, irs only recourse will be to formulate a new rule or standard grounded
been accepted in the law. '
upon the most nearly relevant principles and policies which have already
Taking Rights Seriously, a. w., p. 81, zie vooral p. 82- 90, 101. Dworkin' s uitgangspunt is
geoorloofd is Ier bevestiging van rechten en
dar overheids- (incl. rechierlijk) ingrijpen slechts
bestaan. Zie Dworkin, Law' s Empire,
plichien die reeds op basis van eerdere overheidsbeslissingen
1

/,
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onrechtmatige daadsprocedure de rechter een moeilijk geval beslist op basis
van rechtbeginselen, dan is het dus zo dat de winnende partij ook steeds een
daadwerkelijk recht heeft gehad op schadevergoeding. Tegen dergelijke
principiele argumenten zou dan volgens Dworkin de tegenwerping dat dit
terugwerkende regelgeving is, in het luchtledige grijpen.
In theorie is dit rechtsvindingsproclde altijd mogelijk volgens Dworkin.
Volgens het reeds geldende recht is er altijd 66n juiste afweging van beginselen
Daarmee maakt Dworkin Zijn theorie sluitend.
(' one right answer')
Voorwaarde is natuurlijk weI dat rechters geen fouten maken ( maar als zij
dat
weI doen, doet het niet af aan de juistheid van de zuivere theorie) Daarom
moeten wij ons voor de zuiverheid een rechter voorstellen, die een volmaakt
overzicht heeft en steeds op correcte wijze redeneert: een superrechter,
137
genaamd Hercules.
Hiermee meent Dworkin Hart' s probleem van terugwerkende regelgeving
te hebben opgelost: op grond van reeds bestaande beginselen heeft zelfs in het
moeilijkste geval de winnaar in een procedure steeds van meet af aan het
recht gehad om de procedure te winnen en heeft de verliezer
rechtsverplichtingen overtreden die niet ex post facto zijn bedacht maar van
meet af aan hebben bestaan.
.

.

(iu) Anabse van de Dworkiniaanse leer
De leer van Dworkin, die velen heeft gernspireerd, is in hevige mate en
nogal
eenzijdig op de rechter gericht. Voor de justiciabele kan de Dworkiniaanse
rechtstheorie het gat tussen ex ante en ex post totstandgekomen recht niet echt

dichten. Zoals Hart in zijn weerwoord aan Dworkin aangeeft, mogen er dan
morele beginselen en rechtsbeginselen zijn die de openingen tussen
rechtsregels opvullen, maar die situatie verhindert niet dat een rechterlijke
beslissing

often involves

a

choice between moral values,

and not merely

the

application of some single outstanding moral principle; for it is folly to
believe that where the reasoning of the law is in doubt, morality must
always have

a

clear answer to offer.

138

Een rechtstheorie die zich, als het moeilijk wordt, geheel verlaat op
rechtsbeginselen kan niet en het idealisme en de terugwerkende kracht terug
a. w, p. 93. Niet om realistisch te zijn, maar om dit theorensch uitgangspunt vol
dan zijn rights thesis een noodzakelijke constructie.
1,7
1,»

126

te kunnen

houden, is

Taking Rights Seriously, a. w., p. 105 e. v., de:. , Law's Ernpire, a. w., p. 239 e. v.
Hart, The Concept of Law, a. w., p. ZOO.

Hoofdstuk III

Idealisme en de liberale rechtsidee

op de kaart zetten. De nadruk op rechtsbeginselen, treffend omschreven als
,139
'
denkkaders, orientatiepunten bij het uitzetten van de te volgen koers
( voor de rechter! ) is het standaardvoorbeeld van een rechtsvinding gebaseerd
'

op ex ante gebrekkig geoperationaliseerde' rechtsnormen en het enkel ex post
verlenen van bepaaldheid aan rechtsnormen, zoals door Hart & Sacks
beschreven. Een dergelijke rechtstheorie moge een redelijke poging zijn om de
autonomie van het recht te herstellen, in die zin dat de rechter de oplossing
niet uit zijn subjectieve duim hoeft te zuigen, omdat de oplossing tenslotte al

in het recht te vinden was. Maar dit herstel komt tot stand door een fixatie op
het rechtsvindingsprobleem, een eenzijdige gerichtheid op het perspectief van
de rechter, in het geval van Dworkin in het extreme doorgevoerd met de
introductie van de figuur van Hercules. Met dit 'judicocentrisme' lijkt de
correspondentie- these geheel van de baan, want wat superrechter Hercules
kan, is voor een eenvoudige justiciabele niet zomaar te doen en dus resulteert
140
rechtszekerheid in genen dele.
141
Als eerder aangegeven , werd Dworkin sterk gernspireerd door de
tentative draft van Hart & Sacks. Veel van hetgeen Dworkin tot de basis van
zijn leer maakt 142 is reeds daarin terug te vinden. 143 Een cruciale passage uit
Hart & Sacks' werk heeft Dworkin in zijn beroemde Model of Rules evenwel
weggelaten. In die passage stellen Hart & Sacks in feite aan de orde dat in het
ongeschreven recht, waar van inchoate rules, vage normen en rechtsbeginselen en van ahweging van dit alles vrijwel voortdurencl sprake is, van de
'
correspondentie- these niet veel terecht komt. Rechtsbeginselen obviously
involve a vastly larger postponenment of decision, 144 dan rechtsregels en
scoren daarom als gedragsnorm nog slechter.
gives the addressee only the additional help of a reason for
. . . As independent guides to private persons,
without the help of implementing rules and standards, the utility of
principles...is obviously minimal. When they are addressed to people
without special training or responsibility, they commonly tell too little about
what to do either to be effective in getting it done or to make a penalty seem fair

A principle

what he is to try to do.

119

/User· Vranken, a. w., nr. 135.
Vgl. Hayek, Rules and Order, a. w., 9 117 ('I toI fill in obvious gaps by resort to unwritten
principles would seem to make the certainty of the law rather less than greater') .
140

14I

Hierv66r, § 1
Neergelegd in The Model of Rules en Hwd Cases, beide opgenomen in Taking Rights Seriously.
Hart & Sacks, The Legal Process, a. w., p. 139.143 (rules, principles, policies), p 15,
147- 152 (de idee van 'consistency' en 'fit'), vgl. voor de 'rights thesis', p. 450- 456 en 'one right
142

answer', p. 150- 151.
144
Hart & Sacks, The Legal Process, a. w., p. 142.
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Meanwhile, the potential defendant can only guess how the
foT not doing it.
145
discharge
likely
these duties.
to
Court iS
( Mijn cursivering. )

Dat de toepassingen en afwegingen van rechtsbeginselen intrinsieke ex
post- oordelen zijn, lijkt Dworkin over het hoofd te zien.
Maar dit
van
rechtsvinding aan de hand van rechtsbeginselen is
judicocentrische aspect
een nogal groot probleem voor de idee van recht- als. gedragsnorm, om niet te

zeggen dat het de totale mislukking van het idealisme beschrijft. Rechtsbeginselen

zijn

typische

beoordelingsnormen,

geen

gedragsnormen.

146

Rechtsbeginselen hebben ' een relatieve zwaarte', moeten ex post facto tegen
'
elkaar worden afgewogen, direct herleidbare oplossingen leveren zij niet
,147
op
. Als zij een enkele keer richtinggevend voor gedrag zijn, zijn zij hooguit
als norm on- afi Zij missen voldoende operationalisering.
In dit licht bezien, is er weinig reden om met Dworkin te dwepen. Hij
lost het probleem van de terugwerkende kracht van rechtsnormen-{le

aanleiding van zijn aanval op H. L. A. Hart-volstrekt niet op. 148 Het falen
van het recht- als- gedragsnorm kan niet worden tegemoetgekomen door erop
te wijzen dat rechtsbeginselen zo'n belangrijke rol spelen bij de beoordeling
van gedrag achteraf. Dat gaat volstrekt langs het probleem heen.
Weliswaar vult Dworkin Hart terecht aan, in clie zin dat ook
rechtsbeginselen deel uitmaken van het juridisch materiaal waarover de
rechter kan beschikken. Maar het doel van deze aanvulling was toch om te
voorkomen dat, de theorie van Hart volgend, de onaanvaardbare conclusie
zou moeten zijn dat rechters zich aan regelgeving met terugwerkende kracht
overgeven. Maar als het probleem van de terugwerkende kracht met
Dworkin' s theorie niet wordt opgelost, wat is dan nog de zin om, de
'
noodzaak van policy' hevig ontkennend, de autonomie van het recht en de
strikte, rechterlijke gebondenheid aan het recht te beargumenterenl
Als hierv66r beschreven was de belofte van de autonomie van het recht
dat deze de garantie vormt dat rechterlijke beslissingen voorspelbaar zijn; als
149
zodanig was het een cruciaal element van het idealisme , want de autonomie
149
The Legal Process, a. w., p. 142- 143. In vergelijkbare zin R. Zimmermann, Rechtsirrtum lind
richterliche Rechtsfortbildung, ZEuP 1999, p. 722.
146
are used and useftil as guides to the exercise
The Legal Process, a. w. , p. 143 (' principles

of a trained and responsible discretion') .
147
Asser- Vranken, a. w., nr. 135.
'
I48
Dat hij in plaats daarvan het probleem van retroactieve gedragsnormen gericht op people
without special training' te lijf gaat door te verwijzen naar de kunde van de imaginaire superrechter
Hercules is dan op het onzinnige af. Zie voor een scherpe analyse en harde kritiek op Dworkin's
opvatting van rerroactiviteit K. J. Kress, Legal Reasoning and Coherence Theories: Dworkin's Righrs
Thesis, Retroactivity, and the Linear Order of Decisions, 72 Cal. L. Rev. 369 ( 1984) , p. 371,
373-377.
149
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Zie hiervddr, § 2(b)
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staat voor de mogelijkheid dat rechterlijke beslissingen onafhanketijk blijven
van de persoonlijke voorkeuren van rechters. Het heeft dan weinig zin om de
autonomie van het recht te herstellen op een wijze die niet tevens de
voorspelbaarheid van het recht aannemelijker maakt. 150 Een aldus gecon'
strueerde autonomie' van het recht is onvoldoende als theorie die zou
moeten verklaren hoe rechtspraak voorspelbaar is. Dat immers altijd, zelfs in
moeilijke gevallen, het ongeschreven recht in de vorm van beginselen aan de
toepassing ervan vooraf zou gaan, rechtvaardigt allerminst de conclusie dat
het recht als gedragsnorm met realistisch gehoorzaamheiclspotentieel kan
fungeren. Dat het er al was, betekent immers nog niet dat het daarom ook
151

kenbaar was.
Bij kenbaarheid en voorspelbaarheid gaat het om de
kenbaarheid voor de justiciabele, niet in de eerste plaats om kenbaarheid van
het ongeschreven recht voor de rechter.

(iv) De terugwerkende kracht volgens Dworkin
Een tweede element van Dworkin' s redenering heeft een misleidend karakter.
'
Dworkin hanteert namelijk een zeer ongebruikelijk begrip van terugwerkende
kracht' dat weliswaar logisch gezien correcter is, maar functioneel en
teleologisch elke zin mist. Hij gaat ervan uit dat men alleen van terugwerkend
recht kan spreken, indien sprake is van nieuw recht. Alleen rechtsschepping
kan volgens Dworkin terugwerkend zijn, rechtstoepassing per definitie niet.
Het toepassen van recht dat al de hele tijd bestond en reeds sinds zijn
totstandkoming geldt, heeft alleen toekomstig effect, zoals de normale gang
van zaken het wil. Past nu de rechter in moeilijke gevallen een volstrekt
nieuwe rechtsregel toe, die hij zelf geconstrueerd heeft uit at bestaande

rechtsbeginselen, dan zou geen sprake zijn van nieuw recht; weI naar zijn vorm
( regel in plaats van beginsel), maar niet naar zijn inhoud: de verplichting die
de ene partij had moeten naleven en het recht dat de andere partij had om de
procedure te winnen zijn dus niet nieuw. Als reeds bestaand recht wordt het
in diens visie slechts prospectief toegepast.
Zo redenerend, is Dworkin' s begrip van terugwerkende kracht gewoon
een goocheltruc en het is zelfs een beetje een flauwe true. Op het eerste
gezicht kan Dworkin' s redenering dat alleen nieuw recht retroactief kan zijn
en toepassing van al bestaand recht dat niet is, zeker gebillijkt worden.
'so
Vgl.
K. Roosevelt, A Little Theory is a Dangerous Thing: The Myth of Adjudicative
Retroactivity, 31 Conn. L. Rev. 1075 ( 1999) , p. 1105 ( '1 I l t i s unfair to parties to judge them by
law about which they had no way of knowing. Dworkin's argument that an overruting decision is
simply the best reading of pre- existing law may solve the metaphysical problem, but it is cold comfort
for parties who relied on clear precedent')
151
En ' the law of which a man has no knowledge is the same to him as if ir did not exist', zie J. C.
Gray, The Nature and Sources of the Law, New York 1909, p. 100.
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Dworkin varieert op het thema van de declaratoire theorie. Volgens de
gangbare declaratoire theorie werkt rechtspraak noodzakelijkerwijs terug,
152
orndat rechters geen recht scheppen.
Dworkin' s versie van de declaratoire
theorie is dat rechspraak juist niet terugwerkt, omdat het gesproken recht

bestond, dus niet nieuw was en slechts van prospectieve aard. Beide
versies lopen vast op de verkeerde veronderstelling dat als rechters iets niet
reeds

mogen, zij het ook niet kunnen. Dit is onjuist, want uit een norm kan men
geen feit afteiden. Ook wie rechterlijke rechtsschepping op normatieve
gronden veroordeelt, moet op zijn minst toegeven dat hieruit nog niet volgt
dat rechters nook tot rechtsschepping zouden kunnen overgaan.
Bovendien hangt het er maar vanaf wat men onder terugwerkende kracht
verstaat. Men kan terugwerkende kracht definieren als men wil. Dworkin
verstaat eronder dat het recht van t,Toeger achteraf gewijzigd wordt; als het dan zo
zou zijn dat uit ' niet mogen' ook het ' niet kunnen' volgt, dan zou Dworkin
want, zo bezien, kAn rechtspraak niet
logisch gezien gelijk hebben,
terugwerken, als de rechter het recht niet kdn wijzigen.
In overeenstemming met de ratio van het verbod van terugwerking, ligt
het meer voor de hand de terugwerkende kracht op te vatten als een nieuwe,
onverwachte concrete toepassing of als de toepassing van een nieuwe Tegel op
eerdere gevallen, in welke laatste twee opvattingen ook Dworkin' s

beginselrechtspraak in moeilijke gevallen terugwerkend is.
Of men kan de terugwerking opvatten als ander recht toepassen op
vroegere feiten dan het recht dat destijds op die feiten van toepassing werd
geacht. Dat kan weI, zelfs met toepassing van Dworkin' s uitgangspunten.
Vrijwel unaniem gaan literatuur en rechtspraak overigens van deze laatste

omschrijving uit, zoals in Hoofdstuk IX, §3(b) wordt aangegeven. Ook de
buitenlandse literatuur en rechtspraak waarin terugwerkende kracht expliciet
aan de orde is, maken geen gebruik van Dworkin's trucendoos om te
ontkennen dat van terugwerkende kracht sprake is. Dat lijkt terecht, want
flauwigheden leidt alleen maar tot verwarring en
dit
soort
schijnrechtvaardiging. Elke zinvolle discussie over de temporele werking van
wetten of rechtspraak moet zich afspelen in termen van de ratio en de functie van het
verbod van terugwerkende kracht, te weten het verbieden van geheim Rcht vanwege
de onmogelijkheid om het te kennen en dienovereenkomstig te handelen.
Boven :lien lost Dworkin' s herdefiniering
van het sleutelbegrip
'
kracht'
het
terugwerkende
op zichzelf nog niet
probleem op dat een
'
justicabele gepakt' wordt op een fout die hij tevoren zonder over dezelfde
capaciteiten als Dworkin' s Hercules te beschikken, onmogelijk kon kennen.
De kern van de zaak blijft toch de kenbaarheid. Als gezegd brengt het loutere

liz
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feit dat de rechter in staat is een bestaand rechtsbeginsel aan

te wijzen nog

allerminst de kenbaarheid van de nieuwe regel met zich mede, laat staan de
kenbaarheid van de toepassing van het beginsel, laat staan van de concrete
uitkomst, na afweging van beginselen.
Ten slotte zou hantering van Dworkin' s begrip van terugwerkende kracht
consequent redenerend leiden tot de absurde conclusie dat ook een wet die
ingrijpt in een rechtstoestand die jaren vdor inwerkingtreding van de wet tot
stand kwam, niet terugwerkend mag worden genoemd, mits toentertijd al
zekere beginselen waren aan te wijzen die, zoals thans afgewogen, tot dezelfde
regel als de wettelijke zouden leiden. Die conclusie ligt weinig voor de hand
en wijkt af van hetgeen algemeen onder terugwerkende kracht wordt
153
verstaan.
Om bovenstaande redenen lijkt het mij beter gewoon toe te geven dat er
een probleem van temgwerkende kracht ligt in plaats van het handig weg te
masseren.

(v) Volgt overgangsrecht uit 'a Tight to win' of 'a right to win' uit het overgangsrecht,
Een volgend bezwaar is dat Dworkin zijn redenering met de conclusie begint
om er vervolgens de premissen bij te zoeken. Volgens Dworkin zou de rechter
'
slechts een tevoren bestaand right to Win' vindiceren en derhalve geen
nieuwe verplichtingen met terugwerkende kracht creeren. De temporele
werking ( en in dit geval blijf ik deze terugwerkende kracht noemen) van een
nieuwe uitspraak vloeit in deze visie voort uit het feit dat de ene partij toch al
steeds een recht om te winnen heeft gehad.
De Amerikaanse rechtspraak dwingt Dworkin echter om binnen zijn
theorie ook voor die gevallen een verklaring te vinden, waarin slechts een
temporele werking vanaf de datum van de uitspraak beperking van de
terugwerkende kracht) werd aangenomen. Dworkin' s verklaring is: dan had
'
154
die partij tevoren blijkbaar geen right to win'.
Deze constructie wringt nogal, want het begint er sterk op te lijken dat de
temporele werking van nieuwe rechtspraak niet afhangt van een tevoren
bestaand en te vindiceren recht, zoals Dworkin beweert, maar dat het
'
bestaan hebben' van een recht om te winnen afhangt van de aangenomen
'
temporele werking. Dworkin' s right to win' is niet het uitgangspunt van het
rechterlijk oordeel, maar de conclusie ervan, bereikt op overgangsrechtelijke
gronden. Of een partd het Techt heeft de procedure te winnen, zal mede ajhangen
155 c
uan de temporele werking van de Tegel waarop deze zich beroept
A right to win'
C

"' Zie voorts Hoofdstuk IX, § 2 (c) (i)-(ii)
154
155

Taking Rights Seriously, a. w. p. 100.
Zie Hoofds[uk II, §6(c)
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de overgangsrechtelijke keuze, maar de overgangsrechtelijke keuze
156
bepaalt mede wie het recht hee# te winnen.

bepaalt niet

(vi) Dworkin op de Kazernestraat,

Is dit nou allemaal louter theorie, Mijns inziens niet, getuige een arrest van
1993. 157 Het arrest vormt een glasheldere illustratie van Dworkiniaanse
theorie. De zaak ligt op het terrein van het sociale verzekeringsrecht en ligt
dicht aan tegen de ongelijke beloning- problematiek van de arresten Mathilda,
158
Het betreft een cassatie tegen een uitspraak van de
Antersijn en Cijntje.
159
Centrale Raad van Beroep , die een algemeen verbindend voorschrift van
1976, niet zijnde een wet in formele zin, in strijd had geoordeeld met art. 1
Gw, dat eerst in 1983 in werking was getreden. Het cassatiemiddel betoogt
dat de beslissing van de Bedrijfsvereniging beoordeeld had moeten worden
naar het destijds geldende recht (' gelet op de toenmalige stand van het recht
en de destijds geldende rechtsopvattingen').
De Hoge Raad casseert niet,
oordelend dat de regel van art. 1 Gw weliswaar eerst vanaf 17 februari 1983
geldt ( en het oude recht blijkbaar volgens art. 140 Gw geeerbiedigd wordt),
'
maar dat het gelijkheidsbeginsel reeds geruime tijd voordien behoorde tot de

ongeschreven beginselen van het Nederlands recht' ( rov. 4.4) -we horen in
feite Dworkin aan Hart tegenwerpen dat deze hard case niet onder de Tegel van
art.
1 Gw valt, maar moet worden opgelost volgens een reeds bestaand
rechtsbeginsel. In Dworkiniaanse termen: op basis van het gelijkheidsbeginsel
had Mevrouw S. dus al in 1982 ' a right to win' en de rechter vindiceert
slechts dat recht.
In werkelijkheid liggen de zaken natuurlijk niet zo. Het zojuist geuite
vermoeden, dat de Dworkiniaanse leer er niet aan ontkomt om het vermeend
'
tevoren bestaande recht om te winnen' afhankelijk te stellen van het
overgangsrecht, wordt in elk geval bewaarheid wanneer wij het arrest in
onderling verband bezien met de arresten Mathilda, Antersijn en Cijntjei die
'
art. 26 IVBPR betroffen en dus precies hetzelfde reeds geruime tijd' geldende

l56
Dit lijkt mij in het licht van de Ow gesneden koek. Of een schuldenaar, die zijn verbintenis niet
terstond is nagekomen en die in 1997 voor de rechter staat in verband met een vordering tot
vergoeding van wettelijke rente, een recht heeft om re winnen (getijk moet krijgen), hangt er niet
alleen van af of hij met voldoening in verzuim is Cart. 6:119 lid 1 j" 83 aanhef en onder b BW;
antwoord: ja), maar ook van de vraag of aan die regel onmiddellijke werking toekomt (art. 182 Ow,
antwoord: nee) . Zie HR 24 oktober 1997, NJ 1998, 490 ( Bedrij fsvereniging/ Wienk).

l'i HR 1 december 1993, NJ 1996, 230 m. nt. MS, RSV 1994, 127 m. nt. FWMK.
158
Zie Hoofdstuk I, § 3.
CRvB 21 december 1990, AB 1991, 225 m. nt. de L.

159
160
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Mevrouw Mathilda, of zij het ' recht om te winnen' nu
al had of niet, kreeg het uanwege de terugwerkende kracht. Mevrouw Ant:ersijn,
of zij het recht al had of niet, k·reeg het op grond van 's Hofs de regel van
overgangsrecht en Mevrouw Cijntle, of ze het at had of niet, kreeg het op grond
van diezelf(le regel nier, en zo heeft ook Mevrouw S. haar recht om te winnen
aan de terugwerkende kracht van ' s Hogen Raads oordeel te danken. Het heeft
dan weinig zin te doen voorkomen alsof de rechter slechts bezig is met het
vindiceren van tevoren bestaande rechten: het recht om te winnen staat eerst
vast als men wint. Het is mede afhankelijk van overgangsrecht en dat is het in
het kader van de temporele werking van rechtspraak evengoed als in het kader
van het wettelijke overgangsrecht zoals de Overgangswet.
Wat te denken van Dworkin' s true met het begrip ' terugwerkende
kracht' 7 De Hoge Raad zwijgt in het onderhavige arrest over de
terugwerkende kracht. Toch kunnen wij ervan uitgaan dat hij er niet voor
kiest om & la Dworkin het terugwerkende karakter van zijn arrest te
162
ontkennen.
In Antersijn ( rov. 3.6) komt hij er immers expliciet voor uit
dat het Mathilda- arrest zonder de overgangsregeling van het Hof terugwerkende
'
kracht zou hebben ( ook al bestond het gelijkheidsbeginsel reeds geruime
163
tijd' ).
Ik moge ten slotte wijzen op het arrest Kamerman/ATo Lease164 dat de
onderhavige problematiek illustreert en mijns inziens boekdelen spreekt. Het
ging hier om een geval van gebondenheid aan een door een ander geplaatste,
165
valse handtekening, een geval dat niet in de wet geregeld is
en dus als hard
gelijkheidsbeginsel.

161

case heeft te gelden.

De Hoge Raad redeneert wederom Dworkiniaans; geen gebondenheid aan
de verklaring van een ander, maar:

Uit het beginsel dat
BW,

ten grondslag ligt aan art. 3:35, 3:36 en 3:61 lid 2
in samenhang met art. 6:147, vioeit evenwel voort-en vloeide

Of wijken ' de ongeschreven beginselen van het Nederlands recht' in di[ opzicht af van die van
het An[illiaanse en Europese recht.'
162
Vgl. HR 1 februari 1928, NJ 1928, 605 (' terugwerkende krachi is eenvoudigweg de toepassing
van een nieuwe regeling op rechtsverhoudingen, on[staan v66r inwerkingtreding) .
161
Volgens annotator Keunen, noot onder HR 1 december 1993, RSV 1994, 127 onder 1 en 3 is
het arrest zelfs dubbel retroactief: niet alleen is het oordeel o. g. v. het gelijkheidsbeginsel
161

terugwerkend, ook dAt de Hoge Raad de mogelijkheid van toetsing van lagere regelgeving aan
algemene beginselen heeft, is eerst later uitgemaakt (HR 16 mei 1986, NJ 1987, 251 m. nt. MS

(Landbouwvliegers), zie ook HR 14 april 1989, NJ 1989, 469 m. nt. MS (Harmonisatiewet·
arrest) ) . Ook die beslissingen hebben dus terugwerkende kracht. Evenzo Scheltema in zijn NJ- noot
onder het arrest.
164
l6S

HR 7 februari 1992, NJ 1992, 809.
Zie ook Snijders in zijn noot onder het arrest, sub 2 (g)
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ook voor het v66r 1 januari 1992 geldende recht voort-dat clit onder
bijzondere omstandigheden anders kan zijn. Enz. ( rov. 3.3) .

Wat gebeurt hier We hadden een hard case, want de wettelijke regeling
voorzag niet in een direct toepasbare oplossing. We hebben nu een nieuwe
regel. Maar de Hoge Raad heeft natuurlijk geen nieuw recht gecreeerd, o nee.
De juiste juridische oplossing lag al besloten in en is gebaseerd op een al
bestaand rechtsbeginsel. Dit beginsel vIoeit uit de wet voort, maar bestond in
het v66r 1992 geldend recht ook at. De Hoge Raad heeft dit reeds bestaande
'
beginsel slechts' geconcretiseerd, geoperationaliseerd.
Of men dit nu
terugwerkende kracht wil noemen of niet, een en ander gold v66r 1992 (in
casu 1987) ook al. Na verwijzing moet het Hof aan de hand van de feiten
onderzoeken of de ene dan wel de andere partij ook naar oud recht eigenlijk al
'
steeds een right to Win' heeft gehad.
Precies hier zou Dworkin ophouden. Niet echter de Hoge Raad. In
tegenstelling tot Dworkin, realiseert de Hoge Raad zich w61 dat het afeiden
van een nieuwe regel uit een bestaand rechtsbeginsel een Herculische taak is,
die aan justiciabelen niet zonder meer kan worden overgelaten. De Hoge
Raad is kennelijk van mening dat hij een nieuwe regel verkondigt, die in
zoverre onverwacht komt dat partijen er redelijkerwijs niet op hebben kunnen
inspelen. De Hoge Raad meent immers dat partijen gelegenheid moet worden
geboden hun stellingen aan te passen; en het bieden van gelegenheid aan
partijen om hun stellingen aan te passen in de procedure na verwijzing komt
166

eerst in beeld, ingeval de nieuwe regel onvoorspelbaar was.
De Hoge Raad
overweegt expliciet dat hiertoe in casu aanleiding bestaat, waarmee hij toch

beduidend minder judicocentrisch is dan Dworkin.
Desalniettemin wringt ook de theorie van de Hoge Raad, want het blijft
gissen waarom de Hoge Raad de regel weI voldoencle nieuw en onverwacht
vindt voor het aanpassen van de stellingen, maar niet voor 6cht overgangsrecht ter beperking van de terugwerking jegens feiten van vijf jaar
tevoren. Dan wordt toch met zoveel woorden toegegeven dat 66n der partijen
met terugwerkende kracht wordt opgeknoopt aan een nieuwe rechtsregel die
hij vij f jaar tevoren redelijkerwijs niet kon kennen? 167

(b) Een hernieuwde poging tot onderbouwing van de correspondentie-these: de
paradox van het ongeschreven recht
In Dworkin' s leer is de correspondentie- these geheel vervangen door haar
tegendeel: judicocentrisme. De leer verschaft een normatief model van de
166

167
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Zie ook Hoofdstuk XI, § 3 (e) .
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wijze waarop de rechter tot zijn oordeel behoort te komen. Tevens tracht
Dworkin de Rule of law, de gebondenheid van de rechter aan het
(ongeschreven) recht, te onderbouwen. Maar de Rule of law, de gebonden-

heid aan het recht en de autonomie van het recht worden instandgehouden
ten koste van de idee van recht- als- gedragsnorm met een realistisch
gedragsbernvloedend potentieel. Aangezien dddrin nu juist de ratio van de
Rule of law ligt 168 hangt de Rule of law zonder de idee van recht- alsgedragsnorm in het luchtledige te bengelen. Met judicocentrisme heeft het
idealisme zichzelf ondergraven.
Om aan judicocentrisme te ontsnappen moet recht voor de justiciabele
evenzo kenbaar zijn als voor de rechter, d. i. de correspondentie- these. Wil
men de correspondentie- these handhaven, dan resten twee keuzemogelijkheden.
De eerste, onder gelijktijclige handhaving van de correspondentie- these,
leidt tot een beeld van de justiciabele die over dezelfde Herculische vermogens
beschikt als Dworkin' s superrechter. Zonder verder betoog, neem ik aan dat
169
niemand dit reeel acht.
De andere opvatting, die thans wordt besproken, is die van Nieuwenhuis:
het ongeschreven recht is voorspelbaar en het oordeel van de justiciabele ex
ante kan over het algemeen corresponderen met het rechterlijk oordeet ex
post, want het ongeschreven recht bestaat uit regels die, hoewel zij doorgaans
niet zijn gepubliceerd, niettemin horen tot het 'publieke domein'; zij zijn
toegankelijk voor eenieder die over een redelijk inzicht beschikt.

Het ongeschreven recht bestaat en het kan worden gekend, niet alleen
door de rechter, maar ook door de overige leden van de samenleving.
. . . Het betreft
plichten die daarom ook zonder voorafgaande publicatie
kunnen worden opgelegd omdat iedereen op zijn vingers kan natellen dat
ze bestaan. . . . Het ongeschreven recht moet berekend zijn op mensen
met een normaal moreel postuur. 170

168

§ 3 (b)

169 Vgl. BAG, Urt. v. 20. 11. 1990, NZA 1991, 477 ('Ob das Vertrauen in die MaBgeblichkeit
dieser Rechisprechung schon durch das Urteil des 6. Senats vom 12.8.1982 erschuttert wurde,
erscheint zweifelhaft. . . . Vor allem aber konnte von den Betriebsparteien nicht verlang[ werden, die
Auswirkungen dieses Urteils zu erkennen') .
170
Nieuwenhuis, Confrontatie en compromis, a. w. p. 12- 14. Een en ander nagevolgd door

Bauw, Buiten- contractuele aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging, a. w. , p. 105. Deze
opvatting moet wel onjuist zijn. Was zij dat niet, dan was er bijvoorbeeld ook geen enkel bezwaar
'
regen de zogenaamde common law crimes' oftewel ongeschreven stmfbepalingen. Als immers het
ongeschreven recht uit een oogpunt van kenbaarheid zo probleemloos was, dan had het strafrecht

toch geen legaliteitsbeginsel nodig1
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Het ongeschreven recht zou dus volgens Nieuwenhuis voor normale
mensen heel gemakkelijk moeten zijn. Wat wordt hiermee gezegdi Veel meer
dan Nieuwenhuis bedoeld kan hebben te zeggen.

Misschien is nog te verkroppen dat Nieuwenhuis hiermee in feite een
belediging aan de justicabele toevoegt. Er ligt immers in besloten dat elke
justiciabele die ooit door een rechter is veroordeeld tot schadevergoeding uit
onrechtmatige daad wegens het overtreden van een ongeschreven zorgvuldigheidsnorm en toegeeft van deze ongeschreven norm onkundig te zijn geweest,
ten minste op enig moment niet over een normaal moreel postuur' beschikte.
Wat ik echter minder gepast en ook niet reeel vindt is het impliciete
oordeel dat hieruit spreekt ten aanzien van de Nederlandse rechters. Het
absurde van de stelling dat eenieder met een normaal moreel postuur de
verplichtingen van het ongeschreven recht ' op zijn vinger kan natellen',
wordt duidelijk als wij ons richten op de toch niet zo sporadische gevallen
waarin Hof en Hoge Raad van mening verschilden of waarin de Hoge Raad is
omgegaan. Nieuwenhuis moet de correspondentie- these in elk geval in
zoverre onderschrijven dat wat de justiciabele kan, de rechter a fortion moet
kunnen. Het is immers niet waarschijnlijk dat de justiciabele over mflr
rechtsvindingscapaciteiten beschikt dan de rechter. Die zienswijze moet dan
betekenen dat wanneer de Hoge Raad ten aanzien van een kwestie van
ongeschreven recht een arrest van het Hof casseert of zijn eigen rechtspraak
wijzigt, 6fwel het eerdere 6fwel het latere arrest van een onjuist inzicht in het
ongeschreven recht getuigt; en aangezien eenieder met een normaal moreel
postuur het ongeschreven recht op zijn vingers had kunnen natellen, is
hiermee met zoveel woorden gezegd dat ten minste 66n der rechtscolleges niet
171
over een normaal moreel postuur zou beschikken.
Aangezien dit in alle redelijkheid niet juist geacht kan worden en
aangezien ook de Herculische justiciabele niet bestaat, lijkt het erop dat de
correspondentie- these moet worden opgegeven en daarmee de hoop op
4

voorspelbaarheid.
Maar ddn houden wij alleen nog judicocentrisme over. Wit men de
correspondentie- these handhaven-en dat moet de idealist wel willen-dan
moet ofwel de status van de justiciabele drastisch omhoog ofwel die van de
rechter drastisch omlaag. Dit is h6t dilemma van het idealisme. Om het te
ontwijken veronderstelt de idee van recht- als- gedragsnorm tegelijkertijd twee
'
onverenigbare concepties van het ongeschreven recht: het moeilijke'
ongeschreven recht, afgestemd op de Herculische justiciabele en het
'
eenvoudige', kenbaar voor iedereen met een normaal moreel postuur. De
onmogelijk schijnende combinatie van die twee beelden zou ik willen
" ' Zie voor een alternatieve interpretatie van Nieuwenhuis' kenschets van her ongeschreven recht
Hoofstuk VI, § 8.
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aanduiden als de paradox van het ongeschreven recht. Omdat de keuze niet
gemaakt kan worden-zowel het beeld van de Herculische justiciabele als dat
van de Nederlandse rechter zonder een normaal moreel postuur zijn volkomen
fictief-leven wij voort met deze paradox.
(c) Wat fundamenteel is,

is

kenbaar of: wat kenbaar moet ziln, heet fundamenteel

Er is n6g een aanpak, die subtieler en minder uitgesproken is, doch niettemin
naar de correspondentie- these neigt. Die aanpak is meer een veronderstelling
dan een betoog.
De veronderstelling is: wat fundamenteel is, is in elk geval voor iedereen
kenbaar. Voortbouwend op het comfortabele perspectief dat deze veronderstelling biedt, ontstaat de neiging om al wat ongeschreven recht moet heten,
maar gauw als fundamenteel aan te duiden: dan heeft men van het probleem
der kenbaarheid optisch geen last. Zo zijn rechtshandelingen nietig, indien zij
door inhoud of strekking in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde
( art. 3:40 BW) .
Het is communis opinio dat deze begrippen naar
recht
ongeschreven
verwijzen.
Indien het gaat om rechtshandelingen die door hun inhoud in strijd
komen met het ongeschreven recht, staat een beroep op onbekendheid met
het ongeschreven recht ( rechtsdwaling) niet open. De ratio hiervoor is dat
anders het dwingende ongeschreven recht buiten toepassing zou blijven. Dat
de onverschoonbaarheid dezer rechtsdwaling redelijk en gerechtvaardigd is te
achten, wordt reeds gesuggereerd door de in dit kader gehanteerde
omschrijving van de goede zeden en de openbare orde:

Goede zeden en openbare orde verwijzen naar de in onze maatschappelijke
constellatie als fundamenteel ervaren normen van ongeschreven recht. 172
En wat fundamenteel is, is in elk geval voor iedereen kenbaar, hoort
althans voor een ieder kenbaar te zijn. . .
Ook dit is een manier voor de idealist om de correspondentie- these mooi
te kunnen blijven onderschrijven. Van het gebrek aan kenbaarheid van het
ongeschreven recht heeft hij in dit geval weinig last, want de rechtsdwaling is
in elk geval niet verschoonbaar. Deze komt voor risico van de justiciabele, zo
hem al niet verweten kan worden van fundamentele normen niet op de hoogte
te zijn.

Wat is het bezwaar tegen een aanpak, die zich voor de kenbaarheid van
het ongeschreven recht verlaat op het vermeend fundamentele karakter
m

Hijma, De ongeoorloofde oorzaak, WPNR 6030
Vermogensrecht (Van Kooten), Art. 40, aant. 7.2.
jaC·

( 1991)

,

p.

883.

Zie

ook
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ervan7 Een zodanige aanpak is gewoon irreeel en daarom niet zo sterk. Deze
construeert slechts in theorie de ogenschijnlijke mogelijkheid van cor'
respondentie. Het etiket fundamenteel' is niet op elke aflevering van de
RvdW, de Praktijkgids of de NJkort te plakken. Dat het ongeschreven recht

fundamenteel is, dat elke justiciabele er weet van moet hebben, is
met alle moeite van de wereld voor het gros van het in de rechtspraak
gehanteerde ongeschreven recht niet te verdedigen. Wij hebben slechts te
maken met een neiging om met fundamenteel aan te duiden al datgene wat
men hoe dan ook aan de justiciabele wil opleggen, zonder zich te bekommeren
om de kenbaarheid van de norm.
Voor sommige onderdelen van het ongeschreven recht kan men deze
173
'
zich op funclaneiging misschien nog billijken. Zo beroept Bouckaert
mentele ethisch- juridische rechten en plichten', die samenhangen met de
natuur van de mens. Deze zouden gekend kunnen worden door elke burger,
'
die in het bezit is van zijn normale geestelijke vermogens'. 174 De vergelijking
'
normale moreel postuur' van
van Bouckaert' s opvatting met het
steeds z6

Nieuwenhuis, dringt zich op, maar deze associatie is onterecht, want de
'
vertaalslag van het fundamentele natuurrecht' naar het ongeschreven recht is
volgens Bouckaert niet te maken. Hij wijst op de vaagheid, de grijsheid en de
betwistbaarheid van vermeend natuurrechtelijke principes en concludeert dat
een beroep op het natuurrecht ten betoge van de kenbaarheid van het
175
ongeschreven recht van weinig praktisch belang is.
Deze conclusie acht ik terecht. Het ongeschreven recht zonder meer op
het natuurrecht te herleiden, is vergezocht, nog afgezien daarvan dat over de
inhoud van het vermeende natuurrecht geen eenstemmigheid bestaat. Voor
de goede zeden geldt zulks evenzeer.
Wat dus te denken van de neiging om het hele ongeschreven recht als
fundamenteel te zien Z Een dergelijke kenschets is pertinent onjuist, of het
moet een zodanig ruim begrip van fundamentaliteit betreffen, dat weer niet in
redelijkheid is vol te houden dat de ongeschreven normen vanwege dat
fundamentele karakter voor eenieder kenbaar zijn. Bovenclien moet gezegd
worden, dat ook deze aanpak niet erg aardig zou zijn voor de rechterlijke
macht. In geval van jurisprudentiewijziging of verschil van mening tussen
rechterlijke colleges wordt rechters nu weer verweten iets fundamenteels in
171 B. Bouckaert, Verdwaald in de jungle van de wet. Biedi rechtsdwaling een ui[komst' , TPR
1993, p. 1374- 1375.
Bouckaert, Verdwaald in de jungle van de wet, a. w., p. 1375. Hiermee sluit Bouckaert aan
bij een bekende rechtsfilosofische discussie omtrent de handhaving van bepaalde mensenrechten van
vermeend natuurrechtelijke statuur. Ik zal daar verder niet op ingaan. In het algemeen dunkt mij dat
de betekenis van de mensenrechten in de Westerse rechtssystemen eerder is te herleiden op het feit
dat zij breed gedragen worden en in wet[en en verdragen zijn gepositiveerd.
175
Bouckaeri, Verdwaald in de jungle van het recht, r. a. p.
174
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onze maatschappelijke constellatie niet te hebben begrepen. Ook zo'n verwijt

lijkt mij nogal opgeklopt.
Aldus is een hele verzameling ficties geopperd: dat de goede zeden, de
openbare orde en het ongeschreven recht in het algemeen fundamenteel of
voor eenieder met een normaal moreel postuur kenbaar zijn, dat ieder geacht
wordt de wet te kennen, dat rechtspraak niet echt terugwerkt, dat er altijd
one right ansiver is en dat het objectieve recht en subjectieve rechten tevoren
al bestonden. Al deze ficties zijn slechts lapmiddelen. Wie het idealisme serieus
neemt, kan niet even vrolijk de terugwerkende kracht van ongeschreven Techt tot
hoofdregel van bet Techterlijk overgangsrecht verheffen. 176

Het is op zichzelf vanuit rechtsstatelijk oogpunt niet alarmerend dat in
bepaalde gevallen 66n of enkele van Fuller' s desiderata niet onverkort
177
Maar de uitbanning van de terugwerkende kracht is niet
prioriteit krijgen.
het enige desideratum dat op het spel staat. In § 6 is geanalyseerd hoe de acht
desiderata tot 66n kernidee, impossibilium nulla obligatio est, zijn te herleiden
en zodoende de idee van recht- als- gedragsnorm vertolken. Dientengevolge is
de situatie emstig, wanneer de terugwerkende kracht in vrijwel de gehele
rechtspraak standaard is ( desideratum (3) ), wanneer de moeilijkheid ( of
onmogelijkheid) om rechtersrecht tevoren met enige precisie te kennen
'
normaal' is ( desideratum ( 2)), wanneer ook in de rechtspraak het gebruik
van open normen en vage termen een wijd verbreid verschijnsel is
( desideratum ( 4) ), wanneer differentiatie, op de feitenconstellatie toegespitste concrete rechtsnormen en motiveringen aan de hand van de
'
omstandigheden van het geval' bepaald niet ongebruikelijk zijn ( desideratum
( 1)), wanneer een bepaalde incongruentie tussen algemene regel en concrete

invulling een gewoon verschijnsel is ( desideratum ( 8) ) en wanneer ook
tegenstrijdigheid niet altijd vermeden kan worden ( desideratum ( 5) ) . Dan
kan het idealisme nog wel een theorie met normatieve kracht zijn, maar
beschrijft deze een wezenlijk onderdeel van het recht, te weten de
rechtspraak, niet meer op geloofwaardige wijze.
Nu kan men vanuit het idealisme wel beweren dat een praktijk die strijdt
'
met vrijwel alle desiderata van Fuller niet meer als recht' kan worden
aangemerkt en die stelling met de meest boude kwalificaties larderen, maar
realistischer is dan te bezien of wellicht de theorie van het idealisme z6lf
176

Zie voor wat betreft Dworkin K. Kress, Why No Judge Should Be A Dworkinian Coherentist,
77 Tex. L. Rev. 1375 (1999), p 1387 ('Retroactive application of law is a serious flaw for a
theorist such as Dworkin, who criricized the retroactivity resulting from the exercise of judicial
discre[ion in legal positivism as unjustified. In a theory itself built upon preexisting rights, as
Dworkin' s is, retroactive application of law is especially grave. ' ) .
177
De regelgever heeft in Fuller's visie niet zozeer een resultaats-, maar een inspanningsverbintenis
(' morality of aspiration'). Zie The Morality of Law, a. w. , p. 41- 43.
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problematisch is. 178 Dit is de aanpak van de visies die hierna onder de noemer
'
realisme' worden besproken. Deze hangen de schone pretenties van de
idealistische rechtsidee aan de wilgen. Zij erkennen dat de praktijk van het
recht niet meer aan het ideaal voldoet, maar zij stellen, niet dat de
rechtspraak dan ' geen recht' is, maar dat het idealisme gewoon niet klopt.

178 Vgl. het gestelde in Hoofdstuk II, § 5.
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1. Inleiding

De miserabele Koning Rex zou veel gelukkiger zijn geweest, wanneer hij niet
in Fuller' s schriftuur, maar in de Nederlandse rechtsvindingsliteratuur had
gefigureerd, waarin ' het realisme' is gaan overheersen. Velen hebben erop
gewezen dat de rechtspraktijk volstrekt anders is dan het idealisme doet
voorkomen. De kritiek van het realisme richt zich op vrijwel alle aspecten van
de idealistische theorie. De leefwereld van de realist is het vrijwel volmaakte
spiegelbeeld van die van de idealist.
De verschillende realistische visies zijn minder homogeen dan hun
tegenpool, maar zij hebben wel sterk het karakter van een Familiengleichnis.
'
'
Er zijn realisten die kunnen worden betiteld als kritisch' of radiciaal' en er
'
zijn realisten die ( zo langzamerhand) behoorlijk mainstream' zijn. Waar het
mij om gaat, zijn de gemeenschappelijke elementen op basis waarvan
verschillende denkers onder 66n noemer-het realisme-kunnen worden
gebracht. Er zullen er natuurlijk altijd zijn, die zich door de categorisering en
daaraan inherente simplificatie tekortgedaan voelen. Ongetwijfeld doet mijn
samenvatting inderdaad geen recht aan al hun verfijningen, hun nuances en
hun individualiteit; maar dat doet er voor de kern van de zaak niet toe. Waar
het om gaat, is dat ' radicalen' als Van Schellen en de Critical legal studies'
scholars en mainstream' hermeneutici als bijvoorbeeld Vranken in essentie
dezelfde opvattingen zijn toegedaan. Tot het realisme reken ik daarom zulke
ogenschijnlijk verschillende rechtsvindingsleren als de hermeneutiek en de
topiek, het Amerikaanse rechtsrealisme en de Critical legal studies. De
hermeneutiek en de topiek worden ook weI met ' probleemdenken' aangeduid,
een kwalificatie die overigens ook op veel rechtsrealistische en CLS- literatuur

van toepassing is.
Elke civilist volgt op enig moment op enigerlei wilze realistische inzichten, maar
de genoemde stromingen worden meer in het bijzonder met bepaalde schrijvers
geassocieerd. Bij het realisme moet men dan in de eerste plaats denken aan
hen die in de traditie staan van het Amerikaanse rechtsrealisme, zoals Karl
Llewellyn; John Chipman Grayz en Jerome Frank3, alsmede de ' Critical

i

K. N. Llewellyn, Some Realism about Realism-Responding to Dean Pound, 44 Harv. L. Rev.
1222 ( 1931), dez., A Realistic Jurisprudence-The Next Step, 30 Colum. L. Rev. 431 ( 1930),
dez. , The Bramble Bush, C)n Our Law and its Stitdy, New York/ Londen/ Rome 1996 ( orig. 1930) ,
dez. , The Common Law Tradition, Deciding Appeals, Buffalo/ Boston 1996 ( orig. 1960) .
J. C. Gray, The Nature and Sources of the Law, New York 1909.
J. Frank, Courts on Trial: Myth and Reality in American justice, Princeton 1949.
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Legal Scholars', zoals Duncan Kennedy4 en Roberto Unger. 5 Te onzent kan,
zoals hierna nader wordt geadstrueerd, Van Schellen6 gevoeglijk bij de
rechtsrealisten worden ingedeeld. 7 Leijten8 en Nieuwenhuis zitten meer in de
hoek van de topiek, terwijl Paul Scholteng, Schoordijkto en Vrankenll tot de
typische ' hermeneutici' gerekend kunnen worden. Voor het moment is van
ondergeschikt belang wat precies de verschillen zijn tussen deze op zich
onderscheiden stromingen; het gaat mij thans enkel om de overeenkomsten,
die in dit geval groter zijn dan de verschillen.
Realisten gaan over het algemeen uit van de constitutieve theorie. 12 Zij
zijn vooral geinteresseerd in de wijze en de gronden waarop de rechter tot Zijn
„ 13
'
oordeel komt ( de zogenaamde heuristiek ) , wijzen erop dat beleid en
ideologie de specifieke uitkomsten van geschillen beter kunnen verklaren dan
'
vroom formalisme' 14 en hekelen het wekken en instandhouden van de schijn
van het tegendeel. 15 Zij geloven niet dat stnkt juridisch redeneren aan de hand

van louter juridisch materiaal (rechtsregels, rechtsbeginselen en dergelijke)
volstaat en de voorspelbaarheicl van recht tot gevolg kan hebben en hebben
van oudsher getracht een andere bijdrage te leveren aan de voorspelbaarheid

4
Du. Kennedy, A Critique of Adjudication (fin de sitcle), Cambridge/ Londen 1997, dez.,
Form and Substance in Private Law Adjudication, 89 Harv. L. Rev. 1689 ( 1976)
'
R. M. Unger, The Critical Legal Studies Movement, Cambridge/ Londen 1986.
J. van Schellen, Wai leert de Hoge Raadi Denkpatronen bij de Hoge Raad in de tachtiger
jaren, inaugurele rede RUL, Deventer 1983, dez., Wat wil de Hoge Raad, , in: M. S. Bijleveld
e. a. (red. ), Recht vooruit, Deventer 1988, p. 139 e. v.
'
Zie nader §§ 2 e. v.
8 j, C. M. Leijten, Rechtspraak en topiek, in: W. van Gerven en J. C. M. Leijten, Theorie en
praktijk van de rechtsvinding, Zwolle/ Antwerpen 1981.
Asser- Scholten, Algemeen deel, Zwolle 1974, o. m. p. 8,46.48, 76, 121, 133- 134.
10
H. C. F. Schoordijk, Oordelen en vooroordelen, rede KHT, Deventer 1972, p. 9 e. v.
"
Zie hierna.
12
Llewellyn, Some Realism about Realism, a. w., p. 1236, Frank, Courts on Trial, a. w., p.
262- 265, Gray, The Nature and Sources of the Law, a. w., p. 93-101, Van Schellen, Wat leert de
Hoge Raadi, a. w., p. 22, 32 voetnoot 75, Kennedy, A Critique of Adjudication, a. w., p. 18,
28.
11
Llewellyn. Some Realism about Realism, a. w., p. 1242- 1243, J- Dewey, Logical Me[hod and
Law, 10 Cornell L. Q. 17 ( 1924) , p. 23, Van Schellen, Wat leert de Hoge Raad i , a. w., p. 31
voetnoot 64. Meer hierover in Hoofdstuk V, §§ 2 ( a) - ( b).

14 Van Schellen, Wat leert de Hoge Raadl, a. w.,
p. 6.7, 11.13, 21, dez. , Wat wil de Hoge
Raadi, a. w., p. 161. Zie ook Unger, The Critical Legal Studies Movement, a. w., p. 1 e. v.,
Llewellyn,

A Realistic Jurisprudence,

a. w., p.

438· 444, dez., Some Realism about Realism,

a. w., p. 1238-1239, 1242·1243, 1252 en B. M. Telders, Rechtspraak en logica, in: Verzamelde
Geschriften I, Den Haag 1947, p. 166- 167.
15 Liewellyn, The Common Law Tradition, a. w., p.
38, 215- 216, dez. , Some Realism about
Realism, a. w., p. 1239, 1253, Kennedy, A Critique of Adjudication, a. w., p. 2-4,20- 25,56,
180- 212, 293, Van Schellen, Wat leert de Hoge Raadi, a. w., p. 5 (' Dat alles resulteert erin, dat
wij in een tijdperk waarin de openheid van de daken wordt geschreeuwd, geconfron[eerd worden met
geheimzinnigheid en beslotenheid waar het om de rechtsvinding gaar')
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van de rechtspraak door de vinger te leggen op hetgeen in hun ogen werkelijk
richtingbepalend is en behoort te zijn: beleid en ideologie. 16
Voor het onderhavige onderwerp is vooral van belang, dat de kritiek zich
meer in het bijzonder richt op het deductief redeneren, op de autonomie van
het recht, op de principiele afwijzing van de terugwerkende kracht en ten
slotte op de idee van recht- als- gedragsnorm zelf. Daarvoor stellen realisten in
de plaats: regressief en hermeneutisch redeneren ( § 2), de afhankelijkheid
van recht en rechtspraak van beleid en ideologie ( § 3), de intrinsieke incongruentie tussen de algemene norm ex ante en de ' concrete rechtsnorm' ex post
en de daaraan inherente terugwerkende kracht ( § 4) en de nadruk op het
juridische materiaal als beoordelingsnormen ( § 5) . Op deze punten vormen het
17
idealisme en het realisme elkaars volstrekte tegenpolen.
Hierna worden de realistische inzichten nader onder de loep genomen en
wordt bezien welke consequenties het realisme heeft voor de terugwerkende
kracht van rechtspraak. Als in het vorige hoofdstuk, wordt ook hier naar
zowel rechtsfilosofische als positiefrechtelijk georienteerde, privaatrechtelijke
bronnen verwezen.
2. Regressief redeneren

Het eerste kritiekpunt van het realisme op het idealisme is het bekendst en
betreft het deductief redeneren. De rechter redeneert volgens de realisten
helemaal niet vanuit de rechtsregel naar de uitkomst van het geschil; de
oordeelsvorming van de rechter gaat vooraf aan de rechtsregel, die eerst later
bij de bereikte oplossing wordt gezocht. ' De regels, die de rechter gebruikt,
i6
Zie vooral Kennedy, A Critique of Adjudication, a. w., p. 60 (de betekenis van regels en de
uitkomst van rechtspraak zijn wel degelijk voorspelbaar, maar dat zijn zij vanwege de
voorspelbaarheid van de achterliggende ideologie), alsmede Van Schellen, Wat leert de Hoge
Raad.', a. w., p. 4 ( ' Pas de laatste jaren heb ik het aangedurfd de client zonder omwegen te zeggen
of zijn zaak goed of slecht stond, al hield ik wei altijd een slag om de arm. Want ook na 120 civiele
cassatie- procedures zag ik geen kans een keiharde prognose te geven.... Waarom is die prognose zo
moeilijki . . . IVIooral is van belang, dat het gedrag van de Hoge Raad zdlf moeilijk te voorspelien
is') en p. 21 (' Ik hoop hiermee mijn bijdrage te hebben geleverd rot het blootleggen van de
beleidslijnen die bij de HR opgeld doen, en hoop daarmee de voorspelbaarheid van de cassatierechtspraak te hebben bevorderd'). Zie voorts O. W. Holmes, The Path of the Law, 10 Harv.
L. Rev. 457 ( 1897) , p. 465 e. v., Llewellyn, Some Realism about Realism, a. w., p. 1254- 1255,
dez., The Bramble Bush, a. w., p. 3, 15, 103 en Unger, The Critical Legal Studies Movement,
a. w., p. 2- 3, alsmede hierna, § 7.
17
Dat de twee inderdaad volmaakte tegenpolen zijn is een conclusie, die-ondanks een zekere
evidentie-kennelijk nog niet meteen voor het oprapen ligt Wijdverbreid is het gebruik om zich
tegen de tweedeling ie verzetten, wellichi in de hoop moeilijke keuzes en vervelende consequenties
uit de weg te gaan door een bee[je van dir met een beetje van dat te combineren, zonder al ie veel
blijk van trouw aan de eigen uitgangspunten-en fenomeen dat zo hardnekkig is en mijns inziens

zozeer een

belemmering voor vooruitgang, dat ik er ten afzonderlijk hoofdstuk aan wijd. Zie

Hoofdstuk V.
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zijn hulpmiddelen, zij zijn niet beslissend. , 18 De kritiek richt zich met andere
woorden vooral op het syllogisme als oermodel van de rechterlijke deductieve
redenering en daarmee op de rechtsidee die daarin haar neerslag vindt. 19 Het
is de kritiek van het Amerikaanse rechtsrealismelo, die hier te lande

bijvoorbeeld weerklank vindt bij Crombagil, De Groot- Van Leeuwen22, Van
'
Schellen23 en Vranken24. Zij allen wijzen op regressief redeneneren' of
'
resultaat- denken': eerst bedenkt de rechter de oplossing, pas dan de
argumenten, eerst bereikt hij de conclusie, dan zoekt hij er de redenering ( de
motivering) bij. 25 Volgens het Amerikaanse rechtsrealisme hebben ( of
nemen) rechters daarom zoveel vrijheid dat het recht ( in de zin van het
beschikbare juridische materiaal zoals rechtsregels en rechtsbeginselen waaraan
de rechter gebonden is) uit zichzelf in genen dele tot een specifieke uitkomst
leidt, laat staan kan nopen. 26 Men vergelijke Vranken:
18

Asser- Scholten, a. w., p. 8. Vgl. Llewellyn, The Bramble Bush, a. w. , p. 180 ('rules guide,

but they do not control decision') .

"

Hoofdstuk III, § 3 (a)

20

Reeds Holmes, The Path of the Law, a. w., p. 465, F. Cohen, Transcendental Nonsense and
the Functional Approach, 35 Colum. L. Rev. 809 ( 1935) , p. 844, Llewellyn, The Bramble Bush,
a. W., P. 33-35, 67, dez., The Common Law Tradition, a. w., p. 38, 73-74, 215.216, dez.,
Some Realism about Realism, a. w., p 1238-1239, 1252, Dewey, Logical Method and Law,
a. w., p. 21- 24, 26. Zie ook Kennedy, A Critique of Adjudication, a. w., p. 97- 106.
2t
H. F. M. Crombag en P. J. van Koppen, Rechtvaardigheid, Kwes[ie van inhoud of vormi , in:
P· J. van Koppen en H. F. M. Crombag, De menselijke factor. Psychologie voor juristen, Arnhem

1991, p. 245 e. v.
L. E. de Groot- van Leeuwen, De rechterlijke macht in Nederland, Arnhem 1991, p 178.

11

184.
21

Van Schellen, Wat leert de Hoge Raad, a. w. , p. 7,11- 12,21.
Asser- Vranken, Algemeen deel, Zwolle 1995, nr. 247: 'Meestal stelt hij 6fwel de gekozen
oplossing in de beslissing voorop en voorziet deze vervolgens van argumenten 6fwel redeneert hij van
meet af aan naar de in raadkamer of achter het bureau gekozen oplossing toe'. ( Ik zie overigens het
verschil tussen de twee genoemde alternatieven niet)
24 Zie ook Asser- Scholten, a. w.,46,
p 48, 133 en vooral p. 76, Telders, Rechtspraak en
logica, a. w. , p. 161- 167. Voorts J. H. Nieuwenhuis, Legitimatie en heuristiek van het rechterlijk
oordeel, RMTh 1976, p. 498, J Spier, Overheidsaansprakelijkheid in een stroomversnelling,
24

KwNBW 1987, p. 101 ('de meer en meer veldwinnende benadering van her toewerken naar een

bepgald resultaar en het daar onderschuiven van een zo goed mogelijke redenering') . Voor het
Engelse recht R. Cross en J. W. Harris, Precedent in English Law, Oxford 1991, p. 51 e. v. met
verdere verwijzingen.
26
Llewellyn, Some Realism about Realism, a. w., p. 1239, 1252, Holmes, The Path of the
Law, a. w., p. 465. Wij hebben het dan nog niet eens over de onbepaaldheid van de feiten, waarop

de zaak moet worden afgedaan.

De

onvolkomenheden van de feitengaring en de rechterlijke

manoeuvreerruimte worden uitgebreid besproken in Asser- Vranken, a. w., nrs. 13- 46. Vranken
noemt een aantal oorzaken en factoren waardoor he[ feitensubs[mat vaak lactineus of onjuist is en de
rechter vaak slechts een fractie weet van wat zich tussen partijen heeft afgespeeld. Zie ook recentelijk
W. H. D. Asser, Da mihi facta-zorg voor feiten in het civiele proces, NJV- jaarrede, NJB 1999, p.
1252-1253 en reeds 1 Leijten, Sluip- en dwaalwegen naar gerechtigheid, TPR 1989, p. 449.450,
Veegens/ Korthals Altes/Groen, Cassatie in burgerlijke zaken, Zwolle 1989, nr. 92, p. 175. Het
wijkt allemaal naitwelijk af van hetgeen de zg. 'fact- sceptic' Frank reeds in 1949 schreef, zie (Jolirts
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rechters subjectiviteit naar enkele afgelegen
achterkamers van de rechtspraak te verbannen. Subjectiviteit is er altijd.
27
. . . Ik beschouw dit als een
gegeven in het rechtsvindingsdebat.
s

Met dergelijke beweringen wordt het idealisme serieus aangevallen. Waar
vrijheid is, daar is geen gebondenheid; waar subjectiviteit is, is geen Rule of
law. ' Regressief redeneren' is de pervertering van de idee van het recht, want
het zou betekenen dat de rechter zich weinig aan het ook voor hem
verplichtend karakter van het recht ( zijn gebondenheid aan het recht, de
Rule of law- idee) gelegen laat liggen: de rechtsregels beperken ( binden) de
rechter niet, maar geven hem vrijheid om ze haast naar believen voor de

uitkomst in te schakelen. Als dit juist is, zou het betekenen dat het
inroepen van rechtsregels geen uiting is van pieteit jegens het recht, maar28
cru gezegd-gewoon window dressing. Rechtszekerheid is dan een illusie.
Het realisme specificeert ook, niet alleen dat de deductieve redenering
'
niet werkt, maar ook waarom deze niet kan werken: al zou de rechter vanuit
het recht' redeneren via de feiten naar de conclusie, dan kan hij nog steeds
met behulp van het juridische materiaal naar verschillende uitkonisten
'
29
toewerken en daar de feiten op selecteren'.
Vrijwel altijd komen verschillende rechtsregels in aanmerking, elk eventueel met verschillende
uitkomsten. De redenering kan bovendien vanuit diepergelegen overwegingen
gestuurd worden, te weten vanuit rechtsbeginselen, maar rechtsbeginselen zijn
per definitie ' open', waardoor verdere afweging nodig is. Men kan volgens de
realisten met juridische argumenten vrijwel altijd zowel voor de ene als voor de
andere uitkomst een redelijke, degelijke, zelfs min of meer ' overtuigende'
motivering geven30 (' for every rule there is a counter- rule' binnen het recht,
gewenste

on Trial, a. w., p. 14·36 en i. h. b. p. 15 ('No matter how certain [he legal rules may be the
decisions remain at the mercy of the court' s fact- finding') . Zie ook Llewellyn, The Bramble Bush,

a. W., P. 22, 29, 68.
27

Asser- Vranken, a. w. , nr. 114. Zie ook nrs. 112· 115 en 217- 222.
Dewey, Logical Method and the Law, a. w., p. 26 (' formal syllogizing is to pretend a certainty
and regularity which cannot exist in fact'), alsmede het commentaar van J. Habermas, Between
Facts and Norms, Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy, Cambridge 1997, p.
201 ( aanvaarding van het realisme betekent een ' flat revocation of any guarantee of legal certainty') .
29
Vgl. Asser- Vranken, a. w. , i. h. b. nrs. 106- 111 (zij het dat de rechter normen en feiten ' niet
volledig' naar believen kan boetseren, nr. 115), Asser, Da mihi facra, a. w., p. 1252. Het gebeurt
al bij de gekleurde interpretatie van de feitelijke stellingen van partijen, zie Burgerlijke
28

Rechtsvordering (Asser) , Boek I, art. 48, aant. 3, p. 77. Zie ook J. A. Pontier, Rechtsvinding,

ijmegen 1998, p. 26- 29.

Zie o. m. H. J. Snijders, Hoge Raad, goede raad, Enige beschouwingen bij de literatuur rond
het 150- jarige jubileum van de Hoge Raad, NJB 1988, p. 1619 ('Juridisch technisch gezien kan
thans bijna alles, maar het gaat er om wat wenselijk is') , Asser· Scholten, a. w., p. 134 Chet recht
( maar niet het geweten! ) biedi verschillende mogelijkheden) en Schoordijk's premissen 'dat men in
beginsel uit de wet kan halen, datgene waarvan men wil dat he[ er uit komt' en 'een beslissing is
nimmer door de wet geboden, een waardeoordeel kan nooit zonder meer aan de norm ontleend
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for every principle there is a counterprinciple' en ' for every theory there is a
counter- theory') . Het recht, het juridische materiaal, leidt daarom vrijwel
nooit met bepaaldheid naar een klaar antwoord, laat staan naar een
noodzakelijk of ' het juiste' antwoord. 31 ' Subjectiviteit is er altijd', stelt
'
Vranken, en Recht is een discursieve grootheid, dit wil zeggen het altijd
32
voorlopige resultaat van een proces van meningsvorming en overtuiging'.
3. De teloorgang van de autonomie van het recht

Algemene rechtsregels ( Fuller' s eerste desideratum) aan de hand waarvan de
rechter strikt juridisch zou redeneren naar de uitkomst, hebben volgens het
rechtsrealisme betrekkelijk weinig betekenis. Het recht bepaalt niet de
uitkomst van een geschil ( in elk geval slechts ten dele) Bepalend is iets heel
anders dan het juridische materiaal: het rechtsbewustzijn, het rechtsgevoel (of
gevoel voor rechtvaardigheid), psychologische factoren, economische feiten,
de sociaal- economische achtergrondstructuur, de heersende moraal, de
publieke opinie, bewuste of onbewuste rechtvaardigheidsnoties van de
'
rechters. 33 Men kan ook zeggen dat rechters vanuit ideologie' naar de
'
34
uitkomst toe redeneren of dat uiteindelijk het individuele geweten' van de
rechter beslissend is. 35 Het geweten is op te vatten als de bewuste of
onbewuste rechtsvaardigheidsnoties van de rechter op grond waarvan hij tot
een oplossing komt die hij billijk acht. Geweten en ideologie slaan in dit kader
op hetzelfde en drukken hetzelfde uit; wie het verschijnsel evenwel positief
waardeert en het positief wil uitdrukken, spreekt van geweten, wie het
negatief waardeert en kritiek wil uitoefenen, zal spreken van ideologie. Het
doet er weinig toe wat voor naam men eraan geeft, behalve om redenen van
.

worden', zie H. C. F. Schoordijk, Hoe vat( te) de Burgerlijke kamer van de Hoge Raad zijn
rechisvormende taak opp , in: J. van Soest ( red. ) , De Hoge Raad der Nederlanden 1838- 1988, Een
portret, Zwolle 1988, p. 38 resp. 10. Zie ook Unger, The Critical Legal Studies Movement, a. w.,
p. 8, 10, alsmede Llewellyn, The Bramble Bush, a. w., p. 72.82 en de:., The Common Law

Tradition, a. w., p. 11- 12, 24- 25.
Llewellyn, The Common Law Tradition, a. w., p. 24- 25,349- 350, F. Cohen, The Ethical
Basis of Legal Criticism, 41 Yale L. J. 201 (1931), p. 216 ('Every decision is a choice between
different rules which logically fit all past decisions bur logically dicta[e conflicting results in the instant
31

case').

Asser- Vranken, a. w., nrs. 114 resp. 105.
Vg|. 0. W. Holmes, The Common Law, New York 1991 ( orig. 1881) (' The felt necessities of
the times, the prevalent moral and political theories, intuitions of public policy, avowed or
unconscious, even the prejudices which judges share with their fellow- men, have a good deal more
to do [han the syllogism in determining the rules by which men should be governed'), alsmede
32

11

Unger, The Critical Legal Studies Movement, a. w., p. 2- 3, Liewellyn, A Realistic Jurisprudence,

a. w., p. 445 e. v.
34 Kennedy, A Critique of Adjudication, a. w., i. h. b. p. 1.4, 14, 32- 34, 111, 133- 179.
Asser- Scholten, a. w., p. 68, 130, 134. Zie ook Pitlo- Gerver, Het systeem van het
Nederlands privaatrecht, Amhem 1995, p. 41.
35
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public relations. Te spreken van rechtvaardigheidsnoties' klinkt beter dan
'
'
'
ideologie' en redelijkheid en billijkheid' beter dan rechtvaardigheidsnoties',
'
'
inturtie' beter dan rechtsgevoel', ' de heersende rechtsovertuigingen' beter
'
'
dan ' publieke opinie', Vorverstandnis' beter dan vooroordelen'. Men kan
'
ze alle samenvatten onder de meer gebruikelijke termen rechtspolitiek' of
36
'
'beleid,
Kortom: de uitkomst van de juridische' redenering aan de hand

van 'juridische' argumenten is afhankelijk van beleid. Het is een van de
centrale stellingen van het Amerikaanse rechtsrealisme van de jaren ' 30,
zoals voortgezet door de Critical legal studies- beweging.
Openhartige analyses als die van het Amerikaanse rechtsrealisme en van
de CLS- beweging vindt men ook in Nederland. 37 Het bekendst, en naar mijn
idee zo langzamerhand ook wel algemeen aanvaard, is Van Schellen' s trilogie
over hetgeen de Hoge Raad wil, doet en leert. 38 Van Schellen beschrijft vele
situaties waarin de Hoge Raad twee kanten op kon gaan of eigenlijk strikt
genomen, de logica, de wet, vaste rechtspraak of het systeem volgend, de
andere kant op ' hoorde' te gaan. Van Schellen constateert bij de Hoge Raad
een min of meer consistent nagevolgd beleid van slachtofferbescherming, in
het bijzonder een bescherming van voetgangers en kinderen en in het
36

Zie ( in het algemeen) J. M.

van Dunn6, Een kamikaze- actie op de Rotte, WPNR 5976

( 1990) , p. 628 voetnoot 44 ( in de rechtspraak kan men niet om beleidsvragen
Oordelen en vooroordelen, a. w., p. 32 e. v., K. Raes, Rechistheorie als

heen), Schoordijk,
ideologiekritiek, in:

0. W. M. Kamstra, F. B. M. Kunneman en C. W. Maris ( red. ), Nederlandse rechtswetenschap,
Tussen distantie en betrokkenheid: paradigma's in de twintigste eeuw, Zwolle 1988, p. 287 en (op
specifieke punten) E. Bauw, Relativiteit ten gronde, Het relativiteitsvereiste bij verhaal van kosten
van bodemsanering, Zwolle 1992, p. 19 (de 6:162-belang-formule wordt gebruikt voor
rechtspolitieke doeleinden) en hierna, Hoofdstuk V, § 4 (c) ( m. b. t. het onderscheid tussen recht
en feit in het kader van art. 99 RO) . Over beleid ( rechtspolitiek, ideologie) uitgebreider J. Bell,
Policy Arguments in Judicial Decisions, Oxford 1985, i. h. b. p. 3- 8, 22- 36.
37
Zie de voortreffelijke bijdragen van G. E. van Maanen, De Zutphense waterjuffrouw en de
ontrouwe bediende van Lindenbaum, Nijmegen 1995, dez. , De mythe rond het arrest LindenbaumCohen (3 1 januari 1919) , R&1< 1983, p. 5 5 e. v., K. Langelaar, 'I n beginsel moer ieder de door
hem zelf geleden schade dragen' (Asser- Hartkamp III), Waarom eigenlijk1, NJB 1997, p. 1581,
alsmede Brunner, Aansprakelijkheid naar draagkracht, inaugurele rede RUG, Deventer 1973, p. 14
e. v. en de opmerking bij C. E. Smith, Feit en rechisnorm, Een methodologisch onderzoek naar de

betekenis van de feiten voor de rechtsvinding en legitimatie van het rechtsoordeel, diss. RUL,
Maastricht 1998, p. 113. Maar zij zijn schaars. In de continentale traditie wordt he[ rech[, in elk
geval de basisvakken, op systematische wijze uitgelegd door de docent waardoor de indruk wordi
gewekt dat relatief veel van het recht systematisch en eenduidig is. Dit beeld wordt zo sterk ingeprent
dat de student het later meestal nooit meer kwijt zal raken. De Amerikaanse student is zich door de
veelvoud van jurisdicties, door het zoeken naar en benadrukken van de verscheidenheid aan cases en
door de Socratische onderwijsmethode veel meer bewust van conflicterende visies en de
onbepaaldheid van het recht. De Engelse traditie ligt daar tussenin. Vgl. K. Raes, Bruce Ackerman:
Neutraliteit in een principe- geleide rechtsstaat, in: B. van Klink, P. van Seters en W. Witteveen
( red. ), Gedeelde normen, Gemeenschapsdenken en het recht, Zwolle 1993, p. 228.
38
j. van Schellen, War doet de Hoge Raadi Kanttekeningen bij de koers van de modeme
cassatierechtspraak, Jonge- Balie- rede 1979, Deventer 1980, p. 14· 27, dez., Wat leert de Hoge

Raad1 , a. w., dez., Wai wil de Hoge RaadL a. w., p. 139.162.
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algemeen van diegenen die vanuit een positie van ongelijkheid aan het kortste
eind hadden getrokken. 39 Van Schellen verwoordt het als volgt:

Mijn conclusie is, dat de jurisprudentie van de Hoge Raad hier gekenmerkt
wordt door een informeel en niet- dogmatisch karakter, en dat moeilijke
posities voortdurend door de Hoge Raad worden opgevangen. Zijn er
jeugdigen in het spel, dan is de bescherming nog sterker. Zijn er ongelijke
verhoudingen, dan grijpt de Hoge Raad ook daar in waar de materie bij
gelijkheid van verhoudingen ( bijv. tussen ondernemingen onderling)

feitelijk wordt geacht. Aldus blijkt, dat de leidende principes die het gedrag
van de Hoge Raad bepalen qua structuur gelilk zijn zowel bij de onrechtmatige
40
daad als in het familierecht, als ook in het contractenrecht.

Ik denk dat Van Schellen met zijn analyses de Hoge Raad en het
Nederlandse rechtsleven een dienst heeft bewezen, want na aanvankelijke
verontwaardiging over deze openhartigheid en de ( te verwachten)
ontkenningen41 is het beleid van slachtofferbescherming, alsmede enige
andere beleidsdoelen als spreiding, deformalisering of het streven naar
individuele rechtvaardigheid weliswaar niet zonder kritiek gebleven, maar
toch vrij algemeen geaccepteerd geworden. Zeker de slachtofferbescherming
mag men thans wel tot de gemeenplaatsen van het aansprakelijkheidsrecht
rekenen en wel zozeer dat men zich kan afvragen waarom er zo geheimzinnig
over gedaan moest worden.
Dit is niet de plaats om de uitgebreide voorbeelden en diepgaande analyses
van het materiele recht te herhalen, die door de rechtsrealisten en in hun
kie[zog de CLS- beweging zijn verschaft ter staving van hun stellingen
betreffende de keuzevrijheid van de rechter en het rechtspolitieke karakter
van rechtspraak. 42 Aangezien de continentate jurist waarschijnlijk toch wat
39

Zie vooral Wat kert de Hoge Raad, , a. w., p. 6-7,9,11-15,18, dez., Wat doet de Hoge
Raadi, a. w., 9 16- 17, 22 e. v. en dez., Wai wil de Hoge Raadi, a. w., p. 145- 161.
< Wat leer[ de Hoge Raad1, a. w., p. 21. Zie ook Wat wil de Hoge Raadi , a. w., p. 142, 161.
41
Zie o. m. de kritiek op Van Schellen van H. Drion, Interview, in: J. F. Bruinsma en N. J. H.
Huls, De civiele kamer van de Hoge Raad, NJB 1984, p. 569, 577 en J. B. M. Vranken,
Wonderen aan het Plein (boekbespreking) , WPNR 5724 ( 1985) , p.
26.
Vranken's
evenredigheidsbeginsel (Asser· Vranken, a. w., nrs. 137- 138) ligt echter niet ver van de door Van
Schellen geconstateerde bescherming van de zwakkere partij. Ook overigens strekt dir hoofdsit,k ten
betoge dat Vranken, ondanks zijn kritiek, heel dicht bij Van Schellen staat.
42
Zie voor een aardig voorbeeld betreffende een exoneratie- beding Kennedy, A Critique of
Adjudication, p. 143- 149 ( in feite een beschrijving van de Socratische ondenvijsmethode) . Zie
naast de reeds genoemde schrijvers ( Van Schellen, Van Maanen, Langelaar), M. Horwitz,
The

Transformation of American Law, 1780- 1860, New York/ Londen 1991 (orig. 1977) , a. w. In he[
algemeen over CLS: R. de Bock, Critical Legal Studies: over het recht als lappendeken en het ontbijt
van de rechter, AA 1989, p. 2, J. van Peteghem, 'Critical legal studies': Deconstruc[ie of
romantisch cartesianisme.1, R&R 1987, p. 187, K. Raes, Van juridisch realisme tot kritische
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moeite heeft met dergelijke, wat oncomfortabele en fatalistisch aandoende
stellingen, zij hier niettemin een voorbeeld genoemd, waaruit men de
43
plausibiliteit ervan zou kunnen afleiden.
Ik moge wijzen op de boeiende discussie in het WPNR van een paar jaar
geleden tussen Vranken en Van Dunne. Deze is een mooi voorbeeld van
hetgeen rechtsrealisme en Critical legal studies willen zeggen. Volgens
Vranken' s degelijke analyse van literatuur en rechtspraak kende en kent het
Nederlandse recht de regel dat pas wanneer men bekend is of behoort te zijn
met een gevaar, men de plicht heeft voorzorgsmaatregelen te treffen en dat
dus voor aansprakelijkheid wegens gevaarzetting vereist is dat het gevaar
bekend was of behoorde te zijn. "" Men hoeft niet in den blinde onderzoek te
doen of te waarschuwen, zo stelt hij. 45 Deze leer brengt met zich mee dat de
gedaagde op zijn minst enig verwijt moet kunnen worden gemaakt dat hij in
het licht van de bekende gevaren niet anders gehandeld heeft of dat hij
tekortschoot in zijn onderzoek naar redelijkerwijs kenbare gevaren.
Van Dunnd daarentegen toont aan dat ook de door hem voorgestane
'
gevaarzettings- of risicoleer hecht gefundeerd is in de doctrine' en in de
rechtspraak van deze eeuw, juist ook in het verband van gevaren ten gevolge
van milieu- onvriendelijke en gezondheidschadende stoffen. Vranken zou met
zijn poging tot restoratie van het schuld- denken de ontwikkeling van het
46
recht van deze eeuw slecht verstaan.
Mijns inziens vertegenwoordigt Vranken de meer wensel#ke leer, maar dit
neemt niet weg dat ook Van Dunn6 een buitengewoon scherpe analyse van

rechts[heorie, De Critical Legal Studies Movement in de Verenigde Scaten, NJB 1987, p. 777,
de:. , Onderbepanldheid van het Rech[ en Onderbepaaldheid door het Recht, Kritische Theorie of
Kritische Kritieki, RSR 1987, p. 160, R. de Lange, Roberto Unger: Recht, markt en empoivered
democracy, in: Gedeelde normen, a. w., p. 183 e. v.
43
Voor andere voorbeelden van inherente tegenstrijdigheid van her recht zie bijv. Bitrgerlijke
Rechtsvordering (Asser) , Boek I, art. 48, aant. 3: de ' (nog steeds) dragende beginselen' van
partijautonomie en rechterlijke lijdelijkheid vs. het contradictoire beginsel ( principe van hoor en
wederhoor) en T. Hartlief, Ieder draagt zijn eigen schade, Enige opmerkingen over de fundamenten
van en de oniwikkelingen in het aansprakelijkheidsrecht, inaugurele rede RUL, Deventer 1997,
waarin betoogd wordr dat het onrechtmatige daadsrecht op vier verschillende beginselen (' functies' )

steun[. Aan de tegenstrijdigheid van deze functies besteedt Hartlief weinig aandacht. Toch zal de
rechter moden kiezen door welk beginsel hij zich het meest laat leiden, als het crop aankomt. De
beginselen :elf bieden hem daarbij geen houvast, want zij zijn tegenstrijdig. Vgl Kennedy, A
Critique of Adjudication, a. w., p. 84.
J. B. M. Vranken, Zorgvuldigheidsnorm en aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging uit het
verleden, WPNR 5954 ( 1990), p. 197, zie ook WPNR 5953 ( 1990) , p. 177, WPNR 5955
( 1990) , p. 211 en Naschrift, WPNR 5976 ( 1990), p. 631.
4:
Zorgvuldigheidsnorm en aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging uit het verleden, a. w.,
44

p. 213.

Een kamikaze- actie op de Roite, a. w., p. 628. Eender t. a. v. her taxustukken- arrest ( HR 22
april 1994, NJ 1994, 624 m. nt. CJHB) Langelaar, 'In beginsel moet ieder de door hem zelf geleden

46

schade dragen' , a. w., p. 1587.
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literatuur en rechtspraak vanaf 1909 geeft en men weI degelijk veel van de
gevaarzettingsleer in het beschikbare juridisch materiaal kan terugvinden. Het
is een van de scherpste illustraties van ' for every rule, for every principle, for
every theory, there is a counter- rule, a counter- principle, a countertheory' .
Elk van beide analyses is een voorbeeld van een zoektocht naar de
heersende leer onder juristen en uitgebreide bewijsvoeringen ten aanzien van
het ene dan wel het andere beginsel van onrechtmatige daadsrecht. De
meeste civilisten zullen zeggen: een van de twee heeft uiteindelijk gelijk. Maar
de eenvoudige waarheid is mijns inziens deze: het recht herbergt elementen
van elk, beide opvattingen zijn te herleiden op het geheel van het juridisch
materiaal dat ons ter beschikking staat. Het recht is, zo men wil, innerlijk
tegenstrijdig. Uit het recht is geen eenduidig, consistent antwoord af te
leiden, of anders gezegd ( maar het komt op hetzelfde neer) : het recht is
onbepaald en biedt ruimte voor twee, elk van beide afzonderlijk bezien,
consistente theoriezin en daaruit volgende beginselen. De theorieen en de
beginselen zijn aan elkaar tegenstrijdig, doch niettemin tegelijkertild in het
geldende recht aanwezig. 47 De uiteindelijke keuze tussen posities die het recht
in alle oprechtheid openiaat, is noodzakelijkerwijs subjectief en van rechtspolitieke aard, zonder dat daardoor overigens de keuze voor 66n der posities
per se een verlies aan integriteit van het rechterlijk oordeel met zich mee zou
moeten brengen.
In Nederland is het nog steeds gebruikelijk de politieke aspecten te
onderdrukken, te bagatelliseren of te ontkennen. Te wijzen op onderliggende
beleids- en rechtspolitieke overwegingen is not done. 48 Als jurist een beroep
doen op ( rechts-) politiek is nog erger; het doet in de vrij algemene
Nederlandse perceptie af aan de objectiviteit van het recht. Vandaar dat
Vranken en Van Dunne niet zichzelf maar liever elkander van gebrek aan
objectiviteit, van vertegenwoordiging van een partij- belang, beschuldigen.
( Vranken en Van Dunnd schreven beiden eerder 'legal opinions' voor het
47

Het rechtsrealisme bewijst in feite zichzelf: her recht gaat regelijkertijd uit van in elk geval twee
tegenstrijdige visies, t. w. idealisme en her realisme zelf. Ook het tegendeel, her idealisme, bewijst
zichzelf: als men de onbepaaldheid van het recht afwijst, wijst men het realisme af en daarmee tegelijk
de juistheid van de stelling dat het recht van beide theorieen is doordrongen.
48
Een ongeschreven regel waartegen Van Schellen dus heeft gezondigd. Wij zijn in de
Nederlandse rechtswerenschap nogal geneigd toi depolitiseren. T. Koopmans, De Hoge Raad en
buitenlandse hoogste gerechien, in: De Hoge Raad der Nederlanden, a. w., p. 370 stelt dai
politieke rechtspraak te onzent 'eer uitzondering dan regel is'. Zijn opvatting over wat ' politiek' is, is
dan ook tamelijk eng: hij suggereert dat het moet gaan om kwes[ies waar een minister, kamerlid of
partijvoorzitter wakker van ligt en waarover de dagbladpers niet zwijgt ( t. a p ) . Als dAt het
criterium is, valt er wei veel af. Evenzo: S. Royer, De professionele habitus van de rechter. NJB
1995, p. 1576, die zich beperkt tOt politiek geuoehge kwesties, waarvart er maar weinig in de
rechtspraak zijn. Zie nader Hoofdstuk V, §§ 6 ( a) - ( b).
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vervuilende bedrijf respectievelijk de overheid. ) Zij dreigen daarmee te vervallen in een oud debat over de vraag of het recht wel objectief kan zijn en of
objectieve wetenschap uberhaupt mogelijk is. Het antwoord daarop lijkt mij
zo langzamerhand toch ' neen' te zijn. In elk geval dragen Van Dunnd en
Vranken zllf de opvatting uit dat de rechtspraak onvermijdelijk subjectief en
49
rechtspolitiek is.
Het punt is dat zij beiden gelijk hebben en niet alleen ten aanzien van het
inhoudelijke standpunt, maar ook als zij beiden, elk in hun eigen bewoordingen, wijzen op de onvermijdelijkheid van subjectiviteit en beleidsvragen in
het civiele recht: Van Dunn6' s progressieve, in sterkere mate pro- overheid50,
,52
'
pro- milieu standpunt is net zo politiek51 als het conservatieve , pro53
beclrijfsleven standpunt van Vranken. Niettemin hebben zij er beiden voor
gekozen het via de band van juriclische dogmatiek uit te vechten: wat is het
54
recht en wat is de heersencle leer.
Vanzelfsprekend zijn kwalificaties als ' pro- bedrijfsleven' en ' prooverheid' wat kort door de bocht. In essentie zijn zij echter correct, at zou het
te ver voeren de uitgebreide redengeving, die ter staving nodig is, hier uit te
werken. Ik beweer ook niet dat bijvoorbeeld Vranken in het algemeen ' pro55
Hiermee wil slechts gezegd zijn dat de standpunten van
bedrijfsleven' is.
Van Dunn6 en Vranken in elk geval in de minimale betekenis van het woord
'
politiek' zijn. Dat wil zeggen: beiden zijn zich 100% bewust van de vraag
'
Cui bonol' en zij hebben op zijn minst in het antwoord daarop geen
aanleiding gezien op hun 'juridische' standpunt, op hun subjectieve keuze
tussen regels, beginselen en theorieen over gevaarzetting, terug te komen.
Hun antwoorden corresponderen met hun rechtvaardigheidsnoties,
hun
'

geweten, en dat is hetzelfde als politiek', heb ik al gezegd.
Als vrijwel iedere beslissing, ook die welke zogenaamd naar de woorden
der wet geschiedt, een element van creativiteit bevat, als in de beslissing een
49

Asser- Vranken, a. w., nrs.

112- 115, 217- 222, Van Dunn6, Een kamikaze- actie op de

Rotte, a. w., p. 628 voeinoot 44.
50
Aldus 0. de Savornin Lohman, Van Dunne voor milieuaansprakelijkheid, NJB 1995, p. 597.
Aldus Vranken over Van Dunne, Naschrift, a. w., p. 631 sub 3.
:2
Van Dunnd, Een kamikaze- actie op de Rotte, a. w., p. 622.
53
Van Dunne, Een kamikaze- actie op de Rotte, t. a. p. Vgl. Langelaar, ' In beginsel moet ieder
5I

de door hem zelf geleden schade dragen', a. w., p. 1583 zegt in feite hetzelfde ('Eyssell licht toe dat
de Hoge Raad
bewust een rechtspolitiek had bedreven die voor de in die dagen opkomende
industrie een aangenaam ondernemingsklimaar moes[ scheppen') . Een vergelijkbare analyse werd
gemaakt t. a. v. de ontwikkeling van het Amerikaanse aansprakelijkheidsrecht aanvaarding van her
schuld- beginsel ( negligence) om de in opkomst zijnde industrie Ie ondersteunen) door Horwitz, The
Transformation of American Law, a. w., p. 97- 101.
54
Zo schijnen zij realist als zij over rechtsvinding praten, maar idealist als zij het over het positieve
civiele recht hebben.
5,
Uit zijn pleidooi voor het zg. evenredigheidsbeginsel blijk[ eerder he[ tegendeel, zie Asser.
. . .

C

Vranken, a. w., nrs. 137- 138.
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vrij oordeel (een sprong') zit, dan is de beslissing nooit een deductie uit een
56
gesloten systeem: noch een deductie noch een gesloten systeem. Men kan
het nog algemener, met betrekking tot het gehele privaatrecht, stellen,
hetgeen Scholten57 al in 1931 doet: het recht is in feite een open systeem, er
is een geleidelijke overgang, ( of beter:) er is geen grens te trekken tussen recht
en niet- recht. Op basis van dergelijke argumenten wordt de autonomie van
'
het recht betiteld als transcendental non- sense , 58 en spreekt men van de
'
teloorgang van de autonomie van het recht'. 59
4. De ex post-operationalisering

In deze paragraaf komen wij terug op het hierboven60 aan de orde gestelde
onderscheid tussen de voorspelbaarheid ex ante en het rechterlijk oordeel ex

46

Asser- Scholten, a. w., p. 76. Aan Meijers word[ wel de regengestelde opvarting toegedicht.
'
Toch schreef deze: Daarbij komt dat een bepaald rechtsstelsel ons nimmer in een zo scherp omlijnde
vorm gegeven is, dat alle concrete rechtsoordelen niets anders zijn dan een logische deductie van de
aan ons w voren geopenbaarde abstrac[e rechtsregels. Vaststelling van het oordeel in concreto gaat
hand in hand met het zoeken en vinden van de algemene regei, waarvan di[ oordeel als toepassing
kan worden beschouwd', Algemene begrippen van her burgerlijk recht. Leiden 1948, p. 33. Hier
lijkt Meijers zich een realist (een probleemdenker) te tonen. Niettemin zoii ik hem bij de idealiSten
willen blijven indelen, omdat hij toch meent dat de algemene regels en rechtsbeginselen altijd in de
wer te vinden zijn en hierop re herleiden behoren te zijn. Daarin uit zich zijn geloof in de autonomie
van het recht. Zie nader Hoofdstuk III, § 3.
Asser- Scholten, t. a. p. en p. 99.
:»
as an autonomous system of legal concepts, rules, and arguments,
Jurisprudence
independent both of ethics and of such positive sciences as economics or psychology. In effect, it is a
special branch of the science of transcendental nonsense', Cohen, Transcendental Nonsense and the
Functional Approach, a. w., p. 821. Zie ook K. E. Klare, The Law School Curriculum in the
1980s: What's Lefti , 32 J Legal Educ. 336 (1982) , p. 340 ('This claim about legal reasoningthat it is autonomous from political and ethical choice-is a falsehood') .
<' J. Gaakeer en H. Kerkmeester, 'The Lost Lawyer' , NJB 1998,1602
p
en J. F. Bruinsma en
N. J. H. Huts, Recht is de broze vernislaag van een booming industry, Interview met Richard A.
Posner, NJB 1995, p. 1626. Er word[ tegenwoordig ook weI gesproken van ' relatieve autonomie van
her recht', zie bijv. G. Teubner, Law as an Autopoietic System, Oxford 1993, F. Bruinsma,
Cassatierechispmak in civiele zaken, Een rech[ssociologisch verslag, Zwolle 1988, p. 151 en H.
Collins, European Private Law and the Cultural Identity of States, 3 ERPL 1995, p. 359 e. v. (' The
slogan ' the relative autonomy of law' is often used to indicate both the separateness of legal systems
from their socie[ies, bu[ also the fact of ultimate connection' ). Hier Ie spreken van ' rela[ieve
autonomie' is echter misleidend. Het begrip is uiteindelijk gewoon een contradictio in tennints: ontkent
men de geslotenheid van het recht en erkent men dat het juridische debat niet op grond van
juridische argumenten alleen gevoerd kan worden en onvermijdelijk 'culture' (ind. veranderende
economische en morele opvattingen) behelst, dan is het recht nier auronoom. Wat met ' relatieve
autonomie' onder woorden wordt gebrach[ viI zijn, verschili uiteindelijk weinig van hetgeen in
Hoofdstuk VI, §§ 5- 6 uitdrukking vindt in de dubbele grondslag en de daarmee samenhangende
norie van ' onvolmaakt recht' . Zie aldaar. Voor vergelijkbare kndek Habermas, Between Facts and
.

Norms, a. w., p. 53 e. v.
60 Hoofdstuk III, § 3.
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alsmede de behoefte aan verdere operationalisering van rechtsnormen
die voortdurend in de rechtspraak dient plaats te vinden.
De beoordeling, de concrete normstelling, de creatie van de rechtsnorm
na kennisneming van de feiten achteraf noemen wij het ex post- perspectief.
Het is het tegenovergestelde van de vaststelling en kenbaarheid van de inhoud

post,

61

en betekenis van rechtsnormen voora gaand aan een gedraging ( ex ante) .
Voor de voorspelbaarheid van het ongeschreven recht is het stellen of het
onder woorden brengen van een norm of van een criterium voor goed gedrag
en de kenbaarheid hiervan niet voldoende, want de algemene en abstract
omschreven norm moet nog geoperationaliseerd worden. Deze operationalisering vindt meestal eerst plaats in de toebassingsfase hetgeen naar de
C

smaak van de idealist te laat komt) .
'
Dit aspect van de rechtsvinding, clit probleem' dat geschilbeslechting en
rechtsvinding ervaart, is slechts een deelaspect van een groter fenomeen dat
ik hier zal aanduiden als het probleem van de operationalisering van de ethiek.
Zelfs als zou het zo zijn dat wij door filosofische reflectie kunnen komen tot het
inzicht in goed en kwaad en dit inzicht ook kunnen vertalen in basisnormen
voor goed gedrag, dan houden wij het probleem dat dergelijke ethische
normen, willen zij praktisch enig nut hebben, dat wil zeggen als norm voor ' s
Hoe
mensen gedrag fungeren, eerst geoperationaliseerd moeten worden.
fundamenteler de ethische regel ('laat mensen in hun waarde', 'laat de mens
i
vrij', ' vergroot de totale som van geluk onder de mensen', weest uw
broeders hoeder'), des te minder geoperationaliseercl cleze is en des te minder
kan de regel een voorschrift van praktische filosofie zijn. De zojuist genoemcle
voorbeelden zijn typische basisposities in de ethiek. 62 Wij kunnen ook meer
juridisch klinkende ethische normen, precepten van praktische filosofie,

C. C. van Dam, Zorgvuldigheidsnorm en aansprakelijkheid, diss. RUU, Deventer 1989, p.
133 e. v., L. T. Visscher en H. 0. Kerkmeester, Kenbaarheidsvereiste en gewoon[e als verweren
tegen een aansprakelijkheidsactie: een rechiseconomische benadering, TMA 1996, p. 52 e. v. ,
M. G. Faure, Is aansprakelijkheid 'met terugwerkende kracht' efficient en verzekerbaarp , ASV

6I

1998, p. 4 e. v., M. G. Faure, Ongevallenpreventie door efficiente aansprakelijkheidsregels en

L. Kaplow, An
verzekeringspolissen op competitieve verzekeringsmarkten, VA 1993, p. 6. Zie ook
Economic Analysis of Legal Transitions, 99 Harv. L. Rev. 509 ( 1986) en J. W. Wade, On the
Effect in Product Liability of Knowledge Unavailable Prior to Marketing, 58 N. Y. U. L. Rev. 734

( 1983) .

Zie o. m. 1. Kant, Grounding for the Metaphysics of Morals, Indianapolis/ Cambridge 1993
j. Locke, Second Trea[ise of Government, Indianapolis/ Cambridge 1980 ( orig.
en R. Friedman,
1690) , R. Nozick, Anarchy, State, and Utopia, New York 1974, M. Friedman
Free to Choose. A Personal Statement, New York 1980, resp. J. Bentham, An Introduction to the
Principles of Morals and Legislation, Oxford 1996 (orig. 1789) en J. S. Mill, Utilitarianism,
Indianapolis/Cambridge 1979 (orig. 1861) resp Genesis 4:9 (zie J. H. Nieuwenhuis, De zeven
zuilen van het ongeschreven rech[, NJB 1999, p. 2130 e. v. ) .

62

( orig. 1785) resp.
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noemen: ' het gelijke gelijk, het ongelijke ongelijk ,63 , i ius est suum cuique
tribuere' ( ieder het zijne) of ' doe het goede' . Het zijn op zichzelf volstrekt
lege hulzen. Zelfs als zouden het ethische basisnormen zijn die vrijwel
iedereen aanvaardt (en daar lijkt het op), dan hebben zij als richtlijnen voor
het gedrag in de praktijk nauwelijks tot geen waarde. 64 De ethiek, en zeker
ook de rechtsfilosofie, lijkt zich dikwijls tevreden te stellen met de zoektocht
naar clergelijke basisnormen en meent voldoende te hebben gedaan wanneer
min of meer overtuigencl is betoogd dat bijvoorbeeld alle recht op het
gelijkheidsbeginsel is te herleiden of op de menselijke vrijheid of op Kant' s
categorische imperatief of wat dan ook. De operationalisering is dan kennelijk
een laag- bij- de- grondse, praktische activiteit waaraan de mindere goden dan
de filosofen zich maar moeten wijden.
Een dergelijke instelling is evenwel filosofisch gezien betwistbaar. In elk
geval sinds Aristoteles heeft een deel der ethiek zich ten doel gesteld praktische
filosofie te zijn. De ethiek, de studie van goed en kwaad, dient aan te geven
wat de mens in het algemeen ( in ons geval: de justiciabele) of de mens in een
bepaalde positie ( als staatsman, als rechter, als beroepsbeoefenaar) behoort
te doen en hoe hij zich behoort te gedragen. ' Dat een handeling "goed" is,
betekent uiteindelijk niet anders dan dat zij gedaan moet worden'. 65 Aan
'
vage, ongeoperationaliseerde, ethische basisnormen als ieder het zijne', ' het
gelijke gelijk' heeft men in dat opzicht niet veel.
Over het algemeen is het zo dat rechtsnormen beter geoperationaliseerd
zijn dan ethische normen. Maar of het ook zo eenvoudig ligt voor
ongeschreven rechtsnormen, is nog maar de vraag. Niet voor niets stelt de
hermeneutiek dat ' de concrete rechtsnorm' ( bijvoorbeeld de concrete zorgvuldigheidsnorm) ' in confrontatie met de feiten', d. i. ex post facto, nnoet
'
worden gevonden'. De hermeneutiek leert ons dat ex ante- operationalisering
niet goed mogelijk is. De topiek leert dat vele geschreven en ongeschreven
'
normen topisch' zijn, hetgeen wil zeggen dat deze bestaan uit opsommingen
van relevante en in aanmerking te nemen omstandigheden, gezichtspunten,

63

Vgl. Perelman' s rechtsvaardigheidsregel die zegt dat het rechtvaardig is om in wezen soortgelijke
situaties op dezelfde wijze re behandelen. Hij zegi er terecht bij dat men zal moeten beslissen of een
nieuwe situatie wei of niet 'in wezen soortgelijk' is aan een andere, Ch. Perelman, Juridische logica
Nederlandse editie R. Foque en B. van Roermund),
ala leer van de argumentatie,
Antwerpen/ Amsterdam 1979, p. 137. Daarmee is deze rechtsvaardigheidsregel als essentie van
C

'

rechtvaardigheid' vanuit een praktisch oogpunt echter zinloos en leeg.
Al iers meer geoperationaliseerd is bijvoorbeeld Augustinus' gulden regel ' wat gij niet wilt dat u
geschiedt, doet dat ook een ander niei (Matt. 7:12: Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen
zouden doen, doet gij hun ook alzo) .
65
R. A. V. van Haersolte, De eerste stelling van Langemeijer, in: Speculum Langemeijer, Zwolle
64

1973, p. 145.
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'
sedes e quibus
gemeenplaatsen,
werkende
weercontra
argumenta promuntur', oftewel nu- eens- pro- dan.
ontdekken
topisch
te
rechterlijk
iets
waarin
maar
oordeel
argumenten. Elk
valt, is daarmee een voorbeeld van een ex post- afweging, een operationalisering achteraf7; en bovendien, door haar minimale precedentwaarde,
een zeer gebrekkige operationalisering ( elke afweging is in principe uniek) .
Ook wanneer men uitgaat van een soort Interessenlurisprudenz zoals Hirsch
'
Ballin' s belangenjurisdictie, 68, is het beeld niet anders, afhankelijk als de

vuistregels.

66

Dergelijke

'

topoi'

zijn

belangenrechtspraak is van een concrete waardering en afweging van belangen
en van rechtsbeginselen.
De noodzaak tot operationalisering is dus een fenomeen waarmee elke

jurist reeds bekend is. Het is vanzelfsprekend voor vage normen die
verduidelijking en concretisering, en open normen die invulling behoeven.
Zonder die verduidelijking, concretisering en invulling kan men er weinig
mee. In extreme vorm is het geven van een geheel vaag omschreven of een
geheel open norm helemaal geen norm, althans geen gedragsnorm. Zij is dan
in het geheel niet geoperationaliseerd. Alle verduidelijking, concretisering en
invulling moet achteraf geschieclen, zodat de norm geen enkele waarde heeft
als gedragsvoorschrift. Zij is slechts een handvat voor de beoordeling
achteraf. 69

Als gezegd, de gedachte van de autonomie van het recht is dat het recht
een afgerond geheel is en enkel bestaat en kan blijven bestaan uit hetgeen
traditioneel als juridisch materiaal erkend wordt. Die visie heeft mijns inziens
70
over het algemeen reeds lang afgedaan en accordeert in het geheel niet met
een realistische kijk op het recht. Hier gaat het erom erop te wijzen dat de
realistische visie impliceert dat het juridisch materiaal niet alleen nooit
helemaal compleet is, maar ook altijd onvolmaakte rechtsnormen oplevert.
Leijten, Rechtspraak en topiek, t. a. p., J- H. Nieuwenhuis, Confrontatie en compromis,
Deventer 1997, p. 109- 121, G. J. Wiarda en T. Koopmans, Drie typen van rechtsvinding,
Deventer 1999, p. 91- 92, W. J. Witteveen, De retoriek in her recht, Over retorica en
interpretatie, staatsrecht en democratie, Zwolle 1988, P. B. Cliteur, Topoi in het debat over

66

constitutionele toetsing, Namens, Jrg. 5, 1990, p. 34 e. v., Th. Viehweg, Topik und
Jurisprudenz, Monchen 1953, ' t Hart in zijn noot onder HR 28 februari 1989, NJ 1989, 658.
67
Zie Hoofdstuk I I I, §8(a) (i) , alsmede hierv66r, §1.
68
E. M. H. Hirsch Ballin, Onafhankelijke rechtsvorming, Staatsrechtelijke aantekeningen over
de plaats en functie van de Hoge Raad in de Nederlandse rechtsorde, in: Van Soest ( red. ) , De Hoge
Raad der Nederlanden, a. w. , p. 231: ' de waardering van belangen is er immers nog niet in

geoperationaliseerd als een toepasbare regel. ' Zie voor ex post-operationalisering a. h. v. beginselen,
hierboven Hoofdstuk III, § 8 (a) (ii) . (iii)
69
incongruentie tussen
Het falen van Koning Rex in drievoud: vaagheid en onduidelijkheid,
'
afgekondigde en in concreto toegepast norm en rech[spraak met de wisdom of hindsight', zie

Hoofdstuk III, § 6.
1
Over het algemeen': Dworkin persisteert bijv.
opvattingen worden toch niet weinig ingeroepen.
70

in het autonomie- geloof

en Dworkin' s
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Rechtsnonnen zijn geen van alle voldoende geoperationaliseerd om het rechtsideaal

geloofwaardig te maken.
[ De]

rechter

bij zijn beslissing uiteindelijk altijd in een
bestaande...en het nieuwe. In deze zin
kan men zeggen dat rechtsnormen... niet af, niet gesloten en in ieder
geval nooit definitief zijn, maar principieel open en vatbaar voor
[

staatl

spanningsveld...

tussen het

verandering, aanpassing en aanvulling.

71

Vrijwel alle invloedrijke rechtsvindingsleren ( rechtsrealisme, hermeneutiek, topiek) erkennen dit. Zelfs de idealisten erkennen deze kenschets van
het juridisch materiaal, ofschoon het toch afdoet aan de mogelijkheid van
rechtsnormen om als scherpe gedragsnormen te fungeren. 72
5. Recht-als-beoordelingsnorm en judicocentrisme

Voor de idealist ligt het volstrekt voor de hand dat de gedragsnorm tevens de
maatstaf is aan de hand waarvan het gedrag in kwestie zal en moet worden
beoordeeld. Voor de realist ligt dit evenwel helemaal niet zo voor de hand. In
overeenstemming met zijn overwegend hermeneutische opvattingen omschrijft
Vranken rechtsnormen als ' de op gelding aanspraak makende beoordelings73
maatstaven van het recht .
Die typering is veelzeggend; zij vat in feite in 66n
zin het hele realisme samen.
Tegenover het beeld van het recht als een verzameling gedragsnormen
staat het beeld van het recht als een verzameling beoordelingsnormen. 74 Terwijl
,

71

Asser- Vranken, a. m, nr. 103.

'2 Zie i. h. b. J. M. Barendrech[, Recht als model van rechivaardigheid, diss. KUB, Deventer
1992, p. 8- 13 en H. M. Hart en A. M. Sacks, The Legal Process, Basic Problems in the Making
and Applicarion of Law, New York 1994, p. 138- 143.
Asser- Vranken, a. w., nr. 72 ( mijn cursiv. L een opvatting die [eruggaat op Hamaker.
74
In vergelijkbare zin doch verhevener ( en ingewikkelder) Van Haersolte, De eerste stelling van
Langemeijer, a. w., p 142, 144, 150- 15, sprekend van 'imperatieve' en ' evalumieve ethiek',
alsmede H. Drion, Functies van rech[sregels in het privaatrecht, in: Speculum Langemeijer, a. w.,
p. 56- 57, Smith, Feit en rechtsnorm, a. w., p. 188 ( redelijkheid en billijkheid zijn geen bestaande,
materieelrechtelijke normen, maar maatstaven die de oordeelsvorming van de rech[er beheersen) .
E. Ehrlich, Grundlegung der Soziologie des Rechts, Munchen/ Leipzig 1929 (orig. 1913) , p. 6
drukie het reeds in 1913 zo uir: 'Vom richterlichen Standpunkre aus ist das Recht eine Regel, nach der
der Richter die Rechtsstrettigke,ten, die vor ihn gebrachi werden, :u enacheiden hat. Nach der
insbesondere in der deurschen Wissenschaft herrschenden Begriffsbestimmung waere das Recht eine
Reget des menshchen Handelns. Die Regel des menslichen Handelns und die Regel, nach der die
Richter Rechtss[reitigkeiten entscheiden, das koennen zwei sehr verschiedene Dinge sein' ( mijn
cursiv. ) . Zie ook Llewellyn, A Realistic jurisprudence, a. w., p. 43, Frank, Courts on Trial,
a. w., p. 14 en J. M. van Dunne, Cultural values and legal reasoning in propertycases, in: J. M.
van Dunnt, De dialectiek van rechtsvinding en rech[svorming, Opstellen over rechtsvinding en
privaairecht, Deel lc, Rechtsvinding, Amhem 1988, p. 90- 91, die he[ privaatrecht als
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het idealisme zich concentreert op de eerste, richt het realisme zich op de
laatste. De gedragsnorm is sterk op de justiciabele gericht, de beoordelingsnorm op de rechter. De idee van de beoordelingsnorm is dat zij vrijwel
uitsluitend ertoe dient de rechters ( en andere overheidsdienaren) te vertellen
75
hoe zij over de aan hun jurisdictie onderworpen kwesties dienen te beslissen.
Vanzelfsprekend is dit het jachtgebied van de rechtsvindingsleren.
In de Inleiding van zijn Algemeen Deel schrijft Vranken dat het hem om de

rechtsvinding gaat:

Uit het bovenstaande volgt dat ik mij in deze studie beperk tot de positie
van de rechter. Hoe bijv. een wetenschapsbeoefenaar, een advocaat,
notaris of bedrijfsjurist met het burgerlijk recht kan of behoort om te gaan
[ Sic] , laat ik . .

.

buiten beschouwing.

76

Opmerkelijk is dat aan de justiciabele kennelijk in het geheel niet wordt
gedacht; hij wordt niet eens genoemd.
Beoordelingsnorm is het recht in elk geval al sinds de Romeinse tijd, toen
de actio die de iudex aangaf wat te doen en hoe te beslissen, de bouwsteen van
de beoordelingsnorm
het recht is gaan vormen. Maar dit feit verleent aan
'
noch historisch noch ideeel voorrang. Op de eretitel oervorm van het recht'
heeft de gedragsnorm toch nog een sterkere aanspraak, al was de gedragsnorm
in het verdere verleden dan niet steeds van overheidswege gesanctioneerd.
De gedragsnorm is in de idealistische visie overigens ook een beoordelingsnorm: de justiciabele beoordeelt vooraf zijn eigen voorgenomen gedraging
en beslist- idealiter-aan de hand daarvan of hij zal doorzetten wat hij

een

contempleerde. Bovendien is de gedragsnorm voor de rechter
beoordelingsnorm indien deze tenminste de feitelijk door justiciabelen
gehanteerde gedragsnorm tot standaard bij de beoordeling van gedrag neemt.
Omgekeerd is ook de beoordelingsnorm een gedragsnorm omdat de justiciabele
geneigd zal zijn ( en moet zijn) de beoordeling van het ene geval tot richtlijn

voor vergelijkbare gevallen te nemen. 77 Dit is althans de hoop van het
idealisme.

doch het eigen standpunt al binnen een halve pagina ondergraaft door
plotseling te spreken van beoordelingsnormen die eerst in concreto geboren worden en die zich van her
tegenstrijdige nier bewust lijkt.
Kennedy, A Critique of Adjudication, a. w., p. 135 ('They tell us how officials are supposed
'
to respond in different situations' ), E. Ehrlich, Freie Rechisfindung und freie Rechtswissenschaft,

gedragsnorm vooropstelt,

Leipzig 1903, p. 9, Drion, Functies van rechtsregels, a. w., p. 56- 57.
Asser- Vranken, a. w., nr. 3.
77
Vgl. van Haersolte, De eerste stelling van Langemeijer, a. w., p. 151: 'ook het retrospectieve
oordeel beoogt dus nog iets prospectiefu'
76
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In dit stramien past wederom de door Hirsch Ballin onderscheiden
belangenjurisdictie: Belangenjurisdictie behoort tot de ' in concreto' rechtspraak: de rechtsvinding van de belangenafweging- in- concreto is een
rechtsvindingsmethode die bij uitstek met beoordelingsnormen werkt. De
rechter kan niet volstaan met de toepassing van de rechtsnorm; hij moet zelf
een belangenafweging verrichten. 78 Volgens Hirsch Ballin vertegenwoordigt
de belangenjurisdictie een ontwikkeling waarin het recht zich verwijdert van
een beeld van het recht als ordening van gedrag79 ( recht- als- gedragsnorm,
'
toepassingsjurisdictie' ) . ' Daardoor is het uitgesloten, het recht nog te
karakteriseren als stelsel van gedragsnormen met inachtneming waarvan de
,80
rechtsgenoten zonder meer "vrij" zijn.
Trekt men de lijn van het zuivere realisme door, dan komen eigenlijk
alleen de zogenaamde ' harde ( sub-) regels' C hard and fast rules) in de buurt
van beantwoording aan het rechtsideaal. Alleen zij zijn echt gedragsnorm en
beoordelingsnorm tegelijk. Indien een harde sub- regel toepasselijk is, leidt
deze altijd tot een vaststaande uitkomst, ongeacht de verdere omstandigheden
van het concrete geval. E6n aspect heeft met andere woorclen volstrekt
doorslaggevende betekenis. 81 Maar ook deze hardheid heeft slechts betrekking
op de rechtszekere, voorspelbare, duidelijke, ondubbelzinnige inhoud en
betekents van de (sub-) regel. Voor de rechtsrealistische en hermeneutische
kritiek is echter minstens zo belangrijk, zo niet belangrijker, dat zachtheid
'

ontstaat door de rollen die de feitenselectie en de keuze van
of regels spelen. Hoe hard een ( sub- ) regel ook is, hij
brengt geen enkele hardheid ( bepaaldheid)
als hij tengevolge van deze
wisselwerking tussen de voorlopig toepasselijke rechtsregels en feitenselectie
niet wordt toegepast. Daar komt bij dat harde regels nu wellicht hard zijn
maar het wil niet zeggen dat zij voor altijd en eeuwig tegen bijzondere
omstandigheden zijn germmuniseerd. Er kunnen ooit nog geldige juridische
( onbepaaldheid)

de toepasselijke regel

78

Hirsch Ballin, Onafhankelijke rechtsvorming, a. w., p. 230. Zie over belangenafweging ook
Bauw, Buiten- contractuele aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging, Deventer 1994, p.
106, Van Dam, Zorgvuldigheidsnorm en aansprakelijkheid, a. w., p. 3, Bocken, Het
aanspraketijkheidsrecht als sanctie regen de verstoring van her leefmilieu, diss. Gent, Gent 1979,
E.

nr. 33, Nieuwenhuis, Confrontatie en compromis, a. w., p. 23- 25, die spreekt van de 'eis van
ongeschreven contractenrecht' dat de ene partij rekening houdt met de gerechivaardigde belangen
van de ander. Zie bijv. HR 15 november 1957, NJ 1958, 67 m. nt. LEHR

C

Baris/ Riezenkamp) en

17 april 1970, NJ 1971, 89 m. nt. PhANH (Amotie) .
79
Hirsch Ballin, Onafhankelijke rechtsvorming, a. w., p. 228.
* Hirsch Ballin, Onafhankelijke rechtsvorming, a. w., p. 229. Zie hiervoor, Hoofdstilk III, § 4
t. a. v. het verband [ussen recht- als- gedragsnorm en het liberalisme.
Hi
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redeneringen tegen ingebracht worden. 82 De hardheid is niet van logische
'
aard; zij is niet een noodzakelijk uitvloeisel' van de aard van het recht.
Het realisme maakt judicocentrisme onvermijdelijk. Dit ligt ook voor de
hand, want deze realistische opvattingen komen voort uit de rechtsvindingsleer en de rechtsvinding is nu eenmaal sterk gericht op de rechter die
achteraf moet oordelen. De kernvraag van de rechtsvinding is: Hoe kan de
rechter in moeilijkere gevallen de te hanteren normen vinden, Daarmee is
judicocentrisme inherent aan de rechtsvindingstheorie.
Zo onvermijdelijk als dit judicocentrisme volgens het realisme moge zijn,
zo fundamenteel verkeerd is het voor de rechtsidee. Uit een oogpunt van het
ideaal van het recht- als gedragsnorm- met- gedragsbernvloedend- potentieel is
het benadrukken van het karakter van het recht als beoordelingsnorm te
eenzijdig.

83

In de rechtsvindingsliteratuur wordt veel gesproken over gevallen die
vanuit rechtsvindingsoogpunt, dus voor de rechter, lastig zijn. Slechts zelden
wordt de vraag gesteld: Hoe kan de justiciabele in moeilijke gevallen de te
hanteren norm vindenl 84 Toch is deze vanuit de abstracte rechtsidee ( het
rechtsideaal van gedragsbernvloeding, voorspelbaarheid, rechtszekerheid
etc. ) de cruciale vraag, veel belangrijker dan de vraag die de rechtsvinding
zich stelt. Door bovenmatig judicocentrisme heeft men te weinig oog voor de
positie van de justiciabele en voor de rechtsnorm als gedragsnorm. Het gevaar
ontstaat dat de rechtsvindingleren geobsedeerd raken door de rechter en dat
deze obsessie, die correleert met een blinde hoek waarin de justiciabele zich
bevindt, steeds meer doorsijpelt naar de privaatrechtelijke literatuur, die zich
deze realistische theorieen85 al heeft eigen gemaakt. Daarmee lijkt de
correspondentie- these geheel te worden opgegeven.
Asser- Vranken, a. w. , nr. 103: iedere norm, hoe vast en algemeen gedeeld ook, kan
geproblematiseerd worden. Zie bijv. HR 26 april 1991, NJ 1992, 407 m. nt. JBMV, waarin een
uitzondering wordt toegelaten op een strakke regel dat in hoger beroep na de memorie van grieven
geen nieuwe grieven meer zijn toegestaan en de app&irechter dus geen achi mocht slaan op grieven,
eerst bij pleidooi voorgedragen. Voor dit bewijs dat ook de hard and fast rule geen hard and fast rule
hoeft te zijn, heeft de Hoge Raad een mooie en veelzeggende contradictio in terminis bedach[: de ' in
beginsel strakke regel' ( rov. 3.4) .
8J
Ehrlich, Freie Rechtsfindung und Freie Rechiswissenschaft, a. w., p. 9: 'Das ist freilich eine
sehr einseitige Auffassung, denn die Entscheidungsnorm ist zwar die Rechisform, die den Juristen am
meisten interessiert, sie ist aber weder die einzige noch auch die wichtigste Rechtsform. '
84
Zie echter A. F. M. Brenninkmeijer, Tussen kadi en juridisch- mathematicus, NJB 1997, p.
941, die de vraag opwerpt (doch deze niet beantwoordt) of juristen en m. n. rechters zich niet meer
zorgen moeten maken over de vraag of her recht voldoende kenbaar is, wanneer de rechter zoveel
toevoegi aan de normstelling als zodanig. Zie wel Nieuwenhuis, Confrontatie en compromis, a. w.,
p. 7 e. v. Het ongeschreven recht bestaat voor hem kennelijk alleen uit rechtsnormen waarvan
eenieder op zijn klompen kan aanvoelen dat zij gelden. Moeilijke gevallen bestaan kennelijk niet,
want de grens van het ongeschreven recht ligt in de kenbaarheid voor mensen mei een 'normaal
82

moreel postuur'.
85
In Nederland meer het probleemdenken dan het rechtsrealisme.
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6. De terugwerkende kracht volgens het realisme pur sang

Het moge duidelijk zijn dat in het realisme tevens een kritiek besloten ligt,
gericht op de voorspelbaarheid, het gedragsregulerend vermogen en de autonomie van het recht. Zoals die speerpunten van het idealisme met elkaar in
verband staan, zo zijn ook deze punten van kritiek aan elkaar gelieerd. De
terugwerkende kracht is evenmin ' zomaar' een aspect van het realisme, maar
is onlosmakelijk aan deze rechtsvindingsleer verklonken.
Maar: hoe sterk realisten ook in hun analyses mogen geloven, bij mijn
weten neemt geen van hen zichzelf zo letterlijk dat hij zijn opvatting ook
staande houdt als het de temporele werking van rechtspraak aangaat. Als men
zegt ' subjectiviteit is er altijd' Vranken) of' eerst met de beslissing is de regel
gegeven' ( Scholten) of als men stelt dat ' the notion of law as something that
exists completely and systematically at any given time is false' ( Cohen86), dat
de idealistische opvatting ' is to pretend a certainty and regularity which
cannot exist in fact' ( Dewey), dat algemene rechtsnormen eerst in
confrontatie met de feiten hun betekenis krijgen ( Vranken, Schoordijk), dat
beginselen en belangen moeten worden afgewogen ( Hirsch Ballin), dat de
uitkomst van die afweging alsook de selectie van de feiten en de keuze voor
deze of gene rechtsregel van beleidsoverwegingen afhankelijk is ( Van
Schellen, Kennedy) of dat het recht beoordelingsnorm is ( Vranken, Ehrlich,
Hamaker), dan valt men het idealisme op alle fronten aan. Die kritiek is zo
drastisch dat zij een immuniserend e#ect heeft. Zo zou de conclusie van het
realisme, wanneer men consequent doorredeneert, moeten zijn dat men alle
hoop maar opgeeft en dat het weinig zin heeft uberhaupt nog iets van
rechtszekerheid trachten te bewerkstelligen door middel van beperking van de
C

terugwerkende kracht van rechtspraak.

Practically in its application to actual affairs, for most of the laity, the
Law, except for a few crude notions of the equity involved in some of its
general principles, is all ex post facto. 87

Men vergelijke Langemeijer in een fatalistisch en realistisch moment:

Ik kom nooit onder de indruk van het woord rechtszekerheid, omdat ik
altijd denk: het oorspronkelijke conflict is ontstaan tussen mensen, die

Cohen, Transcendental Nonsense, a. w., p. 844.

86

8

Gray, The Nature and Sources of the Law, a. w., p. 100. Vgl. Smith, Feit en rechmorm,

a. w., p. 48 (de betekenis van de rechesorm komt ex post facto
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t6ch het recht niet kenden. Dus hoe daar de rechtszekerheid een rol had
88
kunnen spelen, kan ik niet zien.
Voorzover het ongeschreven recht al met voldoende bepaaldheid vast kan
staan, is het een bepaaldheid ex post facto, die voor de idee van recht- alsgedragsnorm nooit voldoende kan zijn.
In dit kader is in het bijzonder te wijzen op het Engelse rechtsdenken. Het
Engelse recht is eigenlijk altijd al een vorm van probleemdenken geweest. In
de Engelse case law werken feiten en normen altijd samen om de betekenis van
de norm in concreto te bepalen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld wettelijke
regels staat een precedent immers voor een concrete rechtsnorm die
onlosmakelijk verklonken is aan de feiten, zoals die zich in die zaak voordeden.
In theorie is de case slechts gezaghebbend in andere zaken voorzover de feiten
'
'
in relevant opzicht dezelfde' zijn ( niet slechts vergelijkbaar' ). 89 De reik.
wijdte van de rechtsnorm van de case is volstrekt afhankelijk van de
hoeveelheid feiten die relevant worden geacht. Welke feiten precies voor de
rechtsnorm relevant zijn en of de feiten van opeenvolgende gevallen
voldoende overeenstemmen met die van het precedent, zijn natuurlijk vragen
die maar in beperkte mate door het precedent worden beantwoord. Het
oordeel over de reikwijdte van de norm ligt per definitie in de toekomst.

Een rechtsvindingsleer die deze vorm van probleemdenken in het extreme
doorvoert is de leer van Goodhart. 90 Als bekend, is het bindend element van
precedenten de zogenaamde ratio decidendi.91 Daaronder is volgens Goodhart
te verstaan: de relevante feiten. Goodhart benadrukt dat de rechter gehouden
is ' the principle of the case' (de rechtsnorm in concreto) te volgen, tenzij hij
'
additionele feiten kan aanwijzen die hij bereid is als relevant' te behandelen.
Niet dus de ingeroepen algemene rechtsnorm, maar de concrete rechtsnorm is
'
'
the principle of the case' of de ratio decidendi'. Het aanwijzen van
additionele, relevante feiten staat definitorisch gelijk aan de techniek van
H8

J. M. van Dunnt,

P.

Boeles en A.

J.

Heerma van Vos, Acht civilisten in burger, Zwolle 1977,

p. 154.

Zodat in theorie-en trouwens ook in de praktijk-de rechtsnorm zodanig geconcretiseerd kan
worden dat deze alleen nog maar voor een volstrek[ identiek geval-dat zich natuurlijk nooit meer zal
voordoen-gezaghebbend is. In feite heeft het precedent dan alle gezag verloren. Vgl. J. M. Smits,
Het vertrouwensbeginsel en de contractuele gebondenheid, diss. RUL, Amhem 1995, p. 75: is de
incorporatie van her geval in de regel volledig, dan heeft het geval zelve geen enkele normstellende
kracht meer.
H
A. L. Goodhart, Essays in Jurisprudence and the Common Law, Londen 1972 ( orig. 1931) ,
p. 10- 26. De extTerne In a [e waarin Goodhart zich op de feiten concentreert is niet onbestreden
gebleven (zie o. m. Cross & Harris, Precedent in English Law, a. w., p 63 e. v. en de aldaar
vermelde litera[uur) . Op die kritiek word[ hier nier ingegaan aangezien zij niet slaat op de hierna te
maken opmerkingen.
9I
R. J. P. Kottenhagen, Recenie ontwikkelingen in het Engelse precedentensysteem, NJB 1981,
89

p. 278.
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distinguishing, een techniek die aangeeft waar een latere rechter niet gehouden
is dezelfde weg in te slaan als in een eerder geval gedaan werd of, anders
gezegd, een techniek die bij het identificeren van de relevante feiten in het

precedent ' the principle of the case' modificeert. Daarbij is vrijheid van keuze
niet uit te sluiten en de keuze zelf is maar moeilijk te voorspellen. 'It is by his
choice of the material facts that the Judge creates law.'92 De rechtswetenschap en
de rechtspraktijk die de uitspraak analyseren, maar ook justiciabelen blijven in
zekere zin altijd en letterlijk achter de feiten aanhollen. Er kan immers nooit
met zekerheid worden voorspeld welke feiten van het precedent, die fungeren
als criteria, precies doorslaggevend zullen zijn in opeenvolgende gevallen. 93
De ratio decidendi van een eerdere uitspraak moet bij ieder later te beslissen
geval opnieuw worden bepaald in het licht van de dan relevante rechtspraak
en omstandigheden. 94 Dit impliceert nog steeds een serieuze aanval op de idee
'
'
van een rechtsregel', principle of the case' of ' ratio decidendi'. De voortdurende verwijzing naar de toekomst wanneer het gaat om de concrete
betekenis van de norm of de selectie van de relevante feiten ( vereisten voor
de norm) van het precedent betekent dat van een echte, stabiele rechtsregel
of van een precedent in de ware zin des woords eigenlijk nooit gesproken kan
worden. Aldus zou de conclusie van het Engelse probleemdenken weinig
anders moeten zijn dan de rechtsrealistische these die wijst op

the distinction between the ratio decidendi, the court's own version of

the rule of the case, and the true rule of the case, to wit, what it will be
made to stand for by another later court.

95

Het betekent dat nooit met zekerheid gesproken kan worden van ' settled
practice' of ' bestendige jurisprudentie', tenminste als daarmee bedoeld wordt
de voorspelbaarheid van de rechtspraak te onderbouwen. Ook voor in de
jurisprudentie bestendigde rechtsregels geldt immers de these van de
probleemdenkers dat de regel eerst in concreto en in confrontatie met de
92

Goodhart, Essays in Jurisprudence and the Common Law, a. w., p. 10.
Zie ook Kottenhagen, Recente ontwikkelingen in het Engelse precedentensys[eem, t. a. p.
volgens de heersende leer in Engeland zou een voor alle latere gevallen geldende ratio deculendi niet te

91

palen
zijn.
Zulks wordt duidelijk gemaakt door de exercitie van Lord Diplock

ter

bepaling van de ratio

decidendi in Jones v. Secretary of State for Social Services I 19721 1 All E. R. 145, 179- 180. Vgl.
Kottenhagen, Recente on[wikkelingen in het Engelse precedentensvs[eem, t. a. p. voetnoot 10.
Overigens verdwijnt hierdoor her verschil tussen distinguishing ( het feitelijke) en her bepalen van de
ratio decidendi ( het normaoeve) .
95

Llewellyn, The Bramble Bush, a. w., p. 53, alsmede p. 79: ' that every single precedent,
according to what may be the attitude of ftiture judges, is ambiguous' Vgl. Frank, Courts on Trial,
a. w., p. 279 ('For precendential purposes, a case, then, means only what a judge m any later case
says ir means') ( mijn curs. ) .
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feiten zijn betekenis krijgt en dat de ratio decidendi nooit onbetwistbaar vastligt
doch steeds in beweging is. Dit proces heeft geen einde, het recht neemt
nooit een eindvorm aan en dus is harde precedent:waarde een illusie. 96 Als de
concretiseringsarbeid nooit stilstaat, is er evenmin ooit een produkt dat 6cht
precedentwaarde heeft.
Voor het continentale recht geldt dit, zonder precedentbinding,
onverminderd. Wie gelijke gevallen gelijk wil behandelen, staat voor een
onmogelijke taak, want gelijk ( identiek) zijn gevallen nooit. Vanzelfsprekend
gaat het eigenlijk om een gelijke behandeling van soortgelijke gevallen. Maar
een toepassing van dezelfde ongeschreven rechtsnorm op een soortgelijk
(vergelilkbaar) geval is een activiteit die de betreffende rechtsnorm uitbreidt.
In wezen wordt dan een nieuwe rechtsnorm gecreeerd die het toepassings-

gebied van de oorspronkelijke verruimt. Ook al is die uitbreiding uiterst
miniem of volstrekt voor de hand liggend, het blijft een nieuwe norm,
gegeven ex post facto. Voor beperkingen van de norm geldt dit alles mutatis
mutandis. Omdat identieke gevallen niet bestaan, is elke toepassing van
ongeschreven rechtsnormen regelgeving ex post facto, hoe miniem dan ook.
'
Iedere niet volledig voor de hand liggende toepassing van een regel genereert
nieuw recht. "7 Maar hoe vaak ligt een bepaalde toepassing nou echt glashard
voor de hand,
als er, zoals Vranken het uitdrukt, altijd rechterlijke
subjectiviteit is en als elk geval geproblematiseerd kan worden2 Wat blijft er
over van het achtste desideratum van Fuller, dat er congruentie moet bestaan
tussen de norm- als- afgekondigd en de norm- als- toegepast, als voor de
algemene zorgvuldigheidsnorm geldt:
de norm hoe men behoort te handelen functioneert niet onafhankelijk van
de concrete omstandigheden; of iemand anders had moeten handelen dan
hij gehandeld heeft, kan niet, losgedacht van het menselijk verkeer, naar

'
De hoop te vestigen op de correcte' methodologie is ijdel, zo moge blijken uit Llewellyn's
kenschets van de doctrine of precedent: 'That it is not one doctrine... but two, and two which,
applied at the same time to the same precedent are contradictory of each other. That there is one
doctrine for getting rid of precedents deemed troublesome and one doctrine for making use of
precedents that seem helpful. That the two doctrines exist side by side. That the same lawyer in the
same brief, the same judge in the same opinion, may be using the o n e. . .t o cut down the older
a. w.,
p
and using the other . . . for building with the other half, The Bramble Bush,
cases.
74- 75. Zie ook dez., Some Realism about Realism, a. w., p. 1253 ('the available leeway in
in[erpretation of precedent i s. . . nothing less than huge'), dez., The Common Law Tradition,
a. w., p. 62 en Dewey, Logical Method and Law, a. w., p. 25.
97
Veegens/ Korthals Altes/ Groen, Cassatie, a. w., nr. 99.
96
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absolute maatstaf worden
98
omstandigheden.
een

beoordeeld,

maar hangt

af

van

de

Wat blijft er over van de voorspelbaarheid van de toepassing van de norm
in concreto als inhoud en betekenis van rechtsnormen eerst ex post facto, in
confrontatie met de feitelijke omstandigheden, komen vast te staan2
Deze gevolgtrekking uit het realisme ' pur sang' ligt dicht aan tegen
'
hetgeen Ehrlich meer dan 80 jaar geleden al zei over de konkrete
Entscheidungsnorm'.
Der Richter muB daher immer selbst eine Entscheidungsnorm finden, ob er
ohne Rechtssatz oder auf Grund eines Rechtssatzes entscheidet....Es ergibt
sich daraus, daB zwischen der Entscheidung nach Rechtssatz und ohne
99
Rechtssatz nur Gradunterschiede bestehen.

ook neemt: de
geconcretiseerde rechtsnorm, de konkrete Entscheidungsnorm van Ehrlich of de
ratio decidendi of the principle of the case van de Common Law impliceren alle
dat de ( algemene) rechtsregel op zichzelf onbepaald is en betekenen dat elke
beslissing tegelijk rechtsschepping en rechtstoepassing is. 'M De Tegels worden

Welke

versie van

het

probleemdenken men

voor[durend vervormd. IOI

Men sluit gewoonlijk liever de ogen voor de verontrustende consequentie.
Het betekent namelijk dat precedentwerking onbestaanbaar is, zolang de
geconcretiseerde rechtsnorm als uitgangspunt wordt genomen voor verdere
concretiseringen. Die consequentie wordt over het hoofd gezien, wanneer
men tegelijkertijd zegt ' dat normen hier niet anders dan langs inductieve weg
kunnen worden gevormd' en dat normconcretisering kan worden gezien als
'een verzoek aan de rechter het experiment met de normontwikkeling voort te

9H

Vranken, Zorgvuldigheidsnorm en aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging uit het
verleden (II) , a. w., p. 198. Zie ook Bauw, Buiten- contractuele aansprakelijkheid voor
bodemverontreiniging, a. w., p. 111 ('Een ongeschreven norm word[ slechts geformuleerd op het
concrete geval'), Schoordijk, Oordelen en vooroordelen, a. w., p. 9 ('De feiten werken
geestverruimend. Het lijkt alsof wij eerst door de feiten bewust worden van wai een norm kan, ja
moet betekenen.
De normen krijgen door de feiten, die inhoud en nuance, dat zij de feiten goed
recht kunnen laten wedervaren'), dez., Hoe vat(te) de Burgerlijke kamer van de Hoge Raad zijn
rechtsvormende taak opi, in: Van Soest ( red. ), De Hoge Raad der Nederlanden, a. w., p. 58
( eerst door de feiten zien wij de waarde van de norm) .
99 Ehrlich, Grundlegung der Soziologie des Rechts, a. w., p 140, zie ook p. 138- 139.
100
H. Th. J. F. van Maarseveen, Artikel 22 RO en de Hoge Raad, NJB 1965, p. 909: 'De
de concrete normen uit te werken. Het is in confesso dat dir neerkomt op
rechtspraak dient
normvorming door de rechter'. Aldus ook reeds Asser- Scholten, a. w., p. 76.
101
Asser- Scholten, a. w., p. 121.
.
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zetten' . 101 Als Hesselink'03 bijvoorbeeld stelt dat alle normen de mogelijkheid
gemeen hebben dat zij door rechterlijke toepassing worden geconcretiseerd en
als men het erover eens is dat het proces van concretisering ( aanvulling,
'
aanpassing, correctie) nooit een einde neemt, dat de ene concretisering'
'
weer het uitgangspunt is van de volgende concretisering', dan doet zulks
afbreuk aan diens eigen stelling104 dat elke rechterlijke uitspraak een rechtsregel
bevat in die zin, dat elke concretisering als een nieuwe regel beschouwd kan
worden. Als de invulling en betekenis van de concrete zorgvuldigheids- of
contractuele billijkheidsnorm een voortdurend experiment is, dan wordt de
norm per definitie nooit definitief gevormd, want de zekerheid van herhaling
wordt nooit bereikt. In theorie wordt zelfs waarschijnlijkheid, het vermoeden
of Oberhaupt de mdgelijkheid van herhaling niet bereikt, want elke concrete
feitenconstellatie ligt anders en dus ligt de verdere concretisering principieel
open. Dat maakt de vorming van rechtsregels met precedentwerking
theoretisch onmogelijk. Er zijn alleen nieuwe concretiseringen en concrete
toepassingen, maar een regel krijgt men op deze wijze niet voor elkaar.
de regelrechte consequentie van het hedendaagse
het
geldt voor het zuivere jurisprudentie- recht, maar ook
probleemdenken en
voor het ongeschreven recht dat onstaat als interpretatie van wettelijke
105
normen.
Wordt de wettelijke norm door de tijd heen ook maar fets anders, ruimer
of beperkter, toegepast dan eerder werd gedaan ( hetgeen door de oneindige
variatie in de feiten onvermijdelijk is), dan hebben wij te maken met wijziging
van de norm, dikwills een zeer geringe, maar niettemin een wijziging. 106 Dit
te stellen is uiteraard een open deur; het is niet meer dan de stelling dat, zeg,
15 jaar jurisprudentie betekenis heeft. Maar ondertussen moet dem open deur

Dit dunkt mij

J. Th. j. van den Berg, De rechter als derde macht, in: M. G. Rood (red. ), Rechters en
Zwolle 1993, p. 30.
103
M. W. Hesselink, De redelijkheid en billijkheid in het Europees privaarrech[, diss. RUU,
Deventer 1999, p. 407.
104
De redelijkheid en billijkheid in het Europees privaatrecht, a. w., p. 410.
105
Vgl. H. L. E. van Dijck, De aansprakelijkheid van de overheid voor vernietigde beschikkingen,
diss. KUB, Deventer 1990, p. 61 ('Het bindend vaststellen van een rech[sbetrekking ongeacht de
partijen in het geding) verondersiek nagenoeg altijd een rechterlijke interpretatie van de toepasselijke
rechtsregel. Wanneer de Hoge Raad bijvoorbeeld afwijkt van vaste jurispruden[ie, wanneer hij een
102

po liliek,

C

wetsbepaling oprekt of juist inperkt, dan kan het heel wel gel)euren dat men voor verrassingen komt
te staan') .

Vgl. Wiarda geciteerd door Bruinsma, Cassatierechtspraak in civiele zaken, a. w., p. 33: het
gezegd, elke rechterlijke beslissing voegt er weer iets
nieuws aan toe. Vgl. Ehrlich, Grundlegung zur Soziologie des Rechts, a. w., p. 108: ' In
Wirklichkeit handek es sich gar nich[ um dieselbe Norm, es hat sich an ihn nur scheinbar nichts
geandert, sie hat innerlich doch einen neuen Inhalt erhalien' en D. Meuwissen, Dialectiek,
hermeneutiek en recht, in: Kamstra/ Kunneman/ Maris ( red. ), Nederlandse rechtswetenschap,
a. w., p. 303 (' De ui[leg berust dus op een kreatieve akt, welke een dynamisch karak[er draagt,
waarbinnen de verschillende relevante factoren hun betrekkelijke betekents krijgen') ( mijn curs. ) .
106

recht is altijd in beweging en, overdreven
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wel tot de conclusie leiden dat elke, ook maar enigszins andere toepassing van
'
de wettelijke norm door de rechter in bepaalde mate rechterlijke regelgeving'
ex post facto inhoudt; en de conclusie van het realisme ' pur sang' zou dan zijn
dat de concrete uitkomst van het geschil altijd alleen duidelijk kan worden in
retrospectief. Dan zou er altijd incongruentie tussen de tevoren gestelde,
algemene en de daadwerkelijk toegepaste, concrete rechtsnorm zijn. Dan zou
het nabootsen door de justiciabele van ' s rechters zogenaamd strikt juridische
redenering de uitkomst nooit voorspelbaar kunnen maken ( met andere
woorden: de correspondentie- these faalt) . Als de lijn van de redenering
consequent wordt doorgetrokken-en de formuleringen van de theorie staan
dit alleszins toe-zou de kritiek voor alle rechtspraak moeten gelden en dan
zou elk rechterlijk oordeel een ex post- operationalisering van de norm zijn.

Maar als elke betekenis van de ' concrete rechtsnorm' ex post facto en
terugwerkend aan die rechtsnorm wordt verleend, waarom dan nog in het
ene, doch niet in het andere geval de terugwerkencle kracht beperkenZ Dan
zou de temgwerkende kracht van elk rechterlilk oordeel beperkt moeten worden!
Zulk een consequentie van het realisme ' pur sang' zou natuurlijk absurd
zijn. 107 Immers zou telkens het oordeel weer iets anders moeten liggen en
daarom telkens weer slechts prospectieve werking krijgen. Maar aan elke
minuscule vernieuwing prospectieve werking verlenen, tegelijk argumenterend dat elke rechterlijke rechtspraak ten minste een minuscule vernieuwing
behelst, staat gelijk aan het geen enkele werking verlenen aan rechterlijke
regelgeving. De daadwerkelijke toepassing van het nieuwe wordt iedere keer
weer naar voren geschoven, omdat twee gevallen nooit volstrekt gelijk zijn.
Aangezien het voor eeuwig geen werking verlenen aan regelgeving zinloos is
en dus niet kan, rest het realisme ' pur sang' niets dan als logische
consequentie precies het omgekeerde te aanvaarden: ex post facto. regelgeving,
de terugwerkende kracht, moet als inherent aan rechtspraak worden gezien,
zoals Gray stelde; en juist omdat rechterlijke regelgeving inherent is aan elke
rechterlijke uitspraak, lijkt niet in te zien waarom de terugwerkende kracht in
gevallen van duidelilk nieuwe rechtspraak zou moeten worden beperkt en niet
in die gevallen waarin de vernieuwing subtieler is of wordt gepresenteerd. Voor
de justiciabele kan het verschil in uitkomst van het concrete geschil ( het
verschil tussen winnen en verliezen) eveneens levensgroot zijn, wanneer het
recht op subtieler wijze vemieuwd wordt als gevolg van een zekere
belangenafweging of de bepaling van de inhoud en betekenis van de
rechtsnorm in concreto, mede in het licht van afwegingen van beginselen.

107

S. R. Munzer, Retroactive Law, 6 J. Legal Stud. 373 ( 1977) , p. 380 ('surely this position is
unacceptably extreme' )
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Kortom: de realist ' pur sang' kan evengoed de handen ten hemel richten en
concluderen dat de rechtszekerheid hoe dan ook een illusie is. 108
Voor de erkenning van de verschoonbare rechtsdwaling zou dan hetzelfde
fatalisme passend zijn. Als het recht uiteindelijk toch innerlijk tegenstrijdig en
onbepaald is, als de rechter altijd een subjectieve keuze heeft te maken, als
elke rechtstoepassing een element van rechtsschepping in zich bergt en als de
concrete rechtnorm eerst achteraf in confrontatie met de feiten wordt
gevonden (' geoperationaliseerd'), dan is de kans groot dat de justiciabele in
permanente rechtsdwaling verkeert. Heeft het dan nog wel zin om de
verschoonbaarheid der rechtsdwaling te erkennen2 Is het dan niet arbitrair om
enerzijds bepaaide rechtsdwalingen verschoonbaar te achten, bijvoorbeeld
indien gedwaald werd ten aanzien van niet of gebrekkig gepubliceerde regels,
als anderzijds geen enkele concrete rechtsnorm tevoren voldoende vast kan
staan?

7. De terugwerkende kracht volgens het milde realisme

Ik stel dus ook hier

de

vraag: wie wil dit aan

de justiciabele uitleggen,

Weinigen zullen dergelijke redeneringen voor hun rekening willen nemen.
Ook hier weer heeft het er alle schijn van dat het niet de bedoeling is dat wij
het realisme z6 serieus nemen.
Kenmerkend voor de positie van het milde realisme tegenover de
temporele werking van rechtspraak is dat het zich beperkt tot die gevallen
waarin de rechtspraak duidelijk nieuw is. Het hanteert met andere woorden
een veel beperktere versie van de constitutieve theorie dan het realisme ' pur
sang'. De beperking van de terugwerkende kracht wordt slechts opportuun
geacht in die gevallen waarin de rechter van eerdere rechtspraak afwijkt,
leemten aanvult of een nieuwe uitleg hanteert 109 ; en-mirabile dictu-die
gevallen blijven toch uitzondering, zoclat ook de beperking van de
terugwerkende kracht uitzondering kan blijven. De milde realist trekt niet de
conclusie uit de eigen leer, dat de correspondentie- these onhoudbaar is.

108
Llewellyn, Some Realism about Realism, a. w., p. 1242 ('The particular kind of certainty that
men have thought to find in law is in good measure an illusion'), Holmes, The Path of [he Law,
a. w., p. 466 ('certainty generally is illusion') . Vgl. A. J. Hoekema en N. F. van Manen,
'
Pluriformiteit, rechtsstaat en sociale cohesie, Recht der werkelijkheid 1998, p. 42: Rechtsonzekerheid' is een even groot pleonasme als ' nat water' en de hierboven geciteerde uitspraak van

Langemeijer.
109
Asser- Vranken, a. w., nr. 252.
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Neen, er zijn toch nog heel veel eenvoudige gevallen die als het ware strikt
110
mechanisch zijn, vindt men.
De milde realisten hebben ervoor gestreden de rechtszekerheid en
voorspelbaarheid van her recht te vergroten; en het is in de eerste plaats in
hun opvattingen over de teniporele werking van rechtspraak dat zij hun
oprechtheid daarin tonen. Men erkent het rechtsscheppende ( constitutieve)
karakter van rechterlijke uitspraken en levert een overtuigende kritiek op de
voorstelling van rechtspraak alsof het steeds alleen om toepassingen gaat van
vooraf reeds bestaande rechtsregels en rechtsbeginselen die met voldoende
bepaaldheid tot een specifieke uitkomst nopen.
In het milde realisme kan men wederom ten minste twee benaderingen
onderscheiden.
'
( 1) Al sinds de formulering in 1897 van Holmes' predictive theory of
law, 1 1 1 zijn realistische voorspellingen van rechterlijke uitspraken doel van het
rechtsrealisme. De eerste benadering van het milde realisme ligt in deze lijn en
betoogt dat de onbepaaldheid van het recht en de subjectieve keuzeruimte die
de rechter altijd heeft, niet per se toi onvoorspelbaarheid hoeven te leiden.
de realisten, komt niet voort uit
continurteit en consistentie van het juridische materiaal, stare decisis of

Voorspelbaarheid, in de ogen van

legalistische wetsgetrouwheid, maar uit continutteit in de onderliggende ovevan beleid. 112 Zo zouden rechtregels bij wijze van spreken
voortdurend kunnen veranderen, maar steeds ten behoeve van slachtoffers of
ten behoeve van een gelijke verdeling tussen zwakke en sterke partijen; kennis
van dergelijke achterliggende beleidsoverwegingen kan dan het recht toCh
voorspelbaar maken en kan zelfs een reele gedragsbeYnvloeding bewerkstelligen, ook zonder continurteit en consistentie in het juridische materiaal
113
'
stricto sensu. Deze predictive theory of law', waarvan ook Van Schellen
lijkt uit te gaan poogt met andere woorden de correspondentie- these in ere te
herstellen: de uitkomst van het concrete geschil zou voorspelbaar zijn,
ondanks alle kritiek van het realisme op het idealisme, omdat de justiciabele
kennis kan hebben van de beleidsoverwegingen die de rechter naar zijn
'
oordeel sturen. Onder justiciabele' wordt dan kennelijk zijn juridisch
adviseur begrepen, want zonder diens hulp zou men toch te veel van de
kunde van de leek verwachten.
rwegingen

110

Bijv. Asser· Vranken, a. w., nrs. 85- 87. Ik vraag mij af of deze gerusts[elling voldoende
overtuigingskracht heeft. Ik kom hier uitgebreid op terug in Hoofdstuk V, § 5 m. b. i. 'de vierde
beschermingscons[ructie'.
"'
Holmes, The Path of the Law, a. w., p. 457 ('The object of our study, then, is prediction'),
p. 461 ('The prophecies of what courts will do in fact, and nothing more pretentious, are what I
mean by law') . Zie ook Llewellyn, Some Realism at,ou[ Realism, a. w., p. 1239- 1242.
Llewellyn, Some Realism about Realism, a. w., p. 1242- 1244.
1
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Deze realistische vorm van voorspelbaarheid en rechtszekerheid ligt niet
helemaal lekker, want de voorspelbaarheid op basis van bekendheid met
beleidsoverwegingen kan nooit het hele eieren eten zijn. Het behoort in het
recht niet alleen te gaan om het herkennen van beleidsoverwegingen en het
voorspellen aan de hand hiervan, maar vanzel fsprekend ook om de kwaliteit
en de aanvoelbare juistheid van die overwegingen. Een andere opvatting zou,
om een extreem voorbeeld te noemen, betekenen dat rechterlijk beleid dat
erin bestaat dat de rechter consequent eiser ( of het verkeersslachtoffer of de
werknemer) laat winnen, voorspelbaar en rechtszekerheid- bevorderend zou
moeten worden genoemd. Dat ligt niet voor de hand, want om een beleid te
voeren waarbij eiser consequent wint, moet eerst het recht verwrongen
worden en zal nodig zijn om tegenstrijdige en voortdurend veranderende regels
in te roepen, waardoor rechtsregels onderling een chaos zouden worden. Daar
komt bij dat de voorspelbaarheicl van rechterlijk beleid op zichzelf reeds haar
grenzen heeft, zeker in situaties waarin rechters zo hun best doen dit beleid
geheim te houden. 114 Als duidelijkheid hieromtrent ontbreekt, kan de
justiciabele er niet zonder meer van uitgaan dat wat hij en anderen als
verstandig beleid zien ook door de rechter als zodanig wordt beschouwd. Dan
moet op de een of andere manier een theorie gevonden worden die zowel de
legitimiteit van de niet- strikt juridische ( beleids-) overwegingen adresseert als
grosso modo kan verklaren dat wat in het algemeen voor de justiciabele
115
kenbaar is ook werkelijk hetgeen is dat voor de rechter sturend is.
( 2) Teneinde aan de rechtszekerheid tegemoet te komen bepleit een
tweede benadering binnen het milde realisme dat, wanneer een rechterlijke
uitspraak niet voldoende voorspelbaar kan worden geacht, men voor die
onvoorspelbaarheid eerlijk en open dient Uit te komen en de nieuwe
rechtsopvatting niet mag laten werken jegens de partij die alle reden had om
een andere uitkomst te verwachten. Als eersten hebben de Amerikaanse
rechtsrealisten zich tegen retroactieve rechtspraak in deze omstandigheden
'
verzet en stelden zij prospective overruling' voor. 116 Maar het is in feite ook
de reclenering van Vranken, die, als gezegd, in zijn Algemeen Deel de invoering van rechterlijk overgangsrecht ( anders dan automatische terugwerkende
kracht) bepleit, maar dan alleen voor die gevallen waarin de rechtspraak echt
duidelijk nieuw is. De noodzaak van rechterlijk overgangsrecht vloeit voort
Zie hiema Hoofdstuk V, § 2- 3 m. b. t. 'd e eersie beschermingsconstructie'.
Over die theorie meer in Hoofds[uk VI.
116
B. H. Levy, Realist Jurisprudence and Prospective Overruling, 109 U. Pa. L. Rev. 1 ( 1960) ,
Note, 71 Yale L. J. 907 (1962), p. 911, K. Roosevelt, A Little Theory is a Dangerous Thing: The
Myth of Adjudicative Retroactivity, 31 Conn. L. Rev. 1075 ( 1999) , p. 1087 ('With rhe
recognition that courts make law came the possibility of prospective overruling') . Zie bijv. Holmes in
Kuhn v. Fairmont Coal Co., 215 U. S. 349 ( 1910) en Cardozo in Great Nort/tem Railway Co. u.
Sunburst Oil 6f Refinmg Co., 287 U. S. 358(1932).
114
Its
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uit het constitutieve karakter van een

zeer beperkt aantal

rechterlijke uit-

spraken, de moeilijke( r) gevallen.

In de Verenigde Staten zijn vooral onder invloed van het rechtsrealisme
'
de terugwerkende kracht van rechtspraak, prospective overruling' en de
temporele werking van rechtspraak in het algemeen levendige en goed
doordachte onderwerpen geworden, direct gelieerd aan de verschillende
rechtsvindingsleren en rechtstheorieen, die praktisch verplicht zijn
117
hieromtrent een opvatting te hebben.
De geschiedenis van de bemoeienis van het Amerikaanse Hooggerechtshof
met deze problematiek begint in de hoogtijdagen van het rechtsrealisme met
Great

Railway

Northern

Co.

v.

Sunburst

Oil

8

Refining

Co. 118

Het

Hooggerechtshof van Montana had geweigerd aan een uitspraak die een
nieuwe rechtsregel introduceerde terugwerkende kracht te verlenen en het
Amerikaanse Hooggerechtshof sauveerde dit bij monde van Cardozo. 1 19 In
diezelfde lijn ligt het standaardarrest Linkletter v. Walkerize, een strafzaak
waarin de temporele werking van een der belangrijkste Amerikaanse arresten,
Mapp v. ob£0121 inzake de uitsluiting van onrechtmatig verkregen bewijs) aan
'
de orde was. Het Hooggerechtshof besloot de nieuwe exclusionary rule' van
Mapp geen terugwerkende kracht te verlenen.
Bedacht moet worden dat het hier alleen om constitutionele rechtspraak
gaat, zodat de rechtspraak van het Hooggerechtshof niet direct van toepassing
is op de rechtspraak in burgerlijke zaken die vrijwel geheel in handen van de
122
Wel is het zo dat het Hooggerechtshof door zijn
statelijke gerechten ligt.
123
Hoe dan ook is de situatie
morele gezag de statelijke gerechten beinvloedt.
C

Over de verschillende temporele werkingen, zie Hoofdstuk IX.
"8 287 U. S. 358(1932).
119
Die al eerder had aangegeven niet onsympathiek te staan tegenover Mospective oveniiling. Zie
117

B. N. Cardozo, The Nature of the Judicial Process, New Haven/ Londen/ Oxford 1921, p. 146149. Onjuist is overigens de opmerking van Schoordijk, De civielrechtelijk aspecten van verevening
van pensioenrechten bij echtscheiding, meer in her bijzonder die tussen in algehele gemeenschap
gehuwde echtgenoten, WFR ( 1982) 5534, p. 227 e. v., dat de uitspraak van het Amerikaanse
Hooggerechtshof de meest klassieke toepassing van prospective ovemiling is. Het Amerikaanse
Hooggerechtshof oordeelde in de Sunburst- uitspraak slechts-met terugwerkende kracht-dat de
prospective overruling van het Hof van Montana niet onverenigbaar met de grondwer was.

izo 381 U. S. 618 ( 1964)
m 367 U. S. 643 ( 1961).
122
De opmerking van J. de Boer, Ongelijke 'overruling' , NJB 1992, p. 855-856 (onder
verwijzing naar Beam) dat het Hooggerechtshof aan het terugkomen is op ' prospective ovemiling',
doet dus minder ter zake, aangezien de opvattingen van het Hooggerechtshof in cwihbus nier
maargevend zijn. Daarover hierna, Hoofds[uk X, § 7.
12/

Bijv. August v. Stasak, 424 A. 2d 1328 (Pa. 1981), Eig v. Whittington, 518 N. E. 7.d 1232 (111.
1987), McCarthy v. Martinson, 51 Cal. App. 4th 632 (Cal. Ct. App. 1997), Ne,eman v. Emerson

Radio CO., 772 P. 2d 1059 (Cal. 1989) , Flewellyn v. Atlanta Casualty Co., 300 S. E. 2d 673 (Ga.
1983) , alle onder verwijzing naar rechtspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof inz.
terugwerkende kracht.
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thans zo dat in de meeste staten in civilibus ten minste de mogelijkheid erkend
wordt de terugwerking van rechtspraak te beperken. De opportuniteit ervan is
afhankelijk van de mate waarin de nieuwe regel echt nieuw is ( de redenering
van het realisme ' pur sang' wordt daarbij niet gevolgd), de mate waarin de
vernieuwing voorspelbaar (' clearly foreshadowecl') was en overige billijk124
heidsoverwegingen.
Het moet gezegd worden dat deze vorm van mild realisme het probleem
der retroactieve regelgeving slechts half tegemoetkomt; en in deze benadering
bij helfte is zij arbitrair. Rechters gaan betrekkelijk zelden echt om. 125 Liever
zetten zij kleine stapjes, interpreteren zij eerdere rechtspraak, leggen zij
andere accenten, laten zij de feiten de concrete rechtsnorm kleuren enz. Als
de wijziging van het recht alleen van expliciet omgaan afhankelijk zou zijn,
zou de rechtsontwikkeling verwaarloosbaar zijn. Het is juist de vrucht van het
realisme geweest dat wij ons thans beter realiseren dat het recht zich

ontwikkelt in

de veelheid van concrete 'toepassingen'.

126

8. Conclusies uit Hoofdstukken III en IV

In de vorige twee hoofdstukken zijn twee conflicterende visies op het
ongeschreven recht tegenover elkaar gezet. Men kan deze als volgt
contrasteren:
Ongeschreven recht volgens
standaard-rechtstheorie
(idealisme)
'

theoretisch'

de rechtsidee, het ideaal
- op de justiciabele gericht
( individualisme, correspondentie-

Ongeschreven recht
volgens de standaard-rechtsvindingsleer
(realisme)
-

'praktisch'

- realiteit van het recht
- op de rechter gericht
(judicocentrisme)

these)
-

gedragsnormen

- beoordelingsnormen

autonomie
- ex ante

- heteronomie

-

- retrospectief

-

-

prospectief
terugwerkende kracht als

- ex post
-

terugwerkende kracht

Iz4

Zie nader Hoofdstuk IX. §7(b)(i)-(ii).
Zie de betrekkelijk korte lijsties van voorbeelden van expliciet omgaan van J. K. Franx, De
Hoge Raad: voorgaan, doorgaan of omgaan, Studiekring Offerhaus, nr. 1, Deventer 1994, p. 1011, T. H. D. Struycken en O. A. Haazen, De binding aan precedenten, in: H. G. Schermers,
Th. L. Bellekom en P. T. C. van Kampen, De rot van de rechter in de moderne westerse
125

samenleving, Leiden 1993, p. 91.
126
Llewellyn, Some Realism about Realism, a. w., p. 1253 ('The growth of [he past has been
achieved by standing on the decided cases; rarely by overturning them') . Zie ook dez., The
Common Law Tradition, a. w., p. 77- 87, 108- 120.
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'

the gravest injustice'/ beperking
is een eis van elementaire

is inherent aan de concrete
rechtsnorm/ beperking maakt rechtspraak
feitelijk onmogelijk

rechtvaardigheid
-

de regel

-

-

algemeenheid

- nadruk op het bijzondere

de beslissing

en unieke van

gevallen

- het gelijke gelijk
- het rechterlijk oordeel moet
voorspelbaar zijn
( rechtszekerheid )
- de verschoonbare rechtsdwaling

als noodzakelijk correctief

- het ongelijke ongelijk
- het rechterlijk oordeel moet
rechtvaardig zijn ( anders dan door
rechtszekerheid)

- de leer van de
verschoonbare rechtsdwaling is zinloos

Idealisme en realisme zijn volledig tegengesteld. Opmerkelijk is evenwel
dat de Nederlandse rechtsliteratuur hun onverenigbaarheid nauwelijks schijnt
op te merken, althans de tegenspraak van hun beider aanvaarding niet als
problematisch schijnt te ervaren. Het lijkt alsof men voor de theorie uitgaat
van het idealisme, doch voor de rechtspraak in de praktijk van het realisme.
Nieuwenhuis bijvoorbeeld benadrukt de idee van recht- als- gedragsnorm 127 ,
onderstreept de algemeenheid van gedragsregels en hekelt Einzelfall128
Hij gelooft in de correspondentie- these 129 ( de kenbaarheid
gerechtigkeit.
van het recht en de voorspelbaarheid van het rechterlijk oordeel), verdedigt
130
Dit alles maakt hem tot een
het syllogisme en het deductief redeneren.
idealist. Maar wanneer hij zich op het viak van de rechtsvinding begeeft en
gaat beschrijven hoe het rechterlijk oordeel totstandkomt, schuift hij de
topiek naar voren. Die rechtsvindingsleer beschrijft de heuristiek van het
rechterlijk oordeel als een zoektocht naar een oplossing aan de hand van topoi
( vuistregels,
gezichtspunten) . Het recht wordt volgens Nieuwenhuis
discursief-in het debat tussen partijen en de rechter-en achteraf-in confrontatie met de feiten van het geval-gevonden. 131 Als dit juist is, dan kan
de conclusie niet anders zijn dan dat rechtspreken het wegen van feiten,
belangen, gezichtspunten en argumenten is, dat elk geval maximaal
'
Einzel fallgerechtigkeit' is, dat hiermee de voorspelbaarheid van het recht op
basis van het juridisch materiaal zwak staat, dat het recht voornamelijk een

12;

J. H. Nieuwenhuis, De ramp op het Pikmeer, Bezwaren tegen de

privaatrecht, inaugzirele

geest van her postmoderne

rede RUG 1996, Deventer 1997, p. 11 (de zorgvuldigheidsnorm als

gedragsnorrn) .
28

Legitimatie en heuristiek van het rechtertijk oordeel, a. w., p 499, Confrontatie en
compromis, a. w. , p. 119- 120.
129
Confrontatie en compromis, a. w., p. 12.14.
110
Legitimarie en heuristiek van het rechterlijk oordeel, a. w., p. 494 e. v.
131
J. H. Nieuwenhuis, Een discursieve grootheid, NJB 1995, p. 1 389- 1391, dez. , Legitimatie en
heuristiek van het rechterlijk oordeel, a. w., p. 496- 501.
I
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verzameling beoordelingsnormen voor de rechter is en dat de norm ex post
facto toI:standkomt.
Zo wordt van inzicht en discours gewisseld naar gelang het terrein waarop
men zich begeeft en wordt het theoretische ideaal van het recht-dat aan de
visie op het materiele recht ten grondslag wordt gelegd-weliswaar in
algemene zin onderschreven, maar weersproken als het om de rechts-

vindingspraktijk gaat.
Wat er moet gebeuren met de temporele werking van rechtspraak en
welke rechtstheorie aan het rechterlijk overgangsrecht ten grondslag moet
worden gelegd, is afhankelijk van de visie die men heeft op het karakter van
het ongeschreven recht. Maar deze afhankelijkheid blijkt een nogal bizarre te

zijn, namelijk in een zin die precies omgekeerd is aan hetgeen men-althans
ik-zou verwachten. Het resultaat is de wonderlijke situatie dat het idealisme
de terugwerkende kracht van rechtspraak in de meest principille bewoordingingen zou moeten veroordelen, maar dit juist niet doet ( het milde
idealisme), terwijl omgekeerd het realisme op zijn beurt juist beperking van de
terugwerking voorstaat, ofschoon het weinig kan met een zinloos geworden
verbod van terugwerkende kracht voor de rechtspraak waaraan immers in hun

ogen inherent is dat aan normen ex post facto concrete betekenis wordt
verleend. Het milde realisme neemt de opvatting over die eigenlijk bij het
idealisme ' pur sang' thuishoort ( beperking van de terugwerking) en het milde
idealisme doet hetzelfde met de opvatting van het realisme ' pur sang
( terugwerking is inherent aan rechtspraak) .
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1. Inleiding

De kritiek van het realisme op de rechtsidee van het idealisme komt nogal
Als die kritiek, door zich te richten op alle elementen van de
rechtsidee ( Fuller' s desiderata), bovendien aan het wankelen brengt wat het
idealisme als legitimatie van het ongeschreven recht ziet, heeft het recht een
serieus probleem. De idealisten hebben niettemin gemeend hun opvattingen
te kunnen continueren. Met de idee van recht- als- gedragsnorm valt in hun
ogen nog prima te werken. De huidige stand van zaken is met andere
woorden dat het idealisme ondanks alles-en ten onrechte-instandgehouden
wordt. Omdat ik meen dat het idealisme niet met zijn tegenpool, het
realisme, door 66n deur kan, doch het heersende klimaat zodanig is, dat
beide visies ondanks hun tegenstrijdigheid tegelijk heersend zijn, ga ik door op
dit debat. Ik tracht hiermee aan te tonen dat de schone rechtsidee van het
idealisme toch echt geen stand kan houden.
Om de aanval van het realisme op te vangen, bedient het idealisme zich
van ( wat ik niet anders kan aanduiden dan als) een aantal constructies ter
bescherming van de rechtsidee. Het zijn ficties, die in staat stellen een
theoretisch ideaal, ondanks zijn falsificatie, in stand te houden. De
beschrijving van het recht in de praktijk wordt in dienst gesteld van de
instandhouding van een theorie waaraan men nu eenmaal gehecht is.
hard aan.

Men kan de volgende beschermingsconstructies onderscheiden: ( 1) het
onderscheid tussen heuristiek en legitimatie ( § 2(a) ) , (2) de hermeneutische
cirkel ( § 3(a) ), (3) het onderscheid van feit en recht ( § 4(a) ), (4) het
onderscheid tussen moeilijke en eenvoudige gevallen ( § 5(a) ) , (5) het
onderscheid van recht en politiek ( §6(a) ) , (6) het onderscheid tussen de
doctrine en de rechtsfilosofie ( §7(a) ) en (7) de koppeling van de verschoonbaarheid der rechtsdwaling aan het onderscheid tussen bestaan en
betekenis van rechtsregels ( § 8(a) ) . In de tussenliggende subparagrafen
wordt elk van deze beschermingsconstructies bekritiseerd.
2. De eerste beschermingsconstnkctie

(a) Het onderscheid tussen heuristiek en legitimatie

De realistische analyse zal vele juristen
syllogisme beschrijft niet wat er werkelijk
rechter redeneert niet vanuit het geldend
deductieve, syllogistische model het wil.

allang niet meer verbazen. Het
gebeurt, dat weet elke jurist. De
recht naar de conclusie, zoals het
Maar

dit wordt helemaal niet als
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probleem ervaren; de huidige rechtswetenschap ligt er niet wakker van.
Waarom eigenlijk nieti Omdat allang een theorie is gevonden die aan deze
verstoring van het klassieke beeld het hoofd biedt. Dit is de theorie die een
onderscheid aanbrengt tussen heuristiek en legitimatie.
Heuristiek betreft de wijze waarop rechters tot hun oordeel komen, de
gronden en overwegingen die bij hun oordeelsvorming meespelen. De
legitimatie is cle motivering van de rechterlijke uitspraak, het betoog dat de
rechter houdt ter rechtvaardiging van zijn beslissing. Men kan zich die twee
voorstellen als afzonderlijke fasen, waarbij de heuristische fase aan de legitimatiefase voorafgaat. Aangenomen wordt dat legitimatie en heuristiek
2
'
'
relatief eigensoortig' en onderling onherleidbaar' zijn.
Dat het onderscheid als beschermingsconstructie dienst doet en ook als
zodanig bedoeld was, is wel duidelijk. Ja, het syllogisme is als heuristisch
model volkomen ongeschikt: ' Wie naar voren brengt dat het vinden van
argumenten voor een beslissing geen proces is dat verloopt via de wetten van
logische gevolglijkheid, heeft volstrekt gelijk, ' zegt Nieuwenhuis3, ' maar
daarmee heeft de deductieve betoogtrant nog niet afgedaan. Er is nog steeds
plaats voor in het rechterlijk oordeel. ' Het zou met name niet aangaan om de
motiveringseis ( de legitimatie) op te vatten als de verplichting tot het
beschrijven van de gevolgde procedure (d e heuristiek) . 4 ' Het gaat er niet om
hoe de rechter heeft gedacht om zijn beslissing te vinden, maar wat hij heeft
bedacht om haar te rechtvaardigen: 5
De motivering staat dus toegegeven in geen verband met hetgeen

werkelijk doorslaggevend is of is geweest in het denk- en zoekproces van de
rechter. Het maken van dit onderscheid stelt in staat om op geoorloofde wijze
'
'
vragen als waarom acht ik als rechter dit een rechtsregel 2 ' , welke beleidsJ. H. Nieuwenhuis, Legitimatie en heuristiek van her rechterlijk oordeel, RMTh 1976, p 494.
Crombag, J. L. de Wijkerslooth en M. J. Cohen. in: Een [heorie over
rechterlijke beslissingen, Groningen 1977, p. 13- 15. Evenzo J. J. H. Bruggink, Op zoek naar het
recht, Rechtsvinding in rechtstheoretisch perspectief, Groningen 1990, p. 57- 61, Veegens/ Korthals
Altes/ Groen, Cassatie in civiele zaken, Zwolle 1989, nr. 92, die stellen dat na alle kritiek het
syllogisme als model volledig leek te hebben afgedaan totdat in 1976 Nieuwenhuis' artikel over
heuristiek en legitimatie verscheen. Zelf nemen zij Nieuwenhilis analyse in grote lijnen over, zie nrs.
1

Zie ook reeds H. F. M.

92 en 99.

Nieuwenhuis, Legitima[ie en heuristiek, a. w., p. 515.
Legitimatie en heuristiek, a. w., p. 494. Zie ook F. A. Hayek, Rules and Order, in: Law,
Legislation and Liberty, A New Statment of the Liberal Principles of Justice and Political Economy,
Londen 1998, p. 116· 117, 120.
4
Nieuwenhuis, Legitimatie en heuristiek, a. w., p. 515. Vgl. J. Bell, Policy Arguments in
'

Judicial Decisions, Oxford 1985, p. 23, H. C. F. Schoordijk, Hoe vat(te) de Burgerlijke Kamer van
de Hoge Raad zijn rechtsvormende taak op7, in: J. van Soest ( red. ), De Hoge Raad der
Nederlanden 1838- 1988, Een portret, Zwolle 1988, p. 4: de wijze van argumentatie ( legitimatie) en
de werkelijke gronden waarop rechtspraak berust ( heuristiek) kunnen uit elkaar lopen.

'

Legitimatie en heuristiek, a. w., p. 498.
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overweging is bepatendr,' waarom wil ik als rechter deze en niet een andere,
eveneens verdedigbare uitkomst2 ' te verhullen. Het is de rechter toegestaan,
sterker nog: het wordt hem zelfs aangeraden, niet op te schrijven wat er
werkelijk gebeurd is (wat hij werkelijk in gedachte had, wat de motieven
achter de motivering waren), ofschoon dat de bepaling van de uitkomst van
het geschil is. Alleen ' acceptabele' argumenten dienen te worden gebruikt en
'
acceptabel' is wat juridisch klinkt, gegoten in een syllogisme. Resultaat van
'
deze constructie is een echte, juridische' argumentatie in de motivering die al
het on- juridische (waar het dus grotendeels eigenlijk om gaat) buiten houdt.
Daarmee kan de suggestie gewekt worden dat het recht enkel een juridische
6
aangelegenheid is: het recht is weer gepuurd van on- juridische factoren.

(b) Knuek op

de eerste beschermingsconstmctie: onderscheid tussen heuristiek en

legitimatie niet legitiem

Het onderscheid van Nieuwenhuis heeft onder juristen een acceptatiegraadmen zou bijna zeggen een populariteit-behaald7, die bepaald uitzonderlijk is
voor een theoretische constructie. Ofschoon zijn artikel at een kwart eeuw
oud is, wordt zijn theorie nog steeds ingeroepen en speelt zijn analyse een
onverminderd grote rol in het rechtsdenken hier te lande. Waarschijnlijk is
succes voornamelijk te danken aan het feit dat na de clesastreuze kritiek de
rechtsvinding in crisis was en men smachtte naar geruststelling. Die

dit

geruststelling is echter maar schijn, want de beschermingsconstructie wekt
slechts de schijn van een rechtspraak aan de hand van zuiver juridisch
redeneren. Wat hier geconstrueerd wordt, is de schijn-autonomie van het recht.
Het probleem is niet dat het onderscheid wordt gemaakt. Het is, dunkt
mij, op zichzelf correct dat het zoeken en vinden van een oplossing en het
presenteren ervan twee, in de tijd redelijk gescheiden fasen zijn; en het
onderscheid is ook nuttig, al was het maar om redenen van overzichtelijkheid
Zie voor een concreet voorbeeld Hoofdstuk XII, § 2 (f) in fine.
Veegens/ Korthals Altes/ Groen, Cassatie, a. w., nr. 92, G. E. van Maanen, Onrechtmatige
daad, Aspecten van de ontwikkeling en strukiuur van een oms[reden leerstuk, diss. RUG, Deventer
1986, p. 7- 8, dez. , Vooruitlopen op de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek, KwNBW
1990, p. 69- 70, C. E. Smith, Feit en rechtsnorm, Een methodologisch onderzoek naar de betekenis
van de feiten voor de rechtsvinding en legitimatie van het rechtsoordeel, diss. RUL, Maastricht
1998, p. 1 e. v. , 24- 38, M. W. Hesselink, De redelijkheid en billijkheid in het Europees
6
1

privaatrecht, diss. RUU, Deventer 1999, p. 402- 404, A. H. de Wild, Met Recht--Over Recht,
AA 1979, p. 828- 829, 832- 834, J. M. Smits, Het vertrouwensbeginsel en de contractuele
gebondenheid, diss. RUL, Arnhem 1995, p. 71 e. v., A. R. Bloembergen, Iets over object en
methode van wetenschap en rechtspraak in het privaatrecht, in: Kamstra e. a., Nederlandse
rechtswerenschap, Tussen distantie en betrokkenheid: paradigma' s in de twintigste eeuw, Zwolle

1988, p. 71. Overigens zag he[ Amerikaanse rechtsrealisme het onderscheid ook wel; het zag er

echter ( terecht) geen grein[je reden in om dan maar minder kritisch te zijn op her rechtsideaal. Zie
bijv. J. Dewey, Logical Method and Law, 10 Cornell L. Q. 17 (1924), p. 23-24.
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en omdat het het praten vergemakkelijkt.

Problematisch is niet het

onderscheid zelf, maar de consequenties die eraan worden verbonden: ( i)
dat, alleen omdat het verschillende fasen zijn, zij niet inhoudelijk hoeven te
corresponderen; ( ii) dat aan heuristiek en legitimatie niet dezelfde eisen
hoeven te worden gesteld; en ( iii) dat de heuristiek wordt afgeschilderd als
8
minder interessant voor juristen.
Het is voor mij onbegrijpelijk hoe Nieuwenhuis kan beweren dat het er
niet om gaat hoe de rechter heeft gedacht om zijn beslissing te vinden, maar
9
om wat hij heeft bedacht om haar te rechtvaardigen. Ondanks de erkenning

dat de rechter niet van de regel via de feiten naar de oplossing redenereert,
pleit Nieuwenhuis voor de instandhouding van de deductie. Hij stelt: ' Of de
vormgeving geslaagd kan worden genoernd, hangt niet af van de vraag of zij al
dan niet een getrouwe weergave is van de in feite door de rechter gevolgde
zoekstrategie, maar van de vraag in welke mate zij inzicht verschaft in het
,10
Dat doet volgens Nieuwenhuis de
dragend vermogen van de motivering.
van
legitimeren in het bekende arrest
volgende syllogistische wijze
Eelman/Hinll:
( 1) voor een geslaggd beroep op de nietigheid van een overeenkomst
wegens geestelijke gestoordheid is wetenschap bij de wederpartij

vereist, en
Ergo:

( 2) bij Hin heeft die wetenschap ontbroken.
( 3) Eelman' s beroep op nietigheid moet worden verworpen.

8

Van hetgeen zich tijdens de heuristische fase afspeelt, dat van niet- juridische aard is, behoeft
geen verslag te worden gedaan; onderzoek naar de heuristiek zou voor juristen toch futiel zijn of
eventueel een kwestie voor de rechtspsychologie. Zie De Wild, Met recht-Over recht, a. w., p.
828- 829, 835 en H. van Driel en G. E. van Maanen, Anticiperen op het Nieuw BW, KwNBW
1985, p.
110, J. B. M. Vranken, Wonderen aan het Plein, Polyptiek van de huidige
cassatierechtspraak door J. van Schellen (boekbespreking), WPNR 5734 ( 1985), p. 28, Hesselink,
De redelijkheid en billijkheid in het Europees privaatrecht, a. w., p. 403, Bell, Policy Arguments in
Judicial Decisions, t. a. p. Het in raadkamer gezegde is het geheim van de raadkamer en men kan
niet in het hoofd van de rechter kijken. ( Dat hoeft natuurlijk ook niet als hij van de besluitvorming
ge[rouw verslag zou uitbrengen! Zie voor vergelijkbare kritiek E. van Alphen, Nieuwenhuis' theorie
van het contracteren, een kritiek, Rd.K 1986, p. 57·58) .
Het leidt tot een onvruchtbare scheiding van disciplines: de rechtsvindingsleer ( hermeneutiek,
topiek) houdt zich bij uitstek bezig met de heuristiek, het burgerlijk recht mag gefixeerd zijn op
hetgeen rechters in hun motiveringen opnemen. Het is in feite een advies aan de civilist om in zijn
hokje te blijven: concentreert u zich op de civiele jurisprudentie ( wat de rechter bedacht heeft),

9

houdt u zich nou maar nie[ bezig met de rechtsvinding C het gaat er niet om hoc de rechter gedacht
heeft om zijn beslissing Ie vinden) .
10
Nieuwenhuis, Legitimarie en heuristiek, a. w. , p. 501.
" HR 11 december 1959, NJ 1960, 230 m. nt. LEHR. Nieuwenhuis citeert de overweging van de
rechtbank.
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Nieuwenhuis mist hier mijns inziens het realistische punt van kritiek. Het
gaat niet alleen om de getrouwe weergave van de zoekstategie ( regressief dan
wel hermeneutisch redeneren in plaats van syllogistisch) ; het punt van kritiek
richt zich voornamelijk daarop dat de geldigheid van het syllogisme, omdat
het simpelweg niet de redenering was op grond waarvan de rechter tot de
uitkomst van het geschil kwam, in geen verband staat met die uitkomst. 12 Het
enige verband is dat de redenering die in het syllogisme als legitimatie wordt
gepresenteerd, min of meer bij wijze van toeval, tot dezelfde uitkomst leidde
als de overwegingen die in de heuristische fase werketijk de doorslag gaven.
Maar een zodanig verbancl is willekeurig en onvoldoende13: het is eigenlijk in
enig relevant opzicht geen verband. Om de realistische kritiek te bestrijden
moet worden aangetoond dat de gepresenteerde redenering (legitimatie) wel
degelijk iets meer te maken heeft met hetgeen zich in het hoofd van de rechter
afspeelt ( heuristiek) dan dat all66n de conclusie dezelfde is. Wordt dit niet
aangetoond, dan is de crux van de realistische kritiek dat des rechters
conclusie in werkelijkheid op andere wike is gevonnd. Irrelevant is dus de
stelling van Nieuwenhuis: ' De geldigheid van een syllogisme is volstrekt
onafhankelijk van de wijze waarop de premissen zijn gevormd. ' 14 De kwestie is
niet dat een premisse in werkelijkheid op andere wuze is gevonnd, maar dat deze
premisse helemaal niet van belang is. Voor het behoud van het idealisme is
noodzakelijk dat althans 66n van de premissen, te weten de gehanteerde
rechtsregel, werkelijk van belang was in de redenering. De mogelijkheid dat
dit niet het geval is, blijft geheel open in de visie dat de motivering van de
beslissing geen beschrijving van ' s rechters denkproces hoeft te zijn.

Dit nu

is onacceptabel.

Wij kunnen toch onmogelijk tevreden zijn met

een perfect syllogistisch gelegitimeerde uitspraak, als wij zouden weten dat de
rechter in de heuristische fase tot die conclusie kwam op basis van de

redenering:
( a) Piet Snot heeft lange tanden, en

Ergo:

( b) Ik heb honger.
( c) Eelman' s beroep op nietigheid moet worden verworpen?

De legitimatie ( Nieuwenhuis' stappen ( 1) - ( 3) ) geeft dan geen enkel
inzicht in de gedachtegang van de rechter ( stappen ( a) - ( c) ) .
Maar
aangezien de legitimatie (stappen ( 1) - (3) ) sluitend is, is het daarmee voor
12
Dewey, Logical Method and Law a. w., p. 22- 24, K. N. Llewellyn, The Common Law
Tradition, Deciding Appeals, Buffalo/ Boston 1996 (orig. 1960), p. 11- 12, 131- 132.
11
Vgl. de opvatting van H. Drion, besproken door F. Bruinsma, Cassatierechtspraak in civiele
zaken, Een rechtssociologisch verslag, Zwolle 1988, p. 97 ( motief en motivering moeten
overlappen; zo zij al niet identiek zijn, moet er een innig verband zijn tussen die twee) .

14

Legitimatie en heuristiek, a. w., p. 497- 498.
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het recht en voor de cassatie- rechter wel afgedaan, ofschoon toch zonneklaar
is dat een dergelijke heuristiek tekortschiet.
De pointe van de realistische kritiek is natuurlijk niet dat de rechters
redeneren aan de hand van ' Piet Snot heeft lange tanden', maar wel dat zij
tot hun oordeel komen en kunnen komen op basis van redeneringen die ( a)
in wat voor opzicht dan ook onbehoorlijk en ongeoorloofd zijn of (b) even
weinig met de legitimatie van doen hebben. 15 Het is juist het verband tussen
heuristiek en legitimatie dat garandeert dat de besluitvorming behoorlijk is.
'
Is er geen verband, dan is het dragend vermogen' waarover Nieuwenhuis
spreekt inderdaad alleen letterlijk een vermogen: een capaciteit, die evenwel
niet benut wordt. Zonder verband tussen motieven ( heuristiek) en motivering (legitimatie) draagt de motivering namelijk helemaal niets. De uitkomst
wordt gedragen door de werkelijke redenering die de rechter in de heuristische

fase volgde, niet door het achteraf gefabriceerde verhaaltje (' wat de rechter
bedacht heeft') . Motiveren aan de hand van een bedenksel, onder

geheimhouding van de werkelijke motieven, dat is geen motiveren, maar een
schimmenspel. In tegenstelling tot het door Nieuwenhuis beweerde, is dan
geen sprake van ' bij uitstek controleerbare presentatie van dictum en
motivering', waarop het juridisch debat zich bij uitstek toespitst. 16 De realist
zegt in dit geval dat de controle op het verkeerde betrekking heeft en dat het
juridisch debat zich richt op een kunstmatige constructie, op een
schaduwwerkelijkheid.

Dit is ook in

de

visie van de Hoge Raad toch echt niet de bedoeling.

Spreekt de Hoge Raad niet van ' de grondbeginselen van een goede procesorde
waartoe behoort dat elke rechterlijke beslissing ten minste zodanig moet
worden gemotiveerd, dat zij inzicht geeft in de daaraan ten grondslag liggende
gedachtengang' 171 Als heuristiek en legitimatie twee verschillende verhalen
zijn, dan geeft de legitimatie nul en generlei inzicht in de aan de beslissing ten
grondslag liggende gedachtegang. Dan houden de vonnissen ook niet de
gronden in waarop zij rusten ( art. 121 Gw) , slechts de gronden waarop zij
zouden kunnen rusten, als het zo zou zijn dat de rechter wel vanuit de regel via
de feiten naar de conclusie zou redeneren.
15

Uiteraard zijn slechts weinig voorbeelden van dergelijke ongehoorde besluitvormingsprocessen
bekend ( de heuristiek vindt immers geen weerslag in de legitimatie) . Ik vond slechts an voorbeeld
in Asser- Scholten, Algemeen decl, Zwolle 1974, p. 131- 132 over het college dat reeds had besloten
tot afwijzing van aansprakelijkheid van de vader voor een door zijn kind veroorzaakt letsel. Vddr cle
uitspraak werd de beraadslaging evenwel heropend en de tegengestelde conclusie bereik[. Het motief:
de voorzitter was ter ore gekomen dat de vader 65 jaar oud was en eerst 8 jaar tevoren was getrouwd;
en van huwen op gevorderde leeftijd had de voorzitter een afkeer. Schoken stelt dat opneming van
dit motief in de motivering duidelijk zou hebben laten uitkomen hoe verkeerd deze gang van zaken
was.
I6

';
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Legitimatie en heuristiek, a. w. , p. 501.
HR 4 juni 1993, NJ 1993, 659 m. nt. DWFV Dodewaard/ Veenhuis).
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Maar het is nog wranger. Als de legitimatie niet correspondeert met de
heuristiek, schiet ook de legitimatie tekort, zelfs wanneer de heuristiek w61
behoortijk is geweest. Voor het ideaal van het recht is die overeenstemming,
zonder welke het recht namelijk niet functioneert zoals het idealiter behoort te
functioneren, wel degelijk van het grootste belang. Als het vinden van de
'
'
relevante regel en de feiten stellig geen kwestie van deductie' is en daarmee
onderworpen [ isl aan andere, niet-logische regels' 18, hoe zit het dan met de
vindbaarheid en de voorspelbaarheid van de uitkomst voor de justiciabele2
Indien het bereiken van de uitkomst onderworpen is aan niet-logische regels,
lijkt zonder de mogelijkheid van deductie de justiciabele weinig houvast te
hebben. Als, zoals zo vaak in het recht, verschillende redelijke uitkomsten
mogelijk zijn en de ene dan wel de andere wordt gekozen afhankelijk van de
( bewust of onbewust) beleidsmatig gemaakte selectie van de feiten en regels
en als al die verschillende uitkomsten uiteindelijk bij de legitimatie als een min
of meer logische deductieve redenering gepresenteerd kunnen worden, dan
heeft de justiciabele toch tevoren geen zekerheid omtrent de uitkomst, als hij
tevoren niet kan inschatten op basis van welke heuristische, niet- logische
factoren, beleidsoverwegingen, Vorverstandnisse, redelijkheids- en rechtvaardigheidsnoties de keuze tussen de verschillende, evenzeer logische

concretiseringen gemaakt zal worden2
Het stellen van onderscheiden eisen aan heuristiek en legitimatie is in
feite een rechtvaardiging voor een praktijk van geheim recht; er spelen immers
rechtens relevante motieven mee die op deze wijze verhuld blijven. Er zijn
overwegingen die bepalend zijn voor de uitkomst, maar de rechter houdt ze
geheim. De uitgebreide motiveringsplicht waarop Vranken in zijn Algemeen
Deel19 zo hamert, is er niet om haar esthetische waarde, maar als eis van
rechtsstatelijke aard.
Hoe kan het dat de true die de beleidsmatige argumenten, die de rechter
naar zijn oordeel leiden, uit beeld doet verdwijnen, zo gemakkelijk geaccepteerd is gewordenl Omdat het onderscheid acceptabeler klinkt dan het
werkelijk is. Kennelijk wordt acceptabel gevonden dat een verslaglegging uan
de gevolgde zoekstrategie niet in de motivering verschijnt. In die formulering
wordt Nieuwenhuis' theorie door Veegens/ Korthals Altes/ Groen overgenomen:

18

19

Nieuwenhuis, Legitimatie en heuristiek, a. w., p. 494.
Asser- Vranken, Algemeen deel, Zwolle 1995, nrs. 182, 186, 190, 227· 255.
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Voor de controle van de cassatierechter en voor de bepaling van de grens
tussen recht en feit in cassatie is niet relevant hoe de rechter precies tot
zijn beslissing is gekomen.

20

Maar tussen ' hoe de rechter gedacht heeft om zijn beslissing te vinden'
( heuristiek) en ' wat de rechter bedacht heeft om haar te rechtvaardigen'

(legitimatie) zit nog een wezenlijke derde, waar ik het hierboven steeds over
had, te weten niet hoe, maar ' wat de rechter gedacht heeft bij het vinden:
Dat hoe en wat niet hetzelfde zijn kan als volgt worden duidelijk gemaakt.

Al

zou worden geaccepteerd dat er onderscheid is tussen de redenering
( heuristiek) en de redengeving (legitimatie), dan moet worden bedacht dat
'
redenering' twee betekenissen heeft. De eerste betekenis is: de gedachtegang, de gevolgde stappen, het proces van redeneren; hierop ziet de vraag
'
redeneert de rechter syllogistisch of regressieR'. Maar de tweede betekenis
van ' redenering' is: argumentatie, de opeenvolgende argumenten, de redenen

zelf. 21 De eerste is, zo men wit, procedureel, de tweede inhoudelijk.
Nu suggereert Nieuwenhuis steeds dat wat buiten de legitimatie valt
'
allemaal kan worden gezien als zoekstrategie' of' denkproces'. Dat is cle term
'
redenering' in haar eerste, procedurele betekenis. Maar zo wordt het
inhoudelijke ' wat de rechter gedacht heeft' weggemoffeld. 22 Wie nu meent

dat verslaglegging van de zoekstrategie niet zo belangrijk is en gemist kan
worden, hoeft nog niet van mening te zijn dat de gehele heuristiek, inclusief
de inhoudelijke argumenten, oninteressant is. Wie echter Nieuwenhuis'
theorie overneemt, plaatst alles ' wat de rechter gedacht heeft bij het vinden
van zijn beslissing', zowel heuristische miskleunen, zoals ' Piet Snot heeft
lange tanden', als wellicht heel nobele beleidsoverwegingen buiten beeld.
Dan de stelling dat heuristiek en legitimatie eigensoortig en onderling
onherleidbaar zijn, kunnen zijn of behoren te zijn. Het voorafgaande strekt
ten betoge dat de legitimatie herleidbaar behoort te zijn op hetgeen gebeurt
tijdens de heuristische fase. Paradoxaal genoeg is nu juist de strekking van het
probleemdenken, waartoe Nieuwenhuis zich 66k bekent, dat de legitimatie
inderdaad op de heuristiek herleidbaar is en de heuristiek op de legitimatie; zij
zijn dus in die visie onderling herleidbaar en helemaal niet zo eigensoortig en
gescheiden. De concept- oplossing ( heuristiek) wordt immers aangepast ( nog
steeds heuristiek) met een schuin oog naar de motivering (legitimatie) . ' Past'
de concept- oplossing nog niet met de concept- feiten en cle concept- regel,
dan wordt die concept- oplossing om die reden aangepast. Dan is-in de visie
20
21

Veegens/ Korthals Altes/ Groen, Cassatie, a. w., nr. 92.
Zie voor beide berekenissen Van Date's Groot woordenboek
'

Utrech[/ Antwerpen 1999, sub voce redenering'.
22
Vgl. Bruggink, Op zoek naar her recht, a. w., p. 83.

182

der

Nederlandse tad,

Hoofdstuk V

Het desondanks-idealisme

van de hermeneutiek--de heuristiek dus een voortdurend zoeken naar een
combinatie van het wenselijke en het mogelijke ( = redelijkerwijs te legiti'
meren) oordeel. De legitimatie ( of wellicht beter: concept- legitimatie')
fase. Er is in die visie een
speelt voortdurend een rot in de heuristische
23
voortdurend door elkaar lopen van die twee.
Daarnaast heeft Nieuwenhuis zich vooral sterk gemaakt voor een andere
vorm van probleemdenken, de topiek. 24 De introductie van de topiek maakt
het onderscheid tussen heuristiek en legitimatie helemaal warrig. De topiek is
een zoekstrategie waarbij redelijke, algemene inzichten, waarschijnlijkheden
en gemeenplaatsen als argumenten worden gebruikt om tot oplossingen te
25
'
Tegen het einde van zijn artikel heeft
komen die waarschijnlijk juist' zijn.
Nieuwenhuis de topiek niet alleen bij de heuristiek, maar ook bij de
26
legitimatie ingeschakeld. Volgens Nieuwenhuis ontstaat in motiveringen een
allengs groeiende reeks polaire gezichtspunten die terugkeren in volgende

vergelijkbare gevallen. Door deze gezichtspunten zou de bespreekbaarheid en
daarmee de objectiviteit van het oordeel worden bevorderd. Bespreekbaarheid
en controleerbaarheid zijn zaken die in de sfeer van de legitimatie spelen,
zodat ook in Nieuwenhuis' opvatting de stap gezet is van topiek in de
heuristische fase naar topiek als legitimatie.
Het cassatie- instituut levert bij uitstek het instrument ter realisering van
'
Voorzover nu de via casusvergelijking gevonden
controlefunctie.
generaliserende gezichtspunten in de uitspraak worden vermeld, draagt de
vergelijkende methode er toe bij de marge voor toetsing in cassatie te
verbreden., 27 Maar controleert cassatie wat er gebeurt in de heuristische fase,
Neen. Daar trok Nieuwenhuis nu juist een scherp onderscheid; de cassatiecontrole ziet op de motivering, niet op de motieven tijdens het denkproces
van de rechter. Wanneer de topiek als onderdeel van de legitimatie wordt
bepleit, rijst de vraag of de topiek wel echt de controleerbaarheid vergroot.
Hoe danl Het cassatie- instituut ziet nu juist niet op de afweging van de
gezichtspunten. Die wordt in beginsel aan de feitenrechter overgelaten. 28 Het

de

Bruggink, Op zoek naar het recht, a. w. , p. 60- 61.
Zie ook dez., Confrontatie en compromis, Deventer 1997, p. 109 e. v. , dez. , Drie beginselen
van contractenrecht, diss. RUL, Deventer 1979, p. 92 e. v.
25
Zie over topiek in her algemeen J. C. M. Leijten, Rechtspraak en topiek, in: W. van Gerven en
van de rechtsvinding. Zwolle/ Antwerpen 1981, G. J. Wiarda
J. C. M. Leijten, Theorie en praktijk
en T. Koopmans, Drie typen van rechtsvinding, Deventer 1999, p. 91- 92, W. J. Witteveen, De
retoriek in het recht, Over retorica en interpreta tie, staatsrecht en democratie, Zwole 1988,
P. B. Cliteur, Topoi in het debat over constitutionele [oetsing, Namens, jrg. 5, 1990, p. 34 e. v.,
Th. Viehweg, Topik und Jurisprudenz, Munchen 1953, Bruggink, Op zoek naar het recht, a. w.,

23

24

p. 90- 92, alsmede Hoofdstuk IV.
26

zi
28

Nieuwenhuis, Legitimatie en heuristiek, a. w., p. 514.
Nieuwenhuis, Legitimatie en heuristiek, a. w. , p. 514.
Veegens/ Korthals Altes/ Groen, Cassatie, a. w. , nr. 104.
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tegendeel van legitimeren is immuniseren 29 en immuniseren is precies wat de
topiek doet. De afweging van gezichtspunten is slechts marginaal controleerbaar, want het is per definitie een weging, die eindigt met een nu eenmaal

onvermijdelijk subjectief rechterlijk oordeel. Het is dus de topiek die
30

immuniseert en niet legitimeert.
Ofschoon de topiek een onvolmaakte legitimatie- techniek is, hebben de
ontwikkelingen in de rechtspraak uitgewezen dat het opnemen van topische
factoren in de motivering een vrij normaal verschijnsel is geworden. Men is
wel degelijk overgegaan tot legitimatie van het oordeel in niet volstrekt

juridische overwegingen als de omstandigheden, gezichtspunten, feiten en
policy- overwegingen zoals slachtofferbescherming, praktische afwikkelingsperikelen en doelmatigheid. 11 Dit kan wellicht als de triomf van het
probleemdenken worden gezien, maar het toont ook aan dat het onderscheid
tussen heuristiek en legitimatie in elk geval thans is vervallen. Bovendien
betekent het dat de rechtsregel als onderdeel van de syllogistische motivering
nu ook openlijk in de rechterlijke motivering aan de omstandighedencatalogi
terrein heeft verloren en de deductie nog minder recht van bestaan heeft.
Conclusie: Nieuwenhuis' beschermingsconstructie is reeds lang afgebrokkeld.
Het geruststellend effect dat ervan uitging, is echter-thans dus zonder
grond-altijd gebleven.
3. De tweede beschermingsconstructie
(a) De hermeneutische cirkel

De tweede en de derde beschermingsconstructie zijn zeker ingenieus te
noemen. Het bijzondere eraan is dat met deze constructies gebruik gemaakt
wordt van de analyses van het vijandelijke, realistische kamp. Het lijkt in
eerste instantie een toenadering waardoor het realisme mild gestemd wordt.
Maar het is in feite meer een tactiek waarmee gepoogd wordt om het realisme

29
30

Legitimatie en heuristiek, a. w., p. 514.
Dit is nauwelijks een verwijt aan de topiek, die immers helemaal niet als legitimatie

bedoeld was,

doch als zoekstrategie.

"
Zie o. m. HR 2 juni 1995, NJ 1997, 700 (Klaverblad/IZA) en 2 juni 1995, NJ 1997, 702
(Van Keulen/Trias) m. nt. CJHB, 16 januari 1987, NJ 1987, 553 m. nt. G (Hooijen/ Tilburgse
Hypotheekbank), 15 mei 1985, NJ 1986, 760 m. nt. CJHB en WMK (Cura ao/Boye), 13 maart
1981, NJ 1981, 635 m. nt. CJHB (Haviltex), 5 januari 1968, NJ 1968, 102 m. nt. GJS
(Fokker/Zen[veld), 19 mei 1967, NJ 1967, 261 m. nt. GJS (Saladin/HBU). Zie ook AsserVranken, a w., nrs. 116, 132, 1 39, 167, H. J Snijders, Rechtsvinding door de burgerlijke
rechter: een kwantitatief rechtspraakonderzoek bij de Hoge Raad en de gerechtshoven, diss. RUL,
Deventer 1978, p. 4, Bruggink, Op zoek naar het recht, a. w., p. 53-54, Veegens/ Korthals
Altes/ Groen, Cassatie, a. w. nr. 92, ( heuristische factoren gebn,ikt ter legitimatie)
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met zijn eigen middelen te bestrijden. Het blijven pogingen om de realistische
kritiek af te weren, constructies ter bescherming van het idealisme.
In de eerste plaats valt de invloedrijke hermeneutiek ten prooi aan het

idealisme. Hermeutiek biedt de idealist een handvat om het regressief
redeneren een beetje toe te geven. Het laat namelijk onverlet dat ondanks de
grote rot van de feiten, rechtsregels toch een belangrijke invloed op de
uitkomst van juridische geschillen hebben. De rechtsregel heeft in die visie
dus wel degelijk nog wat te vertellen. 'Ja', zo incorporeert het idealisme de
Ook van
hermeneutiek, ' de rechter redeneert van oplossing naar regel, maar
.,

naar oplossing'. De rechter kan namelijk in het licht van de voorlopig in
zijn hoofd hangende norm bepaalde feiten reeds terzijde schuiven.

Tegel

De jurist werkt niet met alle feiten van de gegeven casuspositie, maar
begint onmiddellijk met deze te ziften met het oog op mogelijk
toepasselijke rechtsregels. De juridische relevantie van bijzondere omwelke
standigheden zat afhangen van het antwoord op de vraag
rechtsregels de rechter uiteindelijk van toepassing zal achten. Met een
daaromtrent en omtrent alternatieven begint
voorlopige veronderstelling
32
de rechter te selecteren.

Na een voortopige oplossing gevonden de hebben ' op basis van de feiten'
( met de voorlopig toepasselijk geachte regel in het achterhoofd), probeert de
rechter in de voorstelling van het probleemdenken of hij het juridisch ' rond
kan maken', id est door middel van een beroep op rechtsnormen legitimeren.
Lukt dat, dan is dat het einde van het proces. Maar vaker zal dat niet meteen
lukken en dan volgt aanpassing van de tentatieve oplossing. ' Het vinden van
de beslissing is een confrontatie tussen ( concept- ) regels, (concept- ) visies op
,33
de feiten en ( concept- ) beslissingen , totdat op het moment' van de
34
beslissing normen en feiten op elkaar zijn afgestemd, totdat ze passen'.
Gewoonlijk zal zich deze gang van norm naar 'feit en van feit naar norm een
aantal keren herhalen; men spreekt dan van de hermeneutische cirkel':

52
Veegens/ Korthals Altes/ Groen, Cassatie, a. w., nr. 92, p. 174. Eender Asser- Scholien,
a. w., p. 121-122, Bruggink, Op zoek naar het recht, a. w., p., 37- 39, J. M. Barendrecht,
Recht als model van rechtvaardigheid, Beschouwingen over vage en scherpe normen, over binding
aan het recht en over rechtsvorming, diss. KUB, Deventer 1992, p. 161- 164, Nieuwenhuis,
Legitimatie en heuristiek, a. w., p. 496- 497 ( Uit de onuitputtelijke voorraad omstandigheden
waaronder her geschil zich heeft afgespeeld moet hij, geholpen door de raadslieden van partijen,
hij moet de
datgene kiezen wat relevant is met het oog op de door hem geformuleerde regel;
'
relevante' feiten selecteren) .
"
Nieuwenhuis, Legitimatie en heuristiek, a. w., p. 501.
Asser- Vranken, a. w. , nr. 112.
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Aldus bezien pendelt de rechter heen en weer tussen de feiten in het
tussen de materieelrechtelijke normen die hij in het
concrete geval wil toepassen. . . .E r i s sprake van een continue
proces
van beginnen, bijstellen, toespitsen, opnieuw beginnen, opnieuw bekijken en uiteindelijk de knoop doorhakken. 35

procesdossier...en

Dit inroepen van het probleemdenken lijkt bedoeld

de kritiek van het

als weerwoord tegen

realisme.

Zoals het onderscheid van heuristiek en
legitimatie bedoeld is om het falen van het deductief redeneren (syllogistisch,
36
van regel naar oplossing) te sauveren, zo redt de hermeneutische cirkel
( minder geleerd klinkend: de wisselwerking tussen norm en feit en de
bereidheid van de rechter zijn ' gut feeling' aan het recht te koppelen) het nut
van rechtsregels, ondanks de nogal sterke indruk dat de
rechter niet bij de
regels begint en ondanks het feit dat het in hoofdzaak niet de rechtsregel maar
de feitelijke omstandigheden zouden zijn die de uitkomst bepalen. 37

De hermeneutiek en de hermeneutische cirket worden door het idealisme
ingeschakeld om te argumenteren dat het met de onbepaaldheid van het
recht, vooral bestaande in tegenstrijdigheid en vaagheid, allemaal wel
meevalt. Bepalen wij ons vooreerst tot de tegenstrijdigheid, Fuller's vijfde
desideratum.
Tegenover ' for every rule there is a counter-rule' van de realist moet de
idealist eigenlijk stellen ' if two rules conflict, one of them cannot be a valid
one' ( Dworkin) . 38 Maar op het Continent zeggen wij liever ' de ene regel
blijkt voor andere gevallen geschreven dan de andere regel' of' de ene regel is
een uitzondering op de andere'. Wij bereiken het gewenste resultaat, een
35

Asser- Vranken, a. w., nrs. 108- 109. Eender Bruggink, Op
zoek naar het recht, a. w., p. 24
en 37 e. v., P. Abas, De betekenis van de feiten, lets over de betekenis van feiten in
theorie, praktijk en onderwijs, inaugurele rede UvA, Arnhem 1985, p. 16, Nieuwenhuis, Legitimatie en heuristiek, t. a. p. en 497, voetnoot 12 t. a. v. de hermeneutische cirkel, R. Cross en
J. w. Harris, Precedent in English Law, Oxford 1991, p. 50- 51, 190.191, D. Meuwissen,
Dialectick, hermeneutiek en recht, in: Kamstra e. a., De Nederlandse rechtswetenschap, a. w.,
p
303, Asser- Scholten, a. w. , p, 1 2 1- 1 2 2.
e. v.,

16

Het is echter een misverstand dat met de eclips van dit beeld van de
rechterlijke werkzaamheid
ook het syllogisme her veld zou moeten ruimen', Nieuwenhuis, Legitimatie
en heuristiek, a. w., p
497.
17

Expliciet Bruggink, Op zoek naar het recht, a. w., p. 70. Daarbij gaat men er vanuit dat het
relatief onbepaalde feitensubstraat en de relatief onbepaalde algemene
regels elkaar in dit proces
corrigeren, zodat uiteindelijk toch een bepaald resulmat bereikt wordt. Waarom men
er niet vanuit
(
gaat dat die onbepaaldheden elkaar juist vers[erken ('kwadrateren'
in de terminologie van AsserVranken, a. w., p. 71) in plaats van corrigeren is mij niet helemaal duidelijk, maar laat ik hier
buiten beschouwing. Verwezen zij slechts naar K. N. Llewellyn, The
Bramble Bush, On Our Law
and Its Study, New York/ Londen/ Rome 1996 (orig. 1930) . p. 35: ' By some miracle it may be there
is no distortion. Or by some other each successive distortion may have nea[ly cancelled out the las[.
But it is current doctrine thai [he age of miracles is past. ')
18
Taking Rights Seriously, Londen 1994, p. 27.
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consistent geheel, door de redenering dat, ofschoon rechtsregels aanvankelijk
tegenstrijdig lijken, zij dat eigenlijk helemaal niet zijn. Vindt men geen
van
consistente lijn in de rechtspraak, dan zal dat wel komen door de uniciteit
'
Verconcreet recht'.
de gevallen, want rechtsvinding is vaststelling van
schillende rechtsnormen mogen abstract gezien inconsistent zijn ( of lijken) en
prima facie tegelijk toepasselijk zijn. Maar van belang is alleen de consistentie
in concreto. ' Mit welchen Normen eine prima facie anwendbare Norm in
einer Anwendungssituation kollidieren kann' is in abstracto niet door
rechtswetenschappers te zeggen totdat rechter en partijen ' alle relevanten
Merkmale einer Situationsbeschreibung auf anwendbare Normen bezogen
39
Tegenstrijdigheid is dus slechts schijnbaar, want de werkelilke
haben:
de algemene rechtsnorm komt immers eerst tot uitclrukking
van
betekenis
in op de feiten toegespitste rechtsnormen. Regels
concretiseren
door deze te
met de feiten hun
zijn algemeen geformuleerd en krijgen eerst in confrontatie
40
wij
zeggen
Continente.
ten
zo
reikwijdte,
werkelijke inhoud, betekenis en
Buiten de gevallen van onbepaaldheid van het recht door inconsistenties
werkt deze leer ook bij onbepaaldheid door de vaagheid en openheid van het
recht, Fuller' s vierde desideratum. Vindt de rechter geen richtinggevende
dan aan
principes, geen duidelijke waarheden en klare antwoorden, laat hij
'
een
in
concreto
en
redelijk
de hand van de feitelijke omstandigheden ad hoc en
41 c
slechts
wordt
norm
geformuleerd
billijk' oordeel vellen. 42 Een ongeschreven
op het concrete geval'.
Een voorbeeld van cleze beschermingsconstructie aan het werk. In enkele
passages, die men als de klassieke formulering van de tweede beschermingsconstructie kan zien, verdedigt Van Peteghem43 het idealisme tegen de
analyse
rechtsrealistische/ CLS- kritiek van Joseph Singer44. Op basis van een
een
rechtsidee
de
liberale
van het onteigeningsrecht ( dat in de VS 6n voor
recht
dat
het
tot
conclusie
Singer
de
bijzonder gewichtige materie is) komt
w K. Gunther, Ein normativer Begriff der Koh renz. For eine Theorie der juristischen
Argumentation, 20 Rechtstheorie ( 1989) , p. 175. Zie ook J. Hal,ermas, Between Facts and
Oxford 1997, p. 218, die
Norms, Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy,
onder aanhaling van Gunther ingaat op de discussie tuSSen Du. Kennedy (CLS) en R. Dworkin,
Law's Empire, Cambridge 1993(orig. 1986), p. 215-220.
40
Zie Gunther, Ein normativer Begriff der Koharenz, a. w., 9 168- 184 en Nieuwenhuis,
Legitimatie en heuristiek, a. w., p. 497: de (wettelijke) regel en feiten zijn ' de rechter niet los van
'
elkaar gegeven' maar moeten door hem in onderlinge confrontatie worden vertolkt'. Hij moet de
regel concretiseren. d. w. z. toesnijden op de feiten.
Asser- Scholten, a. w. , p. 121- 122, Smits,

Het vertrouwensbeginsel en de contractuele
gebondenheid, a. w., p. 71 e. v.
E. Bauw, Buiten. contracruele aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging, Deven[er 1994,
42

4l

p. 111.
43

J.

van Peteghem,

'

Critical legal studies' : Deconstructie of romantisch cartesianisme L

RdR

1987, p. 187 e. v.
( 1984)
44
J. Singer, The Player and the Cards: Nihilism and Legal Theory, 94 Yale L. J. 1
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volstrekt onbepaald is, doordat het gebruikt maakt van onbepaalde ( vage
en
tegenstrijdige) regels en beginselen, die op hun beurt verwijzen naar onbe-

paalde begrippen.

Daarom kan het recht volstrekt niet voldoen aan het

ideaalbeeld van het idealisme.
Maar volgens Van Peteghem ziet Singer over het hoofd dat ' de concrete
contextualiteit waarbinnen zowel de zogenaamde vage en tegenstrijdige
'
begrippen en regels als de vage feitelijke gegevens', in een zeer specifiek en
normatief georganiseerd spel van differentiaties en analogieen, ten opzichte
van en in functie van elkaar, uitgewerkt en gespecificeerd worden . 45 Aan de
hand hiervan zou volgens Van Peteghem in een concrete casus de concrete
norm gesteld worden, die in die casus toepasselijk is. De rechter zat aan de
hand van deze overwegingen de concrete norm voor het geschil bepalen en zal
zodoende onbepaalde regels, beginselen en begrippen wel degelijk gespeci46
,

ficeerd

hebben.

En

dit

zou Singer

over het hoofd zien,

omdat

hij

specifieke... hermeneutische situatie van de juridische praxis miskent' .
(b) Kritiek op

de tweede beschenningsconstmctie: probleemdenken

' de
47

of probleem

wegdenken,

De hermeneutische cirkel kan de idealist nauwelijks baten. Dat
rechtsregels
toch nog van invloed zijn op de uitkomst van het geschil is een zwakke basis
voor idealisme. Het doet allerminst af aan het intrinsiek terugwerkende
karakter van rechtspraak. Sterker nog: het beschrijft precies waarom er, in
weerwil van Fuller' s achtste desideratum, geen congruentie kan zijn tussen de
algemene en de concrete rechtsnorm. ( Was dit wel zo, dan was tenslotte de

hele hermeneutische cirkel onnodig. )
De bespiegelingen van Van Peteghem kunnen mijns inziens het idealisme
evenmin van dienst zijn. Het hermeneutisch betoog dat er op neerkomt dat
wij alle tegenspraak tussen abstracter geformuleerde rechtsnormen later, in
het concrete geschil, wel zullen oplossen met behulp van de feitelijke

omstandigheden blijft de volstrekte doodsteek voor het idealisme dat
rechtsregels abstract en algemeen geformuleerd wil zien, inconsistentie en
onduidelijkheid v66raf verafschuwt en zich niet tevreden stelt met specificaties
achteraf ( met terugwerkende kracht) . Van Peteghem doet het voorkomen
alsof de hermeneutiek tot veel minder radicale conclusies leidt dan de CLSbeweging. Maar dit is onterecht. Dat rechtsregels door de ' concrete
contextualiteit' niet ' van statische aard' zijn ( Van Peteghem), zullen
45

Van Peteghem, 'Critical legal studies' , a. w. , p. 190. De passage lijkr de ' hermeneutische
cirkel' onder woorden te willen brengen.
46
Van Peteghem, 'Critical legal studies' , a. w., p. 190 en 192.
47 Van Peteghem, 'Critical legal studies', a. w., p. 190.
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realisten van alle pluimage meteen onderkennen en zij zullen zegevierend
'
het idealisme! : Het
uitroepen Juist, precies, daarom nou net faalt
Amerikaanse rechtsrealisme, de CLS- beweging en het continentale probleemdenken praten in dit opzicht helemaal niet over iets anders. De concrete
contextualiteit, de hermeneutische cirkel en het doorsnijden van de band
tusssen heuristiek en legitimatie zijn helemaal geen inzichten die het realisme
over het hoofd zou hebben gezien; het realisme heeft deze steeds onderkend en
48
juist daaruit het falen van de rechtsidee afgeleid.
de aanwezigheid
Het probleemdenken op zijn beurt onderkent niet minder
sommigen
tevens gepoogd
van ex ante vaagheid en tegenstrijdigheid. Dat
hebben de rechtsidee te redden door vaagheid en tegenstrijdigheid als
'
voorlopig' en ' schijnbaar' te kwalificeren, kan niet baten. Wie accepteert
dat vanuit ex ante- perspectief ( wanneer de feiten nog niet zijn aangeleverd)
moet eveneens
algemene regels een geringe mate van bepaaldheid hebben,
accepteren dat die onbepaaldheid continu is, want de ene ex post- bepaling
wordt geacht het precedent voor de andere te zijn, dat evengoed weer
concretisering en toespitsing op de feiten van dAt geval vergt. Het
continentale probleemdenken onderkent het onvermijdelijke keuzemoment,
de onvermijdelijke subjectiviteit en de politiek die besloten ligt in het
en niet op andere wijze dan
regressief of hermeneutisch redeneren niet minder
CLS.
de
beweging deze onderkennen. Met
het Amerikaanse rechtsrealisme en
van het
weglating en/ of verdoezeling van radicaal aandoende conclusies
van
beleid
kwesties
rechtsrealisme en de CLS- beweging ' dat het allemaal

zijn', wordt de vrijwel identieke visie van het probleemdenken hier te lande
onder gezaghebbende juristen vrij algemeen aanvaard. Laten wij er daarom
voortaan geen doekjes meer om winden: de thuishaven van het
is simpelweg de
probleemdenken is niet het idealisme. Het probleemdenken
continentale variant van het realisme. Wordt het door het idealisme
van Troje binnen.
geaccepteerd, dan haalt het idealisme het Paard

che literatuur al voor. Zie
Dergelijke hermeneutische [hema' s komen in de oude rechtsrealistis
en
heuristiek
legitimatie'), Llewellyn,
('
24,
23p.
w.,
a.
bijv. Dewey, Logical Method and Law,
The Bramble Bush, a. w., p. 84 concretisering van de rechtsnorm) en J Frank, Courts on Trial:
14- 36 ( de beperkingen van het
1949, p.
Myth and Reality in American Justice, Princeton
'
hermeutische cirkel' Llewellyn, The Bramble Bush,
geselecteerde feitensubstraat) . Zie voor de
a. w., p. 36 ('the outcome in the case may be (and commonly is) a function of the rule laid down,
Dewey,
the rule laid down may be (and commonly is) a function of [he outcome of the case') en
[o
Logical Method and Law, t. a. p. , die er echter aan [oevoegt dat ' [he temptation is to surrender
speech which
forms
of
it
for
to
substitute
and
conclusion
yielded
the
actually
logic
has
which
the vital
of certitude'. Nieuwenhuis' opmerking dat de
are rigorous in appearance and give an illusion
aan bij
motivering geen verslaglegging van het zoekproces is treft men reeds vrijwel letterlijk
'
opens
which
gevolgd
door
eventeel
1243,
Llewellyn, Some Realism abour Realism, a. w. , p. 1242the question of what made the court select the one available premise rather than [he other'. Zie
voorts Du. Kennedy, A Critique of Adjudication ( fin de sitcle), Cambridge/ Londen 1997, p. 183-

48
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4. De derde beschermingsconstructie

(a) Het onderscheid tussen feit en Techt

Vanuit het probleemdenken is het inzicht onstaan-n heeft wijdverbreid
postgevat-dat de feiten meer dan ooit onderdeel zijn geworden van de norm, dit
wil zeggen dat haar toepassing mede afhangt van de omstandigheden van het
concrete geval. 49 ' In de feiten zelf ligt het recht', ' er is geen andere regel dan
die van het feitencomplex in zijn geheel' 50. Men kan het de feitelijkheid van
het recht noemen.
Al aangegeven is dat het probleemdenken ten onrechte wordt gebruikt ter
bestrijding van het realisme, terwijl het die inzichten juist alleen maar
bevestigt. Dit geldt ook voor het onderscheid van feit en recht.

Hoe kan, mag, moet of behoort [ de rechter] zijn keuzevrijheid benutten
[ sic] 7 De orientatie op concrete gevallen brengt mee dat de gedachten
hierover slechts zelden expliciet onder woorden worden gebracht. 51

Met deze passage geeft Vranken aan hetgeen ik als de derde
beschermingsconstructie zou willen aanduiden, die men eveneens kan zien als
een tactiek om bepaalde elementen van de realistische analyse te gebruiken
teneinde er andere elementen mee te bestrijden. Ik zou het evenwel iets
scherper willen formuleren dan Vranken het doet: de herhaaldelijke en
nadrukkelijke verwijzing naar de feiten van het geval geeft het idealisme een
instrument in handen om de radicalere ' recht is politiek' opvatting te
weerstaan.
Deze beschermingsconstructie, het onderscheid tussen feit en recht,
bestaat uit twee elementen, die eigenlijk helemaal niet verenigbaar zijn. De
beschermingsconstructie werkt als volgt.
( 1) Het onderscheid tussen feit en recht is in de eerste plaats een
afteidingsmanoeuvre, die de aandacht verlegt van de achtergrondmoraal ( van
ideologie en beleid) naar ' de feiten'. De natuurlijke neiging van de jurist om
oog te hebben voor de rol van de omstandigheden van het geval wordt van
-

49

Asser- Vranken, a. w., nr. 246. Zie ook Koopmans,
Juridische dialectiek, Mededelingen
KNAW, 1982, p. 8: ' Het vasts[ellen van de fei[en is van de waardering niet te scheiden. De feiten
maken na hun voorvallen een doorlopend proces van juridische conceptualisering
door, dat vrijwel
onmiddellijk aanvangt. ' Sommigen beweren dan ook dat het onderscheid
Iussen feit en recht nier
logisch- rationeel is te funderen, omdat
reeds bij het selecteren en vaststellen van de feiten de rechter
zich laar leiden door de eventueel toepasselijke rechtsregels. Zie o. m. Swinge, gangehaald in
Veegens/ Korthals Altes/ Groen, Cassatie, a. w., nr. 97, p. 185.
50
Asser- Scholten, a. w. , p. 9, zie ook p. 116 en 120.
'1
Asser- Vranken, a. w., nr. 225.
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een eigenschap die hem op zichzelf genomen moet sieren tot een automatisme
om ' alles' maar aan de feiten toe te schrijven: inconsistenties worden gewijd
'
aan de bijzondere feiten van het geval' ( aangezien het recht toch ' in
confrontatie met de feiten' wordt gevonden) en het omgaan van de Hoge
Raad wordt toegeschreven aan de bijzondere scherpte van de betreffende
casuspositie.
( 2) In de tWeede plaats is het onderscheid van feit en recht een middel
om het rechtsbegrip van buiten- juridische invloeden te puren. Niet strikt
'
juridische overwegingen worden feitelijk' genoemd, zodat men de wereld kan
bij
blijven opdelen in recht en niet- recht. Het onderscheid draagt zodoende
52
tot de instandhouding van het geloof in de autonomie van het recht.

(b) Kritiek op de derde beschermingsconstmctie (1)

Over het onderscheid tussen feit en recht is al veel geschreven. 53 Men kan
tegen deze beschermingsconstructie inbrengen ( a) dat deze alleen werkzaam is

in cassatiezaken en dan nog slechts voor een deel namelijk voorzover
van het recht aan de orde is; ( b) dat het ( belang van het)
onderscheid allang gerelativeerd is54; en ( c) dat het de rechtsidee artificieel in
stand houdt, omdat feit en recht niet zo scherp te scheiden zijn als het
schending

onderscheid suggereert. Ik concentreer mij op dit laatste punt.

Ter adstructie van

de

werking van het onderscheid als afteidings.

manoeuvre is een paar voorbeelden te noemen. Een duidelijk voorbeeld van
een toepassing van de beschreven strategie vormt naar mijn smaak de rede
van Abas over de betekenis der feiten. Zijn zogenaamd praktijkgerichte,
feitengevoelige, realistische opvatting lijkt mij een poging om de spanning
tussen tegengestelde rechtvaardigheidsnoties ( ideologieen) te bagatelliseren
door het te gooien op het vermeende allesbepalende karakter van de feiten of
Zie voor een voorbeeld waarin beide elementen van deze beschermingsconstructie werden
gecombineerd, Hoofdstuk XII, § 2(h)
53
Zie o. m. de literatuur aangehaaid bij Veegens/ Korthals Alta/ Groen, Cassatie, a. w., nrs.
92- 105, alsmede Asser- Vranken, a. w., nr. 60, W. H. D. Asser, Da mihi facta-zorg voor feiten
in het civiele proces, NJV- jaarrede, NJB 1999, p. 1252.
S4
Zoals door verhoogde waakzaamheid tegen motiveringsgebreken, zie o. m. H. E. Ras, De
Burgerlijke kamer ( inclusief de Antilliaanse cassatieregeling), in: Van Soest ( red. ), De Hoge Raad
52

ga verder niet in op vage normen en de uitleg van
wilsverklaringen, inclusief de uitleg van statuten, reglementen en standaardbedingen, die alle feit en
recht ver[roebelen en een strikt onderscheid onhoudbaar maken. Zie o. m. Veegens/ Korthals
Akes/Groen, Cassatie, a. w., nr. 91, Koopmans, Juridische dialektiek, a. w., p. 7- 9, Ras, De
Burgerlijke kamer, a. w., p. 77, Van Dijk, De Belastingkamer, in: Van Soest ( red. ), De Hoge
Raad der Nederlanden, a. w., p. 109 en vgl. H. J. Snijders, Hoge Raad, goede raad, Enige
beschouwingen bij de literatuur rond het 150- jarige jubileum van de Hoge Raad, NJB 1988, p.
1620. Alle vragen van kwalificatie van de feiten kunnen als rechtsvragen worden beschouwd,
Veegens/ Korthals Alies/ Groen, Cassatie, a. w., nrs. 94, 96, 98.

der Nederlanden, a. w., p. 76. Ik
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de concreet af te wegen belangen. Abas illustreert zijn stelling dat ' de feiten
uiteindelijk het recht bepalen' SS aan de hand van de oude voorbeelden van de
Zutphense

juffrouw56 en Lindenbaum/Cohen57 Wij zien hier

de

derde

beschermingsconstructie in vol ornaat aan het werk.

[ N] iet de regel vermag de feiten te veranderen, maar wet hebben de
feiten het vermogen de regel uit te hollen. . . . De Zutphense juffrouw
handelde door te weigeren de hoofdkraan af te sluiten tengevolge
waarvan een verdieping lager schade ontstoncl niet onwetmatig en dus niet
onrechtmatig. Waarom nietl Omdat de rechter die aldus besliste blijkbaar
van oordeel was dat de handelwijze van de ju#rouw onvoldoende laakbaar was
om een vordering tot schadevergoeding te wettigen. Bij de eerste de beste
gelegenheid waarbij de afkeuring van een handelwijze de overhand krijgt
boven de wens tot handhaving van de regel, is het raak en ontstaat een
( Mijn
standaardarrest.
Zo kwam Lindenbaum-Cohen tot stand. 58
cursivering. )
.

. .

Abas' analyse overtuigt in het geheel niet. Z6 kwam Lindenbaum/Cohen
namelijk helemaal niet tot stand. Het is beslist niet zo dat de feiten van de
Zutphense juffrouw onvoldoende sprekend of cru waren om tot het oordeel
'laakbaar' te komen. Juffrouw De Vries gedroeg zich op volstrekt a- sociale,
onaanvaardbare en onbetamelijke wijze-daar kunnen wij het toch over eens
zijn. 59 Het is niet de ernst van de feiten geweest die het verschil in uitkomst
tussen beide zaken teweegbracht.

In de eerste plaats is de reikwijdte van de Zutphense juffrouw nooit tot de
feiten van dat arrest beperkt en is die reikwijdte onmiskenbaar nooit als
zodanig bedoeld geweest. Het is nauwelijks voor betwisting vatbaar dat de
Hoge Raad zich voor de volle 100% bewust was van de erga omnes- werking
van zijn rechtspraak, dus van de werking ook in andere feitelijke casusposities.
Ten tweede vormen deze twee arresten weI het slechtste voorbeeld voor
visie van Abas dat men zich kan voorstellen, omdat voor Eyssell,
toenmalig president van de Hoge Raad, van doorslaggevende betekenis is
geweest, niet de feiten, maar de beleidsoverweging dat een ruime opvatting ten
de

5.

56

58

Abas, De betekenis van de feiten, a. w., p. 23.

HR 10 juni 1910, W. 9038.
HR 31 januari 1919, NJ 1919, 161.

Abas, De betekenis van de feiten, t. a. p. Vgl. Asser- Scholten, a. w., p. 122.
G. E. van Maanen, De Zutphense juffrouw en de ontrouwe bediende van Lindenbaum,
Nijmegen 1985, p. 43 ('deze apert onbdhjke uitspraak') . Zelfs de president van de Hoge Raad
'
Eyssell, de grootste protagonist van het arrest, achtte het gedrag van juffrouw De Vries onbillijk' en
'
aanstotelijk', zie E. P. Th. Eysell, Het wetsvoors[el omtrent de onregtmatige daad en de
regtszekerheid, Themis 1911, p. 568.
59
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aanzien van het onrechtmatigheidscriterium in dit arrest ( de Zutphense
juffrouw) negatieve effecten zou hebben voor de vrije concurrentie.

Over de ruggen van de Zutphense juffrouw en de pakhuiseigenaar werd
een rechtspolitiek conflict uitgevochten, over de vraag of de rechter in
mocht grijpen in de vrije concurrentie in handel en industrie....

Uiteindelijk ging het dus om twee-tegengestelde-visies op de juiste
voorwaarden voor economische groei in de periode van opkomende
industrialisering. De uitleg van art.

1401 [ BW ( oud)

,

thans art.

6:162

BW, OAH] was daarbij niet meer dan het middel tot het doel, namelijk
60
het bestrijden ( of juist niet) van oneerlijke concurrentie.
Op basis van de analyses van Van Maanen lijkt het er toch weI heel sterk
op dat de politiek- economische opvattingen van EysselI van grote invloed zijn
geweest op dit arrest. Hoe het kwam dat Lindenbaum/Cohen van die lijn
afweek en standaardarrest werd, is dat vrijwel iedereen er anders over dacht
61
dan Eyssell en Eyssell inmiddels de Hoge Raad had verlaten.
Een voorbeeld van heel andere aard-dat Abas na aan het hart zal
liggen-is cle rol van de voorzienbaarheid in de regeling van de onvoorziene
omstandigheden in art. 6:258 BW. In beginsel gaat het om onvoorziene, niet
om onvoorzienbare omstandigheden. Maar wat in een overeenkomst als
'
voorzien' ( verdisconteerd) is te achten, is een vraag van uitleg van de
overeenkomst. Van belang is onder meer wat partijen over en weer van elkaar
konden verwachten. Daarbij speelt een rol wat in algemene zin voorzienbaar
is. Naarmate een omstandigheid meer voorzienbaar is, kan eercler worden
aangenomen dat ook partijen de omstandigheicl voorzien hebben en dat zij
daarin ook in hun overeenkomst voorzien zullen hebben. Van een volstrekt
onvoorzienbare omstandigheid zal eerder het tegendeel worden aangenomen.
Rekening is te houden met de bijzondere positie van partijen. 62 Maar
indien hier niets bijzonders aan is of daaromtrent niets blijkt, blijft de
voorzienbaarheid in het algemeen over, d. i. de normale voorzienbaarheid.
Van Maanen, De Zuthpense juffrouw, a. w., p. 56, dez., De mythe rond het arrest
Lindenbaum- Cohen, a. w., p. 84. Eyssel vreesde dat met het bestrijden van oneerlijke concurrentie
de concurrentie in het algemeen aangetast zou worden. Men zie Eysell, Het wetsvoorstel omtrent de
analyses van Van Maanen, alsmede
onregtmatige daad en de regiszekerheid, t. a. p. en voornoemde
dez., Onrechtmatige daad, a. w. , p. 135- 154 en van K. Langelaar, 'In beginsel moet iedereen de
door hem zelf geleden schade dragen' ( Asser- Hartkamp III), Waarom eigenlijk L NJB 1997, p
60

1584.

Zie vooral W. P. L. A.
Molengraaff. De 'oneerlijke concurrentie' voor het forum van den Nederlandschen rechter, tevens
eene bijdrage tOt de uitlegging van art. 1401 B. W. en van de Wet op de handels- en fabrieksmerken

61 Van Maanen, De Zurphense juffrouw, a. w., p. 43, 47 e. v.

in RM 1887, p. 373.
62

HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635 m. nt. CJHB Haviltex).
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Doorgaans zal het daarbij aankomen op algemene ervaring en kennis van de
wereld. In elk geval is die voorzienbaarheid zo feitelijk als een deur. Maar op
deze feitelijke constatering volgt meteen een normatieve opvatting: dan mocht

partij redelijkerwijs verwachten dat de voorzienbare omstandigheid
verdisconteerd was en is in beginsel geen geslaagcl beroep op onvoorziene
omstandigheden aan te nemen. 63 Uit de feiten volgt geen recht, doch
normatieve opvattingen ontstaan naar aanleiding van de feiten: wat
voorzienbaar was, behoort te zijn voorzien. Dat 'behoren' bepaalt het
rechterlijk oordeel.
De gedachte dat standaardarresten of veranderingen in de rechtspraak in
het algemeen hun ontstaan enkel danken aan de feiten is mijns inziens nayef en
misleidend. Het oordeel ten aanzien van de feiten is zelf het produkt van in
een bepaalde tijd heersende overtuigingen. 64 Deze kunnen van algemenere
aard zijn, zoals de houding tegenover ongebreidelde, vrije concurrentie, of
concreet, zoals opvattingen over mogelijke toekomstige gebeurtenissen die
men behoort te voorzien.
Is deze conclusie te veralgemenen, Mijns inziens wel. Het volgende lijkt
een chicane maar dat is het niet, want het lijkt er dcht op dat deze
beschermingsconstructie drijft op het te letterlijk nemen van een wijze van
spreken. Het 'oordeel op de feiten' bestaat als zodanig niet, kAn niet
bestaan. Als men het onderscheid tussen feit en recht zo serieus neemt als
Abas doet, kan over feiten geen consensus bestaan: Feiten zijn feiten, geen
meningen. Men kan het met feiten niet eens of oneens zijn. Men kan over
feiten iets beweren; dat is een kwestie van bewijs (in juridicis: van
bewijsrecht). Maar men kan geen mening hebben over feiten (' Ik vind dat
droog hout niet brandbaar is', dat slaat nergens op) . Ik kan menen dat de
aarde niet rond, maar vierkant is; dit is wellicht als falsifieerbare bewering
interessant, maar als mening heeft zij geen betekenis. De aarde is rond of ze is
het niet, wat ik daarvan ook vinde. Men kan wel een mening hebben over de
waardering van feiten en met dergelijke opvattingen kan men het eens of
oneens zijn. Maar dan zijn het niet de feiten die het recht bepalen maar die
waarderingen, dat wil zeggen de opvattingen over die feiten. Het is verkeerd
om de suggestie te wekken dat de feiten als het ware het recht bepalen.
de ene

63 Vgl.

E.

Nierop, Onvoorziene omstandigheden in het Nieuw BW, KwNBW 1989, p. 33:

aangenomen mag worden dat een voorzienbare omstandigheid ( als bijv. uit ervaring gebieken
normale inflatie) inderdaad is verdisconteerd en dus niet onvoornen is.
64 Zie voor de rechispolitieke achtergrond van de Zurphense juffrouw Langelaar, In beginsel mott
ieder de door hem zelf geleden schade dragen, a. w., p. 1583 ( deze rechtspolitiek weerspiegelde de
toenmalige gangbare maatschappelijke opvattingen), Eysell, Het wetsvoorstel omtrent de

onregtmatige daad en de regtszekerheid, a. w., p. 568 en Van Maanen, De Zutphense juffrouw,
a. w., p. 36- 43.
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Doorslaggevend zijn niet de feiten, maar het concrete rechtvaardigheidsoordeel
waartoe die fetten aanletdIng geven.

Bezien wij vervolgens de bekende jurisprudentie inzake milieuaansprakelijkheid. Allereerst is duidelijk dat het daarin niet alleen ging om de
formeel en officieel erkende rechtsnorm ( de algemene zorgvuldigheidsnorm
van art. 1401/ 6:162 j° art . 21 IBS/ 75 Wbb) , maar om ' de concrete rechtsnorm' die, zoals men zegt in de rechtsvindingsliteratuur, ' in confrontatie met
de feiten wordt gevonden'. Wat is nu de werkelijke rol van de feitenZ In
dergelijke gevallen zijn de feiten waarmee de algemene zorgvuldigheidsnorm
geconfronteerd wordt en waarin al meteen een element van waardering zit,
onder meer feiten als de volgende:

-dat bodemverontreiniging een reele schade is;
-dat de overheid zich inmiddels dit belang aantrekt;

-dat de overheid zich bovendien met de sanering van gronden bezighoudt;
-dat dus de overheid een direct belang heeft bij schone grond en sanering;
-dat die sanering veel geld kost;
en ' achtergrondfeiten' die wellicht een zekere rol spelen:

-dat gedaagden/ verweerders voldoende verhaal bieden;

'

-dat bodemverontreiniging de schaduwzijde ( een zogenaamde externaliteit') is van de industrialisatie waar niet alleen die bedrijven van geprofiteerd
hebben.

Tussen deze feiten maakt de rechter een keuze, een keuze waarin volgens

Vranken et al. de subjectiviteit van het rechterlijke oordeel ligt. Een feit dat
geselecteerd is als zwaarwegend is onder meer het feit dat de overheid zich het
saneringsbelang aantrekt, hetgeen geld kost.
Van Dam65 voert aan dat het recht slechts zorgvuldig gedrag ten aanzien
van de rechten en belangen van anderen kan eisen wanneer het gevaar
menselijkerwijs bekend is. Uit idealistisch oogpunt zouden daar nog twee
voorwaarden aan moeten worden toegevoegd. Niet alleen het gevaar, ook die
rechten en belangen z6lf moeten menselijkerwijs bekend zijn. Bovendien moet
men ook de norm ( de verplichting om met die rechten en belangen rekening
te houden) kunnen kennen. Voor de idealist is immers uiterst gewichtig dat
het Techt kenbaar was: de actor wordt er niet zorgvuldiger op als hij niet weet
dat hij met specifieke rechten en belangen rekening behoort te houclen. Er zijn
kenbare belangen, zoals die van de Nederlandse Apothekers'
vereniging, een Rotterdamse posse', de zwartwerker of de liefhebbers van de
jacht; daar hoeft men nog niet meteen rekening mee te houden, enkel omdat
zoveel

deze kenbaar zijn.

65

C. C. van Dam, Zorgvuldigheidsnorm en aansprakelijkheid, diss. RUU, Deventer 1989, p.

133.
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Met betrekking tot milieuvervuilende activiteit gaat het er in verband met
het relativiteitsvereiste dus niet alleen om dat de dader behoorde te weten dat
de overheid zich het belang zou aantrekken en dat de milieuvervuiling dus tot
schade voor de overheid zou leiden ( een min of meer feitelijke kenbaarheid),
maar ook om het kunnen weten dat hij om die reden zijn gedrag moest
wijzigen. Het is nooit alleen kennis en kenbaarheid van de gevaren, maar ook
kennis en kenbaarheid van de normatieve conclusie die aan de kennis en
kenbaarheid van de gevaren wordt verbonden. Dit is de kwestie die aan de
orde was in Staat/Van Amersfoort66, Van Wijngaarden/Staat67 etcetera: dat ook
de overheid een specifiek belang zou hebben bij sanering van de vervuilde
gronden en dat daarom ook de overheid een recht op schadevergoeding zou
hebben, is niet ab initio bekend geweest. Anders gezegd: het gaat er niet om
dat de laedens tot preventie had kunnen komen, maar ook dat deze wist of
behoorde te weten dat hij daartoe behoorde te komen, dat met andere
woorden preventief gedrag reeds toen van hem verwacht werd. 68
Wij lezen bij Bauw de opmerking dat, als men had behoTen te voorzien dat
het belang van een ander in het geding was of kon zijn, in beginsel reeds
vaststaat dat er een zorgvuldigheidsverplichting bestond.69 Die opmerking is
treffend, want zij illustreert mooi de bekende sprong die in het rechterlijk
oordeel zit en die eveneens verantwoordelijk is voor de subjectieve karakter
ervan. Tussen de feitelijke voorzienbaarheid of kenbaarheid van feitelijk
bestaande belangen en het aannemen van een specifieke zorgverplichting zit
een logische sprong, eigentijk zelfs twee sprongen. Imrners:
( 1) het loutere bestaan en de kenbaarheid van een belang betekent nog
niet dat het gaat om een legitiem, behartenswaardig belang. Daarvoor is een
afzonderlijk, normatief oordeel nodig; en
( 2) het loutere bestaan en de kenbaarheid van een behartenswaardig
belang betekent nog niet dat het hier gaat om een beschenningswaardig belang,
dat wil zeggen een belang waarmee men rekening behoort te houden en dat

66
67

HR

9

februari 1990, NJ 1991, 462 m. nt. CJHB.

HR 24 april 1992, NJ 1993, 643.

68

Zie A. G. Castermans, Aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging: kenbaarheid en
relativiteit, WPNR 5976 ( 1990) , p. 629: 'Het is denkbaar dat de maatschappelijke opvattingen
meebrachten dat ook kenbaar milieu- gevaarlijke activiteiten werden getolereerd.
Ik kan mij
voorstellen dat vervuilend handelen in de wetenschap van gevaar destijds niet per definitie
'
onrechtmatig werd geacht. Castermans die ik om deze reden onder de aanhangers van de nog Ie
democratische
bespreken
rechtsvinding schaar, wijst erop dat de maatschappelijke opvattingen niet
alleen voor de kenbaarheid van de gevaren, maar ook voor de zorgvuldighetdsnorm m bet algemeen van
belang zijn. Zo lees ik ook HR 24 april 1992, NJ 1993, 643 m. nt. CJHB (Van Wijngaarden/ Staat)
rov. 3.5, zie Hoofdstuk VI, §§ 2 e. v.
*
Buiten- con[ractuele aansprakelijkheid voor bodemveron[reiniging, a. w., p 106. Zie ook p
113 ('te beseffen dat zijn gedraging de overheid zou aanzetten toi opireden en dat hij dientengevolge
deze gedrag7ng achterwege zou moeten laten') .
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afdwingbaar is in die zin dat schending ervan

een

schade-

Dit is de eigenlijke, concrete
vergoedingsverplichting doet ontstaan.
rechtsnorm, eveneens een sprong van feit naar recht.
De visie van ' het oordeel op de feiten', van het allesbepalende karakter
van de feiten, kan weinig met die sprongen en kampt dus met een logisch
probleem dat het niet kan verklaren. Als men de rol van subjectiviteit,
beleid, ideologie of de maatschappelijke opvattingen niet wil erkennen, zit
het ' oordeel op de feiten' met een gat dat het niet kan dichten.
De idealist blijft bovendien met een legitimiteitsprobleem zitten, omdat
ter vermijding van de terugwerkende kracht nodig is dat de justiciabele de in
concreto opgelegde verplichting evenzeer behoorde te voorzien, met andere
woorden dat hij had behoren te voorzien dAt hij met specifieke belangen
70
rekening moest houden.

(c) Kritiek op de derde beschermingsconstructie (2)

Waar het onderscheid tussen feit en recht als afleidingsmanoeuvre wordt
gebruikt, zoals in de vorige paragraaf beschreven, wordt onder ' de feiten'
verstaan: cle feitelijke omstandigheden van het concrete geval. Dit is een eng
begrip van ' de feiten'.
Het realisme ( probleemdenken incluis) betoogt dat de concrete feiten van
het geval de rechter naar die oplossing leiden, die in zijn ogen juist en
rechtvaardig is. Als betoogd is deze formulering onvolledig en misleidend.
Het oordeel enkel en alleen ' op de feiten' bestaat niet: in het rechterlijk
oordeel aan de hand van de feitelijke omstandigheden zit altijd een sturende
rechtvaardigheidsnotie ( ideologie, geweten, beleid) . Dit betekent dat het
rechterlijk oordeel een mengsel is van recht en feiten met rechtvaardigheidsnoties als cement. Zolang men zich de aanwezigheid van dit cement blijft
realiseren, maakt het weinig uit of men spreekt van ' de feitelijkheid van het
71
recht' of van ' de normativiteit van de feiten'.
Wanneer het nu gaat om vragen als welke rol sturencle rechtvaardigheidsnoties dienen te spelen, wat voor soort ideologie, geweten of beleidsoverwegingen toelaatbaar zijn en of deze terecht in een bepaalde rechterlijke
beslissing doorslaggevend werden geoordeeld, komt het tWeede element van
de beschermingsconstructie naar voren. Het gaat nu om de vraag wat

De opvatting van het realisme is evenmin correct. Zie daaromtren[ Hoofdstuk VI.
Zie ook H. W. Wiersma, Normatieve elementen bij de vaststelling van feiten in het burgerlijk
proces en onrechtmatig verkregen bewijs, in: Cahen- bundel, Deventer 1997, p. 434 ('het zoveelste
bewijs dat een feitelijke vasts[elling altijd, maar dan ook altijd, een normatief element herbergt') .
"

71

Zie voor ervaringsregels Burgerlijke Rechtsvordering ( Korthals Altes) , Boek I, art. 99 RO, aant. 9.
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toetsbaar is in cassatie, dus om wat recht is in de zin van art. 99 RO. Nu
ineens wordt een mim begrip van ' de feiten' gehanteerd.
Natuurlijk is het zo, dat de Hoge Raad met de opkomst van de categorie
'
gemengde beslissingen' erkend heeft dat het onderscheid niet steeds even
scherp is. Terecht is de Hoge Raad zich door de jaren heen veel ruimer gaan
bezighouden met beslissingen die afhankelijk zijn van de omstandigheden van
het concrete geval, beslissingen die voorheen als feitelijk werden aangemerkt
72
en thans als gemengde beslissingen. Men kan in die rechtspraak een zekere

erkenning van
hermeneutiek) .

het

probleemdenken

zien

( in

het bijzonder

van

de

Thans gaat het erom dat, indien men de lijn van het probleemdenken
werkelijk en volledig zou doortrekken, een geheel ander beeld zou moeten
ontstaan. Als de algemene norm altijd concretisering vergt en als concretisering altijd afhankelijk is van de omstandigheden van het geval, dan is de
concrete rechtsnorm altijd ten dele feitelijk en heeft men dus altijd met een
gemengde beslissing van doen. Buiten de door de Hoge Raad erkende
gemengde beslissingen zijn er nog veel meer elementen van de rechterlijke
oordeelsvorming waarop, omdat zij als het ware om de feiten heen zweven of
aan de feiten vastkleven, cassatie geen controle uitoefent ( anders dan door
motiveringstoetsing) .
Geen cassatie is bijvoorbeeld mogelijk op grond van verkeerde toepassing
van het beleid van slachtofferbescherming.
Het rechtsbewustzijn,
Vorverstlindnis, het rechtsgevoel, doelmatigheidsoverwegingen, ervaringsregels, gezichtspunten ( topoi) en verkeersopvattingen-deze komen allemaal
aan de orde in de rechtspraak, maar volledige en open toetsing in cassatie
blijft over het algemeen achterwege, terwijl zij toch zouden kunnen worden
gezien als deel uitmakend van hetgeen in Nederland recht is-in elk geval
hiervoor medebepalend zijn-en terwijl deze elementen heel goed, meer nog
dan het strikt juridische materiaal, verscheidenheid in de lagere rechtspraak
kunnen veroorzaken.
Door doorgaans niettemin de omstandigheden van het concrete geval, op
grond waarvan de rechter het in zijn ogen rechtvaardige oordeel vindt, buiten
het begrip ' recht' in de in van art. 99 RO te houden, wordt vanzelf ook de
rechtvaardigheidsnotie achter de subjectieve, vrije keuzeruimte bij de selectie
72

Niet onopgemerk[ mag blijven dat die categorie intussen weI erg groot geworden is en zo
langzamerhand de kern van her vermogensrecht beslaat. Gemengd zijn beslissingen omirent her al
dan nier indruisen tegen de zorgvuldigheidsnorm van art. 6:162 BW, schuld, overmacht, dat wat de
redelijkheid en billijkheid bij de uitvoering van overeenkomsten vereisen, causaal verband,
natuurlijke verbintenis, misbruik van omstandigheden, rechtsverwerking, schuld enz. Zie o. m. de
opsommingen bij Veegens/ Korthals Altes/ Groen, Cassatie, a. w. , nr. 103, p. 201- 202 en J. van
Schellen, Wat wil de Hoge Raadi, in: M. S. Bijleveld e. a. ( red. ), Recht vooruit, Deventer 1998,
p. 154- 158. Kortom: kemthema's van het vermogensrecht.
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en waardering van de relevante feiten buiten de deur van de Kazernestraat
gehouden. Hierdoor wordt de autonomie van het recht artificieel instandgehouden, want in werkelijkheid zitten er taI van niet nader geexpliciteerde
normatieve overwegingen in hetgeen de Hoge Raad als feitelijk en dus als niet
toetsbaar in cassatie aanmerkt.
Het onderscheid tussen feit en recht is niet een onderscheid dat
correspondeert met een werkelijk, hard verschil, maar is een middel geworden voor de Hoge Raad om te bepalen wat hij op zijn bord wil hebben.
Men spreekt ook wel van een ' autod6termination de comp6tence'. 73 Er wordt
wel op gewezen dat het precieze onderscheid in de praktijk afhankelijk is van
een teleologisch criterium en dat het onderscheid een kwestie is van beleid. 74
Terecht kan men opmerken dat het onderscheid dan op een tautologie
neerkomt, omdat het uitgaat van de ontnuchterende stelling dat rechtsvraag
is wat de Hoge Raad als rechtsvraag aanmerkt. 75 Wie dan het onderscheid
tussen feit en recht tot uitgangspunt van de rechterlijke redenering of van de
motivering wil nemen, loopt de kans in een cirkel te geraken. Het gevaar van
circulariteit schuilt hierin dat het antwoord op de vraag ' feit of recht.7 ' zowel
conclusie als beginpunt van de redenering wordt. 76
In enigszins andere bewoordingen heeft Koopmans zich eveneens op het
standpunt gesteld dat het onderscheid afhankelijk is van een teleologisch
criterium: wat rechtsvraag is en wat niet is volgens Koopmans een functie van
een stelsel van arbeidsverdeling tussen hoogste en lagere rechters. Het
onderscheid feitelijke vraag - rechtsvraag is dus afhankelijk van veranderlijke
inzichten inzake een doelmatige werkverdeling. 71
Als ' telos' kan men dan de rechtseenheid naar voren schuiven. Dan
resulteert: recht is wat nodig is om als zodanig te worden aangemerkt ten

73

Zie Veegens/ Korthals

Aka/ Groen,

Cassatie, a. w., nr.

100 en Asser- Vranken, a. w., nr.

60.
74

Asser- Vranken, a. w. , nrs.

60- 61 is iets voorzichtiger: de grens tussen feit en recht is ' niet

altijd precies en objectief te bepalen' en ' De Hoge Raad kan een zekere mate van bewegingsvrijheid
realiseren, bijvoorbeeld door de wijze waarop hij met het onderscheid tussen feit en recht omgaat'.
75
Aldus, verwijzend naar Belgische opvattingen, Veegens/ Korthals Altes/ Groen, Cassatie,
a. w., nr. 95.
76
Zie o. m. Van Schellen, Wat wil de Hoge Raadl, a. w., p. 161: ' Wtdaiarres[ whs die materie
namelijk inderdAAd feitelijk'.
77
Vgl. in enigszins andere zin Ras, De burgerlijke kamer, a. w, p. 78, die evenwel ook stelt dat
'
het onderscheid tussen feit en recht func[ioneel bepaald' wordt. Daarmee is echter nog helemaa!
niets gezegd over hoe dat stelsel van arbeidsverdeling dan het beste kan uitpakken. Een verlofstelsel
ligt dan bijvoorbeeld meer voor de hand dan een kunstmatig onderscheid van feit en recht. Een reden
om niet daartoe over re gaan kan zijn dat men liever door middel van het onderscheid van feit en
recht de autonomie van het recht en me[ de autonomie van her recht de rechtsidee in stand wil
houden. In een verlofsrelsel zou de Hoge Raad immers een openlijke bewegingsv·rijheid hebben.
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behoeve van de eenheid van recht. 78 Ook dit is tautologisch, want wie met
het onderscheid van feit en recht schuift, schuift ook met het begrip eenheid
van recht. De wens tot eenheid is dan wellicht een belangrijke of
doorslaggevende overweging, maar waarin wil men precies eenheid hebbenl
Zie bijvoorbeeld de kwestie van eenheid en verscheidenheid van maatschappelijke opvattingen. Richten wij ons op die kwestie, dan is vooral het
79
verschil tussen het arrest De Kort/Eman en wederom de milieu- arresten
Staat/Van Amersfoort, Van Wijngaarden/Staat en Staat/Shell interessant. In De
Kort/Eman achtte de Hoge Raad het oordeel van het Hof van Justitie van de
Nederlandse Antillen omtrent de rechtmatigheid van bepaalde uitlatingen in
de Arubaanse verkiezingsstrijd slechts in beperkte mate in cassatie toetsbaar,
omdat daarbij de omstandigheden en de opvattingen ter plaatse een niet
onbelangrijke rol spelen. ( Een gemengde beslissing, die met feitelijke
waarderingen is verweven, zo kan men zeggen. 80)
Zo was het toen, in 1984. In 1994 stortte de Hoge Raad zich vol
overgave op de maatschappelijke opvattingen. In de bekende milieuzaken
bevindt de Hoge Raad zich halverwege de erkenning van het rechtskarakter

van de maatschappelijke opvattingen, getuige zijn overweging dat de
ongeschreven zorgvuldigheidsnormen ' mede worden bepaald door de
81
toenmalige maatschappelijke opvattingen'.
Maar de Hoge Raad is in 1994 schoorvoetend. Hij overweegt de
maatschappelijke opvattingen zelfstandig te kunnen vaststellen, alsof het om
een feitelijke vraag gaat (notoire feitenl ervaringsregels.i) . Maar de methode
van vaststelling is weer die van de wetsinterpretatie ( onderzoek van de
82
parlemenaire stukken), hetgeen iets van een rechtsvraag suggereert.
De maatschappelijke opvattingen zijn typische voorbeelden van de

hierbovengenoemde rechtvaardigheidsnoties die bij de bepaling van de
concrete rechtsnorm in het licht van de feitelijke omstandigheden
richtinggevend zijn; en zij zijn bij uitstek in staat om verscheidenheid in de
rechtspraak teweeg te brengen. Als bekend, was zodanige verscheidenheid

Hetgeen zou verklaren dat nie[ nodig is om de zg. Trema. normen ( jaarlijks in Trema
gepubliceerde alimentatienormen, opgesteld door een werkgroep van de NVvR) als recht in de zin
van art. 99 RO aan [e merken: zij brengen immers reeds rechtseenheid.
7H

19

HR 10 februari 1984, NJ 1984, 436.

80 Zie ook HR 11 januari 1991, NJ 1992, 650 (Pool/St.

Joseph)

(inhoud van de heersende

rechtsover[uiging moet a. h. v. feitelijk onderzoek worden vasigesteld) en
1991, 266 m. nt. CJHB (Catoochi) .

7

september 1990, NJ

81 HR 30 september 1994, NJ 1996, 196 m. nt. CJHB (Staat/Shell) (rov. 3.8.1), 9 februari
1990, NJ 1991, 462 m. nt. CJHB (Staat/Van Amersfoort) (rov. 4.2) , 24 april 1992, NJ 1993,
643 (Van Wijngaarden/ Staat) C rov. 3.5) .
Volgens H. J. Snijders, Aansprakelijkheidsrecht na Gouderak en Spier. WPNR 6180 ( 1995) ,
p. 304 was het een gemengde beslissing
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reden voor de Hoge Raad om zich over de stand van de maatschappelijke
opvattingen uit te spreken.

Het is ook in hoge

mate

wenselijk dat de Hoge Raad zelf tot deze

vaststelling overgaat, nu in een aantal procedures de bepaling van het
bedoelde tijdstip aan de orde is, de betrokken rechterlijke colleges
niet tot eensluidende beslissingen op dit punt zijn gekomen en derhalve de
rechtszekerheid en de rechtseenheid in het geding zijn (rov. 3.6) . (Mijn
cursivering. )
.

.

.

Hierin ligt een sterke aanwijzing besloten dat de Hoge Raad in casu de
maatschappelijke opvattingen als Techt heeft gezien, want bij onduidelijkheid
of diversiteit van feitelijke omstandigheden in verschillende zaken, die kan
leiden tot verschillende uitkomsten in verschillende ressorten en
arrondissementen, spreekt men doorgaans niet van rechtsonzekerheid en zeker
niet van gebrek aan Techtseenheid.

Wat verklaart nu het verschil

tussen De Kort/Eman en de milieuDe
jurisprudentiel
plaatselijke omstancligheden waarnaar de Hoge Raad
verwees in de Antilliaanse zaak zullen wel overwegend ' feitelijke' kwesties zijn
'
geweest. Maar bij de onrechtmatigheidsvraag speelden ook opvattingen' over
hetgeen tijdens Antilliaanse verkiezingen ter plaatse toelaatbaar is een rol.
Noch de vaststelling noch de beoordeling van die maatschappelijke
opvattingen trok de Hoge Raad naar zich toe.

Het verschil in benadering van deze zaken is niet dat de Antilliaanse
opvattingen aangaande toelaatbare verkiezingstaal meer feitelijk of minder recht
zijn dan de Nederlandse opvattingen terzake van de ernst van
milieuverontreiniging, maar dat het belang van de eenheid van dat
ongeschreven recht minder groot is. 83 Mogelijk staat dit in verband met de
erkenning dat rechters, geboren en getogen in land A, nu eenmaal niet steeds
ten volle in staat zijn om zich gezaghebbend over het ongeschreven recht van
land B uit te spreken. De maatschappelijke opvattingen zijn in casu immers de
opvattingen van een andere maatschappij. Het verschil is er met andere
woorden een van het belang van de rechtseenheid in het licht van de
kenbaarheid van de maatschappelijke opvattingen en niet een van feit en
recht.
Dit laatste is inmiddels onmiskenbaar de zienswijze van de Hoge Raad, die
immers heeft beslist dat de maatschappelijke opvattingen uitzondering zijn op

83

De Hoge Raad moet hier schipperen in het spanningsveld van het te dier lande geldende
ongeschreven recht en het concordantiebeginsel, zie hiema.
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de rechtseenheid tussen Nederland en Aruba ( het concordantie- beginsel) .

84

Uitzondering wordt gemaakt op het
indienl blijkt dat daarvoor
een rechtvaardiging zou kunnen worden gevonden in een relevant verschil
tussen de maatschappelijke opvattingen in Nederland en Aruba op het

beginsel van concordantie van rechtspraak,

[

onderhavige rechtsgebied ( rov. 3.4) .
Geen eenheid van recht dus, waar geen eenheid van maatschappelijke
opvatting bestaat. Hiermee staat tevens vast dat in de ogen van de Hoge
85
Raad de maatschappelijke opvattingen zelf recht zijn.
5. De vierde beschenningsconstructie

(a) Het onderscheid tussen eenvoudige en moeilijke geuallen

Men kan ervan uit gaan dat elke jurist, en de rechter in het bijzonder, de
ervaring heeft dat sommige casus relatief eenvoudig aan de hand van het
beschikbare juridische materiaal zijn op te lossen, terwijl andere wat meer
moeite kosten of zelfs in het recht helemaal geen antwoord vinden. Op clit
ervaringsfeit zijn verschillende theorieen gebouwd die elk op hun eigen manier
het rechtsideaal tegen kritiek beschermen en een geruststellend effect hebben.
In verschillende terminologie komt dit onderscheid terug bij bijvoorbeeld
H. L. A. Hart ( core-penumbra cases), Dworkin ( easy-hard cases), Vranken
('legistische
C eenvoudige- moeilijke( r)
gevallen) 86,
Van
Schellen87
gevallen' moeilijke posities), Hirsch Ballin88 ( toepassingsjurisdictie- belan89
90
genjurisdictie) en Smits ( standaardsituaties- problematische gevallen) .
Laten wij het onderscheid van Hart als voorbeeld nemen. Hart bespreekt
deze materie hoofdzakelijk in zijn hoofdstuk ' Formalism and Rule.
scepticism'. 91 Volgens Hart moet aan het realisme worden toegegeven dat bij
-

84
85

86
87

88

HR 14 februari 1997, NJ 1999, 409 m. nt. S. C. J J Kortmann ( Zunoca/ Aruba).
Zie voorts Hoofdstuk VI, § 6.
Asser- Vranken, a. w., nrs. 85- 105.
Zo blijkt althans uit Van Schellen, Wat ;vii de Hoge Raadp, a. w., p. 140- 142, 144- 145.

E. M. H. Hirsch Ballin, Onafhankelijke rechtsvorming. Staaisrechtelijke aantekeningen over
Van Soest ( red. ), De Hoge

de plaatsen functie van de Hoge Raad in de Nederlandse rechtsorde, in:
Raad der Nederlanden, a. w., p. 219 e. v.
89
90

Het vertrouwensbeginsel, a. w., p. 71-80.

Zie voorts Smith, Feit en rechtsnorm, a. w., p. 76- 85, Bell, Policy Arguments in Judicial
Decisions, a. w., p. 24- 25, K. Diplock, The Coiirts as Legislators, Presidential Address

Holdsworth Club, Birmingham 1965, p. 5
91
H. L. A. Hart, The Concept of Law, Oxford 1994 (orig. 1961) , p. 121 e. v. Zie ook dez. ,
Posiovism and the Separation of Law and Morals, 71 Harv. L. Rev. 593 ( 1958) , p. 607- 615.
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de toepassing van algemene regels potentieel altijd enige discretionaire
bevoegdheid bestaat en de rechter dus een zekere keuzevrijheid heeft. 92 Maar
die rechterlijke vrijheid beperkt zich tot de open normen en de marges van
rechtsregels. Voor deze geldt dat het recht niet zo formalistisch en
mechanisch is dat feitenconstellaties steeds naadloos en klakkeloos onder
93
Door middel van de kwalificatie van de
vlijmscherpe rechtsregels vallen.
feiten moeten de feiten en het recht met elkaar in verband worden gebracht.
Maar voor het overige moet de rechterlijke vrijheid niet overdreven worden,
94
hetgeen volgens Hart het ( Amerikaanse rechts-) realisme wet doet.
De volgens Hart slechts in beperkte mate aanwezige onduidelijkheid,
imprecisie en onzekerheid zou vooral het gevolg zijn van de handicaps
waarvoor elke regelgever zich gesteld ziet.
Regelgeving is in Hart' s
idealistische visie in de eerste plaats gericht op het produceren van algemene
gedragsnormen (primary rules)
Idealiter wordt gedrag gereguleerd door
en
normen
die
zien op bepaalde, cluidelijk omschreven
duidelijke
algemene
situaties
en
die
feitelijke
op zodanige wijze zijn opgesteld dat verdere
discretionaire bevoegdheid onnodig is om de betekenis van de normen in te
kleden. 95 In de praktijk kennen rechtsregels echter onvermijdelijk een zekere
mate van onbepaaldheid, aangezien de regelgever onmogelijk alle toekomstige
situaties en combinaties van omstandigheden kan voorzien. De regelgever
moet dus werken onder de beperking van een zekere onbekendheid met ' de
feiten'. Dit leidt ertoe dat, zou de regelgever wel alle mogelijke combinaties
van feitelijke omstandigheden hebben kunnen voorzien, hij bepaalde gevallen
waarschijnlijk zou hebben willen regelen. Noodgedwongen verbiedt de norm
gedragingen die de regelgever eigenlijk niet behoeft te verbieden of niet had
willen verbieden. Tegelijkertijd staat de regelgever gedragingen toe die nu
juist wel hadden moeten worden genormeerd. Rechtsregels zijn onvermijdelijk
'
over- and underinclusive'.
.

Whichever device, precedent or legislation, is chosen for the communication of standards of behaviour, these, however smoothly they
work over the great mass of ordinary cases, will, at some point where

93

Hart, The Concept of Law, a. w, p.

123-127.

Hart, Positivism and the Separation of Law and Morals, a. w., p. 607.
94 Hart, The Concept of Law, a. w., p. 144, 126. Zie ook p. 127: 'Legal theory has in this
matter a curious history; for it is apt either to ignore or to exaggerate the indeterminacies of legal
rules', dez. Positivism and the Separation of Law and Morals, a. w., p. 606.614- 615. Vgl. N.
Luhmann, Legal Argumentation: An Analysis of its Form, 58 M. L. R. (1995), p. 289 ('the
polemic against logic and deduc[ion which has become customary in recent jurisprudence is
exaggerated') .
99
Hart, Positivism and the Separa[ion of Law and Morals, a. w., p. 606- 609,614- 615, de..,
The Concept of Law, a. w. , p. 125. Zie Hoofdstuk III, § 6.
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their application is in question, prove indeterminate; they will have what
has been termed an open texture.

96

Voor de duidelijkheid zij erop gewezen dat de strekking van Hart' s betoog
tot zover is dat elke rechtsregel, hoe scherp ook geformuleerd, in zekere zin een
97
Omdat elke regelgever zijn regelgevende arbeid onder
open norm inhoudt.
moet
verrichten, kan het niet anders dat alle juridische
deze beperkingen
'
een
bepaalde mate van indeterminacy', van openheid, van
gedragsnormen,
onduidelijkheid, van imprecisie kennen. Maar dit is enkel ' uncertainty at the
'
borderline'; alleen in de schemerzone' ( penumbra) van de betekenis van de
bewoordingen van een rechtsregel wordt het wat schimmiger. Er is altijd een
98
kern, waarvan de betekenis wel volkomen duidelijk is (' core meaning') .
Hart' s betoog zag tot zover nog niet eens op vage normen. Ingeval van
vage normen wordt uiteraard per definitie niet naar scherpte gestreefd. Net als
de openheid van scherpe normen, vindt de vaagheid van vage normen haar
oorzaak in het onvermijdelijk beperkte regulerend vermogen van de opsteller
van de norm: de regelgever kan nu eenmaal niet alle toekomstige situaties
uitputtend voorzien en regelen.
Met deze en dergelijke theorieen gebouwd op het onderscheid tussen
eenvoudige en moeilijke gevallen wordt toegegeven dat het soms allemaal een
beetje moeilijk ligt met de instandhouding van het rechtsideaal en
rechtsvinding soms op rechterlijke vrijheid, subjectiviteit en creativiteit
neerkomt. Goed, dan is de realistische these toepasselijk en correct, is het
recht geen gedragsnorm en verliest het recht zijn autonomie, doch enkel
voorzover het moeilijke gevallen betreft en die zijn, zo wil de geruststelling,
toch uitzonderlijk. De realist, die dat anders ziet, zou lijden aan het door
'
Drion omschreven rechtsvindingssyndroom'. Uit de praktijk zou blijken ' dat
de woorden van de meeste wetten bijna altijd-d. w. z. in bijna alle situaties
waarin de toepassing ervan ter sprake kan komen-duidelijk zijn. '99 1,/leer
algemeen op het ongeschreven recht betrokken is de stelling van Vranken:

I D] e vast:stelling van de betekenis en inhoud van de toepasselijke norm of
normen vereist in de overgrote meerderheid van de gevallen geen
Hart, The Concept of Law, p. 124.
Hart, Positivism and the Separation of Law and Morals, a. w., p. 607 ( 'a penumbra of
uncertainty must surround alllegal rules') .
98
Hart, Positivism and the Separation of Law and Morals, t. a. p. 'There must be a core of
settled meaning, but there will be, as well. a penumbra of debarable cases in which words are nei[her
obviously applicable nor obviously ruled out'. Vgl. Luhmann, Legal Argumentation, a. w., p. 290
('There is scope for argumentation only when and insofar as texts can be interpreted differently' )
99
H. Drion, Functies van rechtsregels, in: Speculum Langemeijer, Zwolle 1973, p. 50. Eender:
Wiarda/ Koopmans, Drie rypen van rechtsvinding, a. w., p. 19.

96
97
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hoogstaand,

creatief juridisch vernuft,

maar gewoon goed vakman-

100

schap.

Daarom, wat er ook zij van een paar moeilijke gevallen, zou het idealisme
in het leeuwendeel der gevallen nog prima voldoen. Het onderscheid doet als
beschermingsconstructie vooral denken aan de Lex Rhodia de iactu en de
avarij- grosse: zoals bij onheil een deel van de lacling overboord wordt gezet om
het schip zelf te redden, zo worden,
voor de behouden vaart van het
idealisme, moeilijke gevallen afgezonderd en, na hun betekenis te hebben
101
gebagatelliseerd, aan het realistisch gelijk prijsgegeven.

(b) Kritiek op

de vierde beschermingsconstructie: moeizaam onderscheid tussen

moeilijk en eenvoudig
'

De kennis van het recht vereist in de overgrote meerderheid van de gevallen
geen hoogstaand, creatief juridisch vernuft, gewoon goed vakmanschap...'
Een andere mening zou betekenen dat men lijdt aan het rechtsvindingssyndroom. 102 Om verschillende redenen bestaat het rechtsvindingssyndroom
mijns inziens helemaal niet.
Om te beginnen is op te merken, dat het onderscheid tussen eenvoudige
en moeilijke gevallen, net zoals het onderscheid van heuristiek en legitimatie,
'
in het algemeen geen verkeerd' onderscheid is, wanneer men tenminste aan
precisie minder belang hecht. Dat men aan de rechtspraktijk vaak genoeg de
indruk kan ontlenen, dat er wet iets van het onderscheid klopt, wordt hier als
zodanig niet betwist. Soms zijn de termen en het onderscheid best hanteerbaar
en handig; om die reden zou men het onderscheid kunnen laten voortbestaan.
Maar de enkele hanteerbaarheid van een terminologie in bepaalde
gevallen is volstrekt onvoldoende om er een rechtstheorie op te bouwen.
Onvoldoende is deze ook om hiermee het idealisme tegen de realistische
kritiek te beschermen. Op de scherpte van het onderscheid en op het beoogde
geruststellende effect ervan is nogal wat aan te merken. Ik heb een aantal
praktische en theoretische bezwaren.
Het eerste, min of meer theoretische, bezwaar is dat diegene die gelooft in
'
het bestaan van een categorie eenvoudige gevallen' zich in essentie nog steeds
niet helemaal heeft kunnen losmaken van het legisme. Men meent, zoals de
omschrijving van Drion aangeeft, dat een geval eenvoudig is, omclat de
too
Asser- Vranken, a. w., nr. 87. Vgl. Vranken, Wonderen aan het Plein, a. w., p. 27. Eender
Van Schellen, Wat wil de Hoge Raad1, a. w., p. 140- 141.
toi Vgl. R. M. Unger, The Critical Legal Studies Movement,
Cambridge/ Londen, 1986, p. 14
(' A large part of this history consists in the attempt to deflect the critique of formalism and
objectivism by accepting some of its points while saving increasingly less of the original view') .
102

Asser- Vranken, a. w., nr. 87.
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woorden der wet duidelijk zijn; en deze zijn duidelijk, omdat de woorden
betekenen wat er staat. Het geval is dus eenvoudig, omdat men weinig of geen
interpretatie nodig heeft of, zo al, de tekst lezend al meteen het antwoord ziet.
Hierin ligt besloten dat de tekstuele of grammaticale interpretatie ' in de meeste
'
gevallen' voldoende is om tot een oplossing te geraken. Voldoende' is hier
letterlijk op te vatten als voldoende: de wet te lezen volstaat. De kwalificatie van
een geval als ' eenvoudig geval' op louter tekstuele gronden heeft immers alleen
zin, als men die eenvoudige, tekstuele conclusie als absoluut emdpunt van het
juridische redeneren beschouwt, want als de duidelijkheid van de woorden der
wet niet reeds doorslaggevend is en de rechter nog verder ' mag' redeneren aan
de hand van andere dan tekstuele overwegingen, dan is het geval al niet meer
eenvoudig. Drion' s constatering dat de meeste gevallen ( op tekstuele gronden)

eenvoudig zijn, heeft geen betekenis, als op m66r dan alleen de tekst is acht te
slaan.

Maar wie gelooft dat juridische antwoorden in de tekst der wet te lezen zijn
en dat duidelijke tekst de oplossing eenvoudig maakt en wie meent dat die
tekstuele oplossing dan ook de oplossing moet zijn-met andere woorden: dat de
rechter zich aan de letter van de wet dient te houden-is een legist, die ten
103
onrechte een norm met haar formulering vereenzelvigt.
( Dat men zich
weliswaar beperkt tot de stelling dat dit niet altijd, maar slechts 'in de meeste
gevallen' zo is, betekent niets anders dan dat men niet altijd, maar wel ' in de
meeste gevallen' een legist is. )

Het is opmerkelijk dat in een tijd waarin gemeengoed is dat alle betekenis
door interpretatie wordt verleend, ook Vranken terugvalt op dit wat ouderwetse
en nayeve geloof in eenvoud. Hiermee is niet gezegd dat Vranken aldus blijk
geeft van een geheime liefcle voor legisme. 104 Waarschijnlijker is immers dat
Vranken bedoelt aan te knopen bij het verrneende ervaringsfeit dat in de
overgrote meerderheid van gevallen de interpretatie van rechtsregels-geheel
onafhankelijk van hun tekstuele duidelijkheid-om andere redenen als eenvoudig
en onproblematisch wordt ervaren.
Als dat zo is, dan geeft dit echter onverminderd aan waarom \/ranken' s
onderscheid methodologisch precies verkeerd is. Het recht is niet bij voorbaat
op te delen in stukjes waarover men nog wel mag twisten en stukjes waarover
'
men niet meer moeitijk mag doen'. Het is niet zo, dat jtaisten over een geval niet
twisten, omdat het To eenvoudig is. De realiteit is omgekeerd, dat een geval doorgaat
voor 'eenvoudig', omdat (en zolang) men er niet over twist. Zelfs gevallen die
'

eenvoudig'

103

zijn op grond

van

'

bestendige rechtspraak' kunnen op een

Smith, Feit en rechtsnorm, a. w. , p. 201. Zie ook Van Schellen, Wat wit de Hoge Raad1,
a. w., p. 140- 141, die van he[ 'legistische beslismodel' spreekt.
104
Integendeel: men zie Asser- Vranken, a. w., nr. 172 (' De wettekst a1166n biedt slechts zelden
voldoende zekerheid. ')
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gegeven moment in twijfel worden getrokken. 105 Die twijfel hoeft niet eens op
106
argumentatie in strikte zin te herleiden zijn. Zij kan het
een juridische
'
van
veranderde buiten- juridische', bijvoorbeeld sociaalgevolg zijn
107

economische, inzichten.
Dat weet ook Vranken. Het belangrijkste punt dat hier gemaakt dient te
worden is dan ook dat van Vranken zelf: dat ieder geval geproblematiseerd kan
worden. 108 Als dat zo is, gaat het er niet om of de kwalificatie 'eenvoudig
geval' in de meeste gevallen passend is; het gaat er om dat tevoren niet met
100% zekerheid te zeggen is voor welke gevallen de kwalificatie zal opgaan. Voor
wie zich dat realiseert, hebben bovenstaande citaten van Drion en Vranken
betrekkelijk weinig waarde, omdat dan immers duidelijk is dat elk 'eenvoudig'
geval, waarvoor geen hoogstaand juridisch vemuft vereist is, potentieel een
rechtsvindingsprobleem oplevert waarvoor datzelfde vernuft wel vereist is.
Als elk geval is te problematiseren, worden ' moeilijk' en 'eenvoudig'
tautologisch bepaald: moeilijk is wat door de exegeet als moeilijk wordt
aangemerkt, nadat hij al heeft besloten dat hij meer vrijheid wil. Als de exegeet
om redenen van rechtvaardigheid een andere oplossing voorstaat dan die, welke
de ' eenvoudige' letter van de wet suggereert, zal hij het geval gauw ' moeilijk'
noemen. Daarmee begint het debat en daarmee begint de twist op grond
'
waarvan het geval inderdaad met recht moeilijk' mag heten. 109
Dit tautologisch karakter geeft aan dat de kwalificaties 'eenvoudig' en
'
moeilijk' eigenlijk uit een oogpunt van methodogie overbodig zijn. Wat moeilijk

is en wat niet, is niet een noodzakelijke stap vanwaamit de rechter volgens 'goede
methodiek' anders mag of moet Tedeneren dan in eenvoudige gevallen, als een soon
beginpunt van het rechtsvindingspobleem. De kwalificatie ' moeilijk' is in tegendeel

al bijna het emdpunt van de redenering, de conclusie van een voorafgaande
los

Daarover uitgebreider Hoofdstuk VII, § 4.
Een bepaalde wetsuitleg blijkt bijv. acht nier te zijn zoals oorspronkelijk door de wetgever
bedoeld of het systematisch argument is door de rechtsontwikkeling op verwante gebieden niet meer
106

overtuigend enz.
107
Zie in algemene zin Asser- Vranken, a. w., nr. 103: Op zeker ogenblik breken inzichten door of
doen zich ontwikkelingen of situaties voor die de tot dan toe gehuldigde opvattingen aantasten en een
andere ( interpretatie van de) norm als beter, wenselijker, rechtvaardiger, praktischer of
sys[ematisch juister aanmerken.
108
'
Asser. Vranken, a. w., nr.
103. Vgl. Asser- Scholten, a. w., p. 38: kdere wet kan
Hoe
dikwijls gebeurt het niet dat een geval zich voordoe[ als een
interpretatie behoeven' en p. 123: '
eenvoudig voorbeeld van een bepaald type
waarvoor de regel klaar ligt en dat toch ineens de
Mijfel komt: zou dat weI juist zijn, is er niet iets in het geval, dat afwijkt en toepassing uitsluiti'
109
Daarom is ook de geruststelling van Luhmann, Legal Argumentation, a. w., p. 290, dat er
'
slechts ruimte voor juridische argumen[aries is, voorzover texts can be interpreted differently', ijdele
hoop. Een [ekst ' can be interpreted differently' voorzover en zolang de interpretatiegemeenschap dit
toestgat. Multi- interpretabiliteit is niet een aan een tekst inherent kenmerk, maar een eigenschap
van de interpretator en de in[erpretatie- gemeenschap. Interpretatie en interpretabiliteit van een teksr
hangen af van de feitelijk aanwezige mate van consensus en dissensus. Zie ook H. C. F. Schoordijk,
Het ( privaatrechtelijk) dogrnatisch tekort, NjB 1996, p. 1007- 1008 en voorts Hoofdstuk VI, § 9.
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110
op grond waarvan de rechter heeft besloten het geval te
redenering
problematiseren. Van tevoren is nog onzeker of de rechter het geval zal
problematiseren. Doet hij dit, dan was het geval achteraf een moeilijk geval.

Van de kwalificatie is niet afhankelijk hoe de rechter zich gaat opstellen; de
'
kwalificatie als moeilijk' fungeert voomamelijk als excuus voor de vrijheid die
men neemt.

De jurisprudentie laat geregeld zien dat alles in beginsel te problematiseren
de rechtspraak waarop in dit proefschrift bijzondere aandacht
gevallen
die eens als eenvoudig geval waren aan te merken. In
betreft
valt,
1977 zou het antwoord op de vraag wanneer cle gebruiker van een dier
aansprakelijk is, eenvoudig zijn geweest en de advocaat zou op betrekkelijk
111
eenvoudige wijze de toepasselijke rechtsregel hebben kunnen aanwijzen.
Begin jaren ' 90 gold hetzelfde voor het bij vergissing onverschuldigd betaalde
112
Zo leek het ook tot 1981 eenvoudig uit de jurisprudentie te
aan een failliet.
halen dat voor aspirant- verzekerden een spontane mededelingsplicht omtrent
113
Niettemin bleken deze
een eventueel strafrechtelijk verleden bestaat.
gevallen in 1980, 1997 en 1981 respectievelijk wat moeilijker te liggen en
'
werden zij zogezegd geproblematiseerd'. It4 Er was niets intrinsiek eenvoudigs

is. Veel van

in de rechtspraak of de
of moeilijks aan deze gevallen. Ontevredenheid
'
literatuur met de vigerende regel maakt een geval moeilijk'.
tussen moeilijke en eenvoudige gevallen kan
worden
ook via een andere route
beredeneerd, omdat dit onderscheid-althans
in de leer van Dworkin-in verband staat met het onderscheid tussen
115
rechtsbeginsel en rechtsregel.
Wat is het verschil tussen regels en beginselen2 Regels zouden net als
beginselen algemeen zijni 16, dus daarin kan het onderscheid tussen die twee
zijn het
niet liggen. Zijn rechtsbeginselen dan misschien fundamenteler,

De kritiek op het onderscheid

110

Van Schellen, Wai wit de Hoge Raadi, a. w., p. 145.

"'
T. w. dat art. 1404 BW ( oud) een schuldaansprakelijkheid behelst en een wettelijk vermoeden
van schuld in het leven roept, zodat geen aansprakelijkheid rijst, indien de gebruiker voldoende zorg
en waakzaamheid betracht heeft, zie HR 1 juli 1977, NJ 1978, 73 m. nt. GJS (Van Doorn/ Van
Blokland) .
112
0. A. J. Boekraad, Afwikkeling van de faillissementsboedel, Deventer 1997, p. 223 e. v.
( voetnoten 60· 62) en conct. Mok bij HR 5 september 1997, NJ 1998, 437 m. nt. PvS

(On[vanger/ Hamm), sub 4.2.
Ill
0. m. HR 8 juni 1962, NJ 1962, 366 (Tilkema's duim) , Rb Rotterdam 25 augzastus 1978,
SdS 1979, 78(X/AVA).
114
Alle drie kregen een ander antwoord: HR 7 maart 1980, NJ 1980, 353 m. nt. GJS (Stierkalf) ,
5 september 1997 , NJ 1998, 437 m. nt. PvS (Ontvanger/ Hamm) , 18 december 1981, NJ 1982,
570 m. nt. BW (Gielen/ Assuradeuren)
"' Hoofdstuk III. § 8(a) C ii).
116
Zie Hoofdstuk III, §§ 5-6 (eerste desideratum van Fiiller)
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zedelijkheidspostulaten, de ethische grondlegging van ons recht, 117 Dat is
gemakkelijker gesteld dan waargemaakt. Van taI van normen die wet als
beginsel worden aangeduid, zou ik dat niet durven zeggen; en vele regels
worden evengoed als fundamenteel gezien, verschillen in dat opzicht
nauwelijks van beginselen. Bovendien verhoudt de karakterisering van
beginselen als fundamenteel zich slecht met hun behandeling als factor of
gezichtspunt, af te wegen tegen andere, die het rechtsbeginsel in de meeste
rechtsvindingsleren krijgt toebedeeld. Fundamenten zijn te zwaar voor een
weegschaal. Je weegt ze niet als een gezichtspuntje, je bouwt erop. Vrouwe
118
Justitia legt ze niet op haar schaaltjes, ze staat erop.
Rechtsbeginselen zijn abstracter, kan men dan zeggen, en rechtsregels
veel concreter. 119 Maar dat is slechts een kwestie van gradaties. Niet alleen
het beginsel, maar ook de regel heeft nog concretisering nodig. Als thans
binnen de rechtsvindingsleer buiten kijf staat dat het rechterlijk oordeel de
concretisering is van beginsel 6n regellzo, dan bevindt ook de rechtsregel zich
ergens midden op het spectrum van abstract naar concreet. Dan is er tussen
principle en rule geen principieel verschil. 121 En als dat zo is, kan ook het
onderscheid van bijvoorbeeld Dworkin en Smits 122 als zouden concrete
rechtsregels scherp het domein der easy cases markeren, niet standhouden.
'
Regelgevallen' zijn geen eilanden van eenvoud noch zeeen van zekerheid.
Voor het scherpe onderscheid tussen regels en beginselen geldt een
gelijksoortige kritiek als die, welke hierboven ten aanzien van het onderscheid
van moeilijke en eenvoudige gevallen is geformuleerd, te weten dat de
omgekeerde redenering waarschijnlijk realistischer is: de exegeet die van een
regel af wil, omdat hij deze onrechtvaardig vindt, zal eerder geneigd zijn de
regel slechts als een beginsel, als een uitgangspunt, aan te duiden, af te wegen

tegen-of: opzij

te zetten

door-andere beginselen.

Hiermee zij voldoende aangegeven dat de onderscheidingen van eenvoudige
en moeilijke gevallen en van rechtsregels en rechtsbeginselen in elk geval

"T

Zo bijv. Asser- Vranken, a. w. , nrs. 131- 140 en Bruggink, Op zoek naar het recht, a. w., p.

131 e. v.
1

i 8

Dit is niet louter retoriek; men
'

zou werkelijk eens moeten

s[ilstaan bij wat men zegr. Hoc kan

hoogste waardemaars[af (zie Bruggink, Op zoek naar het recht,
a. w., p. 142- 143) en als kritische toetssteen voor het recht fungereni Een toetssteen is slechts een
toetssteen voorzover hetgeen dat de toets niet doorstaat, om die reden wordt afgewezen. Wordt in
plaats daarvan het strijdige gehandhaafd en de toetssteen na afweging opzijgezet, dan is de [oetssteen
een rechtsbeginsel nou toch als

geen toetsteen meer, doch zilf het object van toeising!
119
Bijv. Asser- Scholten, a. w., p. 62- 62.

'zo Hoofdstuk III, § 3
"' Een kennelijke worsteling voor Bruggink, Op zoek naar het recht, a. w., p. 133, die enerzijds
stelt da[ rechtsbeginselen 66k rechtsregels zijn en anderzijds dai er een gradueel versc/ul bestaat tussen
die twee.
122

Het vertrouwensbeginsel, a. w. , p. 71- 80
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methodologisch en in theorie zonder veel betekenis zijn. Vanuit de wetenschap
is verder moeilijk te zeggen wat er in de rechtspraktijk van de onderscheidingen
en van hun correlaat, het zogenaamde rechtsvindingssyndroom, werkelijk
overblijft. Het ligt dan ook voor de hand dat juristen uit de dagelijkse praktijk
hieromtrent een beter oordeel kunnen vellen. Om al te veel ideosyncrasie en de
invloed van subjectieve inschattingen te vermijden kan men echter niet afgaan
wat hun ervaring en
enkel op het oordeel van een aantal autoriteiten,
reputatie ook moge zijn. Men
zal zich op een algemener en grondiger
123
Daarom lijkt het in dit verband nuttiger de
raadpleging moeten verlaten.
resultaten van het rechtssociologisch onderzoek van De Groot- van Leeuwen,
die voor haar onderzoek een groot aantal leden van de rechterlijke macht in
124
Noemenswaardig is dat de
Nederland gernterviewd heeft, te memoreren.
het vrijwel perfecte gelijk
van
Leeuwen
De
Grootonderzoeksresultaten van
spreken, die staat voor
rechter
Schrijfster
laat
een
van het realisme tonen.
'
een groep rekkelijken' waartoe maar liefst 78% ( ! ) van de ondervraagden
kan worden gerekend:

In bijna alle gevallen is er een

soort

discretionair terrein waar je bij het

afwegen van de verschillende rechten van de ene partij en de andere partij
komt tot een oordeel dat je rechtvaardig vindt. Bovendien verwijzen

wetsartikelen vaak naar redelijkheid en billijkheid, en dat is een vorm van
rechtvaardigheid. Maar ook die artikelen die dat niet doen hebben specifieke

mogelijkheden om de beslissing in overeenstemming te brengen met het gevoel
125
van Techtvaardigheid.

Met andere woorden: ook al is creatief juriclisch vernuft dan niet steeds
vereist ( Vranken), dat sluit geenszins uit dat rechters hun creatieve vernuft
toch gebruiken. Voor meer dan driekwart van de rechterlijke macht speelt
Er worden zeer uiteenlopende inschattingen gemaakt: Asser- Vranken, a. w., nrs. 87- 88
overgrote meerderheid), Drion, Functies van rechtsregels, a. w., p. 50 ( de woorden van de
meeste wetten zijn bijna altijd duidelijk) en Langemeijer, in: J. M. van Dunn6 en P. Bowles, 8
civilisten in burger, Zwolle 1977, p. 153 (99% gewone alledaagse roepassingen van de wet), Van
Schellen , Wat wit de Hoge Raadi, a. w., p. 140- 141 (90% van de gevallen die voor de Hoge Raad
komen) vs. E. Ehrlich. Freie Rechisfindung und freie Rechtswissenschaft, Leipzig 1903, p. 20- 21
('nur in den wenigen Fitilen, in denen ein so klares und bestimmtes Recht vorhanden ist, dass es auf
eine Rechisfindung uberhaupt nicht ankommen kann'), Diplock, The Courts as Legislators, t. a. p
(aantallen moeilijke gevallen zijn 'many more than one would expect') . Vgl. G. Calabresi, A
Common Law for the Age of Statu tes, Cambridge 1982, p. 87 (' Legislative intent-if we are to be
honest with ourselves-rarely exists in any unambigous way')
124
L. E. de Groot- van Leeuwen, De rechterlijke macht in Nederland, Samenstelling en
denkbeelden van de zittende en staande magistratuur, Art·them 1991.
125
De Groot- van Leeuwen, De rechterlijke mach[ in Nederland, a. w., p. 179. Dit
onderzoeksresultaat stemt overeen met hetgeen Kennedy, A Critique of Adjudication, a. w., p.
159- 166, 180- 183 betoogt.
I

21

(
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rechtvaardigheid vrijwel altijd een rol en staat deze voor de concrete
rechtsnorm en een subjectieve, niet formeel- juridische benadering. De
Groot- van Leeuwen typeert deze benadering als ' contextualistisch', dat is een
denkstijl van magistraten die erkennen dat materiele rechtvaardigheid ( een
bepaalde rechtvaardigheidsdoelstelling ( = ideologie) en formele rechtvaardigheid ( een nadruk op de gelijke toepassing van algemene regels)
'
veelal' niet gelijktijdig kunnen worden gerealiseerd om vervolgens aan de
materiale rechtuaardigheid voorrang te geven. 126 De meeste van deze rekkelijke
en contextualistische opvattingen over het karakter van de rechtspraak in
Nederland zijn te herleiden op zuiver regressief of hermeneutisch rede127
neren , die zoals ik heb betoogd de continentale uitingen van het realisme
vormen.
De idealist kan hier weinig geruststelling uit putten. Het is buitengewoon
onwaarschijnlijk dat bijna 80% van de rechterlijke macht lijdt aan een
'
rechtsvindingssyndroom. Of anders gezegd: wat is nog normaal' en wat is
lijden aan een syndrooml Is het niet veeleer zo dat de idealist lijdt aan een
verdringingssyndroom2
De hoop op eenvoudige gevallen, waarvan afhandeling aan de hand van
algemene en duidelijke regels (' formele rechtvaardigheid', idealisme) zonder
meer volstaat, is volgens 78% van de Nederlandse rechters ijdel. Daarmee is
het onderscheid van eenvoudige en moeilijke gevallen als constructie ter
bescherming van het idealisme niet houdbaar.
6. De vijfde beschenningsconstructie

(a) Het onderscheid tussen recht en politiek
De vijfde beschermingsconstructie verdient en behoeft geen uitgebreide
bespreking. De beschermingsconstructie wordt hier voornamelijk voor de
volledigheid vermeld; zij is goeddeels uitgewerkt128, al is haar werking in
theorie en praktijk nog niet helemaal tenietgedaan. 129
126

De Groot- van Leeuwen, De rechterlijke macht in Nederland, a. w., p. 182.
De rechterlijke macht in Nederland, a. w., p. 183- 184.
128
P. F. A. Bierbooms, Hoe politiek is de bodemsaneringsjurisprudentie van de Hoge Raadt, in:
P. G. J. van den Berg en W. T. M. Uilhoorn, ' . . . maar dit geheel terzijde', Van Dunn6- bundel,
Lelystad 1997, p. 19. Zie ook J. van der Walt, The Relation Between Law and Politics: A
127

Communitarian Perspective, 111 S. A. L. J. 152 (1994), p. 165 ('The conception of law as a
neutral system of rules which in no way reflects any political values is . . . no longer tenable' ) . Vgl.
J. A. Pontier, Rechtsvinding, Nijmegen 1998, p. 80- 81.
129
Zie bijv. oud- president S. Royer, De professionele habitus van de rechter, NJB 1995, p. 1574
e. v. er zou maar heel weinig politieke rechtspraak zijn. Royer's argument is echter niet helemaal
eerlijk; hij gebruikt een afleidingsmanoeuvre door zijn betoog [e beperken tot politiek-gevoedge
kwesties. De stelling van het realisme leunt evenwel niet op een handjevol overduidelijk politiek-
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Het onderscheid tussen recht en politiek en de stelling dat recht geen
politiek is, verschilt niet wezenlijk van het uitgangspunt van het idealisme, de
autonomie van het recht, en de ontkenning van de noodzaak van beleid en
ideologie in het rechterlijk oordeel. In het bijzonder door Dworkin wordt het
onderscheid nog onderschreven: geen politieke afweging of openlijke verwijzing daarnaar, doch rechtsbeginselen leiden tot en staven het rechterlijk
130
'
oordeel in moeilijke gevallen. Policy' is niet van node.
'
'
Politiek' is een ambivalente term. Wanneer gesteld wordt dat rechters
niet aan politiek doen', lijkt er vooral mee bedoeld te zijn: het opleggen van
normen vanuit een min of meer omvattende visie op de maatschappij, die niet
per se door eenieder gedeeld wordt en waaromtrent vertegenwoordigende
organen bevoegd zijn beslissingen te nemen. Het valt uiteen in twee
131
elementen
: ( 1) schepping van recht, regelgeving zoals de wetgever ( =de
politiek) dit doet, en ( 2) het maken van keuzes, het voeren van beleid, de
toebedeling van waarden, zoals de wetgevende en de bestuurlijke machten ( =
politiek) dit doen.
(b) Kritiek op

de vijfde beschermingsconstructie

De aanval op de vijfde beschermingsconstructie is tamelijk gemakkelijk en
biedt nauwelijks iets nieuws. De materie is in Hoofdstuk IV reeds uitgebreid
ter sprake gekomen.

Er was een tijd, niet alleen in Nederland, waarin alle bestuurshandelen in
'
het algemeen belang in wezen als politieke kwestie' werd gezien en daarom
buiten de toetsing door de rechter viel. Dat het overheidshandelen
tegenwoordig gejuridiseerd is-getoetst wordt aan wet en algemene beginselen
van behoorlijk bestuur, een wanprestatie of een onrechtmatige daad kan
opleveren-maakt het niet minder een politieke kwestie; het is alleen 66k een
juridische kwestie geworden. Een politiek aspect is er altijd aan blijven
kleven.
Van bepaalde gevallen wordt evenwel nog steeds gezegd dat zij de
rechtsvormende taak van de rechter te buiten gaan en derhalve aan de
132
wetgever dienen te worden overgelaten , een reminiscentie aan het
onderscheid van recht en politiek.
'

gevoelige uitspraken, doch verwijst naar de bulk van de gewone' rechtspraak, waarover Royer zich
nier ui[spreekt. Van een vergelijkbaar begrip van 'politiek' ging Koopmans uit in De Hoge Raad en
buitenlandse hoogste gerechten, in; Van Soest ( red. ), De Hoge Raad der Nederlanden, a. w., p.
370.
1 0
131

Ii2

Zie Hoofdstuk III, §§ 3 (b) , 8 (a) (ii) -(iii).
Vgl. Bell, Policy Arguments in Judicial Decisions, a. w., p. 6- 8.
Bijv. HR 6 juli 1999, NJ 1999, 800, m. nt. JdH, 5 september 1997, NJ 1998, 686 m. nt.

JdB, Hof Amsterdam 12 september 1996, NJ 1998, 465, HR 27 mei 1997, NJ 1997, 577, 17,
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Koopmans heeft betoogd dat de zekerheid van een ondoordringbaar schot
politiek is gaan wankelen. 133 Hij concludeert dat de
grenslijn tussen wat de rechter wel en niet meent te kunnen doen, in de loop
der tijd verschuift, maar dat deze niettemin blijft bestaan. 134 Wat het
'
politiek' maakt (te ueel keuzemogelijkheid, te veel beleidsafweging135), is
echter geen principieel verschil, doch slechts een kwestie van gradaties, die
mede onder invloed staat van de mate waarin het bedrijven van politiek zou
opvallen. Dat is geen zichtbare grenslijn, maar een grensgebied waarin
subjectieve keuzes gemaakt worden op grond van een nauwelijks onder
woorden te brengen, in elk geval niet met een scherp criterium te
handhaven, gevoel dat het dit keer te veel zou worden en dat
terughoudendheid verkieslijk lijkt. 136
Overigens ben ik van mening dat de Hoge Raad zelfs het maken van
tussen rechtspraak en

rechtspolitieke keuzes niet uit de weg moet gaan. Het gebruikelijke argument
hiertegen, dat de rechter hiermee op het oordeel van de wetgever zou
prejudicieren en het parlementaire proces zou worden verstoord, is mijns
inziens niet doorslaggevend. 137

januari 1997, NJ 1997, 483 m. nt. JdB, 27 oktober 1994, NJ 1995, 248 (Kroon/ Nederland), 5

oktober 1990, NJ 1991, 576 m. nt. EAAL,

12

oktober 1984, NJ 1985, 230 m. nt. G. Zie voor

gevallen waarin de judiciele oplossing de rechtsvormende taak van de rechter niet te buiten 0ng HR

24 oktober 1997, NJ 1999, 96 m. nt. JdB.
133
Koopmans, Het leerstuk van de political question, a. w., p. 9 e. v. Zie ook Bell, Policy
Arguments in Judicial Decisions, a. w., p. 1- 7, 241- 254, 269- 270.
134
Koopmans, Het kerstuk van de political question, a. w., p. 23. lets van dien aard ook in
Asser- Vranken, a. w., nr. 223.
'1' Zie bijv. HR 6 juli 1999, NJ 1999, 80Om. nt. JdH, 12 mei 1999, BNB 1999, 271 m. nt. P. J.
Wartel (arbeidskostenforfait), 5 september 1997. NJ 1998, 686 m. nt. JdB, rov. 3.2
( rechtspolitieke keuzes die de rechtsvormende taak te buiten gaan), 17 januari 1997, NJ 1997, 483
m. nt. JdB, rov. 4.4 (rechtspolitieke keuzen die 'naar hun aard' de rechtsvormende taak van de
rechter te buiten gaan) , 12 oktober 1984, NJ 1985, 230 m. nt. G. Zie ook Mcbughlin v. O'Bnan
119821 2 W. L. R. 982, 998.
Zie ook Royer, De professionele habituS van de rechter, a. w., p. 1574 e. v., die zich geheel
'
verlaat op de professionele habitus' van de rechter ( terughoudendheid). In de VS staat een en ander
bekend als de political question docmne. Ook daar is de 'political question' als afzonderlijke categorie
reeds lang op haar retour. Zij fungeert nog voornamelijk om kwesties van buitenlands beleid en de
'
republican form of government' ( Art. 4, Clause IV Gw (VS) ), buiten de competentie van de
constitutionele rechtspraak te houden. Zie omtrent ' political questions' Pacific States Telephone 8
Telegraph Co. v Oregon, 223 U. S. 118 (1912) , Nixon v. United States, 506 U. S. 224 (1993) ,
O'Brien v. Brotim, 409 LI. S. 1 ( 1972). Zie voor de belangrijkste politieke hangijzers die geen
'political ques[ion' waren: Reynolds v. Sims, 377 U. S. 533 (1964), Powell v. McCormack, 395 U. S.
486 ( 1969) . United States v. Nixon, 418 U. S. 683 ( 1974), United States v. Munoz-Flores, 495 U. S.
385 ( 1990) , alsmede Koopmans, Het kerstuk van de political question, a. w. , p. 10.23 omtrent
dergelijke doctrines in de VS, Engeland en Frankrijk.
117
Zie nader Hoofdstuk VI, § 3 ( formeel leg[ rechterlijke regelgeving de wetgever geen strobreed in
de weg) en Hoofdstuk X, § 6 (a) ( het primaat van de wetgever kan gegarandeerd worden door
omgaan of vernietiging m filturo) .
136
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7. De zesde beschermingsconst™ctie
(a) Het onderscheid tussen de doctrine en de Techtsfilosofie

Ook over de zesde beschermingsconstructie wil en kan ik kort zijn. Deze
kortheid wordt ten dele veroorzaakt door de afwezigheid van literatuur waarin
een scherp onderscheid wordt gemaakt tussen doctrine en rechtsfilosofie en
waarin vervolgens haarfijn de geringe relevantie van de rechtsfilosofie voor het
Nederlands recht wordt uiteengezet. De afwezigheid van dergelijke literatuur
ligt nogal voor de hand: wie bovenstaande mening is toegedaan, zal de
rechtsfilosofie eerder negeren dan aanvallen.
De zesde beschermingsconstructie is dan ook veeleer gebaseerd op een
impressie, waarvan ik overigens overtuigd ben dat deze toch betrekkelijk
accuraat de stand van zaken in de Nederlandse rechtswetenschap weergeeft.
Die impressie
is dat de hedendaagse Nederlandse rechtswetenschap,
tenminste als het gaat om onderdelen van het materiele recht als het
burgerlijk recht, ervan uitgaat dat enerzijds het oplossen van praktische
problemen en de dienstverlening aan de praktijk wezenlijke taken van de
wetenschap zijn en dat anderzijds de rechtsfilosofie relatief weinig te vertellen
heeft dat van concreet, praktisch belang is en dat voldoende is dat er een
enkel keertje, in exceptionele, principiele gevallen (door sommigen) acht op

wordt geslagen. Kortom: met rechtsfilosofie win je geen procedures en de
Hoge Raad praat er zelden of nooit over.
Aan de doctrine daarentegen wordt relatief veel belang gehecht en
aandacht besteed-bij de voorbereiding van conclusies, memories en
cassatiemiddelen, in de conclusies van het parket en in de rechtspraak zelf.
Expliciete betogen over wat rechtvaardig en onrechtvaardig is, zijn
pretentieus en onnodig. Er is al voldoende neutrale rechtsliteratuur en door
cleze met de redelijkheid aan te vullen komt men er wel uit.
De doctrine biedt een systematisering die haar eigen logica lijkt te
hebben, waardoor men is gaan denken dat het mogelijk is dat oplossingen ' uit
het systeem voortvloeien'. Nieuwe casusposities moeten in dat systeem in te
passen zijn of er althans bij aansluiten. Men denkt dat het systeem reeds een
argument biedt.
(b) Kritiek op de

zesde beschermingsconstructie

Het is natuurlijk gemakkelijk te stellen dat de rechtsfilosofie te theoretisch is.
Men kan zich echter ook afvragen of het enkele verschaffen van praktische
oplossingen het hoofddoel van de wetenschap dient te zijn. Ik heb weinig zin
om hier uiteen te gaan zetten waarom ' de rechtsfilosofie' van belang is. Ik zal
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ook niet ontkennen dat er soms wel iets van waarheid zit in de hiertegen
de bezwaren echter in elk geval
geuite bezwaren. In hun algemeenheid zijn
onjuist. Te veel wordt verondersteld dat rechtsfilosofie ' is gespeend van
praktische relevantie of onmiddellijke toepasbaarheid mist. Filosofisch' staat
'
wel degelijk procedures op
niet gelijk aan onpraktisch'. Men wint of verliest
het
van
materie
de
rechterlijk overgangsrecht,
rechtsfilosofische gronden en
cruciaal voor wie de zaak wint, bewijst het.
Dat de doctrine neutraal of objectief zou zijn, is een farce. Wie van
tal van
systeem naar concrete oplossing redeneert, maakt onderweg
onder verwijzing naar de
ideologische keuzes, waaraan men liever appelleert
'
verdere
waardoor
motivering schijnbaar
en
billijkheid',
redelijkheid
'
overbodig wordt. 138 Zelfs de doctrine die objectief poogt te zijn en zich
beperkt tot het becommentarieren van wetgeving en rechtspraak is geenszins
commentaar dat een bepaalde
niet verrassend', dat de
redenering of formulering gebruikelijk' is of '
de rechtspraak heeft
oplossing aansluit bij het systeem of past in de lijn van
een evaluatieve lading; dergelijke commentaren worden evengoed als

een

oase

( positieve)

van

objectiviteit.
'

Reeds

het

kritiek ervaren.

Voorts is de doctrine verantwoordelijk voor al die onderscheidingen C zoals
die besproken in dit hoofdstuk), waarvan er te veel nutteloos zijn en het
denken onnodig in bepaalde banen wringen. Dat een onderscheiding in
'
bepaalde gevallen handzaam' is, blijkt te vaak voldoende om een ongekend
ontzag voor die onderscheiding op te wekken.
In de Common Iaw speelt de doctrine over het algemeen een minder
invloedrijke rol. Frequenter is ( daardoor ) het directe beroep op de
rechtsfilosofie. 139 Het continentale rechtsdenken daarentegen is eerder
geneigd vragen van rechtvaardigheid te juridiseren teneinde zichzelf in staat te
'
stellen op een juridische' en quasi- objectieve, a- politieke wijze te debatteren
De
over morele, politiek- filosofische en rechtsfilosofische vraagstukken.
rechtspraak grijpt niet terug op de rechtsfilosofische grondlegging, hooguit op
meer verhuld) mee gedaan
hetgeen de literatuur er ( veel minder expliciet en
maar gebruikt wel zijn
citeert
niet,
Dworkin
heeft. De rechtspraak
Zie hierv66r § 4, alsmede Hoofdstuk IV, §§ 2- 3.
Bijv. Linklette v. Walkn, 381 U. S. 618(1964), p 622.624(ingaand op Blackstone, Austin,
R. 801, 816.
Gray, Cardozo en Holmes), Mihangos v. George Frank (Texules) Ltd. 119751 3 All E.
States v. Blarek Ij, 7
817 per Lord Simon ( onder verwijzing naar ' Coke' s legal philosophy'), United
Kant's anti- utilisme), Davis v. Fulton County,
F. Supp. 2d 192, 200 ( E. D. N. Y. 1998) (Immanuel
1995)
(ingaand
op Kant, Locke, Rousseau, Rawls en
884 F. Supp. 1245, 1254 (E. D. Ark.
v.
773,781 ( Mich. 1994) ( uitgebreide
2d
W.
N.
513
Winiemko,
Nozick), Charles Remhan Co.
behandeling van Dworkin's filosofie, Schauer, Kress en de Rule of laiv), Maddox v. Queen. 257
S. E. 2d 918, 920- 921 (Ct. App. Ga. 1979) (betreffende het debat tussen H. L. A. Hart en
Dworkin's
Dworkin), Cuevas v Royal d'Iberville Hotel, 498 S. 2d 346, 357 (Miss. 1986)
theorie)
.
interpretatieI

38

119

C
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filosofie.

140

De rechtspraak verwijst niet naar rechtseconomische literatuur,

maar laat zich wel door rechtseconomische formules inspireren. 141 Als
libertarier Robert Nozick voor de contractsvrijheid pleit en
zich tegen
evenredigheid keert, is het politieke filosofie; als Hartliefi42 en anderen
vergelijkbare argumenten gebruiken, heet het doctrine. Dat het om dezelfde
kwesties gaat, wordt blijkbaar niet als reden gezien om van het onderscheid
tussen rechtsfilosofie en doctrine afstand te doen. Dat is onze tussenstapmentaliteit. Wij lezen Hartlief, maar weinig civilisten zullen Nozick lezen of
zich op diens werk beroepen. Er bestaat een voorkeur om het debat in
'
juridische' termen te voeren. Dworkin' s stelling ' any judge' s opinion is itself
, 143
is hier geen gemeengoed. De tussenstapa piece of legal philosophy

mentaliteit overheerst in Nederland en de doctrine is die tussenstap. Maar de
doctrine is niets anders dan doorgaans minder uitgewerkte rechtsfilosofie,
waarbij er alles aan gedaan wordt het filosofische argument als juridisch
argument te verpakken.
8. De zevende beschermingsconstructie

(a) Ieder wordt geacht het recht te kennen en het onderscheid tussen bestaan en
betekenis van rechtsregels

Aan de laatste beschermingsconstructie is meer aandacht te besteden, want zij
heeft direct betrekking op de kenbaarheid, die zo'n belangrijk element van de
rechtsidee vormt. Hierboven144 is de verschoonbare rechtsdwaling als natuurlijk correlaat van het idealisme besproken. Zolang en voorzover wettelijke
bepalingen, bij gebreke aan deugdelijke bekendmaking, niet gekend kunnen
worden, dient uit het idealisme te volgen dat de dwaling omtrent het
objectieve recht verschoonbaar is. Anders kan het recht geen gedragsnorm
zijn, heeft het geen realistisch gehoorzaamheidspotentieel. Eveneens is
140

HR 1 december 1993, NJ 1996, 230 m. nt. MS, RSV 1994, 127 m. nt. FWMK, 7 februari

1992, NJ 1992, 809 m. nt. HJS (Kamerman/ Aro Lease). Daaromtrent Hoofdstuk III, § 8 (a) (vi).
141

Bijv. HR 2 december 1966, NJ 1967, 42 m. nt. GJS (Haringkar), 5
november 1965, N
1966, 136 m. nt. GJS (Kelderluik), Rb Amsterdam 16 september 1987, BIE 1988, 82
(Texoprin[/ Snoek) Conrechimatige auteursrechtsinbreuk afhankelijk van de kans op schadetoebrenging ( rechtsinbreuk) en de moeite van her onderzoek) , Rb Den Haag 20 april 1994, VR
1994, 154 (Van Goethem/Smat) (overheidsaansprakelijkheid voor ongeval door
autoband op de
linkerrijstrook. De norm redelijkerwijs te betrachten zorg (schouwen van de weg) is afhankelijk van
de kosten en de vraag of het betrokken wegdeel als bijzonder gevaarlijk bekend staat. Ook reeds HR
31 mei 1929, NJ 1929, 1441 m. nt. EMM (Kastermans/Ilijckmeester). Zie uitgebreider Hoofds[uk

VI, § 8
142
143

144
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T. Hartlief, De vrijheid beschermd, Deventer 1999.
Dworkin, Law' s Empire, a. w., p. 90.
Hoofdstuk III, § 6.
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aangegeven145 dat het realisme ' pur sang' zou moeten leiden tot de conclusie
dat een element van rechtsdwaling vrijwel onvermijdelijk bij de justiciable
na rechterlijke
aanwezig is, aangezien de concrete rechtsnorm eerst achteraf,
De
wordt
conclusie, die
de
met
confrontatie
in
feiten,
gevonden.
afweging en
tot Op zekere
justiciabele
de
dat
sleren,
rechtsvinding
moet volgen uit diverse

hoogte altijd buiten zijn schuld dwaalt, kan niet aanvaard worden en wordt bij
en
mijn weten ook door niemand aanvaard. Milde realisten als Paul Scholten
leren
spijt,
ten
eigen
rechtsvindings
Vranken achten de rechtsdwaling, hun
'
echter onverlet dat
doorgaans gewoon' onverschoonbaar. Deze mildheid laat
de onverschoonbaarheid van de dwaling omtrent onvoldoende kenbaar recht
nog steeds afbreuk doet aan de rechtsidee.
het
Hoe reageert dan het recht op het verschijnsel rechtsdwaling, Heeft
luidt
laatste
ontkennend,
vraag
de rechtsidee aangetast2 Het antwoord op de
want de idealisten hebben er iets op gevonden. Zij veinzen begrip voor de
situatie en ruimhartigheid jegens de dwalende justiciabele:
-Een rechtsdwaling zou in beginsel op gelijke voet als de feitelijke dwaling worden
dwalingen
erkend. In Nederland zou een ruime opvatting ten aanzien van

omtrent het objectieve recht gelden.

146

het voorkomen alsof in het Nederlandse recht de fictie 'ieder wordt geacht
147
de wet te kennen'van de baan is , suggereren althans dat de tegemoettreding

-Zij doen

van de rechtsdwaling genuanceerd is. 148 Art. 2 Wet AB ( oud), waarin het
adagium was verwoord, is reeds bij wet van 4 februari 1988, Stb. 18
expliciet een afwijkende
die
bepalingen
geschrapt. Oude, wettelijke
behandeling van rechtsdwalingen voorschreven, zoals artt. 1963 ( gerechteen in het
lijke erkenning) en 1895 lid 2 BW ( oud) ( dading) zijn vervallen
erd.
nieuwe BW niet teruggeke
-Zij melden telkenmale dat de verschoonbaarheid der rechtsdwaling aan de
kenbaarheid van het recht gekoppeld is. De gedachte is klaarblijkelijk dat na het
op de voorgeschreven wijze bekend maken van de rechtsregel iedereen die
daarvoor de nodige moeite wil doen met haar bestaan bekend kan zijn. 149 Het
145

Hoofdstuk IV, § 6.

Asser- Hartkamp II, Algemene leer der overeenkomsten, Deventer 1997, nr. 196, HofmannGroningen 1977,
Abas, Het Nederlands Verbintenissenrecht, Algemene leer van de verbintenissen,
207,
Zaaijer, De
en
205
J.
aantt.
228,
recht
Art.
Verbintenissen
(
Hijma),
p. 90- 91,
rechtsdwaling, diss. RUL, Leiden 1928, p. 118- 123.
147
Zo sprak Meijers ooit uit ( noot onder HR 1 december 1938, NJ 1939, 459 ( Illustra/ Reinartz) :
'
geacht de wet ie
Het is Ie hopen dat . . . de meening dat in ons recht de fictie geldt, iedereen wordt
heeft
'
afgedaan.
voor
goed
kennen,
146

148

1. Valkhof, Wetenschap en onwetendheid in her privaa[recht, Zwolle 1966, p. 12 (het

adagium geldt niet altijd en nie[ onvoorwaardelijk)
m

C. J. H.

Brzinner,

Rechtsdwaling,

TPR

1318, H. Drion, De dwaling in het
p.
Zie ook
60.
p.
Candidaar- Notarissen 1972,

1993,

privaairecht, preadvies Broederschap der
Verbintenissenrecht (Hijma) , Art. 228, aant. 210 (de omstandigheid dat de rechtsregel niet
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excuus ' ik kende die wettelijke bepaling niet' of ' ik
wist niet dat die wet al in
werking was getreden' behoort en behoeft niet gehonoreerd te worden:
men
had van de regel op de hoogte kunnen zijn en dus behoren te zijn.
Onverschoonbaar is eerst en vooral de ' niet- bekendheid met het
op zichzelf
zonder beletsel kenbare'. 150 Het lijkt Abas bijvoorbeeld zinvol deze
onverschoonbaarheid van het wel kenbare (want wei gepublicee
rde) recht als
algemene regel aan te houden. 151
Een voorbeeld. In 1960 werd een geschil beslecht betreffende in 1945
door het Britse leger van de bezetter inbeslaggenomen vijandelijk
vermogen
ten bedrage van & 57 miljoen. 152 De bank had de Nederlandse
Staat op
grond van het Besluit Vijandelijk Vermogen van het bestaan van deze gelden
in kennis moeten stellen, als zij tenminste toebehoorden aan de Nederlandse
Staat. De bank had dat eerst jaren later gedaan, zodat de Staat onder meer
rente- inkomsten was misgelopen. Dat de Nederlandse Staat
recht had op de
gelden was het gevolg van een aantal regelingen, onder meer een verdrag met
het Verenigd Koninkrijk.
De dwaling van de bank omtrent het bestaan hiervan werd verschoonbaar
geacht, omdat de getroffen regelingen niet waren gepubliceerd, ' zodat aan de
bank niet verweten kon worden, dat zij hiermede niet op de
hoogte was'. Bij
onbekendheid met deze regelingen kon de bank te goeder trouw aannemen dat
de gelden als oorlogsbuit eigendom van de Britse Staat waren, zodat zij niet
behoefden te worden aangegeven. Zodoende werd de verschoonbaarheid aan
de kenbaarheid gekoppeld. 153
-Zij brengen bovendien nog een nuance aan door onderscheid te maken tussen

dwaling omtrent het bestaan en dwaling omtrent de betekenis (uitlegging) der
Het verifieren van het bestaan van een rechtsregel zou

rechtsregel. 1 54

voldoende is gepubliceerd, zal ten beroep op rechtsdwaling kunnen dragen), H J. M.
Jeukens,
Terugwerkende kracht, preadvies VAR 1965, Geschriften LIV, p. 71 e. v. en Bloembergen in zijn
noot onder HR 28 november 1975, NJ 1976, 177 ( men mag niet van burgers eisen rekening te
houden met een komende wettelijke regeling, ook niet na indiening of aanvaarding van het
wetsvoorstel) .
150
Langemeijer in zijn cond. bij HR 22 juni 1962, NJ 1963, 53 m. nt.
JHB (Bokking/Speelman) .
151
Hofmann- Abas, t. a. p. Zie voor publicatie als algemeen geldend beginsel i. v. m. de
rechtsdwaling Onrechtmatige Daad I Jansen) , nr. 261. 3 en Onrechtmatige daad
C

(Jansen) . Art.

162 lid 3, aant. 52. 2.
152

Hof Den Haag 6 mei 1960, NJ 1961, 255.
Zie ook Hof Amsterdam 21 juni 1973, NJ 1975, 255 ( Van Smeden/
VCO); Beekhuis in zijn
noot onder HR 22 juni 1962, NJ 1963, 53, Verbintenissenrech[ (Hijma) , Art. 228. aant. 210.
154
Langemeijer in zijn concl. bij HR 22 juni 1962, NJ 1963, 53 m. nt. JHB Bokking/ Speelman),
aan wie het onderscheid oorspronkelijk wordt toegeschreven, M. A. B. Chao- Duivis, Dwaling bij de
roistandkoming van de overeenkomst: een onderzoek naar de eigenlijk en
153

C

oneigenlijke dwaling, diss.
KUB, Deventer 1996, p. 242-243, Hofmann- Abas, a. w., p. 19, Brunner, Rechtsdwaling,
a. w., p. 1316- 1320, Verbintenissenrecht (Hijma), Art. 228, aant.
206, Asser- Hartkamp III,

a. w., nr. 79, Luijten in zijn

noot

onder HR

15

december 1978, NJ 1979, 427 sub 2, Valkhof,

Wetenschap en onwetendheid in het privaatrech[, [. a. p.
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Een vergissing betreffende het bestaan
eenvoudiger zijn dan de uitleg ervan.
'
snel' een beroep op rechtsdwaling
minder
zal
daarom
van een rechtsregel
omtrent de betekenis ( interopvatting
onjuiste
rechtvaardigen dan een
155
Dit suggereert dat rechtsdwalingen bestaande in
pretatie) van een regel.
een onjuiste uitleg van een rechtsregel ' sneller' verschoonbaar zijn.
Hieraan zou men de geruststelling kunnen ontlenen dat naar Nederlands
recht de dwalende justiciabele alleen aan het kenbare recht worclt gehouden
en het niet- kenbare ( want niet gepubliceerde) recht helemaal niet zomaar
aan de onwetende justiciabele wordt opgelegcl. Een beroep op rechtsdwaling
niet aan de
heeft een duidelijke kans van slagen ingeval onwetendheid
156
dwalende kan worden verweten, zo concludeert Hijma.
'bestaan' en bestaat
(b) Kritiek op de zevende beschermingsconstructie: wat betekent
een betekenis,

Het idealisme maakt goede sier met de stellingen dat de rechtsdwaling ' in
wordt erkend en dat de fictie
beginsel' op gelijke voet als de feitelijke dwaling
'
langer
geldt. Dat de erkenning
ieder wordt geacht de wet te kennen' niet
van de rechtsdwaling op gelijke voet als de feitelijke dwaling met een korreltje
ling
zout dient te worden genomen, is echter allang bekend. De rechtsdwa
wordt wel als dwaling gezien, maar zij is slechts zelden verschoonbaar. 157 Men
kan daarom gerust stellen dat het uitgangspunt is dat eenieder wel degelijk

Hofmann. Abas, t. a. p.
Verbintenissenrecht (Hijma) , Art. 228, aant. 207.
157
Zie bijv. Hof Amsterdam 28 januari 1999, NJ 1999, 185 ( risico van rechtsdwaling bestaande in
de Provincie Zuideen verkeerde toepassing van de WOR ligt in de sfeer van de ondernemer (i. c.
5 november 1958,
Holland) . HR 15 november 1996. NJ 1997, 160 m. nt. MS (Kruit/ Zuidwolde),
'als
regel', 'in
algemene
('lijkt',
clausuleringen
alle
van
zij
NJ 1959, 2 m. nt. LEHR. Wat er ook
beginsel', ' minder snel'), het uitgangspunt wordt in de literatuur grif toegegeven: Asser. Hartkamp
79, J. B. M. Vranken, Mededelings-,
II, a. w., nr. 196, Asser- Hartkamp III, a. w., nr.
het
recht,
Zwolle 1989, p. 182, Onrechtmatige
verbintenissen
informatie- en onderzoeksplichten in
Hijma, Bijzondere overeenkomsten I ( Koop en
Asser·
52.4,
aant.
3,
lid
162,
Art.
.
daad (Jansen)
Spier, Rechtsdwaling, slaafse nabootsing, schadebegroting, AdV
1
155

156

ruil) , Zwolle 1994, m. 228,

Valkhof,
dat beroep op rechtsdwaling veelal kansloos is'),
(' Als hoofdregel gekit al lang
recht
Verbintenissen
(
Art.
Hijma),
41,
het
in
id
p.
onwetendhe
w.,
a.
,
en
privaatrecht
Wetenschap
van rechtsdwaling in Engeland, Nederland
228, aant. 207, J. M . Smits, De verrijkingsactie in geval
van Dijck, De aansprakelijkheid van de
en Europa, WPNR 6375 ( 1999) , p. 766 en H. L. E.
die simpelweg stelt
beschikkingen, diss. KUB, Deventer 1990, p. 124,
overheid voor

1997, p

49

vernietigde
objectieve recht, 'ook at was de
dat ' hoe spijtig dan ook', het risico van dwaling omirent het
de dwalende is. Meijers, die de
voor
ons
rechtsstelsel
in
rechtsopvatting indertijd onvoorzienbaar',
fictie als afgedaan beschouwde, zet gewoon zijn betoog voort met de stelling dat rechtsdwaling de
schuld aan ( toerekening van) onrechtmatigheid niet uitsluit, zie diens noot onder NJ 1939, 459.
Anders kennelijk W. G. Huijgen, De aanspraketijkheid van de overheid, Deventer 1991, p. 121.
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geacht wordt het recht te kennen.
onderbouwd.

158

Zulks

wordt in het navolgende

(i) De geringe relevantie van publicatie
De bovengenoemde kenschetsen van de benader
ing van de rechtsdwaling zijn
onderling inconsistent. De rechtsdwaling wordt wei degelijk
op ongelijke voet met de feitelijke dwaling behandeld, want er geldt ' in
beginsel' een drieslag: ( 1) dwaling omtrent het bestaan van ongepubliceerde
of gebrekkig gepubliceerde wetgeving is verschoonbaar ( 2) dwaling omtrent
de betekenis van wetgeving ( en omtrent ongeschre
ven recht, zou ik
159,
'
zeggen ) is sneller' verschoonbaar en ( 3) dwaling omtrent het bestaan van
gepubliceerde wetgeving is niet verschoonbaar.
om te beginnen

Indien de onbekendheid met de wet voortvloeit uit
een niet op de
voorgeschreven wijze plaatsgevonden bekendmaking, zou een beroep op
rechtsdwaling in beginsel toelaatbaar zijn Brunner, Drion). Vuistregel ( 1)
sluit aan bij Fuller' s tWeede desideratum, het publicatievereiste, dat wordt
gezien als van rechtsstatelijke aard. Maar het bestaan van vuistregel ( 1) kan
niet langer worden volgehouden. Deze is zozeer met de
praktijk in strijd dat
deze kenschets van het Nederlands recht, zelfs als '
vuistregel', niet meer
geloofwaardig is. Waar vuistregel ( 1) op doelde,
is de door onvermogen of
onzorgvuldigheid van de wetgever afwezige of gebrekkige bekendmaking van
wetgeving. Deze situatie zal zich vandaag de dag slechts hoogstzelden
C

voordoen.

De vuistregel is evenwel om een andere reden vrijwel volledig uitgehold.
Waar ik op doel is het leerstuk van anticipatie, waarop in Hoofdstuk VII
uitgebreider wordt ingegaan. Formeel werd het vermogensrecht ( Boeken 3, 5
en 6) in 1991 door middel van publicatie in het Staatsblad bekendgemaakt. 160
Weliswaar kan het merendeel van deze bepalingen in
elk geval reeds sinds
1980161 als bekend

worden beschouwd, maar de officiele bekendmaking van
definitieve tekst vond eerst in 1991 plaats. Men kan dus stellen, dat
deze
bepalingen v66r 1991 nog niet op voorgeschreven wijze, officieel waren
bekendgemaakt. Gaat men inderdaad ervan uit dat het in het kader van het
publicatievereiste om de officiale bekendmaking gaat, dan blijft er van
vuistregel ( 1) niet veel over. Het uitgangspunt dat onbekendheid met de niet
op voorgeschreven wijze gepubliceerde wet verschoonbaar is, verhoudt zich
als water en vuur met de anticiperende rechtspraak van v66r 1991, waarmee
de

158

159

De doorgaans aangenomen terugwerkende krach[ bevestigt her bestaan dezer
Hoofdstuk Il, § 6, alsmede hierna.

I61' Srb. 1991, 600.
!61 Stb. 1980, 430. 431 en 432.
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aan niet officieel bekendgemaakte wetgeving werking werd verleend.

leder

wordt blijkbaar zelfs geacht een wet te kennen, die nog niet eens officieel is
in werking is
bekendgemaakt en in juridische zin nog niet bestaat ( niet

getreden) . De justiciabele kan geen beroep op rechtsdwaling doen, want als
het einde van de
het de Hoge Raad is die anticipeert, is het, gekomen aan
laat.
te
zodanig
beroep
re,
procedu
voor
Dit betekent geenszins dat de praktijk van anticipatie reeds hierom
ruim
veroordeeld dient te worden. 162 Wel betekent dit dat vuistregel ( 1) te
al
heeft
is. Men kan immers het bestaan van een rechtsregel kennen, ook

men er geen idee van of deze regel in een wet is neergelegd of is men van het
bestaan van de wet in het geheel niet op de hoogte. Sterker nog: voor de
meeste rechtskennis die justiciabelen hebben, zal precies dit het geval zijn.
Dat een Tegel gebrekkig gepubliceerd is, betekent nog niet dat deze niet gekend wordt
of niet kenbaar is.
Houden wij vuistregels ( 2) en (3) over. Langemeijer onderscheidde
bestaan en uitleg van een rechtsregel in het kader van wettelijke normen. Nu
is tot stand
is beslist onaannemelijk dat het onderscheid onnadenkend
een legistisch rechtsbeeld
gekomen. Evenmin is aannemelijk dat Langemeijer
dergelijk onderscheid
moet worden toegeschreven. Maar feit is wel dat een
men de wettelijke
waarin
van
recht
een
uit
conceptie
alleen kan voortkomen
163

bepaling als primaire rechtsnorm ziet.
Maar zelfs met betrekking tot wettelijke regels betwist ik het nut van
vuistregel ( 3), want de vuistregel is veel te eng. Zoals in geval van vuistregel

het bestaan van een
( 1), heeft het al dan niet op de hoogte zijn van
het geheel geen
wettelijke regel op zichzelf geen relevantie. Er behoeft in
met het bestaan
dheid
de
zijn
onbeken
tussen
te
verband
conditio sine qua nonmet de regel
heid
Onbekend
van een wettelijke regel en de rechtsdwaling.
zou hebben
le
nog
steeds
justiciabe
de
als
hebben,
behoort geen relevantie te
der
bestaan
/let
regel wd op
geclwaald omtrent de betekenis ervan, zou deze van
de hoogre zijn geweest. 164 Het aannemen van onverschoonbaarheid ingeval het
bestaan van een wettelijke regel ( op eenvoudige wijze) geverifieerd kan
worden heeft alleen zin, als m6t het ontdekken van de regel meteen ook de
betekenis ervan had kunnen worden achterhaald. Dit gaat evenwel alleen op
onder de voorwaarde dat de grammaticale interpretatie van de wet gevolgd
162

Zie nader Hoofdstuk VII, § 3 (j) .

dwaling
Bijv. Verbintenissenrecht Hijma), Art. 228, aant. 204, die om mysterieuze reden
van een
omtrent het objectieve recht enkel omschrijft als dwaling inzake het bestaan of de inhoud
Ivettelijke bepaling . Zie ook Onrech[matige Daad I (Jansen) , nr. 261.3 (Mits voldoende publicatie
voorzover het een dwaling
daarvan heeft plaatsgehad, is rechtsdwaling in beginsel onverschoonbaar,
163

C

t. a. v. geschreven rechtsregels be[reft) .
de justiciabele
If>4
Het aannemen van een onderzoeksplicht heeft in dat geval dan ook geen zin: zou
j
uitleg van de regel nier kennen.
naar de bepaling hebben gezocht, dan zou hij nog steeds de UiSte

221

Algemeen deel van het rechterlijk overgangsrec/it

wordt of

de

wetsbepaling appelleert aan en overeenstemt met het
redelijkheidsbesef van de justiciabele, zodat deze aan de hand hiervan de
betekenis kan vaststellen.
Het onderscheid tussen bestaan en betekenis van vuistregels ( 2) en ( 3)
verwijst met andere woorden naar het onderscheid tussen eenvoudige en
moeilijke gevallen ( voor rechter 6n justiciabelen), een onderscheid waarbij
ten onrechte wordt aangenomen dat de moeilijke gevallen marginaal zijn. 165
In tegenstelling tot hetgeen men kennelijk hoopt, zegt de wetenschap van het
bestaan van een rechtsregel, kennis van diens
inwerkingtreding daaronder
begrepen, zo weinig. Kennis van het bestaan van een regel impliceert
geenszins de kenbaarheid van het recht. Relevant is niet de dwaling omtrent
de in enigerlei objectieve zin, ' juiste' of '
werkelijke' betekenis die in een
wettelijke bepaling opgeslagen ligt, maar omtrent de concrete betekenis die de
rechter er gezaghebbend aan geeft. 166 Dat is een dwaling omtrent
rechtspraak,
niet omtrent de ' ware betekenis' van een wettelijke
bepaling, alsof een
wettelijke regel steeds een vastliggende betekenis zou hebben. Als betoogd
door de realisten167, doet elke interpretatie ' iets' met een regel. De leer van
de laatste bron 168 brengt met zich mee dat men dan de geynterpreteerde
wettelijke regel niet meer zomaar geschreven recht of wettenrecht kan
noemen.

(ii) Het verband met de derde beschenningsconstructie

Voorts is de ongelijke behandeling van feitelijke en rechtsdw
aling op het
labiele onderscheid tussen feit en recht gebaseerd. Als betoogd, is dat
onderscheid een juridische constructie die bepaald niet
dwingend is.

Langemeijer stelde dat het ongeschreven recht ( de goede zeden) een begrip is
dat feitelijke naast normatieve kenmerken vertoont. 169 Van
het
gewoonterecht wordt doorgaans hetzelfde gezegd. !70 Er is geen enkele reden
om van wetgeving niet precies hetzelfde aan te nemen, want ook de
daad van
165

Zie hierv66r, §§ 5 ( a) . ( b) .

166 Zie Hoofdstuk IV, i. h. b. § 6. Zie ook L.

C. Winkel, Error iuris nocer: Rechtsirrtum als
Problem der Rechtsordnung, Zutphen 1985, p. 7, die stek dat het onderscheid tussen de
onjuiste
uitleg van een rechtsregel ( Rechtsirrtum, error iuris) en de onbekendheid met ( het bestaan van)
een
rechtsregel ( Rechtsunkennmis, ignorantia iuris) nier principieel is, '
I dj a jedoch ein Rechtsirrtum
schwerlich ohne eine gewisse Rechtsunkenntnis
denkbar ist' Wie zich vergist in de juiste witleg van
een regel, kent diens concrete betekenis
nier, dwaalt omtren[ he[ bestaan van de concrete
rechtsnorm.
167

Hoofdstuk IV, i. h. b. §§ 4-6.
Hoofdstuk II, § 6.
169
In zijn concl. bij NJ 1957, 1.
170
Zie o. m. art. 99 lid 2 RO, Veegens/ Korthals Altes/
Groen, Cassatie,
Burgerlijke rechtsvordering ( Korthals Altes) , Boek I, ar[. 99 RO, aant. 7.
168
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( stemming, handtekening, contraseign en dergelijke) alsook de
inwerkingtreding der wet moeten in het verleden feitelijk hebben plaatsgevonden. 171 Wie hieromtrent dwaalt, dwaalt in het recht, maar ook omtrent
feiten. Dat geldt voor alle rechtsnormen. Als Hart172 stelt dat de gelding van
een rechtsregel wordt vastgesteld door een rule of recognition te hanteren, dan
impliceert ook dit het zoeken naar een feitelijk procddd. Volgens de
constitutieve ( rechtspositivistische) theorie is een in de rechtspraak erkende

wetgeving

norm recht door het enkele feit dat de rechter aldus uitspraak deed. Toch is een

nile of recognition ook een norm en de toets is tevens normatief, want de
'
recognition' moet bevoegdelijk zijn geschied. Wat bevoegdelijk is, berust
volgens Hart uiteindelijk op feiteluke aanvaarding door de juridische
173

beroepsgroep.

Aanvaarden doet men evenwel gewoonlijk op normatieve gronden. 174 De
Nederlandse jurist zal over het algemeen een regel eerst volledig als rechtsnorm
erkennen, als hij cleze juist vindt. Dat is een normatief oordeel, waarbij niet
alleen de bevoegdheid tot rechtsschepping, maar ook naar de inhoud van de
norm gekeken wordt. Een stenen precedentbinding wordt te onzent niet
aanvaard. 175 Als rechtspraak wijzigt, is dat een nieuw feit net zozeer als het
nieuw recht is; en wie niet weet dat de Hoge Raad een bepaald arrest gewezen
heeft of dat het gepubliceerd is, dwaalt omtrent recht 6n feit, als hij van het
tegendeel uitgaat.
Vuisregel ( 1) is op het feitelijke bestaan en op het feitelijke gebrek aan
kenbaarheid hiervan gebaseerd. Wie deze feitelijke kenbaarheid ( publicatie)
vooropstelt, moet consistent zijn en de lijn doortrekken naar de feitelijke
kenbaarheid van bestaande normen van ongeschreven recht ( en bestaande
wetsinterpretaties) . Zeker (lAn is er alle reden voor behandeling op gelijke
voet en vindt de onderscheiden behandeling van feitelijke en rechtsdwaling
geen overtuigende rechtvaardiging.
Het onderscheid tussen bestaan

en

betekenis is niet naar het

ongeschreven recht uitgebreid en dat kan ook niet. Neemt men het
ongeschreven recht in ogenschouw, dan verliest het onderscheid alle waarde.
171
Zie Beekhuis in zijn noot onder NJ 1963, 53 ( ook bij dwaling in het objectieve rech[ bestaat
onwetendheid I. a. v. gepubliceerde feiten, nl. de wet zoals afgel:ondigd). Vgl. Shelter Island and
Greenport Ferry Co. v. United States, 246 F. Supp. 488, 493 (E. D. N. Y. 1965) ('The mistake was
one of fac[ even though it related to a statute since it was based on the belief that the statute existed,
which after 1958 was no longer the case'), alsmede Hoofdstuk IX, § 2 (d) .
n The Concept of Law, a. w., p. 92

171

The Concept of Law, a. w. , p. 112.
Bruggink, Op zoek naar he[ rech[, a. w., p. 24. Bovendien: dAt het om die aanvaarding gaat,
is slechts de normatieve opvatting van Hart, die bijv. afwijkt van die van Habermas, Between Facts
and Norms, a. w., p. 408, volgens welke het recht legitiem wordi door her evenzo feitelijke als
'
normatieve proces van discursive opinion- and will- formation'.
174

"'

Zie Hoofdstuk VII, § 4
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Het bestaan van een regel van ongeschreven recht is dikwijls niets anders dan
de bewkenis die aan een wettelijke regel wordt gegeven. Maar men kan
evengoed stellen dat het hier de betekenis van de rechtsnorm in concreto
betreft. Met het constateren van het bestaan van bijvoorbeeld een concrete
zorgvuldigheidsnorm heeft men meteen ook diens betekenis gevonden. En
vindt men de betekenis in concreto niet, heeft men ook niet het bestaan van
die concrete rechtsnorm gevonden.
Kortom: om de in deze en in de vorige paragraaf gegeven redenen moet
het onderscheid tussen het bestaan en de betekenis van een rechtsregel als
kunstmatig, fictief en op legistische leest geschoeid worden verworpen.
Realiseert men zich dat het steeds om de betekenis van de in concreto
toegepaste rechtsnorm gaat, dan dient de te ruime vuistregel ( 1) te worden
verengd en de te enge vuistregel ( 3) verruimd. Des te meer kunnen gevallen
van rechtsdwaling worden behandeld naar vuistregel ( 2), volgens welke de
rechtsdwaling ' sneller' verschoonbaar is.
Die gelijke behandeling is thans echter nogal teleurstellend. Wat ' sneller'
176
Bovendien is van
en ' minder snel' is, blijft in de eerste plaats in het vage.
enige snelheid waarmee de rechtsdwalingen verschoonbaar zouden worden
casuYstiek weinig te bespeuren. In plaats van dwaling
omtrent het bestaan van een rechtsregel ( vuistregels ( 1) en ( 3) ) met de
dwaling omtrent de betekenis gelijk te stellen, wordt het omgekeerde gedaan
en worden de dwalingen omtrent de juiste wetsuitleg en ongeschreven

geacht, in de rijke

rechtsnormen even onverschoonbaar geacht als dwalingen omtrent het
bestaan van rechtsregels. Ook hierachter gaat weer de declaratoire theorie
schuil, op grond waarvan in de jurisprudentie telkens weer ' blijkt' dat een
wettelijke interpretatie of een regel van ongeschreven recht ook onder het
oude recht reeds ' bestond'.

(iii) Is

de

onderzoeksplicht een afleidingsmanoeuvre,

In de rechtspraak overheerst tegenwoordig de analyse van concrete gevallen
aan de hand van mededelings- en onderzoeksplichten. 177 In deze benadering
heb ik geen ongereserveerde fiducie. De analyse via de onderzoeksplichten is
176

"'

De formulering van Abas is wei erg vrijblijvend.
Zie bijv. HR 21 december 1990, NJ 1991,

251 ( Van Geest/ Nederlof) , 16 april 1986, NJ
G ( Ernst/ Crombag- Spaai), 13 maart 1981, NJ 1981, 442 m. nt. CJHB
(Hilders/De Galan), 21 januari 1966, NJ 1966, 183 ( Booy/ Wisman), 15 november 1957, N
1958, 67 m. nt. LEHR ( Bans/ Riezenkamp) en m. b. t. rechisdwaling HR 19 februari 1960, N
1986,

747 m. nt.

1960, 473 m. nt. HB (Scheulderman/ Aurora) en Hof Amsterdam 1 februari 1978, NJ 1979, 161
en
(Geillustreerde Pers/ Barend). Zie voorts J. B. M. Vranken, Mededelings-, informateonderzoeksplichten, Zwolle 1989, Asser. Hijma, a. w., nr. 242, Asser- Hartkamp II, a. w., nr.
194, Onrechtmatige daad (Jansen) , Ar[. 162 lid 3, aantt. 26 e. v.
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slechts een herformulering van, een nieuw handvat voor, hetgeen toch al
gebeurde, te weten dat de rechtsdwaling voor iemands risico wordt gebracht,
ofschoon hij dat niet verdient. De analyse via de onderzoeksplichten geeft op
dezelfde vraag hetzelfde antwoord, maar met andere middelen. Men kan het

verbintenissenrecht wellicht aan de hand van dergelijke plichten herschrijven,
maar dat lost rechtsdwalingsproblemen als gevolg van tekortschietend
178

Een paar opmerkingen.
rechterlijk overgangsrecht niet op.
C 1) Onderzoeks. en mededelingsverplichtingen klinken als gedragsnormen; zij verplichten tenslotte tot onderzoek of mededeling, pogen althans
hiertoe aan te zetten. Wie niet aan een onderzoeksplicht voldoet loopt
bijvoorbeeld het risico gebonden te zijn aan een overeenkomst die hij zich

anders

had

voorgesteld.

De

sanctie

op

veronachtzaming van een

mededelingsplicht zal doorgaans zijn dat de daarop volgende overeenkomst
vernietigbaar is. In het onrechtmatige daadsrecht kunnen de mededelings- en

onderzoeksplichten ertoe leiden dat men het risico draagt van zijn
rechtsdwaling. Hieruit volgt dat de mededelings- en onclerzoeksplichten zelf
rechtsnorm zijn waaromtrent men dwalen kan ( ten aanzien van
bestaan/ betekenis) . 179 Men heeft dan slechts de aandacht verschoven van de
'
dwaling omtrent de hoofdnorm' naar een dwaling omtrent en schencling van
een ' bijnorm' ( de plicht om naar de eigenlijke norm te zoeken) .
( 2) Ook wanneer men de analyse van de onderzoeksplichten ter hand
neemt, gaat het nog steeds om de kenbare betekenis van de rechtnorm in
concreto. Neemt men een onderzoeksplicht aan, zonder zich af te vragen of
voldoening hieraan wel tot rechtskennis zou hebben geleid, dan heeft deze
extra stap geen waarde en vormt slechts een excuus voor toerekening van de
rechtsdwaling. 180 Als de betekenis van de eigenlijke norm niet redelijkerwijs
vastgesteld kan worden, heeft toetsing aan de bijnorm geen zin.
Zie op dit punt Hoofdstuk XII.
Zie bijv. de overigens terechte beslissing in HR 15 november 1996, NJ 1998, 314 m. nt. F. W.
Grosheide ( Hertzano/ Simon) m. b. t. de toerekenbaarheid van een onrechtmatige daad: de
rechtsdwaling is niet verschoonbaar, indien men een verplichting heeft zich te informeren, welke
verplichting men onvoldoende nakomt. Van de buitenlander die in Nederland handel gaat drijven,
mag worden gevergd dat hij zich voordien informeert over het recht inz. ongeoorloofde mededinging.
Voor wie tot onverschoonbaarheid wit concluderen voegt echter-anders dan de Hoge Raad kennelijk
meeni-de motivering a. h. v. de informatieplicht helemaal niets toe, want ook die informatieplicht
vloeit voort uit een regel van Nederlands recht, waarvan de dwalende evenzo onkundig was. Had hij
dan ook onderzoek moeten doen naar de vraag of hij naar Nederlands rechi misschien een
onderzoeksplicht hadi En op grond waarvan moest hij dat onderzoek dan doen 1
180
De jurisprudentie heeft de neiging om van het middel ( de onderzoeksplichi) een doel op zich te
maken. Zie bijv. HR 15 december 1978, NJ 1979, 427 m. nt. EAAL: Koper ggat uit van een
interpretatie die achteraf onjuist blijki; bij gebreke aan onderzoek is koper niet te goeder trouw.
zou slechts
Daadwerkelijk onderzoek zou de rechtsdwaling ech[er niet hebben kunnen voorkomen en
hebben doen uitkomen dat noch in de rechispraak noch in de literatuur eens[emmigheid bestond.
caugal verband.
M. a. w. : tussen her nagelaten onderzoek en de rechtsdwaling bestond geen enkel
17H
179
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(3) De onderzoeksplicht biedt de rechter, indien hij de rechtsdwaling wil
toerekenen, de eenvoudige mogelijkheid om een irreeel hoge onderzoeksplicht
aan te nemen, d. i. te creeren. Men moet er echter voor waken om hetgeen
op advies is geschied, verschoonbaar te achten 181 en het niet inwinnen van
advies tot onverschoonbaarheid te laten leiden. 182 Aan het gegeven dat al dan
niet advies is ingewonnen kan mijns inziens nauwelijks waarde worden
gehecht, want het criterium moet op de kenbaarheid van het recht ook zonder
de noodzaak tot het inwinnen van juridisch advies berekend zijn. Men kan
zich toch moeilijk voorstellen dat allen, alvorens te handelen, steeds juridisch
advies zouden moeten inwinnen. Het ongeschreven recht moet op de gewone
justiciabele in de context van het maatschappelijk verkeer waarin hij zich
begeeft, zijn afgestemd. 183
( 4) In aansluiting op ( 2) en ( 3) : de onderzoeksplichtenanalyse neigt naar
de introductie van een element van verwijtbaarheid dat in werkelijkheid niet
aanwezig hoeft te zijn, in elk geval niet als het causaal verband tussen het
nagelaten onderzoek en de rechtsdwaling ontbreekt of als de lat voor
voldoening aan de onderzoeksplicht te hoog ligt. Het wekt dan ten onrechte
de suggestie dat de fout bij de rechtsdwaler ligt. 184 Of men nu een
rechtsdwaling ronduit onverschoonbaar acht of de rechtsdwaling voor iemands

Zie ook Hof Amsterdam 1 februari 1978, NJ 1979, 161 (Geillustreerde Pers/ Barend), waar het Hof
aan de verschoonbaarheid der rechtsdwaling voorbijgaat, omdat het niet inuinnen van juridisch
advies toch voor rekening van appellanten komt. Of advies is ingewonnen, is evenwel irrelevant, als
niet wordt vastgesteld dat juridisch advies wei in redelijkheid rot rechtskennis zou hebben geleid.
Anders wordi gan appellanten de rechisdwaling toegerekend o. g. v. een nalaten dat toch geen enkele
invloed had kunnen hebben. Alleen een jurist kan bedenken, dat nalaten om juridisch advies in te
winnen een malum m se is!
181

Vgl. HR 13 februari 1981, NJ 1981, 441 m. nt. CJHB ( Kleuskens/Janssen), Rb Rotterdam 14
november 1932, NJ 1933, 1413 (Soet/ Van Duijn), Verbintenissenrecht (Hijma) , Art. 228, aant.
212, sub c. Zie Drion, De rechtsdwaling in het privaatrecht, a. w., p. 68 I en Kortmann, rede
1985
182

Hof Amsterdam 1 februari 1978, NJ 1979, 161
16 december 1965, NJ 1967, 63 ( Nijenhuis/ Staat).
I83

(

Gerllustreerde Pers/ Barend) , Hof Den Haag

HR 30 juni 1995, NJ 1995, 693 m. nt. PvS (Cementbouw/ Bedrijfsvereniging) , 13 november
1984, NJ 1985, 294, Hof Den Haag 21 oktober 1949, NJ 1950, 731 (Codam/Van Driel).
184
HR 29 november 1991, NJ 1992. 808 m. nt. CJHB (Plas/ Agema) ( advocaa[ schond zijn
onderzoeksplicht door op slechis ken schrijver ie vertroi,wen, had hij echter harder gezocht, dan had
hij nog steeds alleen die ene schrijver gevonden), 15 november 1996, BNB 1997, 157 m. nt. BGvZ
( Potjer/ Eelde) rov. 3.5 ( waar het geval wordt besproken dat de rechtsdwaler had behoren te
beseffen dat de betaling onverschuldigd was). Zie ook F. Verstijlen, De terugvordering van ten
onrechte in rekening gebrachte om:etbelasting, BR 1994, p. 654.655 die stelt de verkoper van
onbebouwde, maar tot bebouwing bestemde, grond ' op de hoogte behoort te zijn van de juiste
toepassing van de Wet OB', terwiji toch de literatuur verdeeld was, de Staatssecretaris er een andere
mening op nahield en Verstijlen zelf oordeelt dat de Hoge Raad wel erg ver treedt buiten de grenzen
van her vervaardigingsbegrip zoals dat in her algemeen geldt (p. 652). Zie ook Hoofdstuk XII, §§ 2
( h) en 4 ( c).
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rekening laat komen omdat hij een onderzoeksplicht geschonden zou hebben,
maakt hoegenaamd niets uit.
Dat is het eindpunt van de zevende beschermingsconstructie: alle
'
verfijning en schijnbewegingen weggekapt, geldt in Nederland de regel ieder
wordt geacht het recht te kennen'. De geruststelling dat niet- kenbaar recht
een beroep op rechtsdwaling zou rechtvaardigen en dat dus aan de justiciabele
geen recht wordt opgelegd dat tevoren onvoldoende kenbaar was, berust
enkel op schijn.
9. Conclusie

De uiteenzetting in Hoofdstukken III- IV en in dit hoofdstuk is een uitgebreide
en een lange geweest, uitgebreider dan men in het bestek van dit proefschrift
wellicht zou verwachten. Ik meen dat die uiteenzetting niettemin nodig is
geweest, omdat in de Nederlandse rechtsliteratuur op theoretisch gebied een
te gemoedelijke sfeer heerst, die op sommige onderdelen onvoldoende
principieel en polemisch is en die in staat stelt tot bagatellisering en tot een
'
houding dat het allemaal wel meevalt'. Hierdoor is het mogelijk geworden
dat een enorme discrepantie is ontstaan tussen het uitgangspunt van velen dat
'
'
terugwerkende kracht ' een gruwel', wreed en onrechtvaarclig' en truly a

monstrosity' is en de praktijk van het rechterlijk overgangsrecht.
Veel vooruitgang bereikt men evenwel niet door kritiek te ontwijken,
door z6veel onderscheidingen aan te brengen dat principieel tegenstrijdige
uitgangspunten ogenschijnlijk worden verenigd. Men moet de koe bij de
hoorns vatten. Wil men verder komen, dan moet het ideaal, de rechtsidee,
worden aangepast. Naar mijn overtuiging gebeurt op dit gebied stilaan meer
dan rechtsstreeks uit de literatuur over het rechterlijk overgangsrecht valt af
te leiden. Op de ruynes van de aangebrachte onderscheidingen wordt een
nieuwe rechtsleer gebouwd.
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Terugwerkende kracht tussen de declaratoire en
de constitutieve theorie

Hoofdstuk VI:

De Democratische School

1. Inleiding
Er

bestaat een derde visie,

die eveneens tot uitdrukking

komt

in

de

rechtspraak van de Hoge Raad, waar deze voornamelijk tot ontwikkeling is
gebracht. Het betreft een conglomeraat van opvattingen die tot een min of
meer systematisch en samenhangend geheel, tot een alternatieve theorie,
kunnen worden uitgewerkt. Dit hoofdstuk heeft tot doel tot die uitwerking te
komen. Dat is vooral wenselijk, omdat hiermee een theoretisch handvat
wordt geboden voor de oplossing van problemen van de temporele werking
'
van rechtspraak. Deze alternatieve rechtsleer wordt hier als de democratische
rechtsvindingsleer' of' democratische rechtsvinding' aangeduid.
Bij de uitwerking van de democratische rechtsvindingsleer is het van
belang verbanden te leggen met een groep denkers die hier wordt aangeduid
als de Democratische School, die de theoretische achtergrond van de
democratische rechtsvinding vormt. Deze stroming is geen school in de
traditionele zin van het woord. Zij staat niet voor een ' beweging' in de zin
van een groep wetenschappers, die in een bepaalde tijd of op een bepaal :le
plaats gernspireerd worden door een homogeen gedachtegoed en zich op een of
andere manier verenigd hebben en zich als school presenteren. Evenmin is het
een school of beweging in de zin van een ' tegenbeweging', die zich met
bundeling van krachten verzet tegen een overheersend, doch niet langer
vruchtbaar geacht rechtsdenken.
De Democratische School is gewoon een manier van denken waarmee de
meesten reecls bekend zijn, die door de eeuwen heen door verschillende
denkers (juristen, filosofen, sociologen enz. ) is gepraktiseerd en die ook
thans veelvuldig voorkomt. Deze manier van denken is net zo ' heersend' als
het idealisme, het realisme, de declaratoire theorie en de constitutieve
theorie. Al wordt de achterliggende gedachte niet steeds expliciet gemaakt,
het recht kan er niet buiten. Democratische rechtsvinding is een toepassing
van dit rechtsdenken in de rechtspraak.
Aldus omschreven, kan men schrijvers als Llewellynt, Ehrlichz, Krabbe3,
Hayeld, Carter5, Von Savigny6, Calabresi7, Sande18 en wederom Fuller' tot
K. N. Liewellyn, The Common Law Tradition, Deciding Appeals, Buffalo/ Boston 1996 (orig.
4- 8. Zie ook Z. B. Wiseman, The Limits of Vision: Karl Llewellyn and the Merchant
Rules, 100 Harv. L. Rev. 473 (1987), p. 492- 493, 510.
2
E. Ehrlich. Grundlegung der Soziologie des Rechts, Munchen/ Leipzig 1929, dez. , Freie
Rechtsfindung und freie Rechtswissenschaft, rede Wenen, Leipzig 1903.
H. Krabbe, De moderne staatsidee, Den Haag 1915, dez. , Ongezonde lectuur, Groningen
1913. Zie over Krabbe' s leer ook R. Kranenburg, Algemene staatsleer, Haarlem 1952, p. 127 e. v.
en C. G. Haines, Book Review, 36 Harv. L. Rev. 494 ( 1923).
1960) , p.

1
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de Democratische School rekenen. Sporen van democratische rechtsvincling
vindt men bij vele juristen10 ; in het bijzonder zijn te noemen de Tilburgers
Schoordijkt 1, Barendrechtn en wederom Vranken. 13 Dat ook de Hoge Raad

zich door de democratische rechtsvinding gernspireerd weet, blijkt uit een
I4
aantal arresten die in het vervolg besproken worden.
De gevolgde benadering is mijns inziens goed verdedigbaar. In Hoofdstukken III- V is uitvoerig betoogd dat het idealisme de kenbaarheid van het
recht van groot belang acht voor de legitimiteit van het recht en deze dan ook
centraal stelt in de rechtsidee. In Hoofdstukken IV- V is tevens betoogd, dat
deze legitimatie in strijd is met de werkelijkheid en dat het idealisme zijn
kernthesen niet meer overtuigend kan waarmaken. Het realisme daarentegen
heeft waarschijnlijk meer aanspraak op feitelijke juistheid. Maar het doet geen
moeite de legitimiteit van het ( ongeschreven) recht te onderbouwen,

ondergraaft deze juist, door zijn kritiek op het idealisme en zijn nadruk op

subjectiviteit.
De democratische rechtsvindingsleer kan wellicht als alternatief voor het
idealisme en voor het realisme dienst doen. Tegelijkertijd is de democratische
rechtsvinding niet zd nieuw, dat deze een volkomen afwijkende benadering
zou vormen. Eerder gaat het om een combinatie van inzichten van zowel het
F. A. Hayek, Rules and Order, in: Law, Legislation and Liberty, A New Statement, of Liberal
Principles ofjustice and Political Economy, Londen 1998, p. 115 e. v. , dez. , The Political Order of
a Free People, in: Law, Legislation and Liberty, a. w., p.
34-40, dez., The Mirage of Social
Justice, in: Law, Legislation and Liberty, a. w., p. 8· 17.
J. C. Carter, Law: Its Origin, Growth, and Function, New York/ Londen 1907, dez. The
Proposed Codification of our Common Law, New York 1884.
6
F. C. von Savigny, Vom Beruf unserer Zeit fur Gesetzgebung und Rech[swissenschaft,
4

Hildesheim 1967 (orig. 1814) .
1
G. Calabresi, A Common Law for the Age of Statutes, Cambridge 1982, p. 92- 109, 132, 157
e. v.

8
M. J. Sandel. Liberalism and the Limits ofjustice, Cambridge 1996 (orig. 1982) , p. 154- 183.
9
L. L Fuller,The Forms and Limits of Adjudication, 92 Harv. L. Rev. 353 ( 1978), dez.,
Anatomy of the Law, New York/ Toronto 1969, p. 70 e. v.
10
Als rechtsvindingsme[hode werd zij overigens reeds in 1979 losjes door Van Schellen, Wat doet
de Hoge Raadi, Kanttekeningen bij de koers van de moderne cassatierechtspraak, Jonge Balie- rede
'
1979, Deventer 1980, p. 8- 14 geconstateerd en nog losser, onder verwijzing naar Hijmans' recht
der werkelijkheid', als de 'leer- Dubbink' aangemerkt, zie i. h. b. p. 8 en 14. Zie ook J. A. Pontier,
Rechtsvint:ling, Nijmegen 1998, p. 38.39 ('dynamisch- evolutieve interpretatie'), Pitlo- Gerver,
Het systeem van het Nederlandse privaatrecht, Amhem 1995, p. 17-20, 24-25, 35-411, J. M. T.
Labuschagne, Onregtmatigheidskriterium in die straf- en deliktereg: ' n regsevolusion6re beskouing,
56 THRHR ( 1993), p. 663 e. v. Vgl. hetgeen J. Bell, Policy Arguments in Judicial Decisions,
Oxford 1985, p. 10- 14, 184- 203 aanduidt als het 'Consensus model'.
11 H. C. F Schoordijk, Oordelen en vooroordelen, rede KHT, Deventer 1972, i. h. b. p. 7- 12,
41 e. v.
2
J. M. Barendrechi, Recht als model van rechtvaardigheid, diss. KUB, Deventer 1992, p. 228i
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13

14
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Zie Asser- Vranken, Algemeen decl, Zwolle 1995, nrs. 104 en 238.
Zie i. h. b. hierna, §§ 3 en 9. Hoofdstuk VII, §§ 3 ( j) en 4 (i)
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idealisme als het realisme, maar dan op een wijze die hun tegenstrijdigheid
daadwerkelijk poogt op te lossen. In Hoofdstuk VIII wordt aan de oplossing
van deze tegenstrijdigheden aandacht besteed.
Het is nogal waarschijnlijk dat de Hoge Raad helemaal niet bewust bezig is

een nieuwe leer te ontwikkelen. Maar dat neemt niet weg dat zich in de
rechtspraak meer en meer tekenen voordoen, dat de Hoge Raad-bewust of
onbewust-van een andere rechtsidee uitgaat dan die, welke in het idealisme
of in het realisme besloten lag.
Dat de democratische rechtsvindingsleer in de rechtspraak van de Hoge
Raad steeds vaker naar boven komt, wordt vooral begrijpelijk, wanneer deze
in verband worden gebracht met thema' s als de gebondenheid aan het recht,
anticipatie en precedentwerking. Dergelijke thema' s raken onmiddellijk aan
de positie van de rechter. Zij dwingen tot stellingname ten aanzien van het
karakter van het ongeschreven recht en van rechtspraak, een stellingname
die op haar beurt van belang is voor de benadering van het probleem van de
temporele werking van rechtspraak. De declaratoire theorie en de constitutieve theorie lopen mijns inziens op al deze gebieden vast. 15 De
democratische rechtsvindingsleer biedt een betere verklaring, een betere
legitimatie van de praktijk en sluit bij cleze thema' s derhalve beter aan.
In dit hoofdstuk komt de nadruk te liggen op de democratische
rechtsvindingsleer als alternatief voor de declaratoire theorie en de
constitutieve theorie. Van deze theorieen combineert de democratische
rechtsvinding eveneens elementen op een wijze die de bezwaren tegen beide
leren tracht te vermijden.
In Hoofdstuk VIII, § 3- 5 wordt nader uiteengezet hoe het probleem van
temporele werking van rechtspraak vanuit de democratische
de
rechtsvindingsleer wordt benaderd.
Dit alles neemt niet weg dat de democratische rechtsvinding een aantal
problemen in zich bergt, die aanleiding geven tot kritiek. Aan deze kritiek
wordt in Hoofdstuk VIII eveneens aandacht besteed.
De democratische rechtsvinding beoogt, kortom, een verband te leggen
tussen de beide tegenstellingen declaratoir- constitutief en idealisme- realisme
en tussen elk van beide een synthese tot stand te brengen, die men als volgt
kan visualiseren:

15

Zie hierna, Hoofdstuk VII, §§ 2(b) - (c) , 3 (d) - (i) . 4(0 - (g)
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idealisme

declaratoire
theorie

democratische
4

rechtsvinding

constitutieve
' theorie

realisme

2. De kenbaarheid van het ongeschreven recht en de correspondentie-these

In Hoofdstuk III16 werd de correspondentie- these

als cruciaal element van het
idealisme besproken. Wil het recht kenbaar ( en het rechterlijk oordeel
voorspelbaar) genoemd kunnen worden, moet de inschatting van de
justiciabele voorafgaande aan zijn gedragingen corresponderen met het oordeel
van de rechter achteraf. Betoogd is dat de correspondentie- these voor het
idealisme essentieet is, maar ook problematisch, omdat deze bij de justiciabele
zonder meer een kundigheid veronderstelt, waarvoor rechters en andere
juristen jarenlang hebben moeten studeren en praktijkervaring opdoen. De
correspondentie- these kan slechts standhouden, indien verklaard wordt hoe
het kan dat justiciabelen ( doorgaans juridische leken) het ongeschreven recht

ten minste bij benadering kunnen kennen zoals de Hoge Raad het kent.
Betoogd is dat noch het beeld van een Herculische justiciabele noch de
veronderstelling dat alle ongeschreven recht fundamenteel is, een dergelijke
verklaring konden verschaffen. 17 Ook de declaratoire theorie van
Nieuwenhuis is mijns inziens niet toereikend. Deze fingeert de kenbaarheid
van het ongeschreven recht door het op de kennis van eenieder met een
normaaI moreel postuur te herleiden. Die zienswijze is niet reeel en zij beledigt
en passant al die justiciabelen en rechters die andere opvattingen waren
16
I

7
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toegedaan door hen met zoveel woorden een minder dan normaal moreel
postuur toe te schrijven.

18

Uit Staat/Van Amersfoort en Van Wijngaarden/Staat blijkt dat de Hoge
Raad in die gevallen de verklaring voor de kenbaarheid van ongeschreven
recht in de stand van de maatschappelijke opvattingen zoekt. Volgens de Hoge
Raad behoren dergelijke normatieve opvattingen tot hetgeen waarvan normale
deelnemers aan het maatschappelijk verkeer op de hoogte kunnen zijn.
De maatschappelijke opvattingen hebben immers invloed op het inzicht
van ondernemers op de te verwachten reactie van de overheid en op
19
hetgeen in verband daarmee van hen verwacht wordt ( rov. 3.5) .

Algemener gesteld, gaat de Hoge Raad er hier vanuit dat de stand van de
maatschappelijke opvattingen justiciabelen duidelijk maakt wat van hen
verwacht wordt.
Het is mijns inziens goed denkbaar dat de maatschappelijke opvattingen
inderdaad ongeschreven rechtsnormen kenbaar maken; waarschijnlijk moet
men het daar qua rechtskennis zelfs eerder van hebben dan van kennis van
het formele recht. Wat dat betreft, kan de opvatting van de Hoge Raad op
steun rekenen van Hayek:
It seems to me that judicial decisions may in fact be more predictable if the
judge is also bound by generally held views of what is just, even when
they are not supported by the letter of the law, than when he is restricted
to deriving his decisions only from those among accepted beliefs which
have found expression in the written law. 20

18

Hoofdstuk III, § 8 (b) .

19

HR 24 april 1992, NJ 1993, 643 (Van Wijngaarden/ Staat), alsmede 9 februari 1990, NJ
1991, 462 m. nt. CJHB (Siaat/Van Amersfoort), rov. 4.2 (o. b. v. de ontwikkelingen in de
maatschappelijke opvattingen was ondernemers voldoende duidelijk of had het hen voldoende
duidelijk behoren te zijn, dat verontreiniging jegens de overheid onrechtmatig was) . Zie ook HR 30
september 1994, NJ 1995, 260 m. nt. EAA ( Sehos/ Antersijn), waarin de terugwerking werd
beperkt tot de datum van het Mathilda- arrest, omdat va& die datum werkgevers ' gezien de
toenmalige stand van de rechtsontwikkeling en toen geldende maarschappelijke inzichten', met
dergelijke aanspraken geen rekening zullen hebben gehouden, alsmede A. G. Castermans,
Aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging: kenbaarheid en relativiteit, WPNR 5976 ( 1990), p
629 ( de maaischappelijke opvattingen zijn voor de kenbaarheid van de zorgvuldigheidsnorm in het
algemeen van belang), Schoordijk, Oordelen en vooroordelen, a. w., p. 19 voetnoot 1 ( kennis van
het recht is niet mogelijk zonder ' Vorverstiindis') . Vgl. ten slotte Wachter in zijn noot onder HR 19
mei 1978, NJ 1978, 607 (X/Goudse Verzekering) (het is ' van algemene bekendheid' dat art. 251 K
niet langer beschouwd kan worden als bij de huidige maatschappelijke opvattingen passend') .
1O
Hayek, Rules and Order, a. w., p. 116.
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De stand van de maatschappelijke opvattingen kan evenwel slechts een
garantie zijn voor de kenbaarheid van nieuw ongeschreven recht, indien Zowel
de rechter als de justiciabelen van dergelijke opvattingen op de hoogte kunnen
zijn 6n zij deze opvattingen niet slechts in feite, bij toeval en zo af en toe eens
tot richtlijn nemen, doch voortdurend gehouden zijn zich telkens weer op de
maatschappelijke opvattingen te orienteren. In hoeverre aan deze voorwaarden wordt voldaan, wordt hierna uiteengezet.
3. Centrum en periferie van politiek en democratie

De Hoge Raad kan de justiciabele slechts houden aan een verplichting om in
zijn gedragspatroon de ontwikkeling van de maatschappelijke opvattingen te
volgen, als hijzelf hetzelfde doet, zodat de justiciabele daadwerkelijk kan
verwachten in overeenstemming met de veranderende normen van het
ongeschreven recht te handelen. De andere kant van de medaille is dus dat
ook de rechter gehouden is zich in zijn rechtspraak op de maatschappelijke
opvattingen te ori8nteren, anders gaat het met de correspondentie wederom
mis. Alleen op deze wijze is er enige hoop dat het ongeschreven recht voor de
justiciabele en voor de rechter evenzeer kenbaar is.
Een dergelijke verplichting zou men inderdaad kunnen aanvaarden en wel
om de reden dat het democratisch beginsel dit gebiedt. Het dwingt de rechter
in de
pas te lopen
met het inmiddels heersend geworden, nieuw
gedachtegoed. Rechterlijke regelgeving stuit dikwijls op het bezwaar dat de
rechter onvoldoende democratisch gelegitimeerd zou zijn om tussen
verschillende normatieve opvattingen keuzes te maken. Dit betekent dat dit
bezwaar-waarschijnlijk het belangrijkste bezwaar tegen rechterlijke
regelgeving-vervalt, zodra aan rechterlijke regelgeving wel een democratische legitimatie kan worden verschaft.
De declaratoire theorie meent aan de rechtspraak legitimiteit te
verschaffen, doordat deze aanneemt dat rechtspraak niet meer is dan
toepassing van het door de wetgever gegeven recht en voorts, in een
natuurrechtelijke variant, van een soort bovenmenselijke redelijkheid. Maar
juist doordat zulks met de werkelijkheid in strijd is-het bouwt het hele
ongeschreven recht op een fictie-biedt het slechts een schijnlegitimiteit.
Thema' s als de politieke rol van de rechter en rechterlijke regelgeving zijn
sterk aan elkaar verwant, zo zij al niet precies dezelfde thema's zijn. De vraag
is steeds in hoeverre de rechter regels mag geven of behoort te geven als ware

hij wetgever ( =' de politiek') .
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Naar mijn mening is regelgeving altijd politiek. 21 Regelgeving is de
omzetting van opvattingen over goed of verstandig beleid, van waarden en
normen, van opvattingen over rechtvaardigheid ( kortom: van normatieve
opvattingen) in rechtsnormen die de normadressaat dient na te leven.
Rechterlijke regelgeving kan dus niet worden veroordeeld op de enkele grond
dat rechterlijke regelgeving het bedrijven van politiek impliceert, want dat is
hetzelfde als een kip verwijten dat zij eieren legt.
Zij die wijzen op een vermeend gebrek aan democratische legitimatie,
hebben mijns inziens een te enge en een formalistische opvatting van de
democratie. In de eerste plaats is niet juist dat rechters reeds democratische
legitimiteit ontberen, omdat zij geen representatieve capaciteit zouden
Al zijn rechters dan niet direct
hebben, zoals zo vaak gedacht wordt.
niet
de
verkozen, hiermee is nog
gezegd dat
samenstelling van de rechterlijke
macht in het geheel niet representatief zou zijn. Homogeen naar geografische
en sociale afkomst, sociaal milieu, klasse, universiteit, geslacht en dergelijke
22
is de rechterlijke macht allang niet meer.
Bovendien vertegenwoordigt ook
geen enkele wetgever alle lagen van de bevolking proportioneel, zelfs niet bij
benadering. Het enige waarvan de wetgever, althans in ons systeem van
proportionele vertegenwoordiging, een min of meer proportionele weerspiegeling vormt, is politieke kleur. Maar dat die weerspiegeling voor de
rechterlijke macht minder proportioneel is23 , doet er nauwelijks toe, want van
rechters wordt helemaal niet verwacht dat zij een bepaalde politieke kleur
vertegenwoordigen; zij worden geacht niet hun eigen, persoonlijke
voorkeuren, doch die van de samenleving in haar geheel tot recht te
verheffen. 24
In de tweede plaats is formeel weinig in te brengen tegen rechterlijke
regelgeving, omdat hiermee formeel in het geheel niet wordt afgedaan aan het
primaat van de wetgever. De wetgever kan regelgeving aan de rechter
overlaten, deze impliciet goedkeuren door erin te berusten ( inertie) of
expliciet goedkeuren door deze te codificeren, zoals in het kader van het BW
veelvuldig is gebeurd-en dit alles geschiedt onder instandhouding van het

primaat van de wetgever. Vanwege de altijd aanwezige mogelijkheid van
wettelijk ingrijpen is rechtspraak steeds hooguit regelgeving onder

21

Zie i. h. b. Hoofdstuk IV, § 3, Hoofdstuk V, § 6.
Zie omtrent de representativiteit het onderzoek van L. E. de Groot- van Leeuwen, De
rechterlijke macht in Nederland, Arnhem 1991, i. h. b. , p. 111- 113, 137- 138, 192- 194.
23
De Groot- van Leeuwen, De rechterlijke macht in Nederland, a. w., p. 113.
24 Vgl- J Neethling, J· M. Potgieter en P. J. Visser, Deliktereg, Durban 1996, p. 37- 38:
'
Nietemin verhef die regter in sy rol als vertolker van die gemeenskap se regsgevoel nie eenvoudig sy
persoonlike standpunt aangaande reg en verkeerd tot onregmatigheidsmaatstaf nie. ' n Regter wat dit
sou doen, skep reg op ontoelaatbare wyse terwyl dit sy taak is om reg te spreek. '
2Z
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ontbindende voorwaarde. 25 Of de wetgever ingrijpt of rechterlijke regelgeving
juist codificeert, is verder een legislatieve beslissing, die voor rekening van de
wetgever is en die op het democratisch gehalte van de daaraan voorafgaande
rechterlijke regelgeving op zichzelf geen positieve of negatieve invloed heeft.
Ten derde is de democratie als zodanig niet louter van formele,
procedurele aard. In een clemocratie waarin de legitimiteit van het recht
gevonden wordt in het democratisch beginsel, is formalisme ontoereikend. 26
De democratie heeft tevens een inhoudelijke component. In een democratie
als de onze zijn de meeste wetgevingsprodukten legitiem.

democracy, a special significance that ought to attach to a
law because it was once passed by a majoritarian body, If enough time or
other circumstances have intervened, undercutting a presumption that
the same majority persists, I do not understand why any great significance
should attach to a majoritarian origin. . . . To let the statute stand is
27
frequently to perpetuate the will of a majority that no longer exists.

Is there, in

a

Ik zou het iets minder scherp willen stellen en zowel aan de formele als
aan de inhoudelijke component belang toedichten. De formele schepping van
recht is een historisch feit 28 , waarvan de significantie blijft voortbestaan,
·

totdat het recht formeel gewijzigd wordt. Maar de inhoudelijke, democratische legitimatie is een voortdurende behoefte, die niet door dat ene
moment van rechtsschepping vervuld wordt. Democratisch legitimiteit kan
niet omwille van het praktisch gemak op dat ene moment worden gefixeerd of
gefingeerd.

Zo noemen wij ook een tiran die ooit volgens de normale procedures
aan de macht gekomen is, nog geen democraat, louter
een
meerderheid achter zich had en zelfs niet als hij nog steeds
omdat hij ooit
(' democratisch')

Zie bijv. [hi. Kennedy, A Critique of Adjudication (fin de sidcle), Cambridge/ Londen 1997,
p. 100 (' Judge- made common law is democratically legitimate because the legislature could change it
if it wanted to, rather than because it is interpretation of legislative will' ) . Dit argument richt zich,
m. i. terecht, tegen het formele bezwaar da[ rechterlijke regelgeving niet in democratische procedures
en na democratische verkiezingen tot stand komt. Maar het richt zich alleen op het formele aspect.
Zie ook ( kritisch) Calabresi, A Common Law for the Age of Statutes, a. w., p. 92- 93.
26
Vgl. Barendrecht, Recht als model van rechtvaardigheid, a. w., p. 228 en 229 (' Uit de
gedachte dat regelgeving in overeenstemming dient te zijn met de opvattingen die in de maatschappij
leven, volgt niet zonder meer dat regelgeving alleen via een gekozen of afzetbaar orgaan tot stand
behoort te komen') . Vgl. Hayek, The Political Order of a Free People, a. w., p. 35 ('the deceptive
belief that, once democratic procedures have been adopted, all the results of the machinery of
ascertaining the will of the majority in fact correspond to the opinion of the majority. ')
25

Calabresi, A Common Law for the Age of Sratutes, a. w., p 102, 109. Zo ook Barendrecht,
Recht als model van rechtvaardigheid, a. w., p. 235 ( dat wetgeving democratisch gelegitimeerd is,
omdat zij vele jaren terug democratisch toi stand is gekomen, is niet erg overtuigend) .
27

28
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29
De politiek die gevoerd wordt en de
een legislatieve meerderheid heeft.
regels die worden gesteld, dienen ( idealiter) met de opvattingen in de
samenleving overeen te stemmen. Anders heeft men van doen met
'
paternalisme of benevolent dictatorship' zoals van een leider, die met het
volk weliswaar het beste voor heeft, of zegt te hebben, maar toch vooral zijn
eigen opvattingen omtrent ' het beste' blijft volgen.
Legitieme, democratische politiek is meer dan de louter formele daad van
regelgeving. De erkenning door de wetgever maakt wetsvoorstellen tot wet en
30
daarmee tot geldend Nederlands recht.
Maar dit neemt niet weg dat het
proces van wetgeving nog wei steeds op een fatsoenlijke manier moet
plaatshebben, dat wil zeggen in een democratisch proces, eindigend met een
meerderheidsbesluit en na beraadslaging waarvan niet bepaalde groepen of
belangen bij voorbaat uitgesloten worden. Belangrijker is nog, dat legitieme
wetgeving moet zijn voorafgegaan door een democratisch opinie- en
wilsvormingsproces. ' The only legitimate law is one that emerges from the
discursive opinion- and will- formation. , 31 Habermas-en aanhangers van de
'
32
discourse- theorie of proceduralisten' in het algemeen -ziet het legitimiteit'
verschaffend potentieel van het procedureel paradigma' gelegen in ' the
concept of an ideal procedure for deliberation and decision making' en stelt
dat men zich het democratisch proces moet voorstellen als een ' ideal speech
33
situation'.

The central element of the democratic process resides in the procedures of
deliberative politics. 34
De discourse- theorie van Habermas lijkt weinig relevantie te hebben voor
het ongeschreven recht: het ongeschreven recht is nu juist niet uit het

29

M. a. w.: de soevereiniteit ligi bij het volk, niet bij de meerderheid van de wetgevende machi.

10

Daargelaten de overige formele vereisten, zoals contraseign, inwerkingtreding etc.
Habermas, Between Facts and Norms, Contributions to a Discourse Theory of Law and
Democracy, Cambridge 1997, p. 408.
J. H. Ely, Democracy and Distrust, A Theory of Judicial Review, Cambridge/ Londen 1995
(orig. 1980) , N. Luhmann, Legitimation durch Verfahren, Frankfurt am Main 1983, dez., Legal
Argumentation: An Analysis of its Form, 58 M. L. R. 1995, p. 285, R. Alexy, Theorie der
juristischen Argumentation, Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen
Begrundung, Frankfurt am Main 1991, J. P McCormick, Habermas' Discourse Theory of Law:
Bridging Anglo. American and Continenta| Legal Traditions1, 60 M.LR. 1997, p. 734, R.
Hoffmann, Verfahrensgerechtigkeit, Studien zu einer Theorie prozeduraler Gerechtigkeit,
Paderborn/ Monchen 1992.
"
Between Facts and Norms, a. w., p. 296.
34
Between Facts and Norms, t. a. p.
'1
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Niettemin bieden proceduralistische theorieen
wetgevingsproces afl<omstig.
en Habermas' discursieve opinie- en wilsvormingsproces een belangrijke
aanzet voor de realisatie van het democratisch ideaal in het ongeschreven
recht.
Het proceduralisme legt mijns inziens-naar zijn aard-te veel nadruk op
formele procedures. Democratische procedures zijn nooit ideaal, zitten nooit,
ook niet in de Nederlandse rechtsorde, zonder gebreken in elkaar en verlopen
'
niet perfect. De procedures of deliberative politics' vormen slechts een
minimum- voorwaarde voor de legitimiteit van wetgeving. Enerzijds gaat het
erom dat, wat er ook zij van de kwaliteit van democratische procedures, het
proces uiteindelijk toch zal moeten eindigen met een meerderheidsbesluit.
Anderzijds is legitimiteit afhankelijk van hetgeen aan de wetgevingsprocedure
is voorafgegaan.
Zoals ook Habermas wel aarzelend toegeeft, zijn democratie en politiek
geen fenomenen die zich enkel in de centra van de wetgevende macht
afspelen. 36 Democratie beperkt zich niet tot hetgeen zich formeel in de
instituties van het staatsbestel manifesteert, net zo min als politiek alleen is

hetgeen in vertegenwoordigende organen aan de orde is of kan worden
gesteld. 37 Democratische legitimatie zal het van de maatschappelijke opinieen wilsvorming moeten hebben, waarmee de politiek wordt gevoed. Hierin

verschilt de vorming van het geschreven recht niet van de vorming van het
ongeschreven recht.
De democratie is in de praktijk veel minder verheven dan het
parlementaire debat. De discursieve opinie- en wilsvorming is goeddeels
extra- parlementair en heeft buiten de formele kanalen plaats. Sterker nog : de
wetgevende centra zijn de periferie van de democratische opinie- en wilsvorming
Basis van een democratisch bestel is de algehele circulation of ideas. Dit proces
speelt zich altijd, overal en voortdurend af, door de hele maatschappij heen,
als gevolg van de uitwisseling van informatie ' in newspaper editorials and high
school debates, on radio talks and letters to congressmen, in bars, barracks
and boardrooms, 38, door de krachten in de markt, in de media, op straat en
ze16 bij de koffieautomaat. De vorming van maatschappelijke opvattingen
kent oneindig vele momenten en plaatsen en vloeit voort uit

A

Waar Habermas, Between Facts and Norms, a. w., p. 79 stelt 'by "law" I understand modem
enacted law' en op p. 124 dat 'legal norms stem from the decision of a historical legislature', lijkr hij
zelfs het bestaan van het ongeschreven recht volledig Ie vergeten.
W Between Facts and Norms, a. w. , p.302.
r
Zie hien·66r, Hoofdstuk III, § 3 (b) , Hoofdstuk IV, § 3, Hoofdstuk V, § 6.
38
A. Mcintyre, After Virtue, Notre Dame 1984, p. 7.8. Vgl. Ch. J. Enschedl, Wetten en
rechiers, in: Non sine catisa, Scholten-bundel, Zwolle 1979, p. 67.
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the encounters and conflicts, interactions and debates that arise in and
around town meetings and local government agencies; civic and voluntary
organizations; social and recreational clubs; schools public and private;
managements, directorates and leadership groups of organizations of all
kinds; workplaces and shop floors; public events and street life; and so
on.

39

Diffuus, geanonimiseerd en triviaal als een dergelijk discours soms is, het
is de maatschappelijke basis van het wetgevingsproces. Uiteindelijk wordt ook
het ongeschreven recht daar en daardoor gevormd.
Wat de wetgever als recht erkent, is recht. Maar de steun van de
maatschappelijke opvattingen maakt het erkende tot legitiem recht. 40 De

rechter is gehouden het geldend Nederlands recht toe te passen. Maar de
rechter is hiertoe niet gehouden vanwege een loutere formaliteit, maar omdat
de wet legitiem is, dat wil zeggen democratisch gelegitimeerd. Die legitimiteit
ontleent zij niet aan de louter formele daad van erkenning van putatieve
rechtsnormen ( het aannemen van een wetsvoorstel of amendement), maar
aan haar overeenstemming met het democratisch beginsel. De wet heeft niet
'
zomaar' het primaat, orndat het formele besluit van de wetgever ' nu
eenmaal' boven de rechtspraak staat. Wetgeving staat boven rechtspraak,
omdat de wetgever in het algemeen beter in staat is de maatschappelijke
opvattingen te vertolken-en daarin ook zijn bestaansgrond vindt-dan de
leden van de rechterlijke macht. 41
Het vermoeden dat de representativiteit van de wetgever die van de
rechter overtreft is welhaast onweerlegbaar; het is zo sterk dat, afgezien van
de gevallen waarin de wetgever rechtsvorming aan de rechter opdraagt of
overlaat, de rechter slechts bij hoge uitzondering over de registratie van de
maatschappelijke opvattingen, neergelegd in de huidige wetgeving, kan
heenstappen.

42

1'
F. I. Michelman, Law's Republic, 97 Yale L. J. 1493 ( 1988) , p. 1531. Zie omtrent dit
interactionisme' ook W. J Witteveen, Zes redenen om Fuller te herlezen, RMTh 1999, p. 319

'

e. v., i. h. b. p. 321.
Vgl. pitlo Gerver, Het systeem van het Nederlandse privaatrech[, a. w., p. 37 (' Zonder deze
algemene overtuiging is ook de wet waardeloos en verliest zij haar fur· dament')
4I
Anders kennelijk C. J. J. M. Stolker, De politieke rol van de rechter in het burgerlijk recht, in:
M. G. Rood, ( red. ), Rech[ers en politiek, Zwolle 1992, p. 73 volgens welke in de rechtsvinding
het oordeel van het Nederlandse volk ' natuurlijk niet' beslissend is. Men kan zich afvragen waarom
nie[. Misschien omdat de wet nu eenmaal de wet isi Maar de wet ging toch v66r op rechterlijke
regelgeving, o. g. v. de veronderstelling dat de wetgever wei en de rechter niet of veel minder
democratisch gelegitimeerd isp Waar is dan die democratische legitimatie als de wet van het oordeel
van het Nederlandse volk afwijkt, Wie is de volksverlegenwoordiging dan bezig te
40

ver[egenwoordigen 1
42

Zie hierna, Hoofdsiuk VI, § 9 en Hoofdstuk VII, §3 (j)
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'

'

schept' de rechter recht, creating . . .
ex
of
nihilo, but out of the materials of social fact, comrnercial
not,
course,
popular
moral faiths or prejudices.,43 Volmaakt, legitiem recht, is
custom and
Met een vergelijkbare legitimiteit

het geschapene eerst als het inhoudelijk overeenstemt met de opvattingen van
de rechtsgemeenschap, dat is van de Nederlandse maatschappij. Kortom:
wanneer de rechter de maatschappelijke opvattingen volgt, bedrijft de rechter
met het ongeschreven recht politiek. Maar door aanknoping bij het
waarderingspatroon van onze rechtscultuur of de heersende rechtsovertuigingen ( welke formulering men ook verkiest), is het wel democratische

politiek.

De Hoge Raad is zich bij iedere uitspraak min of meer bewust recht te
spreken overeenkomstig het juridisch cultuurbeeld, dat een afspiegeling
44
van de samenleving dient te zijn.
Zo redenerend, stuit de rechter dan ook niet op legitimiteitsproblemen.
In de inhoudelijke correspondentie met de maatschappelijke opvattingen vindt
de jurisprudentie haar (democratische) Iegitimatie. 45
De maatschappelijke opinie- en wilsvorming is rechtsvorming. 46 In dit
proces wordt het ongeschreven recht reeds gevormd. Een scherpe scheiding
tussen de publieke en de private sfeer is in dit opzicht niet te maken. Ook van
:le dagelijkse interacties en transacties die in het burgerlijk recht plegen te
worden aangeduid als ' het maatschappelijk verkeer', gaat een normatieve
43

F. Cohen, Transcendental Nonsense and the Functional Approach, 35 Colum. L. Rev. 809
( 1935) , p. 816. Zie ook H. M. Hart en A. M. Sacks, The Legal Process, Basic Problems in the
Making and Application of Law, New York 1994, p. 126 ('The decisional doctrine finds its
ji,stification... in the power and obligation of the court to decide the case... on reasoned grounds
fairly re flective of general community understanding') .

H. C. F Schoordijk, Boekbespreking, RMTh 1999, p. 378.
Ik vermag dan ook, anders dan H. J. Snijders, Hoge Raad, goede raad, Enige beschouwingen
bij de literatuur rond het 150- jarige jubileum van de Hoge Raad, NJB 1988, p. 1608, niet in te zien
waarom een ' roep om politisering van benoemingen' van raadsheren en om enig kiezersmandaar zou
moeten weerklinken. ( Zie voor een dergelijke roep bijv. Pontier, Rechtsvinding, a. w., p. 14, die
pleit voor een benoemingsbeleid o. b. v. een zekere afspiegeling van o. m. politieke voorkeur). Ten
onrechte staart men zich hier blind op het formele, terwijl de democratische rechtsvinding juist een
inhoudelijk punt maakt. Democratie heeft meer betekenis dan alleen het procedurele aspect en de
representatieve democratie is niet de enig denkbare vorm van democratie. Voor de derde macht is zij
m. i. zelfs weinig geschikt. Materieel gaa[ het om responsiviteit; daar heeft men politieke benoemingen
van rechiers in her geheel niet voor nodig.
46 Zie ook Barendrecht, Recht als model van rechtvaardigheid, a. w., p. 38, die de
maatschappelijke opvattingen als bron van geldend recht aanmerk[, B. G. P. Rogmans, lets over de
44

45

betekenis van de verkeersopvattingen in het nieuw BW, in: Ex iure, Amhem 1987, p. 143 en dez. ,
De verkeersopvattingen, Deventer 1995, p. 5, 12- 13 (de verkeersopvatting is een nieuwe en
zelfstandige rechtsbron), B. Knottenbelt, R. A. Torringa en J- W. P. Verheugt, Inleiding in het
Nederlands recht, Arnhem 1990, p. 127 ( opinio ium is rechtsnorm) .
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kracht uit. Zelfs dit private en privaatrechtelijke rechtsverkeer is in deze zin deel
van het publieke leven en het hele publieke leven is ' jurisgenerative ,47: het
'
genereert het ongeschreven recht, de normen die in het maatschappelijk
verkeer als redelijk worden beschouwd' , zoals art. 1:126 lid 2 BW het stelt,
of datgene dat in ' het maatschappelijk verkeer' betamelijk is (art. 6:162 lid 2
BW). 48

Het recht kan niet zonder dergelijke maatschappelijke opvattingen. Het
aansprakelijkheidsrecht bijvoorbeeld legt de justiciabele de verplichting op

rekening te houden met de belangen van de ander49; het eigenbelang mag niet
alleen richtinggevend zijn. Dat stelt een vraag aan de orde, die niet een
andere is dan de vraag naar de stand van de maatschappelijke opvattingen. 50
'
Michelman, Law' s Republic, t. a. p. Men vergelijke Fuller' s notie van implicit law', zie
Anatomy of the Law, a. w., p. 70 e. v. Men vergelijke A. J. Hoekema en N. F. van Manen,
Pluriformiteit, rechtsstaat en sociale cohesie, Recht der werkelijkheid 1998, p. 42 ('Als het recht
zelf, autonoom,... de betekenis van al deze [ rechts- I begrippen niet heeft bepaald, is het de
47

maatschappij die de betekenissen moet aandragen') .

48

Zie Voorts HR 1 mei 1998, NJ 1999,
HJS
( Maatschap voor
563
m. nt.
Fysiotherapie/ Diepeveen), rov. 3.2 (hedendaagse rechtsopvattingen volgens welke het in de
gegeven omstandigheden onaanvaardbaar is om vast te houden aan een beslissing die berust op een
administratieve fout van beperkte betekenis) , 10 december 1976, NJ 1977, 587 m. nt. EAAL
( Stauffenberg/ Nienhagen) ( de verplichting van de man om zijn echtgenoot het nodige te verschaffen
( art. 1:81 BW) dient te worden beoordeeld in het licht van de heersende maarschappelijke
opvattingen), 17 november 1970, NJ 1971, 373 ('eerbaarheid' van art. 240 Sr op te vatten naar de
hier te lande heersende zeden, zoals bepaald door de bij een belangrijke meerderheid van het
Nederlandse volk levende opvattingen) , 16 september 1988, NJ 1989, 505 m. nt. CJHB
(Tandartsen) Chet is geen onjuiste maatstaf om gewicht toe te kennen aan de gegroeide
rechtsovertuiging en rechtsopvattingen die in brede kring leven voor de vraag of wetsovertreding naar
ongeschreven recht jegens bevoegde tandartsen onrechtmatig is), 4 februari 1983, NJ 1984, 628
m. nt. CJHB ( Ansink/ Canjels) ( naar algemene opvatting heeft de koopovereenkomst ten doel dat
aan de koper de eigendom van de verkochte zaak wordt verschaft), 13 maart 1987, NJ 1988, 190
m. nt. EAAL ( gelet op de huidige maatschappelijke opvattingen om[rent de positie van
minderjarigen, belet de weigering van ouders handlichting niet, ondanks art. 1:235 lid 2 BW), 22
november 1989, NJ 1990, 674 ( relevant zijn de normen van personen die naar algemeen gangbare
maatschappelijke opvatting een beroep uitoefenen) , Hof Den Bosch 23 mei 1990, NJ 1991, 179 ( de
zorg die men naar algemeen ganvaarde opvattingen aan kinderen behoort te geven), Hof Arnhem 12
juli 1988, NJ 1989, 761 ( naar heersende rechtsopva[tingen is toepassing van dwangmiddelen op een
patient zonder diens toestemming, behoudens noodtoes[and, onrechtmatig), HR 10 februari 1984,
NJ 1984, 436 (De Kor[/ Eman) (Arubaanse opvattingen bepalen of verkiezingstaal rechtmatig is),
CRvB 13 november 1986, AB 1987, 456 m. nt. HH ( normen van ongeschreven recht vastgesteld
a. h. v. heersende rechtsovertuiging) . De stelling van Pontier, Rechtsvinding, a. w., p. 39, dat
democratische rechtsvinding door de Nederlandse rechter niet vaak gebruikt zou worden mist
derhalve feitelijke grondslag. Vgl. BGH, Urt. v. 29. 6. 1976, NJW 1976, 1790 ('was nach den
herrschenden Anschauungen unseres Rechts- und Kulturkreises innerhalb der sozialen Gemeinschaft
von einzelnen an sittlichem Verhalten verlangt wird'), alsmede Marcus v. Richard 1981] 1 SA 1157
(A), p. 1168 (m. b. t. onrechtmatigheid: ' Dit volg dat .. die grondnorm die regsoortuiging hier te
lande moet wed') (per Jansen) .
49
Asser- Hartkamp III, De verbintenis uit de wet, Deventer 1998, nr. 18c.
50
Vgl. N. J. van de Merwe en P. J. J. Olivier, Die onregmatige daad in die Suid- Afrikaanse reg,
Pretoria 1989, p. 57- 58 ('Voortdurend moet in die privaatreg 'n belangeafweging tussen persone
1
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De vraag wordt immers onmiddellijk met welke belangen rekening is te
houden en in hoeverre. Volgens de correspondentie- these moet het antwoord
voor de justiciabele hetzelfde zijn als voor de rechter.
Het is aan [d e rechter] om op grond van de...( relatieve) waardering
van belangen in concrete gevallen te beslissen. Dit verschaft de rechter
een grotere zelfstandigheid ten opzichte van de wetgever, maar niet ten
opzichte van de rechtsorde. Hij mag immers niet zijn eigen inzichten
omtrent het relatieve gewicht van belangen tot gelding brengen, maar
51
moet het waarderingspatroon van onze rechtscultuur volgen.

Hierv66r52 is naar aanleiding van de milieujurisprudentie betoogd dat het
recht niet ' in de feiten' wordt gevonden, zoals de derde beschermingsconstructie het wil. Wat de lezer nog te goed heeft, is een uiteenzetting
waarom de gevolgtrekking van het realisme evenmin correct is. Weliswaar zit
tussen kenbaarheid van de feiten en kenbaarheid van de concrete rechtsnorm
een sprong, maar die sprong is mijns inziens niet altijd en per definitie een
subjectieve keuze van de rechter. In het maatschappelijk verkeer ontwikkelen
zich naar aanleiding van de ontstane kennis van de feiten ( bijvoorbeeld het
feit dat bodemverontreiniging schadelijk is en dat de overheid zich het belang
van sanering aantrekt) normatieve opvattingen: dat men moet nalaten
dergelijke belangen te schaden. Dat betekent dat de kenbaarheid van
bepaalde belangen eerst een kenbaarheid van het ongeschreven recht
oplevert, op het moment dat die belangen op normatieve gronden aan de
hand van het veranderd waarderingspatroon van de samenleving als
behartenswaardige en beschermingswaardige belangen zijn gaan gelden.
Het is bepaald geen nieuwe stelling, dat de rechtspraak niet in een
vacuum opereert. Per saldo reflecteert de rechtspraak de in Nederland
heersende sociaal- economische, morele en politieke opvattingen. Dit geldt,
voorzover tussen beide al een scherp onderscheid is te maken, zowel voor het
door de rechter gevormde recht als voor wetsuitleg, en in het laatste geval
zowel vanwege de regeling door de wetgever als ondanks wettelijke regeling.
Aldus houdt de rechtspraak-ook dit is een gemeenplaats-het in de
samenleving inmiddels heersend gedachtegoed in stand.

plaasvind aan die hand van die redelikheid. Die redelikheidsmaaistaf . . . is 'n objectiewe maatstaf.
Hier word eenvoudig me[ die algemene regsgevoel van die gemeenskap gewerk. Sosiaal adekwaat of
redelik is ' n handeling gevolglik as dit volgens die regsgevoel van die gemeenskap regmatig is' )
St

E. M. H. Hirsch Ballin, Onafhankelijke rech[svorming, Staatsrechtelijke aantekeningen over

de plaats en funcrie van de Hoge Raad in de Nederlandse rechtsorde, in: J. van Soest ( red. ), De
Hoge Raad der Nederlanden 1838- 1988, Zwolle 1988, p. 235.

92 Hoofdstuk V, §4(b).
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Dit uitgangspunt van de Democratische School is nogal conservatief. 53
Daar kan men zich over beklagen, maar mijns inziens is conservatisme
inherent aan de rechtspraak. De reden hiervoor is niet, dat de rechtspraak
politiek, economisch en moreel gezien neutraal zou moeten zijn ( de
instandhouding van de heersende opvattingen is immers ook een politieke,
economische en morele keuze), maar omdat de rechter niet gerechtigd is een
beleid te voeren op basis van de eigen opvattingen en deze boven die van de
meerderheid van het Nederlandse volk te stellen.
Het uitgangspunt is conservatief, responsief en reactief, maar niet
reactionair. Het gebiedt niet de instandhouding van opvattingen die in het
verleden heersend waren. 54 Evenmin betekent het dat progressie uitgesloten
is. De rechter dient het recht zoveel mogelijk te vernieuwen, dat wil zeggen te
wijzigen, aan de hand van de maatschappelijke opvattingen, hetgeen betekent
dat hij, voorzover mogelijk, gelijke tred houdt met de ontwikkeling van de
opvattingen in de maatschappij.
4. Kenbaarheid en deelnemerschap aan het maatschappelijk verkeer

Keren wij terug naar Staat/Van Amersfoort en Van Wijngaarden/Staat, waarin
de Hoge Raad aan ondernemers in wezen de verplichting oplegt van de
maatschappelijke opvatttingen omtrent de ernst van bodemverontreiniging en
de van de Staat de verwachten reactie op de hoogte te zijn. De ontwikkeling
van de maatschappelijke opvattingen moet dan wel zodanig zijn dat zij er
redelijkerwijs kennis van moesten dragen, hetgeen volgens de Hoge Raad
midden jaren ' 70 het geval moet zijn geweest. In hoeverre is het redelijk dat
de rechter van de justiciabele eist van zoiets vaags als ' de maatschappelijke
opvattingen' op de hoogte te zijn i
Naar mijn mening is dit alleszins redelijk. Het is dikwijls in elk geval
redelijkeT te verwachten dat een justiciabele weet heeft van de opvattingen die
leven in de kringen en het verkeer waarin hij zich begeeft dan dat deze het
juridische materiaal in strikte zin kent.
De nadruk dient veeleer te liggen op deelnemerschap. De mens, de
moderne mens nog meer dan voorheen, is feitelijk gedwongen zich met intermenselijke interacties in te laten. Dat wil zeggen dat hij deelname aan het
maatschappelijke verkeer niet kan ontlopen. Zodra hij ervoor kiest aan het
maatschappelijk verkeer deel te nemen-en dat doet op de een of andere

:,

Zie evenwel CRvB

13

november 1986, AB 1987, 456 m. nt. HH. De hierin vervatte suggestie

dat het volgen van de heersende over[uiging iers met een

'

voortrekkersrol' van de rechter te maken

zou hebben, wijs ik per[inent af.
54
Calabresi, A Common Law for the Age of Statutes, a. w., p. 109.
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manier dus iedereen-neemt hij deel aan de vorming van

de

normen en

waarden van dat maatschappelijk verkeer, het ongeschreven recht.
Reeds door zijn gewone, schijnbaar onbecluidende handelingen en
interacties draagt hij bij tot de maatschappelijke opinie- en wilsvorming. Van
de deelnemende justiciabele kan worden verwacht dat hij zich de opvattingen
van het maatschappelijk verkeer, van de kring waarin hij zich begeeft, eigen
maakt. 55 Aan de verplichting om kennis te dragen en te blijven dragen van de
opvattingen in het maatschappelijk verkeer voldoet hij door de bank genomen
vanzelf, omdat het de opvattingen zijn die in het maatschappelijk verkeer
gelden. In zijn dagdagelijkse handelingen en interacties snuift hij ze op en
neemt hij ze over, doorgaans zonder hierbij echt stil te staan. Dit heeft niets
met morele educatie te maken. De aan het maatschappelijk verkeer deelnemende justiciabele wordt niet opgevoed-hij mddkt zijn normen zelf,
56
De justiciabele ervaart dit niet als iets
socialiseert als het ware zichzelf.
'
niet
zal
helemaal
denken
met maatschappelijke opvattingen'
bijzonclers en
van doen te hebben. Hij kent het ongeschreven recht als hetgeen in het
57
maatschappelijk verkeer normaal en gebruikelijk wordt gevonden.

Kenmerkend voor de maatschappelijke opvattingen is immers dat zij de
opvattingen zijn van de maatschappij of van kringen of groepen mensen in de
maatschappij. Kortom: zij worden gedragen door de deelnemers aan het
maatschappelijk verkeer. Nu zullen reeds daarom de justiciabelen doorgaans
weten wat ' hun' opvattingen zijn, in die zin dat zij zich er van bewust zijn.
Maar het komt ook voor dat men in zijn normale, dagelijkse handelen en
spreken stilzwijgend en onbewust ervan uitgaat dat bepaalde gedragingen
goed, wenselijk of 'in orde' zijn. Eerst de formulering en toepassing door de
rechter maakt die opvattingen over wat aanvaardbaar is dan expliciet. Maar
dit wil nog niet zeggen dat een dergelijke opvatting niet reeds tevoren kenbaar
was.

"

HR 30 juni 1995, NJ 1995, 693 m. nt. PvS (Cementbouw/ Bedrijfsvereniging), Rb Groningen

23 maart 1995, NJ 1995, 477.
56

Vgl. Schoordijk, Oordelen en vooroordelen, a. w., p. 11- 12 (Te weinigen beseffen nog, dat
wij ons niet aan de normen onderworpen achien, maar de normen aan de maatschappij onderworpen
zijn. 'Het zijn deze oordelen die mede het juridisch cultuurbeeld en het rechterlijk oordelen bepalen'
en het recht mede vormen) .
57
De redelijke zorgverplichting kan hem dan ook ex post alleen warden tegengeworpen, voorzover
die norm voor de normale, voorzichtige persoon als gedragsnorm normaal was. Zie E. Bauw, Buiten·
contractuele aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging, Deventer 1994, p. 107, die dit als het
'objectieve vergelijkingstype' aanduidt.
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5. De veranderlijkheid van het recht

De declaratoire theorie kan verandering noch legitimeren noch verklaren. De
declaratoire theorie fingeert dat er geen verandering van het recht is, alleen
'
van rechtspraak, maar rechtspraak is zelf geen recht, slechts evidence', een
uiting van het recht. 58 Deze zienswijze betitelt elke vervangen rechtsopvatting
als een vergissing, hetgeen historisch onjuist is, omdat goed mogelijk is dat de
vroegere rechtspraak in het verleden wel degelijk recht was en allerminst op
een vergissing berustte, doch pastte bij de tijd waarvoor deze gold.
De werkelijkheid is een hele andere dan die, welke de declaratoire theorie
voorschotelt. Verouderde wetsbepalingen, verouderde wetsinterpretaties en
precedenten zitten niet gevangen tussen de declaratoire en de constitutieve
theorie, maar kunnen wijziging ondergaan, wanneer de maatschappelijke
opvattingen hierom vragen. Het recht verandert, doordat ' men' naar verloop
van tijd over zaken anders gaat denken of misschien voor het eerst gaat

denken. 59 Hierv66r is kritiek geuit op de feitenfixatie, waarmee Abas
trachtte verandering van rechtspraak te verklaren, te weten dat de
feitenconstellatie van bepaalde gevallen zo bijzonder of zo cru is dat de Hoge
Raad zich plots geclwongen zou zien het recht te wijzigen. Betoogd is, dat niet
de feiten, maar de normatieve opvattingen waartoe vergelijkbare
feitenconstellaties in de maatschappij aanleiding geven, bepalend zijn voor het
rechterlijk oordeel. Het oordeel ten aanzien van de feiten is zelf het produkt
van in een bepaalde tijd heersende overtuigingen; dat oordeel kan

veranderen, ook waar de feiten niet wezenlijk verschillen.
Maar het ' anders denken' door deze of gene is nog onvoldoende reden om
het recht reeds te wijzigen. Nieuwe opvattingen zullen toch eerst wat wijder
verbreid moeten zijn alvorens voor de rechtsvinding doorslaggevend te
kunnen worden geacht. 61 Zijn zij dat, dan spreekt men tegenwoordig meestal
'

van ' gewijzigde maatschappelijke opvattingen' of hedendaagse rechtsopvattingen, 62; de nieuwe rechtsovertuigingen moeten in Nederland 'leven'

(art. 3:12 BW).
s»

Hoofdstuk II, § 3 (b)

49 T. Koopmans, Rech[ en tijd, RMTh 1986, p. 413, Luijten in zijn

noot

onder HR 10

november 1989, NJ 1990, 628, Enschedd, Wetten en rechters, a. w., p. 66- 68.

60

Hoofdstuk V. § 4 (b)
Pirlo- Gerver, Het systeem

van het Nederlandse privaarrecht, a. w., p. 40.41 ('Nier, dan
nadat de rechtsovertuiging iii brede kring is doorgedrongen') .
62 HR 1 mei 1998, NJ 1999, 563 m. nt. HJS ( Maatschap voor Fysiotherapie/ Diepeveen), rov.
hedendaagse
3.2 ( hedendaagse rechtsopvattingen), 24 oktober 1997, NJ 1999, 395 m. nt. JdB (
maatschappelijke opvattingen), 11 januari 1991, NJ 1992, 650 m. nt. EAA (Pool/ St.
Joseph) (heersende rechtsovertuiging) , 10 december 1976, NJ 1977, 587 m. nt. EAAL (Stauffenberg/ Nienhagen) ( heersende maatschappelijke opvattingen), 16 september 1988, NJ 1989, 505
m. nt. CJHB (Tandartsen) ( de gegroeide overcuigingen), 17 november 1970, NJ 1971, 373 (de bij
61
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Soms zijn dergelijke opvattingen meer tot een bepaald onderdeel van het
maatschappelijk verkeer beperkt en hebben zij ook slechts directe relevantie
voor de deelnemers aan dAt verkeer. Zij plegen dan te worden aangeduid als

verkeersopvattingen.

In tegenstelling toi de declaratoire theorie, kan de constitutieve theorie wel
de verandering van het recht verklaren: het recht wijzigt, doordat rechtspraak
wijzigt. Het probleem is, dat hiermee dan meteen ook alles gezegd is. De
constitutieve theorie maakt het recht enkel afhankelijk van hetgeen bepaalde
ambtsdragers formeel wensen te erkennen. Als het loutere feit dat een
bepaalde uitspraak gegeven is, het enige is dat nodig is om te concluderen dat
een nieuwe regel is ontstaan, lijkt het onmogelijk te worden het bestaan van
die regel nog te ontkennen of nog te beweren dat de uitspraak in strijd met het
recht is, verkeerd is, op een vergissing berust, een maljugi vormt of niet het
geldend recht weergeeft. Als rechtspraak een constitutief karakter heeft, dan
constitueert een rechterlijke uitspraak recht, hoe ' fout' deze uitspraak ook
63
is.

Dit zou betekenen dat de rechter in wezen alles naar believen als recht zou
kunnen erkennen, bijvoorbeeld zijn eigen opvattingen over goed en kwaad.
Maar als de rechter alles als recht kan erkennen, dan zou niets de ene keuze
De constitutieve leer kan een bepaalde,
keuze
niet
gemaakte
legitimeren, omdat deze alles wat maar gekozen wordt in
even sterke mate als recht zou erkennen. De constitutieve theorie maakt de
rechtspraak ranuit juridisch oogpunt onbekritiseerbaar. Men kan het er nog
slechts niet mee eens zijn, de uitspraak onwenselijk vinden, of op buiten het
64
recht gelegen gronden bekritiseren.
Deze kenschets spoort niet met de perceptie die de rechter zelf en die de

beter maken dan de andere.

rechtsgemeenschap in het algemeen heeft. De formele erkenning is op zichzelf
onvoldoende om in de meest volledige zin des woords van recht te kunnen
spreken. De rechter heeft helemaal niet de indruk dat hij een zo grote vrijheid

een belangrijke meerderheid van het Nederlandse volk levende opvattingen), Hof Arnhem 12 juli
1988, NJ 1989, 761 (heersende rechtsopvattingen), CRvB 13 november 1986, AB 1987, 456
m. nt. HH ( heersende rechtsovertuiging). Zie voorts HR 28 oktober 1988, NJ 1989, 765 m. nt.
JCS (Solar/Allaguthurai) , 28 februari 1992, NJ 1992, 687 m. ni. MS (Changoe/ Staat), 27 maart

1992, NJ 1992, 496 m. nt. PAS (Morsink/Nebem),

16

oktober 1992, NJ 1993, 167 m. nt. PAS

( Van Gent/ Wijands).
61

J. Remmelink, Het strafpakket, in: Van Soest ( red. ) , De Hoge Raad der Nederlanden, a. w.,
als recht') .
226Dan
(' De Hoge Raad is onfeilbaar, ook zijn "fouten" gelden
rijsr echter de vraag hoe een rechter zich die kritiek zou ktinnen aantrekken. Zodra hij aan
buiten het recht gelegen gronden voorrang geeft boven eerdere rechtspraak die nieuw recht vormde,
rijit immers een probleem met zijn gebondenheid aan het recht.
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heeft, dat hij willekeurig wat tot recht kan verheffen. 65 De advocaat en de
wetenschapper accepteren evenmin dat al wat de rechter ook maar uit zal
spreken steeds zonder meer Nederlands recht zal zijn. Rechtspraak kan
desondanks fout zijn en in strijd met het recht.

It is also clear that the judge may make a false decision which, though it
may become valid ( acquire the force of law), will remain nevertheless in
a meaningful sense contrary to law.

66

Deze uitspraak wordt begrijpelijk, wanneer men uitgaat van een dubbele

grondslag van het recht.

6. De dubbele grondslag van het recht. Volmaakt en onvolmaakt recht

Als men het uitgangspunt der democratie aanvaardt, zoals naar ik aanneem
67
velen doen , ontstaat een andere rechtsidee dan die waarvan de declaratoire
en de constitutieve theorie uitgaan. Fuller betoogde reeds dat evident is dat er
niet eerst, ook niet in de Common Law, rechters waren en toen pas recht:
enkel constitutief is de rechtspraak niet. Evenmin ging het recht altijd aan de
rechtspraak vooraf: enkel declaratoir is de rechtspraak evenmin.

[ T] here was already outside the law a strong sense of community, where
there were generally shared conceptions of right and wrong that could
gradually be crystallized into legal doctrine.... Where legal rules have
evolved out of the process of adjudication, law has in effect been built on

community.

68

Eigen aan het ongeschreven recht is dat het bestaat uit rechtsnormen die
gelden in een ingewikkeld en verfijnd conglomeraat van relaties en
interacties, die wij ' de maatschappij' of ' het maatschappelijk verkeer'
noemen. De essentie van ongeschreven rechtsnormen is dat zij niet uit de
geest van een bepaalde ontwerper voortspruiten ( dus ook niet uit die van een
rechter), niet in de vergaderzaten van het Binnenhof worden overeenZie bijv. P. Ingelse, Integraal rechterschap, NJB 1998, p. 397 ( de rechter is s[eeds aan het
recht gebonden; hij zoekt naar wat recht is aan de hand van wergeving, rechtspraak en de in
Nederland levende rechtsovertuigingen)
F. A. Hayek, Mirage of Social Justice, in: Law, Legislation and Liberty, a. w., p. 50-51. Zie
ook Asser- Vranken, Algemeen deel, Zwolle 1995, nr.
186 (rechier moet van eerdere rechtspraak
afwilken, als een verkeerde koers is ingeslagen) .
67
Ogenschijnlijk anders: Stolker, De politieke rot van de rechter in het burgerlijk recht, a. w., p
73: 'her is natuitrlijk niet zo da[ het oordeel van het Nederlandse volk beslissend is', een opvatting die
m. i. wei wat toelichting behoeft.
68
Fuller, The Forms and Limits of Adjudication, a. w., p. 374.
6;
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gekomen, niet worden bedacht in een studeerkamer (dus ook niet in die van
een rechtswetenschapper of rechtseconoom), maar uit en door menselijk
handelen in de praktijk (' het maatschappelijk verkeer') ontstaan.
Aan deze notie van het ongeschreven recht zijn wij natuurlijk al lange tijd
min of meer gewend. De opvattingen van de Historische School en in het
bijzonder Von Savigny' s wat dramatisch klinkende Volksgeist geven uiting aan
de notie dat rechtsnormen niet ( uitsluitend) van staatswege warden gegeven,
maar goeddeels uit het maatschappelijk leven voortkomen.
De Historische School vindt de oorsprong van het recht in de volkswil,
ook wanneer deze niet reeds eerder van staatswege formeel is vastgesteld. Het
is een zelfreguleringsgedachte-de burgers die zichzelf de wet stellen-die ook
ten grondslag ligt aan democratisch tot stand gekomen wetgeving en aan het
gewoonterecht. 69 Von Savigny en Puchta zochten het zwaartepunt van de
rechtsvorming in het algemeen, niet alleen van die van het gewoonterecht,
in het rechtsbewustzijn van de deelnemers aan het maatschappelijk verkeer. 70
Hun Anglo- Amerikaanse pendant Carter liet vergelijkbare geluiden horen. 71
De geest van de Historische School en met name die van Von Savigny
waart nog steeds door onze wetgeving, rechtspraak en rechtsliteratuur. Zij
lijkt de laatste tijd zelfs frequenter aan de civilist te verschijnen. 72 Ironisch
genoeg verwijzen tal van wetsartikelen, op een manier die herinnert aan de
Historische School, naar normatieve opvattingen die heersen in het
maatschappelijke verkeer. Zo spreekt art. 1:126 lid 2 BW van 'normen die in
het maatschappelijk verkeer als redelijk worden beschouwd', verwijst art.
6:162 lid 2 naar hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk
verkeer betaamt en art. 6:3 lid 2 onder a BW naar de ' maatschappelijke
opvattingen', wordt alom naar de redelijkheid en billijkheid verwezen, die
volgens art. 3:12 mede is vast te stellen aan de hand van de 'in Nederland
levende rechtsovertuigingen' en zijn in verschillende wetsbepalingen de ' in
het verkeer geldende opvattingen' van belang.
Over deze verkeersopvattingen een enkel woord. De verkeersopvattingen
spelen een rol met betrekking tot zulke uiteenlopende onderwerpen als de

69

Pitlo- Gerver, Het systeem van het Nederlandse privaatrecht, a. w., p. 37
Ehrlich, Grundlegung der Soziologie des Rech[s, a. w., 9 361.
Carter, Law: Its Origin, Growth, and Function, t. a. p, de:. The Proposed Codification of our
Common Law, New York 1884. Zie ook M. Reimann, The Historical School Against Codificarion:
Savigny, Carter, and the Defeat of the New York Civil Code, 37 A. j. C. L. 95 ( 1989).
72
In gemodificeerde, maar in essentie vergelijkbare vorm knoopt ook Barendrecht hierbij aan, zie
Recht als model van rechtvaardigheid, a. w., p. 228- 236. Zie voorts m. b. t. het thema van de
unificatie van het Europees privaatrecht, R Zimmermann, Savigny's Legacy, Legal History,
Comparative Law, and the Emergence of a European Legal Science, 112 L Q. R. 576 ( 1996),
Reimann, The Historical School against Codification, t. a. p.
70
71
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tegenwerping van het einde der volmacht Cart. 3:76 lid 1 onder a BW) 73, de
toerekenbare tekortkoming in de nakoming ( art. 6:75 BW) , de toerekenbaarheid van de onrechtmatige daad ( art. 6:162 lid 3 BW) , het
schuldeisersverzuim Cart. 6:58 BW) 74, de dwaling ( art. 6:228 lid 2 BW) , de
voortbouwende overeenkomst ( art. 6:229 BW) en de onvoorziene
75
omstandigheden ( art. 6:258 lid 2 BW) . Geschillen worden beslist mede aan
de hand van hetgeen naar verkeersopvattingen voor rekening van de
dwalende, diens wederpartij, de wanprestant of de pleger van een onrechtmatige daad komt. De verkeersopvattingen leveren derhalve normen, aan de
hand waarvan de rechter dient te beslissen en die normen zijn niet van de
wetgever afl<omstig, maar uit het maatschappelijk verkeer. Voorzover de
wetgever naar de verkeersopvattingen, naar die maatschappelijke normen
dus, verwijst en hen niet reeds in de Parlementaire Geschiedenis heeft
aangewezen, abdiceert de wetgever van zijn normstellende functie. 76 Maar die
abdicatie geeft de rechter geen carte blanche, want de wetgever heeft het
veranderingsmechanisme in de wet zelf geYncorporeerd. De wetgever draagt
de rechter niet op het zelf maar uit te zoeken, maar verplicht hem ertoe zich
bij de verdere ontwikkeling van het ongeschreven recht te conformeren aan
de opvattingen die zich in het maatschappelijk verkeer ontwikkelen. Gezien
deze door de wetgever aan de rechter opgelegde verplichting om
77
overeenkomstig die buiten- wettelijke normen recht te spreken , zou het een

Is het einde volgens een in een bepaalde kring bestaand gebruik bekendgemaakt, dan is dit
alleen in te roepen tegen personen die tot die kring behoren, Part. Gesch. Boek 3, p. 301.
74 Althans volgens Asser- Hartkamp I, De verbintenis in het algemeen, Deventer 2000, nr. 287.
75
Zie voorts in het goederenrecht: artt. 3:4 lid 1 (bestanddelen van een zaak), 3:9 (burgerlijke
vruchten) , 3:108, 110, 112- 114 BW (bezit en houderschap), 5:14 lid 3 (natrekkende hoofdzaak) ,
5:15 j" 14 leden 2 en 3 ( hoofdzaak bij vermenging) , 3:254 lid 1 (executie van roerende zaak die een
onroerende duurzaam dient) , alsmede art. 3.1.1. 11 lid 1 On[w. NBW i. v. m. Parl. Gesch. Boek
3 (Inv. 3,5 e n 6) ,p. 1027 en 1302 (algemeenheid van goederen) . Zie nader Parl. Gesch. Boek
3, p. 83,94,428- 435, Parl. Gesch. Boek 5, p. 74, 106, alsmede Asser. Mijnssen- De Haan,
Algemeen goederenrecht, Zwolle 1992, nrs. 70, 77, 90, 107, 109, 114, 150, 158- 159, 184,
E. B. Rank- Berenschor, Houderschapswisseling en derdenwerking bij levering longa manu, in: Tor
persistit!, Snijders- bundel, Arnhem 1992, p. 151- 152 en HR 5 december 1986, NJ 1987, 745,
Hof Amsterdam 7 november 1991, NJ 1993, 59, Rb Zutphen 7 december 1992, KG 1993, 79, Hof
Den Bosch 18 januari 1983, NJ 1984, 13, Pres. Rb Haarlem 22 juli 1988, NJ 1989, 645, Hof Den
Bosch 3 juni 1981, NJ 1982, 73, Rb Roermond 29 september 1977, NJ 1978, 428, Hof Amsterdam
31 januari 1985, NJ 1986, 185 , Rb Den Bosch 17 juni 1983. NJ 1984, 302.
76
T. Koopmans, De cons[itutionele kant van de rechtsvinding, in: E S. G. N. A. I. van de
Griend en B. W. N. de Waard ( red. ), Rechisvinding, Gedachtenwisseling over het nieuwe

73

Algemeen Deel ** van de Asser- serie ( Asser- Vranken) . Zwolle 1996, p. 7. Vgl. H. J. Snijders,
Wordt de samenwerkende rechter tot bestuurder en/ of wetgeved, NJB 1997, p. 1794.
77
Dat het hier een verplichting betreft, wordt vaak over her hoofd gezien door schrijvers die de
verkeersopvatting als een gewone open norm behandelen, waar men in kan stoppen wat goed lijkt.

Bijv.

Van Dam, Zorgvuldigheidsnorm en aansprakelijkheid,

p. 192, Bloembergen in zijn
de wettelijke verwijzing naar de

a. w.,

noot onder HR 20 februari 1998, NJ 1998, 526. Zo is het nie[:
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beetje vreemd zijn de verkeersopvattingen niet als rechtsnorm te zien. Wie
ontkent dat de verkeersopvattingen rechtsnormen zijn, zegt in feite dat de
wetgever de rechter opdracht geeft ' recht' te spreken volgens iets dat geen

recht is.

78

Nu zou men kunnen menen dat het Nederlandse rechtssysteem zo in
elkaar zit dat rechters recht moeten spreken volgens het recht, maar dat,
wanneer het recht ' ophoudt', andere normen bij het oordeel betrokken

'
mogen ( en moeten) worden. Deze moeilijke gevallen' zouden dan moeten
worden opgelost door de verkeersopvattingen te volgen.
Deze zienswijze is evenwel onvoldoende bevredigend, want de
verkeersopvatting is zelf rechtsnorm, maakt deel uit van het recht. Neem
bijvoorbeeld art. 6:162 lid 3 BW: Een onrechtmatige daad kan aan de dader
worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak
welke krachtens de wet of in de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn
rekening komt. De verkeersopvattingen vullen hier de rechtsnormen niet aan
waar ' het recht ophoudt', maar doen er aan af derogoen eraan. Treft de pleger
van een onrechtmatige daad geen subjectieve schuld en is de daad niet te
wijten aan een oorzaak die volgens de wet voor zijn rekening komt, dan is in
het systeem van art. 6:162 het gevolg dat de pleger niet aansprakelijk is, tenzij
. . Het is niet zo dat, totdat dergelijke verkeersopvattingen in beeld
'
verschijnen, het recht een leernte bevat. Het recht houdt' niet ' op', er is
geen leemte zonder verkeersopvatting is het in de wet geregelde gevolg dat
aansprakelijkheid ontbreekt. Blijkt in voorkomend geval een verkeersopvatting tot de tegenovergestelde conclusie te leiden, dan prevaleert deze
laatste conclusie. De verkeersopvatting voorkomt de conclusie waartoe de
overige bepalingen van art. 162 zouden hebben geleid.
Voor de rol van de verkeersopvattingen in de toerekenbaarheid van een
tekortkoming in de nakoming, geldt iets vergelijkbaars. De schuldenaar is
voor de schuldloze tekortkoming niet aansprakelijk, als zulks niet voortvloeit
uit de wet of een rechtshandeling. De verkeersopvattingen kunnen tot de
tegenovergestelde conclusie nopen ( art. 6:75 j° 74 BW) .
.

verkeersopvatting heeft betekenis: er dient een oprecht geloof in het bes[aan van een
verkeersopvatting van die strekking te zijn.
78
Dit zou in tegenspraak zijn met art. 5 Wet AB, vgl. ook art. 11 Wer AB: de rechter moe[
volgens de Ret rechtspreken. Anders kennelijk C. J. H. Brunner, Burgerlijk recht, geschreven en

ongeschreven, WPNR 5885 ( 1988), p. 455-457, die meen[ da[ rechtspraak naar ongeschreven
recht altijd i. o. m. de wet is, indien deze naar het ongeschreven recht verwijst en die ongeschreven

recht bui[en de weiverwijzing niet als geldend rechi erkent. Zie voor de opvatting van de Hoge Raad

hieromtrent, Hoofdstuk V, §4(c) .
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Wil een verkeersopvatting het intreden van deze rechtsgevolgen kunnen
verhinderen, dan moet zij zelf op haar minst enig rechtskarakter hebben,
79
anders zou niet- recht sterker zijn dan recht.

van

Terug naar de Historische School. De zwakke kant van de denkbeelden
de Historische School was dat men nog op romantische wijze

veronderstelde

wat

in

hoge mate betwistbaar is geworden:

dat er ten,

nationaal en gemeenschappelijk volksbewustzijn is, dat er een betrekkelijke
eenstemmigheid over rechtsnormen, rechtvaardigheid en morele waarden
bestaat of ten minste een zekere mate van consensus te bereiken is. 80 Dat de
'
moderne samenleving pluralistisch is en conflicterende en incommensurabele
achtergrondmoraliteiten' kent, is thans evenwel gemeengoed. 81 De opneming
van de normen van het maatschappelijke verkeer in het recht geschiedt niet
'
vanzelf en verloopt niet zo glad als de Historische School gehoopt had. 82
Het wordt dan realistischer om te erkennen dat het ongeschreven recht
uit m66r bestaat dan alleen maatschappelijke opvattingen. Maatschappelijke
opvattingen zijn op zichzelf slechts een onvolmaakte vorm van recht, net
zoals de formele erkenning door de rechter van wat recht is slechts een
onvolmaakt rechtsbegrip oplevert. Beide visies vertegenwoordigen maar een
halve waarheid en leiden tot een begrip van ongeschreven recht dat maximaal
onvolmaakt is.

79

Vgl.

het gestelde in Hoofdstuk V, § 8 t. a. v. het rechtskarakier van maatschappelijke

opvat[ingen
80
Ehrlich, Grundlegung der Soziologie des Rechts, a. w., p. 362.
81
j. A. Pontier, Rechtsvinding, a. w., p. 14, Schuy[, De veranderende plaats van de Hoge
Raad in de samenleving, in: Van Soest (red. ) , De Hoge Raad der Nederianden, a. w., p. 318
huidige
( gelijktijdige erkenning van tegenstrijdigheid in waarden is her kenmerk van onze
samenleving), Schoordijk, Oordelen en vooroordelen, a. w., p. 41 (' Een maatschappij, die een

uniform gerechtigheidsidee zou kennen, is naar mijn opvatting een volkomen utopie'), M. A. P.
Bovens en W. J. Witteveen, Rechtspluralisme en gepassioneerde minderheden, in: M. A. P. Bovens
e. a. ( red. ), Heftige affaires, Absolute overtuigingen in de rechtsstaat, Amsterdam/ Antwerpen
1991, p. 39- 41, 43, Hoekema/ Van Manen, Pluriformiteit, rechtsstaat en sociale cohesie, a. w.,
p. 29 e. v., Mackaay, Het aansprakelijkheidsrecht, AA 1990, p. 749, P. Ireland, Reflections on a
Rampage Through the Barriers of Shame: Law, Community, and the New Conservatism, 22 J. Law
& Soc' 7 189 (1995), p. 203 ('We in the West simply have to recognize that we live in societies
which are not unified by a single cultural tradition, but which are marked by subs[an[ial cultural
diversity and various conceptions of the good life') Tegen die achtergrond te lezen: HR 10 febru:.0
.

1984, NJ 1984, 436 (De Kort/ Eman) en 14 februari 1997, NJ 1999, 409 m. nt. S. C. J. J.
afwijkende
Kortmann
( uitzondering op concordantie- beginsel o. g. v.
( Zunoca/ Aruba)
maatschappelijke opvattingen) .
42
Ehrlich, Grundlegung der Soziologie des Rechts, a. w., p. 12: ' Sie verlangen zwar, dall sich
das Recht im RechtsbewuBtsein des Volkes entwickle, aber sie kdnnen, abgesehen von der
vielgeschmaehten Gesetzgebung, keinen Weg zeigen, wie neues Rech[ in das bereits festgesetzte
eindringt; sie sprechen sich nirgens daruber aus, wie die Rechtswissenschaft neues Recht erkennt und
aufnimmt, wenn es ihr nicht vom Gesetageber fertig geliefert wird. '
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Op zichzelf zijn ook de maatschappelijke opvattingen ontoereikend om
van volmaakte, ongeschreven rechtsnormen te kunnen spreken.
Het
juridisch materiaal is vanzelfsprekend van belang en het heeft meer betekenis
dan dat het recht en de wet de rechter ' toch ietwat muilkorven', zoals
Schoordijk83 het uitdrukt. 84 Rechtspraak kan ook op eigen kracht, zonder
enige verwijzing naar het maatschappelijke normenpatroon, verwachtingen
scheppen en een relevante bijdrage aan de kenbaarheid van het recht leveren.
Niettemin vertegenwoordigde de Historische School een kern van
waarheid, want formalisme ( de constitutieve theorie (lees: het rechtspositivisme) ) dat alleen oog heeft voor officieel erkende rechtsnormen, is
kennelijk onvoldoende. Het lijkt voor zich te spreken dat er voortdurend een
maatschappij moet zijn wier overtuigingen het recht ondersteunen. Wordt er
een bom op Nederland gegooid, die de hele bevolking in een keer wegvaagt,
dan is er geen geschreven Nederlands recht meer, ook al blijven alle
rechtsgeldig totstandgekomen wetten en besluiten, alle officiele stukken,
Staatsbladen en Staatscouranten in tact. Evenmin is er dan nog ongeschreven
recht, al blijven alle rechterlijke uitspraken onaangetast.
Recht und Rechtsverhaltnis ist ein gedankliches Ding, das nicht in der
greifbaren, sinnlich wahrnehmbaren Wirklichkeit, sondern in den Kopfen
der Menschen lebt. Es g :be kein Recht, wenn es keine Menschen gabe,
die mit sich die Vorstellung vom Recht tragen wurden. 85

Wat recht is, is

een combinatie van een formeel en een inhoudelijk

element. Zodoende hanteert de Democratische School voor het ongeschreven
recht en voor het recht in het algemeen, een dubbele grondslag. 86 De rechter
schept recht, kan dit doen en behoort dit te doen. Maar een dergelijke
officiele erkenning van een norm als rechtsnorm verschaft op zichzelf nog geen
legitimiteit aan die norm. De rechtspraak, hoe vernieuwend soms ook, is
8,

Oordelen en vooroordelen, a. w., p.

's* Het is dus niet nodig zo ver te gaan

14

als Barendrechi, Recht als model van rechivaardigheid,
a. w., p. 211- 227 en 235, die de binding aan het recht geheel loslaat en het niet overtuigend acht
om na jaren van evoluerende maatschappelijke opvat[ingen de oorspronkelijke wettelijke regels nog
als geldend recht te aanvaarden.
85
Ehrlich, Grundlegung der Soziologie des Rechts, a. w., p. 68.
86
Hayek, Rules and Order, a. w., p. 116 ( de rechter is gebonden aan ' the letter of the law',
maar ook aan 'generally held views of what is just') . Men kan het ook formuleren als: het recht heeft
'expliciete en impliciete elementen', zie Witteveen, Zes redenen om Fuller te herlezen, a. w., p.
323. De Duitse rechtsgeleerde Dreier gaat uit van een drieslag: formele
gelding (officiele erkenning),
materiele gelding ( een inhoudelijk, natuurrechtelijk criterium) en sociale gelding
(overeenstemming
met de maaischappelijke opvattingen), R. Dreier, Recht, Moral, Ideologie, Frankfurt am Main
1981. Zie ook D. Meuwissen, Rechisbeginselen en natuurrechi, AA 1991, p 733. Maar bij
gebreke am supreme wijsheid die wij de mens niet kunnen toedichten vallen materiele en
sociale
gelding samen.
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geen vrije rechtsvorming, doch dient de weerslag te zijn van het recht dat
reeds in het maatschappelijk verkeer gevormd werd.
De dubbele grondslag van het recht heeft een aantal consequenties. De
eerste consequentie is, dat elk van beide aspecten, het formele en het
inhoudelijke, reeds voldoende is om een norm in een betekenisvolle zin als
Techtsnorm aan te merken. Maar volmaakt recht zijn rechtsnormen eerst, als
deze niet alleen officiele erkenning hebben gevonden, maar ook inhoudelijk

legitiem zijn, doordat zij aanspraak kunnen maken op ondersteuning door (le
maatschappelijke opvattingen.
Geen Techt zijn voorts vermeende rechtsnormen die beide elementen
ontberen; hiervan is dus niet reeds sprake, zodra men in wet, verdrag,
jurisprudentie of gewoonte geen oplossing kan vinden. Onvolmaakt recht zijn
die rechtsnormen waarbij het 6f aan het ene element 6f aan het andere
ontbreekt, dan wel waar het aan beide elementen ten dele ontbreekt. Wordt
de enkel op maatschappelijke opvattingen steunende rechtsnorm
overgenomen door de wetgever ( d. i. de essentie van representatieve
democratie), dan maakt de wettelijke formulering het onvolmaakte recht tot
volle rechtsnorm. Worden de maatschappelijke opvattingen door de rechter
erkend, dan maakt die jurisprudentiele erkenning de onvolmaakte
87
rechtsnormen tot volmaakte.
Kortom: wetgeving en rechtspraak zijn recht. Maar de maatschappelijke
opvattingen zijn het evengoed. De officiele erkenning van een rechtsopvatting of vermeende rechtsregel als recht heeft dus tot op zekere hoogte
een constitutief karakter. Maar deze erkenning constitueert als zodanig
onvoldoende, namelijk alleen onvolmaakt recht. Om het recht te ver'
volmaken, om volmaakt recht te scheppen', moet de officiele erkenning
tevens declaratoir zijn, dat wit zeggen dat de erkende rechtsnorm de reeds
bestaande maatschappelijke opvattingen registreert.
7. De verplichting om naar vervolmaking te streven

De hier beschreven democratische rechtsvindingsmethode werkt alleen en
'
verschaft aan nieuwe', ongeschreven rechtsnormen alleen kenbaarheid,
indien de rechter daadwerkelijk steeds bereid is deze methode te volgen. De
rechter geve, als het erop aankomt, de voorkeur aan de norm die
overeenstemt met zijn inschatting van de nieuwe opvattingen waardoor de
samenleving zich laat leiden. Hij dient dit te doen, omdat hij als politieke
Bruinsma,
Zodat de Hoge Raad in de woorden van Haardt, aangehaald door F.
Cassatierechtspraak in civiele zaken, Een rechtssociologisch verslag, Zwolle 1988, p. 25 ' blij' kan
zijn ' als hilde kans krijgt om oudere arresten die door de maatschappelijke on[wikkeling achterhaald
zijn, te corrigeren'. Men lette vooral op het 'corngeTen'.
87
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macht democratische legitimatie nodig heeft en omdat :lit de enige manier is,
waarop het recht kan voldoen aan de vereiste kenbaarheid die in de rechtsidee
noodzakelijkerwijs besloten ligt. Alleen voorzover de in de rechtspraak
erkende normen in het maatschappelijk verkeer aanvaard worden, kan
verklaard worden dat voor justiciabelen het ongeschreven recht kenbaar is
zonder eerst Rechten te moeten studeren. Mijns inziens is dit de enige manier
waarop verklaard kan worden dat het ongeschreven recht grosso modo kenbaar
is ( het ideaalbeeld van het idealisme), dat rechtspraak over het algemeen als
redelijk wordt ervaren en niet onvoorspelbaar is-hoe weinig officiele, in wet
en rechtspraak erkende, rechtsregels ook met bepaaldheid en zekerheid tot
een specifieke oplossing nopen ( de realiteit van het realisme) .
Dat
maatschappelijke opvattingen deel uitmaken van het begrip ongeschreven
recht, dat zij de inhoud van de ongeschreven rechtsnormen mede bepalen 6n
kenbaar zijn, kan verklaren waarom vertrouwen op rechtspraak niet steeds
bescherming verdient, namelijk niet wanneer die rechtspraak verouderd is
( dat wil tenslotte niets anders zeggen dan dat deze door de ontwikkeling van
de maatschappelijke

opvattingen achterhaald is) .

8. De kenbaarheid van het recht volgens concurrerende theoriean

De verwijzing naar de maatschappelijke opuattingen is de enige manier om het recht
de noodzakelijke kenbaarheid te verlenen. Een aantal moderne rechtsleren kan
worden gebruikt om deze conclusie te onderstrepen. Ik ga daarbij kort-te

kort-in op de opvattingen van ( 1) Habermas ( als representant van de
discourse theory), ( 2) Nieuwenhuis ( als voorbeeld van de hieraan verwante
topiek) en (3) Faure en Kerkmeester ( exemplarisch voor de rechtseconomische benadering) .
( 1) Proceduralisten trachten in essentie de rechtspositivistische rechtsidee
(' dat wat uit bepaalde procedures voortvioeit, is recht') verder uit te werken
door met betrekking tot de legitimiteit van het recht aan het
erkenningsprocede extra eisen te stellen. Proceduralisten benadrukken, als
gezegd, het procedurele aspect te veel. Habermas schuift het procedurele
paradigma naar voren, maar als het de kenbaarheid van het recht aangaat,
komt Habermas in de problemen en kan hij niet zonder een inhoudelijk
criterium, bestaande in de maatschappelijke opvattingen. Als het gaat om de
'
terugwerkende kracht van rechtspraak, zegt Habermas het classical concept of
'
legal certainty' van Fuller te vervangen door een procedure- dependent
certainty of law' :
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Procedural rights guarantee each legal person the claim to a fair procedure
that in turn guarantees not certainty of outcome but a discursive
clarification of the pertinent facts and legal questions.

Dat is allemaal goed en wel; deze situatie doet zich ook thans reeds min of
meer voor ( de rechter luistert naar partijen, die in het proces hun zegje
kunnen doen) . Maar het doet er niet aan af, dat de justiciabele na een keurige
procedure nog steeds aan een terugwerkend oordeel wordt 'opgehangen'
'
Discursive clarification' is zeker van belang, maar de praktijk zit, dunkt mij,
toch vooral op ' certainty of outcome' te wachten. Wat dat betreft, biedt de
'
procedure- dependent certainty of law' de justiciabele op zichzelf erg weinig.
Habermas realiseert zich dit en haast zich dan ook hieraan toe te voegen dat
de rechter recht zal spreken conform de 'legal understanding prevailing at the
time', 'a background understanding that legal experts share with all
citizens'. 88 Het moge duidelijk zijn dat dit ondertussen weinig anders is dan
hetgeen hier met democratische rechtsvinding wordt aangeduid, Fuller' s
'
'
implicit law', generally shared conceptions of right and wrong' en 'law built
on community' .

overkomt iets soortgelijks. In Confrontatie en compromis
lijkt Nieuwenhuis buitengewoon stellig in zijn afwijzing van clemocratische
rechtsvinding, in het bijzonder van Van Gerven's opvatting dat de rechter bij
gebreke aan juridisch materiaal regels dient te scheppen waarvan hij de meeste
werfkracht verwacht.
( 2) Nieuwenhuis

In dat geval hangt de juistheid van een beslissing niet af van haar inhoud,
maar van de adhesie die zij weet te verwerven. ( On-) toelaatbaar is wat
de meerderheid ( on- ) toelaatbaar vindt. . . . Dit is echter in flagrante
strijd met de voorstelling die wij hebben met betrekking tot de structuur
van ons rechtsbesef. We verwachten dat de meerderheid van de
samenleving het omkopen van andermans personeel zal afl<euren omdat
dit naar ons oordeel onbehoorlijk is en we zijn niet, omgekeerd, van
mening dat het omkopen onbehoorlijk is aangezien we menen te weten
89
dat de meerderheid een dergelijke handelwijze afkeurt.
Nieuwenhuis' opvatting gaat direct terug op Plato, wiens objectivisme
Nieuwenhuis weerspiegek. " Het moge zijn dat Nieuwenhuis graag had gezien
88

Habermas, Between Facts and Norms, a. w.,p. 220- 221.
j. H. Nieuwenhuis, Confrontatie en compromis, Deventer 1997, p. 11- 12.
90
Zie Plato, Euthyphro, in: The Dialogues of Plato, New York/ Toronto 1986, p. 49 e. v., waar
dir probleem aldus aan de orde wordt gesteld: zijn de Goden het eens, omdat her rechtvaardig juist)
89

C
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dat het ongeschreven recht zo in elkaar zit, maar praktisch gesproken kdn hij
het zo niet zien. Als het om de rechtsvinding gaat, is Nieuwenhuis
pleitbezorger van de topiek. Hij volgt Aristoteles, die een onderscheid maakte
tussen twee typen van logisch redeneren, het ene type aan de hand van
onmiddellijk evidente waarheden, het andere aan de hand van premissen die
eerst worden gevonden door te peilen wat de opinie is ' van allen, althans de
91
Kennelijk gaat het volgens Nieuwenmeesten, althans de verstandigsten'.
rechtsvinding
om
tweede
type.
Hier ligt de basis van de topiek.
huis in de
het
92
Als het, zoals eerder aangegeven , in het ongeschreven onrechtmatige
daadsrecht volgens Nieuwenhuis normen betreft, die eenieder met een
normaal moreel postuur op zijn klompen kan aanvoelen, dan mdg het echter
'
niet gaan om de opinie van althans de verstandigsten'; de peiling van de
opinie ' van allen, althans de meesten' is dan waar het op aankomt.
Dan is Nieuwenhuis echter genoodzaakt om de Platoonse, objectivistische
'
,93
basis van het ongeschreven recht dat volgens hem vraag niet hoe
since time
..
19
'
immemorial draait om Cicero's ieder het zilne 4 te laten schieten. Op p. 121
'
van Confrontatie en compromis heet het ineens dat ieder het zijne, het gelijke
gelijk, het ongelijke ongelijk' gemeenplaatsen zijn. Dat wil dus, Nieuwenhuis'
eigen woorden volgend, zeggen dat ieder het zijne een premisse is die eerst
wordt gevonden door te peilen wat de opinie is van allen, althans de
'
meesten. Als ieder het zijne wordt gevonden door algemeen aanvaarde
95
'
opvattingen' te peilen en als ieder het zijrte de spil en de moraal van het
,96
is, leidt dit dan niet tot de conclusie die Nieuwenhuis
ongeschreven recht
verwerpt:
( On- ) toelaatbaar is wat de meerderheid ( on- ) toelaatbaar vindt, 97

is of is het rechtvaardig

( juist), omdat de Goden het allen eens zijni M. a. w. heeft rechtvaardigheid
(juistheid) een van de wil van de Goden onafhankelijke essentie en zijn de Go(len eenstemmig,

omdat zij die essentie kennen of is de betekenis van rechtvaardigheid volledig van de gezamenlijke wil
der Goden afhankelijk2
9i
Nieuwenhuis, Confrontatie en compromis, a. w., p. 110.
92
9J

Hoofdsiuk m. § 8 (b)

Confrontatie en compromis, a. w., p. 7.
94
Confrontatie en compromis, a. w., p. 26- 27.
95
Confron[atie en compromis, a. w., p. 110.
96 Confrontatie en compromis, a. w., p. 27.
97
Ja, zegt Nieuwenhuis nu ineens, althans voor wat betreft de vaststelling van de ongeschreven
redelijkheid en billijkheid; hiervoor wordt terecht een beroep gedaan op de in Nederland levende
rechtsovertuigingen. Zie Confrontatie en compromis, a. w., p. 111. Zie ook R. A. Posner,
Overcoming Law, Cambridge/ Londen 1995, p. 133, die onder verwijzing naar Wittgenstein m. i.
terecht stelt: 'rules bind because they are accepted, rather than being accepted because they bind',
alsmede Pitio- Gerver, Het systeem van het Nederlandse privaatrecht, a. w., p. 18 (' Dat regels
bindende kracht bezitten, berus[ op het feit, dat de massa in overgrote meerderheid deze regels als
bindend beschouwt') .
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Ondanks de schijn van het tegendeel, gewekt door zijn aanvankelijk

afwijzing van het beroep op de meerderheidsopvatting als het om het
ongeschreven recht gaat, kan Nieuwenhuis' topische rechtsvindingstheorie
dus niet meer pretentie hebben dan om het ongeschreven recht te vinden en
te legitimeren in de opinie van allen, althans de meesten.

98

( 3) Ten slotte de opvattingen van Faure, Visscher en Kerkmeester, die
interessante rechtseconomische beschouwingen hebben gewijd aan de
kenbaarheid van het recht en het efficientie- criterium. Een praktisch en
algemeen probleem voor de rechtseconomie is de relatieve onbekendheid van
een ieder met de feitelijke effecten van gedragingen, waardoor aanvankelijk
inefficient of efficient schijnend gedrag uiteindelijk het meest efficiente
respectievelijk inefficiente kan blijken te zijn. Ik grijp hierbij terug op hetgeen
in Hoofdstuk I over de moeilijkheid van het consequentialisme is gezegd. 99
Aangenomen dat kennis en informatie door verloop van tijd toenemen,
maakt het verschil of men een handeling of nalaten beoordeelt naar de
beschikbare kennis ten tijde van de gedraging dan wel naar het informatieniveau ten tijde van de beoordeling door de rechter. 100 De mens beschikt
nooit over volledige informatie en kan de toekomstige effecten van zijn

handelen of nalaten derhalve nooit precies voorspellen. Wil het efficientiecriterium de justiciabele of de rechter tot norm strekken, dan kAn het dus niet
gaan om daadwerkelijke efficientie- of nutsvergroting, want alleen de
toekomst kan deze uitwijzen en zij berust op een oordeel dat principieel zou
moeten worden uitgesteld tot de Dag des Oordeels.
Dan moet worden gekozen naar de kennis van w6lk moment de gedraging
beoordeeld wordt. Wordt de betrokkene beoordeeld op basis van de
informatie die op het moment van zijn gedraging beschikbaar was, dan wordt
de kenbaarheid van de consequenties in de beoordelingsnorm opgenomen en
ontstaat een beoordelingsnorm die tegelijkertijd een mogelijkerwijs na te leven
gedragsnorm is (' idealisme') . Wordt betrokkene beoordeeld aan de hand van
de op het moment van beoordeling bekende gevolgen van zijn gedraging, dan
101
ontstaat er een gat tussen beoordelingsnorm en gedragsnorm (' realisme') .

98

99

Zie voorts Hoofdstuk VIII, § 5.
Hoofdstuk I, § 7.

M. G. Faure, Is aansprakelijkheid 'met terugwerkende kracht' efficien[ en verzekerbaari AdV
1998, p. 4- 5, L. T. Visscher en H. 0. Kerkmeester, Kenbaarheidsvereiste en gewoonte als
verweren tegen €en aansprakelijkheidsactie: een rechtseconomische benadering, TMA 1996, p. 52
100

e. v.
101

Zie ook Hoofdstuk IV, §§ 4- 5.

259

Algemeen deel van het rechterlijk overgangsrecht

Indien de ex post- informatie wel wordt meegewogen, kan het zo zijn dat
een laedens aansprakelijk wordt gesteld, terwijl zijn gedrag voldeed aan de

zorgvuldigheidsnorm clie ten tijde van het handelen gold.

102

103

als voorbeeld
Laten wij het rechtbankvonnis in Van Goethem/Staat
nemen. Het betreft overheidsaansprakelijkheid voor een verkeersongeval, dat
is ontstaan doordat zich een autoband op de linkerrijstrook van de weg
bevond, die Van Goethem trachtte te ontwijken.
De Rechtbank acht de overheid niet aansprakelijk. De overheid kan niet

instaan voor

afwezigheid van objecten op het wegdek. De
aansprakelijkheidsnorm waaraan het Directoraat- Generaal Rijkswaterstaat
Directie Limburg als wegbeheerder diende te voldoen is de redelijkerwijs te
betrachten zorg, die afhankelijk blijkt te zijn van de kosten en de vraag of het
betrokken wegdeel als bijzonder gevaarlijk bekend staat. Volgens de
'
Rechtbank is hieraan voldaan. Kantonniers' van Rijkswaterstaat hadden de
betrokken rijstrook reeds tweemaal geschouwd. Zij hadden dat nog vaker
kunnen doen--en dan was het ongeval wellicht voorkomen-maar aangezien
het hier een gewone, niet bijzonder gevaarlijk weg betrof en de financiele
armslag van de overheid beperkt is, konden dergelijke voorzorgsmaatregelen
niet worden gevergd.
Het is betrekkelijk eenvoudig hierin een rechtseconomische redenering
aan de hand van de B=PxL- formule te zien, op grond waarvan onzorgvuldig
wordt gehandeld, indien de kosten van voorzorgsmaatregelen ( B= burden)
kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de voorzienbare schade ( L= loss, ' een'
verkeersongeval) vermenigvuldigd met de kans hierop ten gevolge van
objecten op het wegdenk ( P=probability, een niet bijzonder gevaarlijke weg) .
'
Een volledige BPL- formule dient evenwel ook de positieve effecten' in
ogenschouw te nemen. Eerst dan kan immers worden vastgesteld of het
nalaten van Rijkswaterstaat werkelijk efficient was. Wie weet, hebben de
kantonniers van Rijkswaterstaat in de tussentijd elders objecten verwijderd en
aidaar veel ergere gevolgen voorkomen104., en wie weet, houdt het bij tijd en
wijle aantreffen van een object op de weg automobilisten iets meer op hun qui
vive, hetgeen in het algemeen in andere verkeerssituaties positieve effecten
kan hebben. Wie weet, is het effect dat een gematigd voorzichtig
automobilist, eenmaal bij een ongeval betrokken geraakt en zich eenmaal rot
geschrokken van de autoband op de weg, nooit meer inhaalt op drukke wegen
of dat hij zich 15 jaar later op vakantie in Frankrijk het voorval herinnert,
102

de

Visscher/ Kerkmeester, Kenbaarheidsvereiste en gewoonte als verweren, a. w., p. 52.
Rb Den Haag 20 april 1994, VR 1994, 154.
104
M. a. w.: het elders na te laten nuttig handelen dient bij de kosten (' bzarden' ) te worden
meegerekend.
103
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waardoor een veel ernstiger ongeval voorkomen wordt, dat anders wellicht
w61 gebeurd zou zijn. Men kan het zo bizar niet bedenken of het kan een
gevolg zijn van het nalaten van de kantonniers; taI van positieve en negatieve
consequenties kunnen uit het voorval voortvloeien. Niemand weet precies
welke.
Dit soort boterzachte en vergezochte effecten wordt uiteraard niet
meegerekend bij de beoordeling van de kantonniers. De betrokken personen
(of in casu Rijkswaterstaat) kunnen nooit mddr doen dan een redelijke
inschatting maken van de voorzienbare consequenties. Ook de rechter kan
slechts een fractie van de consequenties in zijn oordeel betrekken. Maar
duidelijk is wet, dat hij intussen al meer weet dan de betrokkene destijds.
De rechter heeft immers door het onderzoek van de feiten tijdens het
proces nog de mogelijkheid om te achterhalen wat de efficiente zorg was

en of deze werd nageleefd.

105

Stel nu dat het Carnaval in Limburg was en dat de Carnavalsoptocht de
litigieuze weg passeerde op het betreffende weggedeelte. Stel dat de
kantonniers hiervan niet op de hoogte waren, doch dit redelijkerwijs wel
hadden kunnen zijn. Dan was het een feit van algemene bekendheid geweest
dat de kans dat hierdoor allerlei attributen op de weg terecht zouden komen
aanmerkelijk was verhoogd. Redelijke zorg zou dan waarschijnlijk met zich
meebrengen dat de kantonniers meer onderzoek hadden moeten doen; zij
worden beoordeeld op de later bekend geworden, doch toentertijd bij hen niet
bekende feiten.
Zowel Faure als Visscher en Kerkmeester betogen nu dat een norm die het
later beschikbare informatie- niveau in het oordeel betrekt, heel wel efficient
kan zijn, doordat deze ex post- norm (ik zou zeggen: beoordelingsnorm) haar
schaduw vooruitwerpt. Zo zou de wetenschap voomf, dat men later
beoordeeld zal worden op basis van een ex post- norm, tot nader onderzoek
kunnen aanzetten. De beoordelingsnorm bernvloedt zo de gectragsnorm ex
ante.

106

'os M. Faure, Milieubescherming door aansprakelijkheidsrecht of reguleringi, AA 1990, p. 763.
Vgl. 'de concrete zorgvuldigheidsnorm wordt in confrontatie met de feiten gevonden', Hoofdstuk

IV. § 4.
106

Visscher/ Kerkmees[er, Kenbaarheidsvereiste en gewoonte als verweren, a. w., p. 51-52,
Faure, Is aansprakelijkheid 'met terugwerkende kracht' efficien[ en verzekerbaari, a. w., p. 4. Zie
ook S. Shavell, Liability and the Incentive to Obtain Information about Risk, 21 J. Legal. Scud.
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Deze analyse acht ik op zich juist, maar ik zou menen dat een ex postnorm die tot bepaald gedrag

( onderzoek) beoogt aan te zetten, geen ex post
107
beoordelingsnorm meer is, maar een ex ante gedragsnorm.
Bovendien dient een nuance te worden aangebracht, die Faure wel
aanbrengt, maar Visscher en Kerkmeester ten onrechte niet. De analyse is
namelijk slechts juist voor een statisch stelsel. Visscher en Kerkmeester
pretenderen evenwel meer, want zij beperken zich niet tot informatie-

verschillen ex ante en ex post, betrekking hebbend op een en dezelfde
zorgvuldigheidsnorm ( vergelijk: redelijke zorg) . Zij stellen hun analyse
algemener, ook geldend voor een dynamisch stelsel, waarbij ' de zorgvuldigheidsnorm die ten tijde van het handelen gold' kan afwijken van de latere
108
zorgvuldigheidsnorm
(met andere woorden: rechtsontwikkeling, vergelijk
de situatie dat eerst nu zou worden duidelijk gemaakt dat redelijke zorg, naast
beheer en onderhoud, ook controle behelst) .
In die situatie is voor
betrokkenen evenwel niet duidelijk dat de ex post- norm voor hen zal gaan
gelden. Wat er ook zij van de efficientie van een ex post- norm in een statisch
stelsel, dit is niet het belangrijkste probleem waarvoor de rechtspraak staat.
Daarin gaat het-en daarop heeft Visscher en Kerkmeester' s artikel ook
betrekking-om gevallen als Jansen/Nefabas, Staat/Van Amersfoort en Van
Wijngaarden/Staat ( en De Schelde/Cilsouw), waarbij het de vraag is of de
introductie van de concrete zorgvuldigheidsnorm zelf voorzienbaar was. Is dat
niet het geval, dan volgt zero preventie.

Als ik niet weet dAt een norm voor mij zal gelden, vallen de lasten van de
verplichting die de norm later ( ex post) zal opleggen buiten mijn blikveld.
Voor preventieve doeleinden en efficientie moet de norm ex ante bekend
zijn. 109 Als ik niet redelijkerwijs kan verwachten dat een ex post- norm op mij
van toepassing zal worden, kan ik ervan uitgaan dat de lasten niet voor mijn
rekening komen. De meeste rationele actoren zullen dan zelfs met kenbare
gevaren in hun calculatie geen rekening houden; deze horen immers,
voorzover deze actoren op dat moment weten, niet in de calculatie thuis. 110
Hiermee is niets anders gezegd dan dat terugwerkende normstelling geen
preventieve werking kan hebben, tenzij redelijkerwijs voorzienbaar is dat latere

"1
108

109

Hoofdstuk V. § 8(b) (iii).
Visscher/ Kerkmeester, Kenbaarheidsvereiste en gewoonte als verweren, a. w., p. 52- 53.

Hoofdstuk 111, § 6, Hoofdstuk V, § 4 (b)
Vgl. Faure, Is aansprakelijkheid 'met terugwerkende kracht' efficient en verzekerbaari, a. w.,
p. 4- 5. Er zullen natuurlijk ook risicoaverse actoren zijn, die zelfs he[ risico van terugwerkende ex
post- normen willen vermijden. Zij kinnen evenwel be:waarlijk met alle eventuele toekomstige
rechtswijzigingen rekening houden. Kunnen zij hierop aan de hand van de maatschappelijke
opvattingen geen redelijke inschatting maken, dan leidt risicoaversie al gauw tot oveicompliance ( Ie
veel en overbodig onderzoek), hetgeen evenmin efficient is. Zie Faure, Milieubescherming door
aansprakelijkheidsrecht of regulering , a. w., p. 761.762.
110
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normen met terugwerkende kracht Zullen worden ingevoerd.

Een dergelijke
voorspelbare terugwerkende kracht kan echter alleen gerechtvaardigd zijn,
wanneer, gezien het maatschappelijk klimaat, de wijziging van de norm zelf
6n diens retroactiviteit in de lijn der verwachting ligt.
Wat hiermee gezegd wil zijn, is dat de rechtseconomie evengoed tussen
'
'
idealisme' en realisme' zal moeten kiezen. Het betekent concreet dat de
onmogelijkheid om aan een ex post- norm te voldoen niet kan worden afgedaan

het argument dat de wetenschap ex ante dat men ex post met
terugwerkende kracht aansprakelijk zal zijn, tot meer onderzoek en dus tot
sociaal wenselijk preventief gedrag zal aanzetten en zodoende efficient zou
met

zijn.

Wat ik hier, kortom, betoog,

is hetgeen Mill en Hayek steeds hebben
elk
redeneren aan de hand van de verwachte positieve
beweerd, namelijk dat
en negatieve consequenties, elke gedraging en elke beoordeling ervan,
maximaal een grof waardeoordeel omtrent in een bepaalde tijd voorzienbare
consequenties kan zijn dat afhankelijk is van de ' positive beliefs... the rules
of morality for the multitude, and for the philosopher until he had succeeded
in finding better ,111 , ' a prevailing state of opinion ,112 , ' the opinion of the
people about which sorts . . . of actions are just and which are not'. 1 1 3 In
plaats van de werkelijke efficientie vast te stellen, kan men slechts een redelijke
inschatting maken op basis van algemene of verkeersopvattingen. Waar
normen langzaamaan verschuiven, kan men op hetgeen de norm in concreto
(ex post) zal inhouden, tevoren slechts op grond van 'a prevailing state of
opinion' anticiperen.
Ik geef nog een voorbeeld om een en ander te verduidelijken. Bekend uit
de jurisprudentie is het Lekkende kruik- of Jumbo- arrest. 114 Het geval betrof de
aansprakelijkheid van de fabrikant voor een gebrekkige schroefdopkruik,
waardoor een pasgeboren baby in 1965 ernstige brandwonden opliep. In 1993
ligt de zaak weer bij de Hoge Raad, thans betreffende de aansprakelijkheid
van de kraamverzorgster en het ziekenhuis. 115 ( Terzijde: deze afhandeling van
een voorval van 28 jaar tevoren vormt een toch wel erg trieste gang van zaken
met als enig positieve dat het geval wetenschappelijk en juridisch interessant
is.)

111

J. s. Mill, Utilitarianism, Indianapolis/Cambridge 1979 (orig. 1861), p. 23.
Hayek, The Political Order of a Free People, a. w., p. 34.
Hayek, The Political Order of a Free People, a. w. , p. 104. Zie ook dez. , The Mirage of
Social Justice, a. w., p. 13. Vgl Visscher/ Kerkmeester, Kenbaarheidsvereiste en gewoonte als
verweren, a. w., p. 55 ('de algemeen heersende perceptie').
:" HR 2 februari 1973, NJ 1973, 315 m. nt. GJS
"' HR l oktober 1993, NJ 1995, 182 m. nt. CJHB(Van Uitert/ Kruisverenigingen) .
112

It 3,
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Voor het onderhavige punt ga ik slechts in op de noot van Brunner.
116
was het noch in 1965 noch in 1995 onzorgvuldig om de
Volgens Brunner
schroefdopkruik te gebruiken. Het is heel goed denkbaar dat naar het
rechtseconomische efficiente zorg- of BPL- criterium hetzelfde oorded
resulteert. Brunner wijst erop dat het gebruik van de veiligere Jordenskruiken zo onpraktisch en tijdrovend is, dat zij nooit op grote schaal ingang
hebben gevonden en integendeel geheel in onbruik zijn geraakt. In
rechtseconomische termen vervat: men kende het risico van lekken, zelfs de
'

grootte van de potentiele schade. Wat grof calculerend'-de precieze kans
zullen de ziekenhuizen en kraamverzorgsters niet gekend hebben en nu nog
niet kennen-kwam men destijds en komt men nu nog tot de conclusie dat de
redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregel bestaat in het met grote zorg
vullen, controleren en aanleggen van schroe fdopkruiken. 117 De alternatieve
preventiemaatregel (Jordens- kruiken) is kennelijk te onpraktisch en tijdrovend.
Wat deze zaak lijkt te leren,
is dat praktische wijsheid van
kan
met rechtseconomische
overeenstemmen
kraamverzorgsters heel wel
calculatie. Wat daarvan zij, het blijft gaan om het op de justiciabelen
toegesneden criterium van praktische wijsheid. Daarin zullen ongetwijfeld
elementen van kans, voorzienbaarheid en het gevaar voor het hulpeloze kind
een rol spelen. Maar de afweging van clit alles blijft een heel wat minder
mathematisch, maar tegelijkertijd concreet redelijkheidsoordeel van de
'
justiciabele in kwestie ( de Hoge Raad beoordeelt naar het toenmalig inzicht',
zie rov. 3.6) . Ddt deze over een dergelijk redelijkheidsoordeel in concreto
kan beschikken is een uitvloeisel, niet van rekenvaardigheid, maar van diens
deelnemerschap aan het maatschappelijk verkeer, in casu de uitoefening van
het beroep van kraamverzorgster. Met andere woorclen: het rechtseconomisch
criterium heeft een zekere aantrekkingskracht, maar het heeft deze, omdat en
voorzover het onder woorden brengt wat we toch al vinden. Als de Hoge
'
Raad, maar ook de justiciabele erop betrapt' kunnen worden te redeneren op
een wijze die rechtseconomisch aandoet, dan sluit men zich in feite aan bij
een oordeel over wat hoort en niet hoort dat zijn oorsprong vindt en gevoed
wordt door de opvattingen in het verkeer. De rechtseconomie heeft deze

opvattingen altijd nodig, want als de justiciabele zijn eigen of het uit het
algemene maatschappelijke klimaat af te leiden redelijksheidsbesef niet meer
kan vertrouwen, volgt vrijwel per definitie inefficientie, ofwel in de vorm van
overcompliance ofwel in de vorm van undercompliance. De BPL- calculatie kan
op zichzelf niet verklaren dat een nieuwe ongeschreven rechtsnorm voor een
kraamverzorgster ex ante kenbaar is, de maatschappelijke opvattingen weI.
116
117
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Uit het voorafgaande valt mijns inziens te concluderen dat al deze leren
pogingen vormen om het rechtsbegrip op andere wijze te vervolmaken dan
door directe verwijzing naar de maatschappelijke opvattingen. Hun pogingen
leiden er niet toe dat een bijdrage geleverd wordt aan de kenbaarheid van het
recht en om dat wel te doen, zijn zij alle gedwongen uiteindelijk toch op de
maatschappelijke opvattingen terug te vallen. Als dat zo is, heeft het evenwel
de voorkeur en ligt het ook meer voor de hand om zich direct, zonder
omwegen, hierop te richten.
9. De desuetudo- doctrine en de gewoonte contra legem

volgende uiting van de democratische rechtsvindingsleer is de
zogenaamde desuetudo- doctrine, bespreking waarvan in dit hoofdstuk mijns
inziens als illustratie van de ideeen van de Democratische School
verhelderend werkt. Uit de toepassing van deze doctrine, die in de praktijk
tamelijk frequent en onvermijdelijk is, blijkt dan ook hoezeer de Hoge Raad
Een

democratische rechtsvinding is gaan hanteren. Het wordt mijns inziens hoog
tijd dit eindelijk eens openlijk te erkennen en de desuetudo- doctrine
theoretisch in te kaderen.
De desuetudo- doctrine heeft betrekking op obsolete wetsbepalingen. Over
deze doctrine wordt in Nederland vrij weinig geschreven. 118 In de Verenigde
Staten heeft zij wat meer aandacht gekregen door het werk van Calabresi
( Yale), die betoogt dat het uiteindelijk de taak van de rechter is om ons van
obsolete wetsbepalingen en legislatieve inertie te bevrijden. 119 In het vervolg
wordt daarom mede aan de Amerikaanse opvattingen aandacht besteed.
Desuetudo betekent onbruik en staat als zodanig tegenover consuetudo
(gebruik) . Van oorsprong is de doctrine daarom in verband gebracht met de
in onbruik geraakte wet en de gewoonte contra legem. Deze betekenis gaf
bijvoorbeeld Scholten aan de doctrine.

18

Zie o. m. Pido- Gerver, Het systeem van het Nederlands privaatrecht, Arnhem 1995, p. 4041, alsmede enkele opmerkingen bij C. E. Smi[h, Feit en rechtsnorm, Een methodologisch
onderzoek naar de betekenis van de feiten voor de rechtsvinding en legitimatie van het rechtsoordeel,
I

diss. RUL,

Maastricht 1998, p. 39.

119

G. Calabresi, A Common Law for the Age of Statutes, Cambridge 1982. Zie hieromtrent C. R.
Chivers, Desuetude, Due Process, and the Scarlet[ Letter Revisited, 1992 Utah L. Rev. 449, M. P.
Henriques, Desuetude and Declaratory Judgment: A New Challenge to Obsolete Laws, 76 Virg.
L. Rev. 1057 ( 1990) , R. Weisberg, The Calabresian Judicial Artist: S[atutes and the New Legal
Process, 35 Stan. L. Rev. 213 ( 1983) , A. C. Hutchinson en D. Morgan, Calabresian Sunset:
Statutes in the Shade, 82 Colum. L. Rev. 1752 ( 1982)
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[ A] ts het feitelijk gebeuren met de regel voortdurend in openlijke strijd is,
120
dan verliest de regel gezag, is hij niet meer recht.

In die betekenis wordt de doctrine hier niet opgevat. Een dergelijke
opvatting is mijns inziens veel te open en niet te legitimeren. Op zichzelf heeft
het kale feit dat een regel frequent wordt overtreden, voor de gelding van die
regel geen enkele relevantie. Evenmin gaat het er om dat de staatsmacht
nalaat illegale praktijken te bestrijclen of onvoldoende in het werk stelt om het
recht te effectueren. Tijdgebrek, onoplettendheid, onverschilligheid en luiheid zouden dan het recht regeren. Ook hier geldt dat niet de feiten, doch de
121
opvattingen waartoe zij aanleiding geven, het recht bepalen.
Ik leg hier enige nadruk op, omdat hierover licht misverstanden kunnen
rijzen. Een voorbeeld van een dergelijk misverstand is de discussie rondom het
'
state of the industry' verweer. In die discussie wordt telkenmale gesuggereerd dat het inroepen van een in de bedrijfstak heersend gebruik gelijk zou
staan aan het inroepen van gewoonterecht en dat de afwijzing van het verweer
122
Dit is niet juist: het gaat
een afwijzing van gewoonterecht zou betekenen.
noch in het gewoonterecht noch in de desuetudo- doctrine om het louter
feitelijke gebruik, maar mede om normatieve opvattingen. Van belang is dat
'
bepaalde opvattingen niet langer gebruikelijk' zijn of dat de betekenis van een
wet of wetsbepaling, clie ooit gebruikelijk was, dit thans niet meer is.
Wanneer een bedrijfstak zich aan een lager zorgniveau blijkt te houden dan
wenselijk is, is het allerminst zeker dat het feitelijk gehanteerde niveau ook
steun vindt in opvattingen dat het eigenlijk ook zo behoort te zijn. Bovendien
tellen niet alleen werkgevers, maar ook werknemers en voor milieuzaken niet
alleen producenten, maar ook alle daarbij direct of indirect betrokkenen ( d. i.
'
vrijwel de hele maatschappij) mee als de relevante kring', wier opiniones iuris
-

werkgevers- en
niet
zonder meer
producentengebruiken dat men hier op het oog heeft, is dus

het bestaan van

een

gewoonte

bepalen. Het

type

vergelijkbaar met gewoonterechtelijke normen die bijvoorbeeld tussen com123
merciele partijen in een specifieke branche gelden.
120

Asser· Scholten, Algemeen deel, Zwolle 1974, p. 98. Scholten' s opvatting hangt samen met
zijn leer dat het bij het gewoonterecht en het verkeersgebruik alleen gaat om fei[elijk handelen, niet
ook om de zg. opinio iuns, zie p. 104, 107· 112.

m

122

Zie

hierv66r,

Hoofdstuk V. §
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Zie bijv. Visscher/ Kerkmeester, Kenbaarheidsvereiste en gewoonte als verweren, a. w., p. 49,

Hulst, Grondslagen van milieu- aansprakelijkheid, diss. EUR, Arnhem 1993, p. 235 en
Bauw, Buiten- contractuele aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging, a. w., p. 290.
I23
De Hoge Raad maakt een scherp onderscheid [ussen gebruik (usus) en maatschappelijke
opva[tingen opinio iuris). Ongeschreven rechtsnormen worden mede bepaald door de geldende
maatschappelijke opvattingen en uitdrukkelijk nia door hetgeen in andere vergelijkbare bedrijven
E. H.

C

gebruikelijkis of was, HR 2 okrober 1998, NJ 1999,683 m. nt. JMBV (De Schelde/Cijsouw), rov.
3.3.2-3.3.3, alsmede 6 april 1990, NJ 1990, 573 m. nt. PAS (Janssen/ Nefabas), rov. 3.4 (de
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De grondslag van de desuetudo- doctrine ligt wederom in het democratisch
beginsel en de dwingende kracht van duidelijk kenbare maatschappelijke
opvattingen, zoals deze zich sinds de formulering van de wettelijke regel
hebben ontwikkeld. Ook hier is de formele kant van de zaak ( het feit dat er
een wettekst ligt waarover de wetgever ooit in meerderheid in goedkeurende
zin stemde) niet alleen zatigmakend. Vanuit het oogpunt der democratie moet
het materiele, de werkelijke, thans vigerende maatschappelijke opvattingen de
doorslag geven. De wet staat immers niet boven de maatschappelijke
opvattingen; zij moet, volgens algemeen gangbare democratische theorie,
juist een uiting van die opvattingen zijn. Wanneer nu een wettelijke bepaling
geen relevante steun meer vindt in de opvattingen van vandaag, verliest deze
aan normatieve kracht ( wordt onvolmaakt recht) . Het is niet reeel dergelijke
bepalingen nog ten volle als democratisch gelegitimeerd aan te merken. 124
Wat is de status van de desuetudo- doctrine? Bij de beantwoording van die
vraag dient vooropgesteld te worden, dat art. 5 Wet AB geen uitsluitsel kan
geven, aangezien zowel het bevestigend als het ontkennend antwoord circulair
is. Weliswaar bepaalt art. 5 Wet AB: ' Eene wet kan alleen door eene latere
wet, voor het geheel of gedeeltelijk, hare kracht verliezen'. Maar de vraag of
het hiermee een obstakel vormt voor de doctrine, is niet onafhankelijk van de
vraag naar desuetudo zelve. In het algemeen is namelijk juist de Wet AB een
der bekendste verschaffers van obsolete wettelijke bepalingen; het antwoord is
dus hoe dan ook afhankelijk van de vraag hoeveel rechtskracht art. 5 Wet
AB nu eigenlijk zelf nog heeft. Dat antwoord zal afhangen van het ingenomen
standpunt ten aanzien van desuetudo.
Voorts is het van belang zich te realiseren dat er eigenlijk drie desuetudo'
'
doctrines zijn: een harde' en een zwakke' doctrine ( zo men wil: desuetudo in
ruime zin respectievelijk in enge zin) ; en er is nog een middenpositie.
(1) In de eerste plaats kan men cle doctrine ruim opvatten. Zij omvat dan
slechts de harde kern van de desuetudo- doctrine. Te onzent werd deze lang
geleden door Krabbe en Carp verdedigd. 125 Beiden zagen, wat in die tijd
dat die norm ook als juist moet worden aanvaard voor
werkgevers die ermee bekend waren of hadden behoren te zijn, dat die norm uit oogput van veiligheid
rekortschoot) . Zie omtrent gewoonterecht in dit verband Visscher/ Kerkmeester, Kenbaarheidsvereiste en gewoonte als verweren, a. w., p. 53.
124
Vgl. Calabresi, A Common Law for the Age of Statutes, a. w., p. 4 ( ' some of them at least
could not have been reenacted I today] and thus could be said to lack majoritarian support'),
alsmede D. G. Barnum, The Supreme Court and American Democracy. New York 1993, p. 279
(' If [he Supreme Couri overtums a law that originally enjoyed the support of a popular majority but
has subsequen[ly lost [hat support, it is unclear whether it makes sense to characterize the Court's
decision as a genuine example of countermajoritarian judicial decision making') .
125
Krabbe, De moderne staatsidee, a. w., i h. b. hoofdstukken IV en VII, J. H. Carp, De leer
der rechtsouvereiniteit, in: Staatsrechtelijk opstellen, uitgegeven ter gelegenheid van het aftreden
van Prof. H. Krabbe, Den Haag 1927, p. 18.
enkele gebruikelijkheid breng[ nog niet mee,
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misschien nog mogelijk was, de gewoonte als de primaire rechtsbron, welke
van hogere gelding zou zijn dan de wet, die jegens de gewoonte geen werking
126
In deze variant is de wetsbepaling, waarover men later anders
zou hebben.
is gaan denken, een dode letter, die maar beter kan worden geschrapt. 127 In
die richting denkt kennelijk ook Calabresi, stellende dat de rechter zelfs een
128
soort vernietigingsrecht zou hebben.
Mijns inziens is het niet per se nodig dat de obsolete bepaling door de
rechter geschrapt of vernietigd wordt. Tot schrapping of vernietiging acht ik
de rechter zeer zeker niet bevoegd. Nog afgezien van de principiele bezwaren
tegen rechterlijke vernietiging, die de lezer wel zal kunnen bedenken, zou een
dergelijke benadering bruter zijn dan wenselijk is en grover dan de ratio van de
desuetudo- doctrine voorschrijft, zelfs met die ratio in strijd komen, zoals het
volgende geval illustreert.
De Hoge Raad heeft in Iahlaji/Muyres'29 deze desuetudo- doctrine ( in
ruime zin) opengelaten. Eiser in cassatie meende dat het oude recht, dat
krachtens het overgangsrecht op het geval uit 1966 van toepassing was, niet

in overeenstemming was met de huidige rechtsopvattingen ( hetgeen mij niet
zo bijzonder lijkt) . Eiser poneerde de weinig voor cle hand liggende stelling dat
daarom het oude recht buiten toepassing moest worden gelaten.
A- G Hartkamp was van mening dat de rechter niet de bevoegdheid heeft
een regeling buiten toepassing te laten wegens strijd met de huidige

Dat vormt een afwijzing van de desuetudo- doctrine in

rechtsopvattingen.
ruime zin.

126

De opvatting van Scholten is een variant op deze leren die de nadruk leggen op het fettelijk in

ontrruik raken.
127

Bijv. HR 22 februari 1940, NJ 1940, 584 m. nt. PS (waar de verouderde bepaling niet meer
'geldend' werd geacht) , HR 13 maart 1987, NJ 1988, 190 m. nt. EAAL (inz. handlichting zonder
toestemming van ouders) Asser- Scholten, a. w., p. 66 erkent deze desuetudo- doctrine slechis voor
rechtsbeginselen die dode letter zijn (i. t. t. rechtsregels, waarvoor de beschreven ' feitelijke' desuetudodoctrine geldt) . De leer zou gelden voor wei in de wet verankerde, maar niet uitgewerk Ie
rechtsbeginselen. Beginselen moeten immers worden geoperationaliseerd ofwel door verschillende
wettelijke regels ofwel door rechtspraak, voordat men er iets mee kan. Hij neemt als voorbeeld het
beginsel van art. 161 BW (oud) dat uitdrukte dat de vrouw gehoorzaamheid aan de man
verschuldigd is: ' het is dode letter. De rechierlijke uitspraken, waarin her van rechtsbeginsel tot
'
rechtsregel moest worden, zijn niet aan te wijzen; zij bestaan nier. Scholten suggereert hiermee
'
krachteloosheid van het beginsel, alsof het is vervallen' vanwege de afwezigheid van concre[isering,
nier zozeer vanwege onbruik of contraire rechtsopvattingen. Het komt evenwel op hetzelfde neer,
want de vraag is waarom de rechterlijke uitspraken achterwege zijn gebleven. Her antwoord daarop
ligt vanzelfsprekend in de gewijzigde maatschappelijke opvattingen, zoals Scholten trouwens zelf ook
min of meer erkent: ' I De rechterl is daarbij gebonden aan het oordeel der betrokkenen; bij een
beginsel van zo wijde strekking als dat van de gehoorzaamheid der gehuwde vrouw, aan wat men he[
rechtsbewustzijn van een bepaalde tijd in een bepaald volk kan noemen', t. a. p
.

I

28

129
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A Common Law for the Age of Statutes, a. w., p. 109, 157 e. v., 166.
HR 19 februari 1999, NJ 1999, 428 m. nt. ARB.
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is

begrijpelijk, want op dit soort

zaken behoort de desuetudo- doctrine in elk geval niet te zien. Desuetudo
betekent slechts dat hetgeen zich, op grond van een (oude) formele
erkenning door de wetgever, voordoet als huidig recht, niet als enige bron
van geldend recht kan worden aanvaard, indien het de steun van de

hedendaagse maatschappelijke opvattingen en daardoor legitimatie ontbeert.
Het is volgens de desuetudo- doctrine heel goed mogelijk, dat de hedendaagse
opvattingen roor het huidige tijdvak voorrang dienen te krijgen op een
wettelijke bepaling, die weinig of geen steun meer heeft. Maar voor feiten uit
een periode waarin de opvattingen de bepaling nog weI ondersteunden, is de
bepaling volkomen gelegitimeerd en dient deze dienovereenkomstig te worden
toegepast. Doel van de doctrine is om het recht gelijke tred te laten houden
met de maatschappelijke ontwikkelingen en juist niet om de opvattingen van
vandaag aan een eerder tijdsbestek op te dringen.
( 2) In de tweede plaats kan men de desuetudo- doctrine enger opvatten,
slechts in de zin dat de betekenis van wettelijke regels afhankelijk is van
130
en daarom aannemen
bijvoorbeeld nieuwe maatschappelijke opvattingen
dat de oorspronkelijke betekenis van wettelijke regels, ingeval deze

ongebruikelijk is geworden, door gewijzigde inzichten opzij gezet kan worden.
Kortom: 'de wet mag voor altijd zijn bedoeld, [ haar] zin is niet voor altijd
,131

gefixeerd.
Zoals de Hoge Raad in een oude strafzaak stelde, is het ' zeer
zeker' mogelijk dat
wet voorkomend woord of begrip in den loop der tijden van
beteekenis en feitelijken inhoud verandert, zoodat... feiten onder het
artikel vallen, die er vroeger niet onder vielen, met het gevolg dat de
rechter eene uitspraak kan geven, die met de in de maatschappij leuende
overtuiging betreffende het strafwaardige van bepaalde feiten ten volle
rekening houdt. 132 ( Mijn cursivering. )

een in de

In feite zegt deze opvatting niet meer dan: ( 1) dat de wettelijke regel niet
'
meer in de oorspronkelijk bedoelde betekenis wordt gebruikt' ( toegepast) en
1" HR 1 mei 1998, NJ 1999, 563 m. nt. HJS (Maatschap voor Fysiotherapie/ Diepeveen)
(wetsinterpretatie a. h. v. hedendaagse rechtsopvattingen) , 10 december 1976, NJ 1977, 587
m. nt. EAAL ( Stauffenberg/ Nienhagen) (art. 1:81 BW te lezen in her licht van de heersende
maatschappelijke opvattingen), 17 november 1970, NJ 1971, 373 ('eerbaarheid' van art. 240 Sr op
Ie vatten naar de bij een belangrijke meerderheid van het Nederlandse volk levende opvattingen)
Zie ook HR 18 januari 1980, NJ 1980, 463 m. nt. WHH.
131
Koopmans, Recht en tijd, a. w., p. 410. Zie ook Fuller, Anatomy of the Law, a. w., p. 94
(' an important part of the statute in question is not made by the legislator, but grows and develops as
an implication of complex practices and attitudes which may themselves be in a state of development
and change').

"z HR 21 juni 1943, NJ 1943, 559.
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( 2) dat die oorspronkelijke betekenis geen steun
hedendaagse opvattingen en (3) dat een andere,
'
gebruikt' ( toegepast) en ook onderschreven wordt.
letter', maar leidt een nieuw leven.
Deze desuetudo- opvatting is z6 beperkt en z6 mild,

vindt in de nieuwe
nieuwe betekenis wel
De wet is geen ' dode

dat zij gewoonlijk niet

aangeduid. In deze variant kan desuetudo op
133
rekenen
, is zij allang Nederlands recht en wordt zij
algemene aanvaarding

eens als desuetudo wordt

toegepast telkens wanneer wetshistorische interpretatie en argumenten die de
oorspronkelijke bedoeling van de wetgever benadrukken het afteggen tegen
andere interpretatiemethoden en argumenten ( in het bijzonder de zogenaamde
134
evolutionaire, anticiperende en sociologische interpretatiemethoden) .
Een bezwaar dat men tegen deze enge opvatting van desuetudo zou kunnen
hebben, is dat het onderscheid tussen deze en de vorige desuetudo- opvatting
in wezen a distinction without a di#erence is. De wetgever kan zonder
verwringing van de realiteit niet langer de bron van de door de tijd heen
ontwikkelde betekenis of strekking van de wet worden genoemd;
wetsinterpretatie is rechtersrecht. Materieel gezien, dient het hier te gaan om
de maatschappelijke opvattingen, zoals deze zich hebben ontwikkeld. Maar

Al is zij in strijd met de declaratoire theorie, die eveneens heersende leer lijkt te zijn
Zie voor een relativering van de kracht van de wetshistorische interpretatie HR 7 maart 1980,
NJ 1980, 353 m. nt. GJS ( Stierkalf) , 28 februari 1992, NJ 1992, 687 m. nt. MS (Changoe/ Staat),
alsmede Koopmans, Recht en tijd, a. w., p. 411 ('na verloop van tijd vallen we niet meer op die
methode terug. De wil van de we[gever is misschien wei niet veranderd, maar de context waarin de
wet moe[ functioneren is dat weI'), Schoordijk, Boekbespreking, a. w., p. 382 ('Wetten dienen
naar eigentijdse redelijkheid uitgelegd te worden'), J. B. M. Vranken, Enkele opmerkingen over de
invioed en betekenis van de factor tijd in het privaatrecht, RMTh 1986, p. 435 ( loopt de wet achter
bij hetgeen in de maatschappij als recht wordt ervaren, dan kan het een belangrijke taak voor de
rechier zijn om door middel van interpretatie en aanvulling de wet op de hoogte van de tijd te
brengen) en Bruinsma, Cassatierechtspraak in civiele zaken, a. w., p. 34, Hartkamp citerend ( de
belangrijkste functie van cassatierechtspraak in her privaatrecht is het bij de tijd houden van het recht
door het opvangen van de gevolgen van verouderde weigeving) . Vgl. J M. van Dunn6, Cultural
values and legal reasoning in property cases, in: De dialektiek van rechtsvinding en rechtsvorming,
Opstellen over rechtsvinding en privaatrecht, Deel lc, Rechtsvinding, Arnhem 1988, p. 93
(' reasonable according to the ordinary usages of mankind living in society') . E. M. Meijers,
Eigendomsoverdracht tot zekerheid, preadvies Broederschap der Notarissen in Nederland,
Amsterdam 1936, nr. 37 was overwegend afwijzend (' hier wil ik slechts tegen her systeem
pro[esteren, dat aanneemt, dat dwingende weisvoorschriften, die men uit de tijd acht, wai ontdoken
mogen worden, maar wetsvoorschriften, die men heden nog redelijk acht, niet') . Calabresi, A
Common Law forthe Age of Statutes, a. w., p. 31-43, 172-181, verzet zich tegen deze oplossing
via de interpretatie, omdat nogal verwrongen incerpreta ties dreigen en obsolete bepalingen zo
duidelijk kunnen ziin, dat interpretatie gewoon nier mogelijk is. Dan zou de rech[er de verouderde
bepaling ofwel moeten blijven [oepassen ofwel toch openlijk rerzijde schuiven. ' What does one gain
by insisting on the fiction that one is "interpreting"1 ' , p. 43. Zie ook Pontier, Rechtsvinding, a. w. ,
p. 38, die zich afvraag of nog van een interpretatiemethode in eigenlijke zin kan worden gesproken.
133
134
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formeel ontleent de nieuwe betekenis haar status als recht aan de uitspraak
van de rechter. 135
( 3) De clerde variant, de middenpositie, is degene die ikzelf op het oog
heb. Het verschil met de vorige desuetudo- opvatting is gering; het gaat er
slechts om te erkennen dat het recht een dubbele grondslag heeft, dus dat de
volmaakte rechtsnorm uit twee componenten bestaat. Dan is er enerzijds geen
sprake van dat een wettelijke bepaling wegens veroudering door de rechter
'
'
vernietigd' of geschrapt' zou moeten worden; en anderzijds behoeft het
spelletje van de ' wetsinterpretatie' niet meer te worden gespeeld. Evenmin
bestaat het risico dat rechtspraak en literatuur als beperkende voorwaarde
gaan aanleggen dat wetsinterpretatie aan de hand van de hedendaagse
opvattingen alleen mogelijk is, waar de wet erkend multi- interpretabel is. Dat
zou een onterechte belemmering voor het bij de tijd houden van de wet
vormen. Of de wet verschillende betekenissen toelaat (' moeilijke gevallen')
of niet (' eenvoudige gevallen'),is immers een misleidend onderscheid. 136 De
eenvoud van een geval zal het gevolg zijn van de omstandigheid dat men over
de betekenis niet twist en is niet zozeer het gevolg van de omstandigheid dat
twist niet mogelijk is. Het is een misvatting te denken dat men het eens is
over de betekenis van een wetsbepaling, omdat deze zo duidelijk is; deze is zo
duidelijk, omdat men het eens is over wat deze hoort te betekenen. De eerste
betwisting, de aanvang van de discussie, moet niet bij voorbaat de kop in
worden gedrukt.
De dubbele grondslag van het recht hanterend, kan men er openlijk voor
uitkomen dat de hedendaagse, materiele rechtsnorm voorrang heeft op de
formele erkenning door de wetgever van weleer.

Dat wij, ondanks de omzichtigheid waarmee onze rechter te werk gaat, in
zijn uitspraken een enkele maal recht tegen de wet aantreffen, is
onvermijdelijk. Wijziging in de maatschappelijke verhoudingen of opvattingen, waarmede de wetgever geen gelijke tred houdt, kan hiertoe nopen
. . Wanneer komt onze rechter tot deze houding7 Niet, dan nadat de
rechtsovertuiging in brede kring is doorgedrongen, dat de wettelijke
.

regeling zo gebrekkig is,

zo zeer ten achter is geraakt bij de in de
137
samenleving gegroeide opvattingen en eisen, dat zij wijziging behoeft.

De democratische rechtsvinding is als een pleidooi voor desuetudo te
'
lezen. Met deze nieuwe' rechtsidee is de angel uit de oude discussie over de
135

HR

13

maart

1987,

NJ

1988,

190 m. nt.

EAAL inz.

handlichting is bijv.

geen wets-

'

interpretatie meer te noemen: de Hoge Raad geeft aan de huidige maa[schappelijke opvattingen'
voorrang boven de rekst van art. 1:235 lid 2 BW.
'16
Zie Hoofdstuk V, §5(b) .
17
pitlo- Gerver, Het systeem van her Nederlands privaairecht, a. w., p. 40- 41.
1
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gewoonte, die in strijd komt met de dwingende wet ( contra legem) oftewel de
prioriteit van de ene dan wel de andere rechtsbron. Principieel behoeft geen
beantwoording of de wet het primaat heeft, zoals de meesten zullen
aanvaarden, of toch, in het uitzonderlijke geval, de gewoonte. 138 Die
discussie kijkt naar het verkeerde element. Niet de formele afl<omst van de
regel ( de wetgever versus bijvoorbeeld de plaatselijk of bedrijfsmatig bepaalde
groep van mensen) bepaalt zijn voorrang, maar de inhoudelijke legitimiteit.

Met de desuetudo- doctrine is dan ook absoluut niet gezegd, dat
bijvoorbeeld het Burgerlijk Wetboek nu reeds vogelvrij verklaard is. Gezien
het recente karakter van onze burgerlijke wetgeving, maken immers noch het
gewoonterecht, noch de maatschappelijke opvattingen in het algemeen
voorlopig veel kans. Het BW is in grote lijnen zelf een goede weerslag van de
maatschappelijke opvattingen van deze tijd. 139
Onduidelijk is of ook de derde variant van desuetudo over de gehele140linie
in het Nederlands recht is aanvaard. In het personen- en familierecht en
op bepaalde onderdelen van het vermogensrecht is deze gematigde desuetudodoctrine in elk geval weI probleemloos aanvaard. Te wijzen is in het bijzonder
op de regel dat een bij wet verboden rechtshandeling t6ch geldig kan zijn,
ingeval de wetsbepaling haar strekking tot aantasting van de rechtshandeling
heeft verloren. In het Catoochi- arrest'41 betrof het een loterij op Aruba, die
bij wet was verboden. Mevrouw Gomez wint in deze loterij A. fl. 82.000, =.
Tot betaling hiertoe aangesproken, weigert Ruiz zulks met het argument dat
deze overeenkomst ' uit spel en weddenschap' nietig zou zijn ( een geoorloofde
oorzaak ontbeert), aangezien de wet de loterij verbiedt. Ondanks dit verbod

wordt Mevrouw Gomez in alle instanties in het gelijk gesteld. De Hoge Raad
overweegt:
'

Hofs oordeel komt erop neer dat in het licht van de door het hof
geconstateerde maatschappelijke ontwikkelingen op Aruba-die ertoe
hebben geleid dat het ( bedrij fsmatig) aanleggen van een loterij als de
onderhavige in brede lagen van de Arubaanse samenleving niet meer als
138

s

HR 3 maart 1972, NJ 1972, 339 m. nt. HB (Marings boerderij)

.

Kennelijk instemmend

Stolker, De politieke rol van de rechter in het burgerlijk recht, a. w., p. 62. Zie ook
Veegens/ Korthals Altes/Groen, Cassatie in civiele zaken, Zwolle 1989, nr. 83, Pitio-Gerver, Het
systeem van het Nederlands privaatrecht, a. w., p. 20 (ook de gewoonte kan een wet buiten
werking stellen, al bepaak art. 5 Wet AB het tegendeel)
119
Eender: Bauw, Buiten- contractuele aansprakelijkheid voor bodemveron[reiniging, a. w., p
156. Vgl. HR 14 februari 1992, NJ 1992, 623 m. nt. WMK ( Hinck/ Van der Werff & Visser)

t. a. v. art. 309 e. v. K (oud). Vgl. Calabresi, A (:ommon Law for the Age of Statutes, a. w., p.
132 m. b. t. recente wetgeving in het algemeen.
140 HR 13 maart 1987, NJ 1988, 190 m. nt. EAAL, 10 december 1976, NJ 1977, 587 m. nt.
EAAL (Stauffenberg/ Nienhagen). Zie voorts Hof Den Bosch 23 mei 1990, NJ 1991, 179.
141
HR 7 september 1990, NJ 1991, 266 m. nt. CJHB.
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maatschappelijk onwenselijk, illegaal of strafwaardig wordt ervaren en dan
ook door de overheid wordt gedoogd-niet kan worden gezegd dat het
enkele feit dat deze loterij... bij de wet is verboden, ook thans leidt tot
nietigheid van de overeenkomst tot verkoop van nummers in zulk een
loterij. Dit oordeel geeft niet blijkt van een onjuiste rechtsopvatting ( rov.

3.3).
Koopmans142 had geconcludeerd dat het hier niet gaat om de vraag of de
dwingendrechtelijke wetsbepalingen ter zijde kan stellen. ( Niet aan
de orde is met andere woorden de problematiek van de gewoonte contra legem
of de desuetudo- doctrine in ruime zin. 143)
gewoonte

Het gaat erom of bij het al dan niet afleiden van nietigheidssancties uit
wettelijke verboden die door zedelijke motieven zijn ingegeven, rekening
mag worden gehouden met de evolutie van de morele opvattingen in de
samenleving. Het is die vraag die ik met het hof bevestigend zou willen
beantwoorden.

144

Dit is de democratische rechtsvindingsleer in volle glorie. Geconfronteerd
grondslag van het recht en met de keuze tussen de formeel

met de dubbele

door de wetgever erkende verbodsregel enerzijds en de anderzijds op grond
van de gewijzigde opvattingen in materiele zin heersende regel, kiezen A- G,
Hof en Hoge Raad allen voor de laatste.
In dit verbancl zij ook gewezen op het Club 13- arrest145, betreffende de
verkoop van een bordeel. Gezien het ( toen nog) geldende bordeelverbod van
art. 250bis Sr, komt de overeenkomst qua doel en motief in strijd met de
wet, zodat de overeenkomst een strekking heeft die in strijd met de goede
zeden is. De Hoge Raad overweegt evenwel dat in het licht van de
maatschappelijke ontwikkelingen niet kan worden gezegd dat art. 250bis Sr
ook in 1990 nog tot nietigheid van overeenkomsten als de onderhavige
leidt. 146

142

Concl. bij het arrest, onder 12.
Zie ook Brunner in zijn noot onder het arrest, sub 2: niet aannemelijk is dat de Hoge Raad
bedoek Ie zeggen dat het we tielijk verbod door gewijzigd maarschappelijk inzicht fei[elijk is
143

afgeschaft.
144

Koopmans in zijn conclusie t. a. p.

145

HR 2 februari 1990, NJ 1991, 265 m. nt. CJHB.
146

Zie ook reeds HR 21 juni 1943, NJ 1943, 559.
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Aldus lijkt thans moeiteloos aanvaard dat een wettelijk verbod in de loop
der tijd anders door de maatschappij kan worden beoordeeld en de handelwijze
147
die de wet verbiedt niettemin gedoogd of geaccepteerd moet worden.

147
Zie ook Asser- Hartkamp II, Algemene leer der overeenkomsten, Deventer 1997, nr. 25 la,
Rechtshandeling en Overeenkomst (Van Dam) , nr. 153, Vermogensrecht (Van Kooten), Art. 40,

aant. 6.8.
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Hoofdstuk VII: Democratische rechtsvinding als alternatief voor
de declaratoire en de constitutieve theorie
1. Inleiding

Alvorens de democratische rechtsvinding tot leidraad voor het probleem der
temporele werking van rechtspraak te nemen, hecht ik er waarde aan om ( 1)
de democratische rechtsvindingsleer nader te onderbouwen en ( 2) een poging
te wagen het Nederlandse recht voor eens en voor altijd van de declaratoire
en de constitutieve theorie te bevrijden. Daartoe analyseer ik een aantal
thema' s uit de rechtstheorie, die van zodanig belang zijn dat elke op
praktische juistheid aanspraak makende rechtsvindingsleer er een overtuigende verklaring alsmede een rechtvaardiging voor moet kunnen geven.
Allereerst dient zich hiertoe de als fundamenteel beschouwde rechterlijke
gebondenheid aan het recht aan ( § 2) . Vervolgens richt ik mij op de aan het
overgangsrecht complementaire anticipatie door de rechter op nieuwe
wetgeving ( § 3) en op de precedentwerking van rechterlijke uitspraken ( § 4) .
2. De gebondenheid aan het recht

(a) Inleiding

De rechter is bij zijn rechtspraak aan het recht gebonden. De gebondenheid
aan het recht is een herformulering van de Rule of law- gedachte, die de
overheid in al haar gedaanten aan het recht bindt, dus ook de rechter. De
gebondenheid vloeit volgens Vrankent voort uit het feit dat de Nederlandse
rechter functioneert in de context van een democratische rechtsstaat, hetgeen
impliceert dat de rechter gebonden is aan de grenzen van de rechtsstaat en
daarmee aan de grenzen van het recht. Het vloeit ook voort uit de Grondwet
die in art. 118 lid 2 de cassatiegrond van schending van het recht vermeldt
( zie ook art. 99 lid 1 RO) ; en omdat de oudste functie van cassatie de
bevordering van de rechtseenheid is, is de gehele rechterlijke macht gebonden
aan het recht. 2
Voorts is uit artt. 5, 10- 13 Wet Algemene bepalingen af te leiden, dat
bedoeld is te verordenen dat de rechter aan het geldende recht gebonden is. 3
'

Asser- Vranken, Algemeen deel, Zwolle 1995, nr. 74. Zie ook J. A. Pontier, Rechtsvinding,
Nijmegen 1998, p. 14- 15.
2
Asser- Vranken, a. w., nr. 81. Hieromtrent uirgebreider Hoofdstuk XI, § 2 (a) .
I. h. b. art. 11 Wet AB ('De regter moet volgens de wet regt spreken') kan als zodanig worden
gelezen, zeker wanneer men, tegen de achtergrond van het feit dat het legisme tegenwoordig niet
'
meer heersend is, bedenkt dat 'wet' in deze artikelen te lezen is als recht' in het algemeen.
1

Algemeen deel van het rechterlijk overgangsrec/it

De Wet AB is echter een onvoldoende grondslag voor de gebondenheid aan
het recht. Deze heeft slechts de status van een gewone wet, die opzijgezet kan
worden door nieuwe wetgeving waaruit de kennelijke bedoeling van de
wet:gever blijkt dat de rechter bijdrage tot de rechtsontwikkeling: daarvoor is
nu eenmaal nodig dat de rechter niet telkens hetzelfde ongeschreven recht
hanteert, want dan zou er geen ontwikkeling, maar stilstand zijn. Bepalingen
als art. 101a RO, waarin expliciet over rechtsontwikkeling door de rechter
wordt gesproken, alsmede alle bepalingen die hiervan impliciet uitgaan door te
verwijzen naar door de rechter in te vullen vage normen, alsmede alle
passages in de Parlementaire Geschiedenis waarin de verdere rechtsontwikkeling aan de rechter wordt overgelaten, kunnen worden gezien als
evenzovele derogaties door de wetgever aan de gebondenheid aan het recht
van de Wet AB. Als deze de enige grondslag voor des rechters gebondenheid
was, zou daarvan dus maar weinig overblijven.
Thans het probleem. De gedachte dat de rechter aan het bestaande recht
is geen verrassende stelling. 4 Maar de gebondenheid is wel
buitengewoon moeilijk te combineren met de bestaande theorieen. De
gebondenheid aan het recht is een uitvloeisel van het idealisme. 5 Volgens zijn
tegenpool, het realisme6 is zij een wassen neus, want het recht is zo vervuld
van tegenstrijdige regels, beginselen, gezichtspunten en omvattender theoriegebonden is,

en dat de rechter telkens aan tegenstrijdig recht gebonden zou moeten zijn. Er
zit daarom volgens het realisme altijd een subjectief element in het
rechtsoordeel van de rechter7 en als men keuzevrijheid heeft, is men
logischerwils niet aan de ene of de andere optie gebonden. Hoe deze spanning
op te lossen is een lastige vraag die om beantwoording vraagt.
Met de declaratoire en de constitutieve theorieen heeft de gebondenheid
aan het recht geen gemakkelijke

4

Zie bijv.

A. R.

Bloembergen,

verhouding. Op de gebondenheid aan het

Iets over object en methode van wetenschap en rechtspraak in

Kamstra e. a., Nederlandse rechtswetenschap, Tussen distantie en
berrokkenheid: paradisma's in de twintigsre eeuw, Zwolle 1988, p. 75- 76, C. E. Smith, Feit en
rechtsnorm, Een methodologisch onderzoek naar de berekenis van de feiten voor de rechtsvinding en
legitimatie van het rechtsoordeel, diss. RUL, Maastricht 1998, p. 136 en 195, I. Giesen, Het kort
geding en de regels van bewijslastverdeling, NJB 1998, p. 1632- 1633 ('het geding moet naar de
toepasselijke normen beoordeeld worden'), C. J. M. Schuyt, De veranderende plaats van de Hoge

het privaatrecht,

in:

Raad in de samenleving, in: 1. van Soest ( red. ) , De Hoge Raad der Nederlanden 1838- 1988, Een
portret, Zwolle 1988, p. 301 ('In principe word[ recht gesproken krachtens regels van bestaand
recht'), alsmede in meer theoretische zin K. Roosevelt, A Little Theory is a Dangerous Thing: the
Myth of Adjudicative Retroactivity, 31 Conn. L. Rev. 1075 ( 1999), p. 1082, 1111, 1118-1119 en
Habermas, Between facts and norms, Contributions [o a Discourse Theory of Law and
J.
Democracy, Cambridge 1997, p 172, 186. Zie expliciet art. 20 lid 3 Gw (Duitsland).
'
Hoofdstuk II, § 3(b) .
6
I. h. b. de CLS- beweging, maar het is ook de implicatie van de hermeneutiek van Vranken, al
lijkt hij dat zelf niet [e onderkennen.
Asser- Vranken, a. w., nr. 114.
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recht volgens de constitutieve theorie ( en het verband met het realisme)
worclt hierna in § 2 (c) ingegaan. Thans richten wij ons op de declaratoire
theorieen ( in verband met het idealisme) .
(b) De gebondenheid aan het recht en de declaratoire theorie

(i) Toepassing van het bestaande versus vorming van iets nieuws (I)

Art. 13 Wet AB inzake het verbod van rechtsweigering ' onder voorwendsel
'
van het stilzwijgen... der wet' zou in een modernere' formulering eigenlijk
'
moeten spreken van stilzwijgen des rechts'. Het verwoordt dan hetgeen hier
steeds werd aangeduid als de autonomie van het recht. Dat het stilzwijgen der
wet dikwills geen voorwendsel is, dddrvan is iedereen tegenwoordig wel
overtuigd. Weinigen zullen nog geloven in de Montesquieuer achtergrond van
de Wet AB, dat alle recht in de wet te vinden zou zijn. Maar dat ook in het
recht in het algemeen geen antwoord te vinclen zou zijn, is voor menigeen
kennelijk nog moeilijk te aanvaarden. Niet zelden blijft men uitgaan van de
autonomie van het recht, zoals bijvoorbeeld belangrijke theoretici als Dworkin
en Fikentscher cloen en zoals nog betrekkelijk recentelijk werd verdedigd door
Smits en Rozemond. 8
Declaratoire theoretici menen niet alleen dat de rechter altijd gebonden is
aan het bestaande recht-het ius quod est of pre-existing law-maar dat hij dat
ook praktisch gezien kan zijn, omdat er altijd recht is. 9 De rechter doet niets
anders dan het bestaande recht toepassen. Volgens het geloof van de
declaratist in deze preaistentie-these gaat het recht altijd aan zijn toepassing
'
vooraf. Het gaat altijd alleen om toepassingsjurisdictie'. 10
Declaratisten zijn daarom mensen die er nog steeds moeite mee hebben
om het fenomeen rechtsvorming een plaats te geven. Rechtsvorming betekent
immers in hun visie de toepassing van niet-bestaand recht: eerst door de
toepassing wordt het recht en dat is niet toegestaan. Maar omdat zij feitelijk
toch niet onder het feitelijk waarneembare fenomeen rechtvorming uit
kunnen, praten zij zichzelf vast:

8

Zie hoofdsti,k III, § 3 (b) .

Du. Kennedy, A Critique of Adjudication (fm de acle), Cambridge/ Londen 1997, p. 18
(' the naive rule- of- law theory, according to which judges apply bu[ do not make law')
10
E. M. H. Hirsch Ballin, Onafhankelijke rechtsvorming, Staatsrechtelijke aantekeningen over
de plaats en functie van de Hoge Raad in de Nederlandse rechtsorde, in: Van Soest ( red. ), De Hoge
Raad der Nederlanden. a. w., p. 230- 231, die toepassings- en belangenjurisdictie ( vgl. eenvoudige
9

en moeilijke gevallen) onderscheidi. Zijn beroep op Dworkin i. k. v. de belangenjurisdictie is m. i.
'
niet terecht. De essentie van Dworkin' s projec[ is immers dat belangenjurisdictie' uiteindelijk toch

weer toepassingsjurisdictie is.
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Het moge zo zijn dat rechtspraak, ook van de hoogste rechter, niet meer
dan toepassing van geschreven en ongeschreven regels in concreto, van
die toepassing kan wel een recht vormende werking uitgaan. 11
is

Dit citaat poogt te verenigen wat onverenigbaar is, want als het alleen
mogelijk is iets bestaands toe te passen, is toepassen dus niet vormen. 11 Degene
die serieus meent weg te kunnen komen met de bewering dat rechtspraak altijd
'
niet meer is dan toepassing van geschreven en ongeschreven regels' heeft
slechts de declaratoire theorie tot Zijn beschikking. Maar met die theorie is
weer niet te verklaren hoe rechters dan toch recht vormen.
Ik ga thans uitgebreider in op de opvattingen van Dworkin en Fikentscher
die desalniettemin de declaratoire theorie blijven aanhangen.
(ii) De temgwerkende kracht in dienst van de declaratoire theorie en van de
gebondenheid aan het recht

op Dworkin' s rechtsleer ingegaan. Een aantal daar
gemaakte opmerkingen zij hier herhaald. Door rechtsbeginselen als onderdeel
van het positieve recht te zien breidt Dworkin het positieve recht zodanig uit
dat de rechter altijd wel in staat zal zijn te beweren dat, zelfs in het moeilijkste
13
geval, de norm die hij toepast er eigenlijk altijd al was.
Rechtspraak kan dan
14
gezegd worden slechts declaratoir te zijn.
Volgens Dworkin zou de rechter
zelfs in de moeilijkste gevallen geen nieuwe subjectieve rechten creeren noch
geeft het recht discretionaire bevoegdheid aan de rechter om dat te doen.
Zelfs in die gevallen is er ' one right answer' en zijn ' s rechters handen

In Hoofdstuk III

gebonden.

"

is reeds

15

L. van Dijk, De Belastingkamer, in: J. van Soest ( red. ), De Hoge Raad der Nederlanden,

a. w., p. 111.

J. M. Barendrecht, Recht als model van rechtvaardigheid, diss. KUB, Deventer 1992, p. 199
( binding aan het geldend recht verdraagt zich slecht met de dynamiek van het recht) .
13
R. Cross en J. W. Harris, Precedent in English Law, Oxford 1991, p. 217.
14
En derhalve gelegitimeerd, zo denkt men. Vgl. A. F. M. Brenninkmeijer, Tussen kadi en
juridisch- mathematicus, NJB 1997, p. 936 (ofschoon het niet in de regel past, is een
rechtvaardigheidsoordeel gelegitimeerd vanwege de toepassing van algemene beginselen op dat ene
geval) . De veronderstelling dat het ongeschreven recht, zolang zijn bestaan aan het oordeel van de
rechter voorafgaat, meteen ook voldoende kenbaar was en dat het daarom niet onmogelijk is het na
te leven, is in Hoofdstuk III, § 8 en Hoofdstuk IV, § 4 bekritiseerd. 'Het was er al' berekent niet
dat het ook kenbaar was. Juist doordat beginselen een relatieve zwaarte hebben en dienen te worden
afgewogen, is hun concrete betekenis intrinsiek afhankelijk van ex post- bepaling, waardoor hun
implicaties vooraf op zijn zachts gezegd onduidelijk en betwistbaar kunnen zijn.
15
Door correcte afweging van rechtsbeginselen zou steeds dat ene, juiste antwoord te vinden zijn
en deze afweging kan gemaakt worden zonder terug te vallen op beleidsoverwegingen (' policy') die de
exclusieve bevoegdheid zijn van de wetgever en waarin de rechter niet mag treden, R. Dworkin,
Taking Rights seriously, Londen 1994 (orig. 1977), p. 110-115, 294.
12
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Dworkin' s declaratoire theorie hangt samen met zijn geloof dat het recht
geacht kan worden autonoom te zijn en in het bijzonder onafhankelijk van de
morele en politiek- economische voorkeuren van de rechter, die het recht
onvoorspelbaar zouden maken. De autonomie van het recht betekent dat er
altijd voldoende recht is om een probleem op te lossen, dat altijd een juridisch
antwoord gevonden kan worden. Dat de rechter enkel aan het Techt gebonden
is, is dus te danken aan de autonomie van het recht. Het geloof in de
autonomie van het recht maakt het mogelijk te geloven dat het rechterlijk
16
Kortom: de gedachtegang is enerzijds, zoals
oordeel enkel declaratoir is.
besproken in Hoofdstuk II,
dat de terugwerkende kracht volgt uit de
anderzijds
dat de declaratoire theorie wordt
en
theorieli
declaratoire
de
rechter gebonden is aan het recht en
aangehangen vanuit de opvatting dat
het bestaande recht dient toe te passen zonder hieraan zijn eigen ( morele,
politieke, sociaal- economische) voorkeuren toe te voegen.
Als gezegd, is deze redenering niet verenigbaar met progressie in het
recht. Als de declaratist enerzijds aan de ontwikkeling van nieuw recht en
anderzijds aan de autonomie van het recht en de gebondenheid aan het recht
wil blijven vasthouden, dan kan dat maar op 66n manier, namelijk door de
terugwerkende kracht niet als conclusie uit de redenering te doen volgen,
maar als a priori aan de redenering ten grondslag te leggen. De redenering
wordt dan, dat door de terugwerkende kracht alles wat de rechter doet,18
( achteraf) gezegd kan worden toepassing te zijn van reeds bestaand recht.
De terugwerkende kracht wordt dan met andere woorden ingeschakeld om de
afbrokkelende idee van de autonomie van het recht op te lappen, oftewel: de
gaten in het recht worden met terugwerkende kracht opgevuld. Ik ben bang
dat dit de ware achtergrond van de terugwerkende kracht is: de terugwerkende
kracht is een middel om het geloof in de strikte gebondenheid van de rechter
19
aan het recht in stand te houden.
Deze gedachtegang is evenwel nogal problematisch. In essentie komt het
erop neer dat de rechter als volgt redeneert:

Zie bijv. S. Meier en R. Zimmermann, Judicial Development of the Law, Error Iuris, and the
law of Unjustified Enrichment-A view from Germany, 115 L. Q. R. 556 ( 1999) , p. 558 ( de
'
declaratoire theorie proceeds from the assumption of the completeness of the law: there is a right
16

answer for every legal problem') .

Hoofdstuk II, §3(b) . Zie voor Dworkin's ontkenning dat van terugwerkende kracht sprake is
de voorkeur verdient diens constructie onverrninderd als
'
terugwerkende kracht' te blijven aanduiden, Hoofdstuk III, § 8 (a) ( vi).
18
En dus niet van uit buiten- juridische factoren gecreeerd nieuw recht.
19
De terugwerkende kracht heeft wat dat betreft dezelfde lapmiddel. functie als de redelijkheid en
billijkheid, zie M. W. Hesselink, De redelijkheid en billijkheid in het Europees privaatrecht, diss.
u

en de opvatting dat het niettemin

RUU, Deventer 1999, p. 411. 412.
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( 1) ik dien recht te spreken volgens het recht, met andere woorden ik
dien het bestaande recht toe te passen;
( 2) ik kan probleemloos de door mij ( op basis van mijn persoonlijke
voorkeuren) voorgestane nieuwe regel van ongeschreven recht ( inclusief
een nieuwe interpretatie van de wet) toepassen, mits deze reeds deel
uitmaakt van het recht;
( 3) de nieuwe ongeschreven rechtsregel ( of nieuwe wetsinterpretatie)
maakt reeds deel uit van het recht, want ik spreek de regel ( of
interpretatie) bij deze uit en rechterlijke uitspraken hebben terugwerkende
kracht;
( 4) ik pas derhalve het bestaande recht toe.
Deze redenering is een drogreden. Overweging ( 3) spant het paard achter
20
de wagen.
De terugwerkende kracht houdt nu de declaratoire theorie in
stand, in plaats van de declaratoire theorie de terugwerkende kracht, zoals de
'

oorspronkelijke redenering was. Als wij ons vervolgens afvragen waarom is
rechtspraak terugwerkendl' en het antwoord is dat van de declaratoire
21
theorie, wordt het in combinatie met overweging (3) circulair.
Deze redenering die in de heuristische fase niet loopt, heeft ook als
legitimatie geen waarde. Waar het recht incompleet is en derhalve de
autonomie van het recht en de declaratoire theorie niet vol te houden zijn,
kan de terugwerkencle kracht niet te hulp worden geroepen om het zaakje
rond te breien. Bovendien is duidelijk dat het subjectieve oordeel op basis van
het persoonlijke waardenpatroon van de rechter ( overweging ( 2) ) geruisloos
'
zijn weg naar het geldend recht vindt en aangezien overweging ( 2) slechts'
deel uitmaakt van de heuristiek en niet in de legitimatie van het rechterlijk
oordeel zal verschijnen, zullen er weinig hanen naar kraaien. 22
Een spoor van deze omgekeerde redenering is te vinden bij Cusell et al.23,
die ervan uitgaan dat de gelding ( niet slechts de toepassing) van ongeschreven
recht afhankelijk is van de werking die de rechter aan zijn uitspraak geeft.
Hiermee wordt in wezen gesteld dat een regel niet nieuw is-hij gold reedsomdat deze terugwerkende kracht heeft in plaats van de traditionele redenering
van de declaratoire theorie dat de regel terugwerkende kracht heeft, omdat
deze niet nieuw is. De traditionele declaratoire theorie leidt het overgangsrecht uit de vermeende stand van het materiele recht af; de omgekeerde

20

De rechter reist als her ware eerst terug in de tijd en vervolgens weer 'back to [he future'.
21 Omdat elk nieuw rechterlijk oordeel slechts een uitleg is van het reeds bestaande recht, werk[
het oordee! terug; omdat het rechterlijk oordeel terugwerkt, is ook mijn nieuwe oordeel slechts een
uitleg van reeds bestaand recht.
22
Zie omtrent het onderscheid van heuristiek en legitimatie Hoofdstuk V, § 2.
11 H. C. Cusell e. a., Sociale- zekerheidsrecht en overgangsrecht, Deventer 1995, p. 123 e. v.
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redenering daarentegen leidt de stand van het materiele recht in het verleden
24
af uit het overgangsrecht.
Cui) Fikentscher's Fallnormen en het onderscheid tussen objectief en positief recht

De ook te onzent veel gelezen Duitse geleerde Fikentscher heeft eveneens een
poging geclaan de spanning tussen de gebonclenheid aan het recht en
rechterlijke rechtsvorming op te heffen. Een tweede hier te bespreken constructie is daarom diens beroemde Fallnormtheorie.
De kern van de Fallnorm- theorie is uiteraard de Fallnorm. Daaronder
verstaat Fikentscher de op het specifieke feitencomplex toegespitste rechts'
regel, de norm die dat feitencomplex toekomt', die daarbij past. 25 Zij is dus
'
'
vergelijkbaar met de concrete rechtsnorm', de ratio decidendi' of ' the
principle of the case' van de heersende rechtsvindingsleren hier te lande en in
26
Daarmee lijkt Fikentscher zich dus onder de realisten te scharen.
Engeland.
is dan ook dat Fikentscher' s leer ertoe moet leiden, zoals in
verwachten
Te
betoogd27, dat het ongeschreven recht altijd ex post facto
is
Hoofdstuk IV
gegeven wordt; dat de Fallnorm altijd terugwerkende kracht heeft; dat in
rechtspraak steeds een element van rechtschepping zit; dat rechtspraak niet
alleen toepassing is van het bestaande recht waaraan de rechter altijd
gebonden is; dat rechterlijke rechtsvorming niet gelegitimeerd is door de
redenering dat rechters slechts het bestaande recht zouden toepassen, een
'
zu
redenering die ertoe zou leiden dat Fortschritt prasumptiv for Unrecht

halten' is.

28

Fikentscher ontkent dit evenwel. Volgens hem is de rechter altijcl gebonden
aan het recht en is rechtspraak altijd enkel toepassing van het bestaande

recht.

Die Fallnormtheorie . . . behauptet, daB es im Recht immer eine Norm gibt,
die geeignet ist, auf gleichliegende Falle Anwendung zu finden. 29 ( Mijn
cursivering. )

Gemakkelijk is te zien dat Fikentscher' s distantiering van het realisme ook
weer is gebaseerd op een these van eeuwige preexistentie. Ondanks die
Andere voorbeelden zijn de redeneringen van Kottenhagen en van Shahabuddeen, die hierna
worden besproken in §§ ( c) resp. ( d).
2, W. Fikentscher, Methoden des Rechts in vergleichender Darstellung, Dogmatischer Teil, Bd.
24

IV, Tubingen 1977, p. 204
26
27
2H

29

Hoofdstuk IV, §§ 4- 6.
Hoofdstuk IV, § 6.
Fikentscher, Methoden
Fikentscher, Methoden

des Rechts in vergleichender Darstellung IV, a. w., p. 224.
des Rechts in vergleichender Darstellung IV, a. w. , p. 210.
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preexistentie, meent Fikentscher met het fenomeen rechtsvo ming door de
rechter geen probleem te hebben. De rechter zou wel degelijk veranderingen
in het recht teweeg kunnen brengen. Om het declaratoire en het constitutieve karakter van rechtspraak te rijmen moet volgens Fikentscher namelijk
een onderscheid worden gemaakt tussen positief recht en objectief recht.

Wetgeving, rechtspraak, gewoonterecht en rechtsbeginselen vormen het
recht, maar niet het objectieve recht. Het objectieve recht
30
daarentegen bestaat uitsluitend uit Fallnormen.
Op grond van dit
onderscheid kan Fikentscher het constitutieve karakter van rechtspraak
erkennen, maar tegelijkertijd weer niet helemaal. Ofschoon hij op vele
plaatsen spreekt van de binding aan precedenten, rechtsvorming door de
rechter (' Rechtsfortbildung' en ' Rechtsneubildung') en rechtspraak als
'
Rechtsquelle' 31, stelt hij expliciet dat daarmee slechts bedoeld is te zeggen
dat rechtspraak kenbron (' Best tigungshilfe') is. Weliswaar staat de Fallnonntheorie toe dat rechters positief recht scheppen ( positiefrechtelijk is rechtspraak
rechtsbron), maar zij erkennen daarbij slechts reeds bestaand objectief recht. 32
In die zin is rechtspraak dus constitutief en declaratoir tegelijk.
positieve

Zum Richtersrecht ziihlt... auch die Rechtsneubildung, die sich auf
positive Rechtsquellen nicht stutzen kann. Soweit richterlich Recht neu
gebildet wird,... wird das positive Recht mit dem objektiven in
33
Obereinstimmung gebracht.
Dus: zelfs wanneer er in het positieve recht helemaal niets te vinden is,
hoeft de rechter niet zelf iets te verzinnen, maar kan hij als het ware kijken in
de Grote Archiefkast die elke rechter kennelijk in zijn studeerkamer heeft
staan en daarin zitten alle antwoorden.
Das objektive Recht als die Summe aller Fallnormen ist insofern eine
ideale GraBe. Denn es umschlieBt auch diejenigen Fallnormen, die bisher
zur Lasung von Ffallen noch nicht ben6tigt wurden. Auch was kunftig zur
Lasung eines Falles als Fallnorm eingesetzt werden muB, was also bis dahin
zum rechtsfreien Raum gehart hat, gehort zum objektiven Recht. 34

Men kan zich afvragen welk doel Fikentscher's toevoeging van objectief
recht aan hetgeen normaliter onder het positieve, het geldende, recht wordt
Fikentscher, Methoden des Rechts in verglekhender Darstellung IV, a. w., p. 216, 218: Die
Summe aller Fallnormen ist das (objektive) Recht.
,1

12

11
34
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Zie i. h. b., Methoden des Rechts in vergleichender Darstellung IV, a. w., p. 221- 223.
Fikentscher, Methoden des Rechts in vergleichender Darstellung IV, a. w., p. 223.
Fikentscher, Methoden des Rechts in verglekhender Darstellung IV, a w., p. 223- 224.
Fiken[scher, Methoden des Rechts in vergleichender Darstellung IV, a. w. , p. 218.
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verstaan, in vredesnaam heeft. Waarom niet gewoon zeggen dat de Fallnorm
hooguit bedacht wordt in het licht van de heersende rechtsovertuigingen in
een maatschappij die voortdurend aan verandering onderhevig is2 Waarom
moet de Fallnorm zonodig al eeuwenlang hebben bestaanl Het enige doel van
deze constructie van preexistentie en alomtegenwoordigheid, de enige functie
die dit verondersteld ( zeg maar gerust gefingeerd) onderdeel van het recht lijkt
te hebben, is dat deze de jurist in staat stelt te beweren dat de rechter altijd
aan het recht gebonden is; dat zelfs in gevallen waar het geldend recht geen
oplossing biedt, de rechter slechts aan rechtstoepassing doet-toepassing, niet
van het geldende ( positieve) recht, maar niettemin van het bestaande ( objecvan
tieve) recht. Zo groot is de behoefte van de jurist aan de ontkenning
rechterlijke creativiteit, aan bevestiging van gebondenheid aan het bestaande, dat hij zich een hemel voorstelt waarin alle juridische antwoorden
de
alreeds rondzweven, klaar om ontdekt te worden wanneer zij voor
zijn.
nodig
geval
beslechting van een nieuw
Is het nog nodig dit bedenksel35 uitgebreid te bekritiseren of is zo evident
fictief dat het zichzelf reeds veroordeeltl Laat ik er in elk geval dit van

de geest van de jurist gefantaseerde rechtsorde niet
voldoende kan zijn om er de uitzonderingsloze gebondenheid aan het recht in
te funderen. De beslechting van juridische geschillen met behulp van

zeggen, dat de in

'
dergelijke, voorheen nog niet ontdekte' Fallnormen is voor justiciabelen
geheim recht, ongeoperationaliseerd, ex post facto abacadabra, dat wil zeggen
niet meer dan een judicocentrisch juristenspeeltje.
Fikentscher's Fallnorm- theorie lijkt sterk op de truc van Dworkin36, die,
door rechtsbeginselen als onderdeel van het recht te zien, kan stellen dat zelfs
in moeilijke gevallen rechters het recht slechts wijzigen in hun vorm ( van
Fikentscher
rechtsbeginsel naar nieuwe regel), maar niet naar hun inhoud.
bereikt een vergelijkbaar resultaat: ook in moeilijke gevallen wijzigen ( schephet objectieve recht. Het
pen) rechters slechts het positieve recht, maar niet
meer
te wekken dat Fikentscher van mening is dat
behoeft nu geen verbazing

p.
Vgl. F. Bydlinski, Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff, Wenen/New York 1991,
'
als model van rechtRecht
Kunstfigur'),
Barendrecht,
uberspitzte
theoretische
519 ( een
vaardigheid, a. w., p. 205 (een'truc').
35

16

Zie Hoofdstuk

III. §§8(a)(iv)-(v).
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de zopas ontdekte Fallnorm met terugwerkende kracht 37 moet

worden toe-

38

gepast.

Het problematische van Fikentscher' s theorie is dat hiermee aan de ratio
van de gebondenheid en van het bezwaar tegen de terugwerkende kracht
(impossibilium nulla obligatio est, kenbaarheid) wederom geheel wordt voorbijgegaan. De constructie is judicocentrisch en doet weinig voor de justiciabele,
die toch ook graag tevoren had willen weten hoe het recht luidt.
Bovendien biedt de theorie nog minder dan de leer van Dworkin. De
rechtsbeginselen die Dworkin inroept, zijn weliswaar ongeoperationaliseerd en
krijgen eerst ex post bepaaldheid, maar er is ten minste nog van te zeggen dat zij
daadwerkelijk bestaan. Fikentscher' s Fallnonnen daarentegen zijn volkomen
imaginair. Zij zijn als de concrete rechtsnormen die ontstaan in confrontatie
met de feiten van het geval, maar dan zonder dat zij ooit met de feiten van
het geval geconfronteerd zijn. Zij ' bestaan' immers reeds voordien in het
'
objectieve recht dat umschlieBt auch diejenigen Fallnormen, die bisher zur

Losung von Ftillen noch nicht benotigt wurden. '
Hier te lande heeft Fikentscher' s theorie onder meer navolging gevonden
39
bij Kottenhagen.
Kottenhagen' s formulering illustreert mijns inziens nog
beter waarom de Fallnonn- theorie geen stand kan houden, omdat de theorie
van twee walletjes probeert te eten. Kottenhagen stelt:

Indien men in latere

jaren...

dit natuurlijk niet dat

een andere opvatting verdedigt, betekent
de eerdere opvatting-in het licht van het toen

7

Anders dan Dworkin, is Fikentscher, Methoden des Rechts in vergleichender Darstellung IV,
a. w., p. 349 wei bereid toe [e geven dat het dan inderdaad echt om terugwerkende kracht gaat.
Overigens maakt Fikentscher, in navolging van de Duitse constitutionele rechtspraak (zie hierna,
Hoofdstuk IX, §6(b), Hoofdstuk X. § 7 (c) (ii) ), een uitzondering voor de temporele werking van
de inconstitutioneelverklaring van wetgeving ( t. a p ) Daarvoor is in zijn theorie geen enkele
verklaring te vinden.
'M
T. a. p. Evenzo R. J. P. Kottenhagen, Recente ontwikkelingen in het Engelse precedentensysteem, NJB 1981, p. 285, die Fikentscher's Falinorrn- theorie overneemt: i. g. v. uitsluiting van
tenigwerkende kracht past de rechter 'met de normen van objectief recht toe waaraan hij wei
gel:,onden is'. (Toepassing geven aan her rechis:ekerheidsbeginsel is blijkbaar volgens Kottenhagen
geen toepassing van geldend recht) .
19
R. 1. P. Ko[renhagen, Van precedent tot precedent. Over de plaa[s en functie van het
rechtersrecht in een gecodificeerd rechtsstelsel, diss. EUR, Arnhem 1986, J. M. Smits, Her

vertrouwensbeginsel en de contractuele gebondenheid, diss. RUL, Arnhem 1995, p. 48.80 heeft
zich zowel door Dworkin als door Fikentscher laten inspireren. Smits bereikt een vergelijkbare
pre8xistentie- these door Dworkin' s rechtsbeginselen en Fikentscher' s Fallnormen te vervangen door
de leerstukken van het burgerlijk recht: in moeilijke gevallen kan elk nieuw rechterlijk oordeel
gelegitimeerd

worden in

de

reeds

bestaande

leerstukken. Zie voor een kritiek op deze

rechtsvindingsleer 0. A. Haazen en J. D. R. Gorter, Het vertrouwensbeginsel en de contractuele
gebondenheid ( resensie) , 59 Tydskrif vir die Hedendaagse Romeins- Hollandse Reg ( 1996) , p. 719.
726.
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Hoofdstuk VII
geldende

recht-ok onjuist is. Immers, recht

verandering onderhevig.

is

altijd in beweging en aan

40

Dat betekent de Fallnorm- theorie echter noodzakelijkerwijs wfl. Op basis
handelen partijen;
van het destijds geldende, ' niet onjuiste', positieve recht
rechter
staan, zegt Kottenhagen' s
wanneer zij een decennium later voor de
Fallnorm- rechter dat hij het objectieve recht toepast en niet het destijds
het objectieve recht en
geldende, positieve recht, dat daarmee als strijdig met
derhalve als onjuist wordt gezien.
Kottenhagen probeert verder te verklaren waarom de rechter enkel het
bestaande recht toepast ( de gebondenheid aan het recht) :
[ H] et objectieve recht bestaat steeds. Indien dit niet het geval zou zijn,
zou immers de vraag rijzen hoe het tot voor kort nog niet bestaande, het
bestaande-dat wil zeggen de concrete oplossing gebaseerd op gevonden
rechtsnormen-tegemoet zou kunnen gaan als het niet sinds altijd bestaan
41
heeft.

Dit is

een

herformulering van de in

de vorige paragraaf beschreven

redenering:

( 1) ik dien het bestaande recht toe te passen;
tot voor kort
( 2) ik kan probleemloos mijn nieuwe rechtsopvatting, die
allang
bestond;
nog niet bestond, toepassen, mits deze
(3) mijn nieuwe rechtsopvatting heeft sinds altijd bestaan, want zij
maakt deel uit van het objectieve recht dat steeds bestaat;
Ergo : ( 4) ik pas het bestaande recht toe.
Stap ( 2) is onzin, stap ( 3) is metafrsisch en het geheel immuniseert,
want het kan elke, meest onrechtvaardige rechtsopvatting tot recht verhef-

fen. Het voert niet alleen met terugwerkende kracht een niet- kenbare norm
objectieve
in, maar verklaart bovendien doodleuk dat deze behoort tot het
wordt
als
gebruikt.
stopverf
recht, een soort natuurrecht, dat

40

Recente ontwikkelingen in het Engelse precedentensysteem, a. w., p. 292.

R. J. P. Kottenhagen, Oosterse filosofie, dialectiek en recht, in: P. G. J. van den Berg en
Lelystad 1997, p. 98.
W. T. M. Uilhoom, ' . . . maar dit geheel terzijde', Van Dunne- bundel,

41
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(c) De gebondenheid aan het recht en de constitutieve theorie

(i) De tautologie van Vranken
Rest dan de constitutieve theorie om te kunnen verklaren ( 1) dat de normen
van destijds afwijken van die van thans, ( 2) waarom de rechter bij machte is
een nieuwe regel van ongeschreven recht te crearen en toe te passen en ( 3)
dat de rechter niettemin aan het recht gebonden is1 Ook het antwoord op
deze vraag moet ontkennend zijn.

Volgens Vranken is het vanzelfsprekend dat de rechter gebonden is aan
het recht; de stelling dat de rechterlijke macht rechtspreekt volgens het recht
42
zou zelfs tautologisch zijn.
Dit lijkt mij niet juist, want de stelling zegt niet

per se twee keer hetzelfde.

De frase ' volgens het recht' laat geen twijfel open. Zij betekent hetgeen
Vranken ter aangehaalde plaatse betoogt: de rechter is gebonden aan het
bestaande recht dat hij dient toe te passen. Het is niet meer en niet minder
dan een uiting van de idee van het recht volgens de idealisten. 43
Maar aan de andere kant van de vergelijking staat niet per se hetzelfde.
'
De rechter spreekt recht' kan op twee manieren worden opgevat: dat het
uitgesprokene recht is, omdat de rechter het uitspreekt ( de constitutieve
theorie) of dat de rechter het uitspreekt, omdat het recht is ( de declaratoire
theorie) . Dit is met andere woorden dezelfde dubbelzinnigheid als besloten
,44
ligt in de stelling ' dat wat de rechter zegt, is recht
of zoals Nieuwenhuis het
uitdrukt ' het recht wordt sprekend ingevoerd'. Men kan het opvatten als
uitdrukkende het declaratoire karakter van rechtspraak: rechters moeten zich
over het bestaande recht uitspreken. Maken zij daarbij geen vergissing, dan is
hetgeen zij uitspreken dus het recht. Die stelling duidt rechtspraak aan als
kenbron van het recht.
Meestal wordt met de stelling echter het tegenovergestelde bedoeld. ' Law
is what the judges say it is' is een these die de constitutieve theorie uitdrukt. 45
Wanneer bijvoorbeeld Smits stelt

42

43

Asser-

Vranken, a. w., nr. 74.

Waar ik Vranken overigens niet toe reken, zie Hoofdstuk IV, §§ 1.2, 4- 5, 7. (Dat Vranken in
zijn Algemeen Deel nogal eclectisch is, kan ik ook niet helpen) .
44
Bedoeld is *marci: voorzover her een antwoord op een rechtsvraag
is en voorzover de rechter
geen vergissing maakt.
45
Een rechtsrealistisch these of een rechtspositivistische: zie Hoofdstuk IV, §1, alsmede P.
Wesley- Smith, Theories of adjudication and the status of stare decisis,
in: L. Goldstein (ed. )
Precedent in Law, Oxford 1987, p. 77 ('the positivist notion that law is what the judges say it is') .
Wat Nieuwenhuis bedoelt met zijn formulering is niet direct duidelijk. 'Ingevoerd' duidt op
constitutief, maar blijkbaar bedoelt Nieuwenhuis uiteindelijk te kiezen voor de declaratoire theorie.
Zie J. H. Nieuwenhuis, Een discursieve grootheid, NJB 1995, p. 1391.
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De rechter heeft een zo grote vrijheid dat hij in essentie bepaalt wat
rechtens is
46
dan doelt hij daarmee kennelijk eveneens op het constitutieve karakter.
Deze stelling wijst de rechtspraak aan als rechtsbron. Nemen wij deze

interpretatie van ' de rechter spreekt recht' aan, dan heeft de tautologie

plaatsgemaakt voor een contradictie.
(ii) Toepassing van het bestaande veTsus vorming van iets nieuws (2)
E puT si

muove...(Galileo)

Bezien wij thans de opvatting van het Algemeen Deel. Volgens Vranken
dient de rechter recht te spreken volgens het recht en is er slechts weinig
steun voor de enkeling, zoals Barendrecht, die de binding aan het recht wil
47
Vranken erkent eveneens het constitutieve karakter van
loslaten.
rechtspraak-stelt zelfs dat niemand zulks tegenwoordig nog serieus betwist48-en leidt uit het constitutieve karakter zelfs een zekere
'
precedentbinding a#'; een zekere' precedentbinding, maar geen strikte,
50
Hierin zit een spanning, want wie het constitutieve
absolute binding.
van
karakter
rechtspraak erkent, erkent dat de rechter in voorkomende
gevallen door zijn rechtspraak recht geschapen heeft. Wie dan niettemin,
zoals Vranken, de rechter bevoegd acht zijn rechtspraak te wijzigen-en dat
51
doet in Nederland uiteindelijk iedereen -moet toegeven dat de rechter bij
afwijking van eerdere rechtspraak ( omgaan dus) rechtspreekt in strijd met een
tot op dat moment tot het recht behorende rechtsnorm, die hij links laat liggen en

vervangt door een nieuwe. De eenvoudige conclusie is dat de opvatting die de
binding aan het recht loslaat echt niet die van een enkeling is: zij is ook die van
Vranken zelf en van al diegenen die het constitutieve karakter van rechtspraak
erkennen, doch gen strikte pecedentbinding accepteren.
Mijns inziens zit Vranken gevangen in het spanningsveld van hetgeen hij
juist acht, de constitutieve theorie, en het systeem van het Nederlandse recht
46

Een Europees privaatrecht als gemengd stelsel, NJB 1998, p. 61 e. v.
Asser- Vranken, a. w., nr. 81. Zie ook nr. 156.
48 Asser- Vranken, a. w. , nr. 184.
49
Asser- Vranken, a. w. , nrs 189 en 185 (' Met het voorafgaande is de precedentwerking van
rechispraak wai mij betreft een feit, elders evenzeer als in Nederland. Enige andere redengeving dan die
ivelke geW: voor de rechtsvormende wak van de rechter is niet nodig: het een Ls de onvermi,dehjke consequentie
van het anc!er') ( mijn curs. ) . Met andere woorden: uit de constitutieve theorie volgt de binding aan
de rechter heeft immers recht geschapen en aan dat recht is de rechter dan gebonden.
recedenten,
Asser- Vranken, a. w. , nr. 189, onder aanhaling van Lokin: ' Zo min als de rechter als een
47

galeislaaf aan het schip van de wet is gebonden zo min is hij dat aan zijn eigen rechtspraak'.
5I

Zie nader § 4 hierna. i h b. § 4 (d)
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dat de gebondenheid van de rechter aan het recht impliceert. Hij is echter
niet geneigd deze spanning aan de openbaarheid prijs te geven, doet in plaats
daarvan Barendrecht af als ware deze een excentriekeling.

Maar dit kan niet verhullen dat de spanning blijft. Als hierboven in § ( a)
aangegeven, leidt Vranken de gebondenheid aan het recht van de gehele
'
rechterlijke macht af uit de cassatiegrond schending van het recht'. Mijns
inziens is juist dat hierin de gebondenheid van de Hoge Raad52 en van lagere
rechters53 wordt uitgedrukt. Maar als ' s Hogen Raads rechtspraak vernieuwend en constitutie f is, komt men met de cassatiegrond ' schending van
het recht' in de knoop. De erkenning van het constitutieve karakter, ' door
niemand tegenwoordig nog serieus betwist', komt in strijd met de
gebondenheid aan het recht, slechts door ' een enkeling' losgelaten, want
welk Techt heeft de lagere rechter nou werkelijk geschonden, indien de Hoge
Raad eerst daarna dit recht constitueertl 54 Als de Hoge Raad omging, was de
appdlrechter toch tot op dat moment aan het later te verwerpen precedent
55

gebonden2

(iii) De terugwerkende kracht in dienst van de constitutieve theorie en van de
gebondenheid aan het recht

Alleen de constructie van de terugwerkende kracht van ' s Hogen Raads
vernieuwende arresten zou dit kunnen rondbreien. Maar, nog claargelaten dat
Vranken als tegenstander van de terugwerkende kracht deze uitweg niet
vergund is56, het blijft een fictie zodat betwistbaar is of de lagere rechter wel
6cht gezegd kan worden het recht van v66r ' s Hogen Raads uitspraak
daadwerkelijk reeds te hebben geschonden. 57 Bovendien is dit weer hetzelfde
circulariteitsprobleem als eerder besproken: de terugwerkende kracht volgt dan
niet uit de gebondenheid aan het recht, maar de gebondenheid aan het recht
uit de terugwerkende kracht; het ongebonden nieuwe rechtsoordeel wordt
geconstrueerd als een gebondenheid aan het recht, die staande wordt
gehouden door het nieuw toegepaste recht reeds tevoren bestaand te achten.
Op die gebondenheid bestaat echter in zoverre een ui[zondering dat de Hoge Raad bij gebreke
strekkende cassatiemiddelen niet verplicht is wegens schending van het recht te casseren.
Volgens de heersende leer is de Hoge Raad immers niet gehouden ambishalve te casseren.
53
Ofschoon deze scrikt genomen nie[ hieruit kan worden afgeleid voor vonnissen waartegen geen
aan daar[oe

cassatieberoep openstaa[.
54
Zie nader Hoofdsruk XI, § 2(a)
55
Die redenering wordt in de Common Law dan ook striki gevolgd, zie Miliangos v. George Frank
(Textiles) Ltd. ( 1976) A. C. 443 ( Engeland) en Rodrigue de Quijas v. Shearson 490 U. S. 477 ( 1989)
(VS). waarover §4(b).
56

De redenering zou namelijk het door Vranken voorgestane rechterlijk overgangsrecht onmogelijk
maken, telkens wanneer de Hoge Raad casseert wegens schending van het recht.
57
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Aldus is bijvoorbeeld de oplossing van Shahabuddeen ( Internationaal
GerechtshoO . Hij constateert dat volgens art. 38 eerste lid, aanhef Statuut
van het Internationale Gerechtshof het Hof verplicht is aan hem voorgelegde
geschillen te beslechten ' overeenkomstig het internationaal recht' (' in accordance with international law') . Shahabuddeen onderkent het principiele
probleem:

[I]f n o suitable rule exists, he makes one... Either the new rule is law
or it is not. If it is not, he has acted illegally, for he can only decide in
accordance with law.

58

rechtsschepping door de rechter te verenigen met de
gebondenheid aan het recht (' in accordance with international law') 1
Hoe

dan

this being so, the view enforces itself, notwithstanding some
appearance of circularity, that the new rule, on being adopted by him,
59
itself becomes part of the law.
If a decision creates a new rule of law, the new rule of law so created
forms part of ' international law' within the meaning of the opening words
of paragraph 1, under which it is the duty of the Court ' to decide in
accordance with international law'. 60

But,

Het is nogal stellig en zelfverzekerd opgeschreven. Maar de redenering
'
wekt natuurlijk niet slechts een appearance of circularity': het is een kanjer
van een cirkelredenering. Shahabuddeen vraagt ons met zoveel woorden een
ondeelbaar moment in te beelden, waarop het creeren en het gecreeerd zijn
samenvallen. Maar dat kan niet, het is logisch onmogelijk. Men moet zich
toch afvragen wat nou eerst komt: de creatie in de tegenwoordige tijd of de
gebondenheid aan het gecreeerde in de verleden tijd. Nu tijdreizen vooralsnog
alleen in science fiction mogelijk is, kan het heclen niet aan het verleden
voorafgaan. 'The past cannot be erased by a new judicial declaration: 61 Men
moet ervan uitgaan dat Shahabuddeen hier impliciet de terugwerkende kracht
als stopverf gebruikt, want al wat gecreeerd wordt, is (of was7) volgens hem
reeds recht. Shahabuddeen' oplossing past in het rijtje van minder

overtuigende rechterlijke redeneringen:

58
59

60

61

M. Shahabuddeen, Precedent in [he Worid Court, Cambridge 1996, p. 89.
Shahabuddeen, Precedent in the World Court, t. a. p.
Shahabuddeen, Precedent in the World Court, a. w., p. 80
Walker v. Walker, 277 S. E. 2d 45 (Ga. 1981), p. 46.
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( 1) ik moet het bestaande internationale recht toepassen ( ik moet
oordelen overeenkomstig het internationale recht) volgens art. 38
Statuut;
( 2) ik schud bij deze een nieuw verzinsel uit mijn mouw;
( 3) als ik iets nieuws verzin, ' the view enforces itself dat het nieuwe
verzinsel ' on being adopted by me' deel gaat uitmaken van het
internationale recht;
( 4) wat deel gaat uitmaken van het internationale recht, maakte reeds
deel uit van het internationale recht;
Ergo: ( 5) ik oordeel overeenkomstig het internationale recht en in
overeenstemming met art. 38 Statuut.

Dan kan men net zo goed zeggen: wij vertrouwen onze rechters zozeer,
dat het niet nodig is hen aan het recht gebonden te achten of: de betekenis
van art. 38 is dat het in gedrukte vorm zulk mooi behangpapier oplevert.
Ik concludeer dat Vranken niet alleen staat voor dit moeilijk oplosbare
dilemma tussen enerzijds het willen onderschrijven van de constitutieve
theorie en anderszijds het zich niet kunnen losmaken van de gebondenheid
aan het recht en het idealisme. Wie het constitutieve karakter van rechispraak
erkent, moet toegeven dat de rechter ook rechtspreekt aan de hand van (op bet
moment van de uitspraak) nog niet tot het recht behorende normen 62 en ingeval van
63
omgaan, in strijd met de tot het recht behorende normen.
De constitutieve
theorie met de ongeclausuleerde gebondenheid van de rechter aan het recht te
verenigen lijkt een onmogelijke opgave.

Vandaar Drion' s formulering 'Het beslissen aan de hand van-bestaande of m de rechtspraak
nietav te fonnuleren-regels is het meest karakteristieke van rechtsbeslissingen', H. Drion, Negen
stellingen over rechtsvorming door rechter en wergever, in: Geschriften van H. Drion, Deventer
1982, p. 377 ( mijn curs. ) . Zie ook Hirsch Ballin' s interessante analyse van de geleidelijke overgang
van ' toepassingsjurisdictie' naar 'belangenjurisdictie', Onafhankelijke rechtsvorming, a. w., p. 211
e. v. Deze laatste kan nier zonder meer gefundeerd worden in de gebondenheid van de rechter aan
het toe te passen recht (a. w., p. 219) . Het lijkt er dus op dat het door Hirsch Ballin beschreven
rechtsvindingstype, dat hij kennelijk onderschrijft, de gebondenheid aan het recht evenzeer
62

prijsgeeft.
63

Opgemerkt zij nog dat de gebondenheid aan het recht niet staande gehouden kan worden door
de regenwerping dat omgaan m de praktijk roch betrekkelijk uitzonderlijk is, zodat de rechter ' in het
algemeen' toch nog steeds gezegd kan worden gebonden te zijn. Het gaat erom dat als het erop
aankomt de Hoge Raad nie[ strik[ gebonden is aan zijn eigen rechtspraak, die volgens de constitutieve
theorie Techt is ( zeker tegen de achtergrond dat de Hoge Raad zelf bepaalt wannter het erop
aankomt). Het gaat erom dat de Hoge Raad zonder strikte precedentbinding vrij is; hoe vaak hij van
die vrijheid gebruik maakt, is een andere zaak. Als ik vrij ben om in het Vondelpark te wandeien,
maar dit slechis zelden doe, wil dit niet :eggen dat ik 'in het algemeen gebonden' ben daarui[ weg te
blijven.
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(d) De gebondenheid aan het recht volgens de democratische rechtsvindingsleer

Maar onmogelijk is het niet. De democratische rechtsvinding gaat uit van een
absolute gebondenheid van de rechter aan het recht. Zoals Ingelse, raadsheer in

het Hof Amsterdam, het uitclrukt:
gebonden aan het recht. . . . Het is een levend organisch
geheel, dat zich door wetgeving en rechterlijke uitspraken vormt en
ontwikkelt. . . . [T] emidden van 'd e in Nederland levende rechtsovertuigingen'... zoekt de rechter naar datgene wat in zijn-

Hij

is steeds

onafhankelijke-overtuiging recht is. 64
Wat Ingelse uitdrukt, is dat de rechter gerechtigd is zich door beide
grondslagen van het ongeschreven recht, de formele (wetgeving en rechterlijke uitspraken) en de materiele ( de in Nederland levende rechtsovertuigingen), te laten leiden. Vranken kan zich alleen uit het spanningsveld
van de gebondenheid aan het recht en de afwijzing van strikte precedentbinding losmaken door openlijk vOOT de democratische rechtsvinding uit te komen.
Hij doet dat niet. Hij bouwt zijn Algemeen Deel hoofdzakelijk op realisme
( hermeneutiek) en de constitutieve theorie, laat zich door Dworkin' s easy en
hard cases inspireren en voorts door Habermesiaanse en Alexiaanse discursiviteit. De democratische rechtsvinding hanteert hij niet als basis voor
rechterlijke rechtsvorming, het anticipatievraagstuk, precedentbinding en de
temporele werking van rechtspraak. Maar in de conclusie van het hoofdstuk
over rechtsvindingsmethodiek kan hij niet om democratische rechtsvinding
heen.

[ De

nieuwe,

in de rechtspraak erkende rechtsnormen

zijn]

voor de

beslissing in latere zaken waarin dezelfde problematiek speelt betrekkelijk
gemakkelijk te vinden, althans wanneer en zo lang de nieuwe koers op
algemene instemming kan rekenen. Deze voorwaarde is belangrijk. Ze toont

aan dat eenvoudige gevallen de rechter weliswaar geen aanleiding geven
tot vragen over de te hanteren norm, maar dat hij zich alleen maar op
deze manier kan opstellen omdat en zolang omtrent de grondslag van de
beslissing tussen de beroepsgenoten en in de maatschappij geen verschil
van inzicht bestaat. Anders gezegd: een wezenlijk element van de

gebondenheid van de rechte aan wet en Techt wordt gevormd door de

64

p. Ingelse, Integraal rechterschap, NJB 1998, p. 397.
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afstemming van zijn beslissing op de in het juridische forum en in de
maatschappil levende opvattingen. 65 ( Mijn cursivering. )
Deze passage is cruciaal, want ten langen leste komt de aap uit de mouw:
democratische rechtsvinding, en niet anders dan dat, bepaalt de ruimte van
de rechter. De democratische rechtsvinding lijkt de enige manier om
Vranken' s theoretisch eclecticisme onder 66n noemer te brengen. Een
aanhanger van de Democratische School, zo lijkt het, tegen wil en dank.
Hoe gaat de uitleg door de democratische rechtsvindingsleer van de
'
absolute gebondenheid aan het recht in zijn werk, Een wezenlijk element' ( te
weten het materiLle element) van de gebondenheid aan het recht wordt
gevormd door de maatschappelijke opvattingen. Het andere element is de
binding aan formeel erkende rechtsnormen. In geval van volmaakte rechtsnormen is deze dubbele grondslag niet problematisch. Maar in geval van
onvolmaakte rechtsnormen leidt zij tot een conflict tussen de materiele en de
formele rechtsnorm. Voor dit conflict client een oplossing te worden
gevonden.

Het lijkt niet gerechtvaardigd

een rangorde aan te nemen tussen het
materiele en het formele in die zin dat eenvoudigweg het ene criterium boven
het andere wordt geplaarst. Dan zou men weer terug zijn bij het
66
rechtspositivisme, dat het formele criterium boven het materiele stelt , of bij
de Historische School,
die aan het materiele voorrang op het formele
verleent. 67 De materiele en de formele rechtsnorm zijn immers op zich zelf
even onvolmaakt. Waar het om gaat, is dat de rechter de verplichtitg heeft
om naar vervolmaking te streven, dus naar de volmaakte rechtsnorm.
Weigert een rechter bijvoorbeeld af te wijken van een eerdere uitspraak
die geen steun vindt in de maatschappelijke opvattingen of zelfs sterk is
bekritiseerd, dan doet hij niets dan de onvolmaakte rechtsnorm continueren.
Hij gedraagt zich dan als een rechtspositivist die slechts oog heeft voor het
formele aspect. Door nogmaals hetzelfde formeel te erkennen voegt hij niets
toe aan de rechtsnorm die toch at onvoidoende steun heeft. Hij laat dan een
kans op vervolmaking liggen. Het argument dat hij nu eenmaal gebonden is
aan de eerdere erkenning, heeft dan niet meer waarde dan het argument dat
hij als democratisch rechter tenslotte 66k aan de maatschappelijke

opvattingen gebonden is.
Indien de rechter daarentegen de maatschappelijke opvattingen volgt,
scoort hij meteen op beide fronten. Hij erkent enerzijds formeel een tot op dat
69

Asser- Vranken, a. w. , nr. 104, zie ook nr. 238.

Zie voor de rechtspositivistische deiding van de formele stare decists- regel uit het constitutieve
karakter van rechtspraak hierna § 4 (g) . Zie ook Asser- Vranken, a. w., nr. 185.

66

67

68
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moment enkel door de maatschappelijke opvattingen ondersteunde rechtsnorm en anderzijds vervolmaakt hij een voorheen onvolmaakte ( want enkel
door de maatschappelijke opvattingen ondersteunde) norm.
Hiermee zijn de problemen niet meteen opgelost, want dikwijls is het
moeilijk, zo niet ondoenlijk, voor de rechter om zich rekenschap te geven
van de stand der maatschappelijke opvattingen. De beste rechtsnorm is dan
die, welke reeds erkend is. Dit kan bijvoorbeeld een eerdere rechterlijke
uitspraak zijn van zeg 5, 10 of 20 jaar geleden. Wanneer deze eerdere
erkenning tot op de dag van vandaag betrekkelijk weinig weerstand heeft
opgeroepen ( in de literatuur of anderszins in het maatschappelijk veld), dan
rijst op zijn minst het vermoeden dat de eerdere rechtsnorm op m66r steunt
dan alleen de blote erkenning door de rechter en dat deze grosso modo de
maatschappelijke opvattingen van destijds en vandaag reflecteert, althans
daarmee niet in flagrante strijd was of is. 69 Het blijft evenwel slechts een
vermoeden; een volmaakte rechtsnorm zal deze rechtsnorm niet zijn, juist
omdat de rechter niet in staat is de maatschappelijke opvattingen te
onderkennen. De rechtsnorm geniet dan ook slechts een vermoeden van

legitimiteit.
Heeft de rechter het er moeilijk mee de maatschappelijke opvattingen te
peilen, maar is een wettelijke regel voorhanden, dan is hij daaraan gebonden
en is hij gehouden deze toe te passen. Weliswaar is hij ook aan de
maatschappelijke opvattingen gebonden, maar aangezien hij deze niet kan
vaststellen, geldt een vermoeden dat de wettelijke regels de maatschappelijke
opvattingen reflecteren. Op dit punt zijn enige onderscheidingen van belang.
In de eerste plaats valt recente wetgeving vrijwel nooit onder de
onderhavige categorie van gevallen waarin de rechter het moeilijk heeft om
zich rekenschap te geven van de maatschappelijke opvattingen. Voor
wetgeving van recente datum geldt immers in alle redelijkheid een
buitengewoon sterk vermoeden dat deze de hedendaagse maatschappelijke
opvattingen re flecteert, zoals democratische wetgeving betaamt. 70 Als de
rechter in die omstandigheden zelf op zoek wil gaan naar maatschappelijke
opvattingen, dan kan dat natuurlijk71; hij kan zich vergewissen van de
gerapporteerde uitingen van het maatschappelijk debat in de publiciteitsmedia
en in parlementaire stukken. Maar de kans dat hij daarin andere heersende

Naarmate meer tijd verstreken is, wordt her vermoeden dat dit nog steeds zo is, zwakker;
maatschappelijke opvattingen hebben immers de neiging naar verloop van [ijd te veranderen.
70
G. Calabresi, A Common Law for the Age of Statutes, Cambridge/ Londen 1982,p. 132 ( 'A
recent statute deserves a presumption of majoritarian support') .
7I
Zie bijv. HR 24 ok[ober 1997, NJ 1999, 395 m. nt. JdB, waarin de Hoge Raad overweegt dat
de Wet Verevening Pensioenrech[en recht beoogt te doen aan de hedendaagse maatschappelijke
69

opvattingen
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opvattingen vindt dan de wetgever in de wet heeft neergelegd, is
buitengewoon klein: Nederland is immers een democratie.
Voor wettelijke regels van oudere datum geldt het vermoeden dat zij de
maatschappelijke opvattingen ten tijde van het wetgevingsproces reflecteren.
In een situatie waarin de rechter geen indicatie kan vinden dat er
tegenwoordig in brede kring anders over wordt gedacht, heeft hij alle reden
om dit vermoeden door te trekken naar de hedendaagse maatschappelijke
opvattingen. Zodoende heeft zijn uitspraak de in die omstandigheden
maximaal bereikbare democratische legitimiteit en kenbaarheid.
De situatie is geheel anders, ingeval wetgeving sterk verouderd is of het
aan wetgeving terzake ontbreekt en ook maatschappelijke opvattingen niet
bestaan of te moeilijk kenbaar zijn. Wij moeten dan onderscheiden tussen
twee situaties.

( 1) Is rechtspmak voorhanden, die weinig of geen weerstand heeft
opgeroepen, dan is de rechter aan dit onvolmaakte recht absoluut gebonden.
Weliswaar is hij ook gebonden aan de maatschappelijke opvattingen, maar
daar heeft hij in dit geval niets aan: ofwel zijn zij er niet ofwel kan aan het
uitblijven van kritiek een negatief bewijs van dienovereenkomstige

maatschappelijke opvattingen worden ontleend.
( 2) Is ook geen rechtspraak (of gewoonterecht) voorhanden, dan zal zijn
uitspraak, die per definitie een nieuwe norm introduceert, voorlopig hooguit
een onvolmaakte rechtsnorm zijn,
die bij gebreke aan ondersteunende
maatschappelijke opvattingen ( nog) niet als legitieme rechtsnorm kan gelden.
Omdat de rechter evenwel een verplichting heeft tot vervolmaking, is hij
gehouden om, zoals Van Gerven72 heeft betoogd, die norm als rechtsnorm te
erkennen, waarvan hij verwacht dat deze de meeste werfkracht heeft. Dat wil
zeggen dat deze onvolmaakte rechtsnorm ten minste de potentie heeft om
ondersteuning te vinden in de maatschappelijke opvattingen en zodoende
legitiem wordt. Het is zuivere rechterlijke regelgeving, evenwel in de
verwachting van democratische legitimatie achteraf.
Bestaan w61 maatschappelijke opvattingen en zijn deze bij benadering vast
te stellen, dan moet wederom tussen twee situaties worden onderscheiden.

11

W. van Gerven en J. C. M. Leijten, Theorie en prakrijk van de rechtsvinding,
Zwolle/ Antwerpen 1981, p. 22, W. van Gerven, Het beleid van de rechter, Antwerpen/ Zwolle
1973, p. 111, 119, 147. Zie ook Barendrecht, Recht als model van rechtvaardigheid, a. w., p. 224
(de rechier probeert zich voor te stellen of zijn oplossing door anderen in de maaischappij als
rechtvaardig zal worden aanvaard), H. C. F. Schoordijk, Oordelen en vooroordelen, rede Tilburg,
Deventer 1972, p. 10- 11, 19, 30 (de oplossing moet 'een ieder aanspreken, omdat zij zich met de
in de maatschappij levende oordelen zeer wel verstaat' en ' Een beslissing moet werfkracht hebben')
en J. lEsser, Vorverstandnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung, Frankfurt am Main 1972, p.
27- 28.
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( 1) Zijn geen eerder officieel erkende rechtsnormen ( wetgeving of
rechtspraak) direct voorhanden, dan kan de rechter niet anders dan zich
refereren aan de maatschappelijke opvattingen. 73 Dit is geen daad van Zuiver
rechterlijke regelgeving. Integendeel: de rechter past reeds geldend recht toe
waaraan hij absoluut gebonden is. In dit geval is de uitspraak in 66n klap een
volmaakte rechtsnorm: zij combineert immers het materiele element van de
maatschappelijke opvattingen (' het veranderende cultuurbeeld') en het
formele element van de officiele erkenning. De rechter hoeft dus niet terug te

vallen op zijn eigen subjectieve opvattingen noch op de vermaledijde
politieke, morele of sociaal- economische voorkeuren, maar refereert zich
eenvoudig

verschaft.

aan

de

bredere

consensus,

die

aan

alle

recht legitimiteit

74

In dergelijke gevallen, waarin de formele rechtsbronnen (wetgeving en
rechtspraak) falen en slechts de materiele rechtsbron een oplossing biedt,
heeft de rechter de kans om hetgeen zich voordoet als een onvolmaakte
rechtsnorm ( de norm die door de maatschappelijke opvattingen ondersteund
wordt) te vervolmaken. De kans op vervolmaking dient hij dan te grijpen,
aangezien hij uit een democratisch oogpunt een verplichting tot vervolmaking
heeft. Kiest hij daarentegen een daarvan afwijkende oplossing, dan overtreedt
hij niet alleen zijn gebondenheid aan het recht, maar bereikt hij ook niets
meer dan een onvolmaakte rechtsnorm.
( 2)
De laatste situatie ten slotte is die waarin zowel kenbare
maatschappelijke opvattingen beschikbaar zijn als eerdere officiele
erkenningen ( wetgeving of rechtspraak), die evenivel van de hedendaagse
maatschappeluke opvattingen afwilken. De officiele erkenningen zijn, als gezegd,
onvolmaakte rechtsnormen en hetzelfde geldt voor de maatschappelijke
opvattingen. De rechter is aan beide vormen van onvolmaakt recht
gebonden. Erkent hij echter opnieuw de reeds officieel erkende onvolmaakte
rechtsnorm, dan continueert hij slechts diens onvolmaaktheid;
zijn
hernieuwde erkenning daarvan voegt immers niets toe. Geeft hij echter
voorrang aan de hedendaagse maatschappelijke opvattingen,
door deze
"

Vgl. Regal v. African Superslate (Pty.) Ltd., 1963 (1) S. A. 102 (A) , waarin de
onrechtmatigheid wegens nalaten in strijd met de maatschappelijke onzorgvuldigheid werd erkend en
appelrechter Rumpff verwijst naar de maatstaf van ' die opvattings wat heers in ' n bysondere
gemeenskap op 'n bepaalde tyd', p. 121- 122.
74
Het rechterlijk oordeel is niet subjectief, maar vormt de weerstag van ' inter- subjectief to[ stand
gekomen rechtsnormen. Men spreekt hier ook wei van objectiviteit, maar daarmee is in essentie
'inter- subjectiviteit' bedoeld. Zie o. m. J. F. Glastra van Loon, Objectiviteit, in: Speculum
Langemeijer, Zwolle 1973, p. 126 e. v., 0. Fiss, Objectivity and Interpretation, 34 Stan. L. Rev.
379 ( 1982) , P. F. A. Bierbooms, Hoe politiek is de bodemsaneringsjurisprudentie van de Hoge
Raadi, in: Van den Berg/ Uilhoorn, Van Dunn6- bundel, a. w., p. 19 ('objectieve criteria als de
maatschappelijke opvattingen') . Zie ook Habermas, Between Facts and Norms, a. w., p. 15-16,
35.
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officieel te erkennen, dan geeft hij met succes uiting aan zijn verplichting tot
vervolmaking: hij combineert dan immers het materiele en het formele
element. Ook deze kans op vervolmaking van de onvolmaakte rechtsnorm
dient hij te grijpen.
De situatie dat de rechter op tegenstrijdige rechtsnormen kan komen te
stuiten ( een ouder precedent en een nieuwe maatschappelijke opvatting) is
natuurlijk niet ideaal. Maar deze situatie is, zo volg ik het realisme, niet
alleen normaal, maar ook onvermijdelijk. Hiermee spreek ik slechts uit wat
thans ook reeds het geval is. Elke casus zou kunnen worden benaderd vanuit
een regel of een tegenregel ( uitzondering), een beginsel of een tegenbeginsel,
het ene of het andere waardenpatroon, de ene of de andere ' best theory of

law', waarbij geen dezer kwalificaties ooit dwingend, logisch of onvermijdelijk
is. Er moet een maatstaf voor keuze zijn, welke functie niet door de
'
waarheid' of iets fundamenteels wordt vervuld, maar door de notie van
rechtvaardigheid die de meeste steun heeft.
(e) Maatschappelijke

opvattingen en interpretatie

Nog een laatste opmerking over de gebondenheid aan het recht volgens de
democratische rechtsvinding. Tot zover is steeds gedaan alsof wettelijke en
jurispruclentiele regels, wanneer deze voorhanden zijn, eenvoudigweg en op
duidelijke wijze rechtsnormen bieden. In werkelijkheid kan van deze
eenvoudige tegenstelling van formele en materiele rechtsnorm echter niet
zonder meer worden uitgegaan. Wet en jurisprudentie moeten immers
geynterpreteerd worden. Gebruikelijk is daarom om het conflict tussen de
formele en de materiele rechtsnorm op te vatten als een interpretatievraag.
Alsdan wordt democratische rechtsvinding gewoonlijk niet ervaren als het
0Pzij zetten van de formele, officieel erkende rechtsnorm door de materiele.
Integendeel: het wordt ervaren als wetsgetrouwheid of precedentbinding, als
voorrang geven aan de formele rechtsnorm, die evenwel geinterpreteerd moet

worden aan de hand van de hedendaagse maatschappelijke opvattingen. Zo
bijvoorbeeld Meijers75:

Het aanvaarden van de ruime opvatting der natuurlijke verbintenis door
den Hoogen Raad is tenslotte niets dan een nieuw sprekend bewijs, dat
ook ons hoogst rechtscollege in een twijfelachtige vraag van wetsuitlegging
15
E M. Meijers, Natuurlijke en onvolkomen verbintenissen, WPNR 2964 ( 1926), p. 542.
Soms duidt men deze interpretatiemerhode aan als sociologische' of [eleologische interpretatie ( zie
bijv. Asser- Scholten, Algemeen deel, Zwolle 1974, p. 116- 120) of men noemi het wetsin[erpretatie a. h. v. ropische rechtsvinding, Van Gerven/ Leijten, Theorie en praktijk van de
'

rechtsvinding, a. w., p. 95 e. v.
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zich leiden laat door datgene, wat hij het meest wenschelijk en het meest
in overeenstemming met de tegenwoordige rechtsopvattingen acht.
Zoals aangegeven in het vorige hoofdstuk76, is er wat mij betreft weinig
bezwaar tegen als men het zo wil zien; het komt vrijwel op hetzelfde neer. 77

3. Het leerstuk der anticipatie

(a) Inleiding

Het anticipatieleerstuk is hoofdzakelijk van Nederlandse aard. Het is dus
waarschijnlijk dat er iets uit af te leiden valt over het karakter van rechtspraak
in Nederland. De vraag over hoe ver de rechter mag gaan met anticipatie is
een rechtstheoretische vraag die onze problematiek in het hart raakt. Het
fenomeen anticipatie geeft aanleiding tot een aantal fundamentele vragen,
zoals de volgende:
de rechter anticipeert,

-als

past hij dan het geldende, huidige recht of het
nog niet geldende, toekomstige recht toe,
-indien het huidige recht, wat is er dan ' anticipatie' aan
-indien het komende recht, hoe verhoudt zich dat tot de Rule of law, de
gebondenheid van de rechter aan het huidige recht.i
-wat is anticipatie anders dan een toepassing van wettelijke regels v66r
inwerkingtreding en doorgaans ook v66r publicatie ( althans van de definitieve
wettekst) 2 en
-als de publicatie- eis een eis is van rechtsstatelijkheid, hoe kan het dan dat
de Hoge Raad v66r officiele bekendmaking de toekomstige wet, nog niet
78
definitieve wetteksten en zelfs wetsvoorstellen heeft toegepasti
In het
navolgende wordt een poging gedaan bovengenoemde vragen van een
antwoord te voorzien ( §§ ( f) - ( i)) .
76

Hoofdstuk VI, § 9.
Wei dient men bij de kwalificatie als interpretatievraag te blijven inzien dat de interpretatie aan
de hand van de maatschappelijke opvattingen primair is en men slechts toekomt aan andere
interpreratiemethoden, zoals de wetshistorische en de grammaticale interpretatie, wanneer gegronde
reden bestaat aan te nemen dat de wettelijke regel de hedendaagse maatschappelijke opvattingen
neerlegt. Zie ook HR 7 maart 1980, NJ 1980, 353 m. nt. GJS (Stierkall) en Hoofdstuk VI, § 9

11

m. b. t. deswtudo.
78

Zie voor wat extremere gevallen HR 18 december 1981, NJ 1982, 570 m. nt. BW
Gielen/ Assurade iren) anticipatie op voorontwerp, zie B. Schueler, De mededelingsplicht van de
verzekeringnemer in he[ ontwerp titel 7.17 NBW, AA 1981, p. 533. HR 3 april 1987, NJ 1988,
276 m. nt. WMK ( Van der Meer/ Verploegh), 27 april 1984, NJ 194, 679 m. nt. G
(

C

NVB/ Helder), 8 december 1982, NJ 1983, 686 m. nt. WMK, 7 maart 1980, NJ 1980, 353 m.
nt. GJS (Stierka10, HR 31 januari 1919, NJ 1919, 161 (Lindenbaum/ Cohen) en vgl. 1 januari
1980, NJ 1981, 140 m. nt. WMK (Gestolen auto II). Zie omtrent deze kwesties tevens Hoofdstuk
C

V, §8(b)(i)
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Van deze vragen vindt men in de Nederlandse rechtsliteratuur verrassend
weinig terug. Wat in plaats daarvan gedaan wordt, is het analyseren van de
rechtspraak van de Hoge Raad, op een wijze die niet overloopt van een
kritische houding van de rechtswetenschap. Het moet mij van het hart dat
wie de literatuur over anticipatie erop na leest, toch iets te veel een sfeer van
'

gemoedelijkheid opsnuift. De principiele' discussies gaan alleen over een
'
beetje meer of minderi; men opereert nogal poldermodelmatig'. 80 Er lijkt
weinig bereidheid te bestaan de tweeslachtigheid van het leerstuk aan de kaak
te stellen. Toch is in het bijzonder de tegenspraak tussen nut en legitimatie

van anticipatie in het oog springend ( § (f) ) .
Er zijn twee opvattingen over anticipatie, ofschoon die eigenlijk zelden
expliciet naar voren worden gebracht. De twee opvattingen zijn heel
eenvoudig: anticipatie mag wel en anticipatie mag niet. De lezer zal op dit
punt ongetwijfeld bij zichzelf denken dat dit een onzinnig onderscheid is. Het
is immers duidelijk dat anticipatie niet alleen is toegestaan, maar ook door de
Hoge Raad talloze keren is toegepast; het zijn de beroemde arresten van de
Hoge Raad, die over het algemeen veel instemming hebben gekregen. Die
veroordeling van het door mij aangebrachte onderscheid zou echter iets te snel
gemaakt zijn. Hierna ( §§ ( d) - ( h)) wordt betoogd waarom.
(b) Wat

is

anticipatie eigenlijk,

Grofweg gaat het bij anticipatie om een activiteit van de rechter waarbij deze
81
inspeelt op of zich laat inspireren door toekomstige regelgeving : vooruitlopend op de verwachte invoering van een nieuwe wet laat de rechter zich
inspireren door of verwijst de rechter in zijn vonnis naar die nieuwe wet als
82
onderbouwing van zijn beslissing.

Aldus ook H. J. Snijders, Hoge Raad, goede raad, Enige beschouwingen bij de literatuur rond
het 150- jarige jubileum van de Hoge Raad, NJB 1988, p. 1618: de discussie tussen voor- en
tegenstanders van rechterlijk activisme speelt zich binnen tamelijk enge grenzen af en de verschillen
zijn zeer subtiel.
80
Vgl· H. E. Ras, Interview, NJB 1988, p. 1578 (enerzijds: 'elke rechter vormi recht';
79

anderzijds moet de rechter als rechtsvormer zijn plaats kennen-hij is geen wetgever'
plaatsvervanger-=en pat her om een verstandige opstelling' van Hoge Raad en wetgever. Er is geen
geformaliseerde oplossing, ' wat wil in Nederland hebben, is meer een pragmatische oplossing,
kenmerkend voor Nederland').
81
A. M. J. van Buchem- Spapens, Anticipatie, Deventer 1986, p. 1. Vgl. H. J. Snijders,

Retrociparie, inaugurele rede RUL, Amhem/ Deventer/ Zwolle 1995, p. 11 ('vooruitlopen op de
toekomst')
82
G. E. van Maanen, Voorui[lopen op de invoering van het Nieuw BW, KwNBW 1990, p. 69,
H. L. Van der Beek, Overgangsrecht nieuw Burgerlijk Wetboek, diss. RL, Deventer 1992, p. 55,
J. F. Bruinsma en N. J. H. Huls, De civiele kamer van de Hoge Raad, Interview met Mr H. Drion,
NJB 1984, p. 570, Pontier, Rechtsvinding, a. w., p. 37.
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Deze omschrijving moet in zoverre gekwalificeerd worden dat wel
verdedigd wordt en ook wel verdedigbaar is, dat ook na inwerkingtrecling van
de nieuwe wet nog anticipatie op die wet kan plaatshebben, namelijk wanneer
de nieuwe wet eerbiedigende of uitgestelde werking toekomt. 83 De
wetsbepaling in kwestie is dan wel m6t de nieuwe wet reeds ingevoerd en is dus
84
Consequent redenerend,
reeds geldend, maar nog niet toepasselijk, recht.
zou men dan kunnen stellen dat het bij anticipatie gaat om vooruitlopen op
nog niet toepasselijk recht.
Ik zou deze omschrijving niet willen volgen, omdat het de voorkeur
verdient anticipatie en overgangsrecht zuiver en gescheiden te houden.
Indien een uitgestelde bepaling alvast wordt toegepast, wordt hiermee niet
geanticipeerd, doch gewoon terugwerkende kracht of onmiddellijke werking
verleend aan een bepaling waaraan de wetgever uitgestelde werking had willen
geven.

Een betere omschrijving van anticipatie is, dunkt mij, die van Snijders85:
het beroep op een rechtsopvatting die tot stand is gekomen in de context van een
ander (d. i. later) wettelijk regime dan het geldende. Maar deze omschrijving is
enerzijds weer te ruim86 en anderzijds te eng. 87
Deze definitorische perikelen nemen niet weg dat de meeste juristen heel
goed weten waar het bij anticipatie zo ongeveer om gaat. Een preciezere
omlijning krijgt het fenomeen anticipatie door een aantal onderscheidingen die
in de literatuur min of meer algemeen aanvaard schijnen.
In de eerste plaats spreekt men van heuristisc/le en legitimerende
anticipatie. Heuristische anticipatie ziet op het fenomeen dat de rechter zich bij
het zoeken naar een oplossing voor het onderhavige geschil laat inspireren
door de toekomstige wetgeving. 88 De toekomstige wet is dus een hulpmiddel,
'
een bron van inspiratie in het zoekproces van de rechter naar de juiste'
89
Deze vorm van anticipatie wordt, zoals Van Driel en Van
oplossing.
MaanerF opmerken, als wat minder interessant gezien: waar de rechter zich

83

Van der Beek, Overgangsrecht nieuw Burgerlijk Wetboek, a. w., p. 55. Zie bijv. HR 2
september 1994, NJ 1995, 369 m. nt. JHS (Consumentenbond/ Nuts), 2 december 1994, RvdW
1994, 263 ( ABN- Amro/ Coopag) en Rb Maastricht 3 oktober 1994, NJ 1995, 204.
84
Van der Beek, Overgangsrecht nieuw Burgerlijk Wetboek, a. w., p. 8.9, 42. Zie ook
Hoofdsruk Il, §§ 6 ( c) · ( d) enhierna Hoofdstuk IX, §§2 (a)-(c)
85
Retrocipatie, a. w., p. 10.
86

Zij ziet namelijk ook op retrocipatie, zie Snijders, Retrocipatie, t. a. p. Ik houd her erop dat het
bij anticipate erom gaat dat het beroep op de nieuwe wet v66r inwerkingtreding wordt gedaan.
87
Zij dek[ nier alles wat met anticipatie wordt aangeduid, zoals ' consoliderende anticipatie' C zie
hierna) .

88

Van Buchem. Spapens, Anticipatie, a. w., p. 17.
Van Maanen, Vooruirlopen op de invoering van het Nieuw BW, a. w., p. 69, H. van Driel
en G. E. van Maanen, Anticiperen op het Nieuw BW, KwNBW 1985, p. 110.
wo
Van Driel/ Van Maanen, Anticiperen op het Nieuw BW, t. a. p.
89
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nu precies door laat inspireren, hoe zijn zoek- en denkproces verloopt,
onttrekt zich aan directe waarneming'1; en wij hebben al geleerd dat volgens
de breed aangehangen, doch door mij verworpen leer van Nieuwenhuis een
arrest de uitkomst en niet een verslag van een dergelijk zoekproces is. 92 De
heuristiek en de legitimatie zouclen twee verschillende zaken zijn: de rechter

(legitimeren) dan door een
is gekomen. Heuristiek en
heuristische anticipatie zouden dus meer kwesties voor de rechtspsychologie
zou zijn uitspraak anders mogen motiveren

beschrijving van hoe hij zelf tot het oordeel
zijn.

93

Legitimerende anticipatie is het gebruik door de rechter van de toekomstige
wet als argument ter ondersteuning van een beslissing, als onderbouwing in
het arrest van de gevonden oplossing. 94 De toekomstige wet wordt dus
gebruikt om haar legitimerende waarde in het rechterlijk oordeel. 95
In de tweede plaats kan men onderscheiden tussen positieve en negatieve
(legitimerende) anticipatie. Positief is anticipatie, indien de toekomstige
wetsbepaling gebruikt wordt om een bepaalde rechtsopvatting ingang te doen

zij juist gericht
rechtsopvatting. Voor de precieze lezer blijkt

vinden96;

negatief

indien

is op afwijzing van een
hier de literatuur uiteen te

lopen. Van Buchem- Spapens noemt immers als ( enig) voorbeeld van
negatieve anticipatie het arrest Van der Heuden-Holland97 waarin de Hoge
Raad ten aanzien van art. 1406 BW ( oud) een interpretatie afwees die zou
meebrengen dat de moeder van een overleden kind aanspraak zou hebben op
vergoeding van immateriele schade. Ter afwijzing van die interpretatie
beroept de Hoge Raad zich op art. 6:108 BW, waarin de wetgever na ampel
beraad eveneens een dergelijke schadevergoedingsvordering heeft afgewezen. Het

arrest van de Hoge Raad is dus in overeenstemming met de toen nog
toekomstige wet. Die opvatting over negatieve anticipatie is een andere dan
die van Van Maanen, die immers daarbij denkt aan gevallen dat de Hoge

91

Tenzij de Hoge Raad terminologie of zinswendingen uit

de komende wet

overneemt in zijn

uitspraak.
92

Zie Hoofdstuk V, § 2.
Van Driel/ Van Maanen, Anticiperen op het Nieuw BW, a. w., p. 110.
Van Maanen, Vooruitlopen op de invoering van het Nieitw BW, [. a. p, Van Driell Van
Maanen, Anticiperen op het Nieuw BW, t. a. p.
Van Buchem- Spapens, Anticipatie, a. w., p. 17.
96
Van Buchem- Spapens, Anticipatie, t. a. p. De definitie van Van Maanen, Vooruitlopen op de
invoering van het Nieuw BW, a. w., p. 70, 72 is enger: positief is anticipatie om af te wijken van de
tot dan toe gevolgde interpreiatie, d. w. z. Chet NBW volgend) omgaan. Dit heeft ermee te maken
dat Van Maanen nog een derde vorm erkent, I. w. de 'neutrale' anticipatie die de toekomstige wet
gebruikt om de heersende opvatting naar het geldende recht te ondersteunen ( t. a. p. ) .
9 HR 8 april 1983, NJ 1984, 717 m. nt CJHB.
91
94
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Raad niet in overeenstemming met de toekomstige wet oordeelt. 98 Het
verschilletje is van belang om de volgende reden.
Van Maanen beschouwt, mijns inziens terecht, de positieve anticipatie
als ' echte' anticipatie; de negatieve kan men beter niet als echte anticipatie
beschouwen. 99 Inderdaad doet de omschrijving van negatieve anticipatie als
anticipatie een beetje vreemd aan, omdat dan van anticipatie wordt
gesproken, zodra de rechter ook maar enigszins uit de toekomstige wet put,
ook als dat ertoe leidt dat de rechter juist niet de oplossing van die wet
overneemt. Nog afgezien van de on- esthetische redenering dat de rechter
alsdan ( negatief legitimerend) anticipeert teneinde anticipatie af te wijzenanticipeert hij nou w61 of niet.7 -is het loutere, op enigerlei wijze figureren
van de toekomstige wet in de rechterlijke argumentatie wel heel weinig om
'
reeds van vooruitlopen' te spreken. Dat geldt temeer als juist niet de
oplossing van de toekomst wordt gekozen. 100 Wie dus, zoals Van Maanen,
onder negatieve anticipatie verstaat: de afwijzing van een rechtsopvatting niet
in overeenstemming met de toekomstige wet, kan het wei eens zijn met Van
'
Maanen' s kwalificatie van positieve anticipatie als de echte' anticipatie.
Er is wet wat voor te zeggen om de negatieve anticipatie niet als
anticipatie te zien en het begrip anticipatie te laten gelijklopen met hetgeen
daaronder in het normale spraakgebruik wordt verstaan: vooruitlopen op,
grijpen naar, toekomstig recht. Maar het uitrangeren van de negatieve
anticipatie deert Van Buchem- Spapens niet, want zij vat het begrip op als
afwijzing van een rechtsopvatting in overeenstemming met de toekomstige wet.
Wat zij bespreekt als negatief is weI degelijk ' echte' anticipatie, omdat in haar
voorbeeld in overeenstemming met het toekomstige recht wercl geoordeeld.
'

Hoe dan ook, wat negatief is en wat niet, is betrekkelijk om het even: het
'
gaat er ons om wat echte' anticipatie is. Met die kanttekening neem ik het
gemeenschappelijke in de opvatting van beiden over en beschouw ik als
anticipatie slechts het rechterlijk oordeel dat overeenstemt met de toekomstige
wet.

Nu wordt een derde onderscheid van belang: consoliderende versus
innoverende anticipatie. De eerste bestaat in anticipatie op een toekomstige
wet die slechts codificeert wat naar het toepasselijke recht reeds wordt
aangenomen: het doel van de toekomstige wet is dus op dit punt niet anders
dan het vastleggen van hetgeen reeds met betrekking tot het heersende recht

'
Van Maanen zou her arrest Van der Heijden-Holland waarschijnlijk een geval van neutrale
anticipatie noemen.
99
Van Maanen, Vooruirlopen op de invoering van het Nieuw BW, a. w., p. 72.
100
De meeste juris[en zullen in dir geval stellen dat de HR tveigerde te anticiperen, afrag van
98

'

anticipatie, i. p. v. [e zeggen dat de Hoge Raad negatief legitimerend anticipeerde'
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algemeen werd aangenomen. 101 De tweede, de innovatieve, is anticipatie op
een bepaling die een vernieutuing inhoudt ten opzichte van het toepasselijke
102
recht, zodat de anticiperende uitspraak een innoverend karakter heeft.
Thans komen wij bij de echt interessante aspecten van het leerstuk der

anticipatie.
(c) Het nut van anticipatie
Algemeen wordt erop gewezen dat anticipatie nuttig is en zeker in de laatste
decennia nuttig is geweest, omdat bijvoorbeeld het wetboek van 1992

duidelijker is, een betere aan de tijd aangepaste terminologie kent en een
betere systematiek heeft dan het oude wetboek, de nieuwe wet de oude wet
103
aanvult en leemten opvult die het oude BW openliet.
Het grootste nut van
anticipatie was en is echter hierin gelegen dat zij een brug slaat tussen oud en
nieuw, tussen huidig en toekomstig recht. Zoals Drion het bij zijn afscheid als
raadsheer het uitdrukte: anticipatie heeft onder meer ten doel de aansluiting
op het NBW te vergemakkelijken. 104 Door anticipatie komen oud en nieuw
recht reeds v66r inwerkingtreding op een lijn te liggen, groeien oud en nieuw
105 ,
Geldend en komend recht vloeien op deze manier
naar elkaar toe.
106
Kortom: anticipatie heeft een brugfunctie, een
harmonisch in elkaar'.
107

functie waarmee anticipatie complementair is aan het overgangsrecht.
Hierin is ook de reden gelegen, dat eerbiediging van het oude recht als
overgangsregel niet spoedig meer in aanmerking komt, indien de rechter v66r
het toepasselijk worden van het nieuwe recht claarop reeds is vooruit-

101

Van Buchem- Spapens, Anticipatie, a. w., p. 21- 22. Vgl. van der Beek, Overgangsrecht
nieuw Burgerlijk Wetboek, a. w., p. 56.
102
Van Buchem- Spapens, Anticipatie, t. a. p.
101
Asser- Vranken, a. w. , nrs. 158- 163, Van Buchem- Spapens, Anticipatie, a. w., p. 9- 15,
Drion, in: Bruinsmal Huls, De civiele kamer van de Hoge Raad, a. w., p. 569, vgl. G. J.
Scholten, Anticiperende interpretatie, een nieuwe interpretatie- methodei ( I), WPNR 5031 ( 1969),
p. 110- 111, vgl. Van Maanen, Voorui[lopen op de invoering van het Nieuw BW, a. w., p. 70 e. v.
104
Drion, in: Bruinsma/ Huls, De civiele kamer van de Hoge Raad, a. w., p. 572.
105
Van der Beek, Overgangsrecht nieuw Burgerlijk We[boek, a. w., p. 55-56. Zie ook G. J.
Scholten, Anticiperende interpretatie, een nieuwe interpretatie- methode1 (II) , WPNR 5032 ( 1969),
p. 122 ( er wordt geanticipeerd op regels die een bestaande wettelijke regel door een kleine
verandering verbeteren of die afwijken van bestaande wettelijke regels), Bloembergen, lets over
object en methode van wetenschap en rechispraak in het privaatrecht, a. w., p. 67.68 (d. m. v.
anticipatie kan de rechter ervoor ' zorgen dat zijn rechtsontwikkeling spoort met het nieuwe recht') en
Schoordijk, Hoe vat ( te) de Burgerlijke kamer van de Hoge Raad zijn rechtsvormende taak op 1, in:
Van Soest ( red. ) , De Hoge Raad der Nederlanden, a. w., p. 50.
106
Asser- Vranken, a. w., nr. 160: soms wordi deze harmonie nog versterkt doordat de rechter in
zijn anticiperende beslissing het nieuwe recht meteen ook al uitlegr
107

Vgl. P. Wattel, Conditional prospective overruling, alsmede judgement· driven legislation,
NJB 1990, p. 528.
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gelopen108; de toekomstige en de bestaande wet zijn dan immers reeds naar
elkaar

aan
toegegroeid, zodat minder behoe fte bestaat
de
verregaande overgangsregeling als
eerbiedigende werking.
wetgever, althans de minister, bestaat er geen bezwaar tegen
recht zich in de richting van het nieuwe beweegt; het maakt de
109
te gemakkelijker.

een

zodanig

Volgens de
dat het oude
overgang des

(d) De legitimiteit van legitimerende anticipatie

Men zou geneigd kunnen zijn aan te nemen dat anticipatie Feeds door h£tar nut
gelegitimeercl wordt. Dit is echter onjuist, want dan zou het hele
overgangsrecht kunnen worden afgeschaft. Het nuttig effect biedt geen
afdoende legitimerende grond. Het nut geeft eerder aan waarom anticipatie
wenselijk is, maar niet al wat wenselijk is, is juridisch gezien ook mogelijk.
Het recht vereist nog steeds een echte grondslag die de keuze voor het
110
wenselijke legitimeert.
Nu is 66n ding zonneklaar: de beslissing van de rechter kan niet in de
toekomstige wet worclen gelegitimeerd. Deze is immers nog niet
inwerkinggetreden en nog niet toepasselijk. 11' Men mag niet vergeten dat
verwijzing naar teksten die per definitie geen Nederlands recht zijn, omdat zij
nog niet in werking zijn getreden, nooit de rechterlijke beslissing legitimiteit
kan geven, tenzij het in die toekomstige wet geschrevene nu reeds geldend
recht is. ( Maar ook dan is niet de toekomstige wet, maar het geldende recht
de eigenlijke grond ( de legitimatie) van het rechterlijk oordeel) . De
legitimatie wordt vanzelfsprekend gevonden in het feit dat de rechter nu
108

Van der Beek, Overgangsrecht nieuw Burgerlijk Wetboek, a. w., p. 56.

109

Parl. Gesch. Overgangsrecht (Inv. 3, 5 en 6), p. 173- 174. Vgl. Van der Beek,
Overgangsrecht nieuw Burgerlijk Wetboek, a. w., p.
58, B. C. de Die, Beginselen van
overgangsrecht, AA 1991, p. 828- 829. Zelfs als de Overgangswet uitgestelde werking voorschreef,
besionclen er geen bezwaren [egen dat de jurisprudentie reeds naar het nieuwe recht toeboog. Men
kan hoogstens zeggen dat, als het oude recht geheel aan het nieuwe gelijk wordt, die
overgangsbepaling niet meer hoeft en beter ingetrokken kan worden, Parl. Gesch. Overgangsrecht

(Inv. 3, 5 en 6), p. 28. Zie bijv. HR 31 mei 1991, NJ 1991, 721 m. nt. CJHB (Marbeth van
Uitregr), 7 februari 1986, NJ 1986, 474 m. n[. WLH ( Koflach/ Siobasport)
110
Her beroep op nut en wenselijkheid is tautologiKh. Zie bijv. de redenering van J. S. Mill,
Utilitarianism, a. w., p. 36, die utiliteit (de vervulling van wensen) als grondslag neemt voor 'het
juiste oordeel', omdat de vervulling van wensen wenselijk is (' the sole evidence it is possible to
produce that anything is desirable is that people do actually desire it') .
111
HR 11 oktober 1985, NJ 1986, 55 ( Lycklama a Nijeholt/ Dopharma) ('De overige onderdelen
bestrijden de beslissing van het hof met argumenten ontleend aan in de toekomst te verwachten
wetswijziging. . . . Deze argumenten.
vermogen de thans geldende wettelijke bepalingen niet
Ierzijde te stellen'). Zie ook N. Verheij, Werten die niet werlcen, RegelMaat 1986, p. 149, Van
der Beek, Overgangsrecht nieuw Burgerlijk Wetboek, a. w., p. 56.
Drion, in:
Vgl
Bruinsma/ Huls, De civiele kamer van de Hoge Raad, a. w., p. 572 (' De HR mag niet op nieuwe
wetgeving vooruitlopen die als vemieuwend bedoeld is en nog niet is ingevoerd') .
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Een dergelijke toepassing vereist dikwijls
interpretatie van het geldende recht en daarvoor bestaan verschillende
interpretatiemethoden, waarvan de anticiperende interpretatie er 66n is. Niet

eenmaal het recht moet toepassen.

112

'
voor niets wordt er over anticiperende interpretatie' gesproken: het impliceert
dat het op dat moment geldende recht-dat was voorheen meestal het voormalig
BW-geYnterpreteerd wordt. De beslissing waarin de rechter anticipatie
toepast, wordt dus in het bestaande recht gelegitimeerd.
'
Hieruit volgt een belangrijke conclusie. Legitimerende anticipatie', waar
wij het de hele tijd over hebben, moet niet te letterlijk worden genomen. De

legitimiteit- verschaffende grondslag van de beslissing is niet-kdn niet zijnde toekomstige wet, dat wil zeggen het nog niet bestaande recht, de nog niet
geldencle en de nog niet toepasselijke wet, maar het bestaande, het geldende en
het toepasselijke recht.

de voorwaarden voort die in de literatuur
worden
aan
gesteld. Zij sluiten aan bij de gedachte dat
anticipatie
algemeen

Uit diezelfde gedachte komen

de rechter niet het komende, maar het huidige recht dient toe te passen.
(e) De criteria voor anticipatie

Meer van praktische dan van principiele aard is de vanzelfsprekende
overweging dat anticipatie is uitgesloten ingeval het gaat om nieuwe
rechtsregels waarvoor eerst een aantal zaken geregeld moet worden, zoals het
instellen van een ambtelijke dienst of de benoeming van bevoegde
113
Principieel zijn echter de overige voorwaarden voor anticipatie.
personen.
De Hoge Raad mag niet vooruitlopen op nieuwe wetgeving die als
vemieuwend is bedoeld, zoals wanneer de nieuwe wet welbewust en afwijkend
van het bestaande recht een nieuwe koers vaart114 of een bewuste uitbreiding
vormt ten opzichte van het bestaande recht. In CBI/IFN115 overweegt de
Hoge Raad:
112

Zie hierv66r, § 2.

U,

Snijders, Hoge Raad, goede raad, a. w., p. 1619, Scholten, Anticiperende interpretatie, een
nieuwe interpretatie- methode 1, a. w., p. 111, Schoordijk, Hoe vat( te) de Burgerlijke kamer van de
Hoge Raad zijn rechtsvormende taak opi, a w., 9 50. Zo moes[ natuurlijk eerst een register
worden ingesteld voor de pandrechten van art. 3.9 en een AMvB uitgevaardigd worden ter
vaststelling van het maximale bedrag van aansprakelijkheid van art. 6:110 BW. Zie ook HR 15
december 1995, NJ 1996, 262 inz. afgewezen anticipatie op art. 79 Wet BIG vanwege de hiervoor
noodzakelijk in het leven te roepen college van medisch toezicht, opererend volgens uitvoerige

wettelijke procedure, alsmede HR 23 september 1988, NJ 1989, 740 m. nt. EAA en EAAL, 12

okrober 1984, NJ 1985, 230 m. nt. G.
'14 Van Driel/Van Maanen, Anticiperen op het Nieuw BW, a. w. , p. 109, Drion, in:
Bruinsmai Huls, De civiele kamer van de Hoge Raad, t. a. p. Door W. M. Kleijn en M. M. Olihof,
Enige

beschouwingen over het nieuw burgerlijk werboek, WPNR 5562 (1981), p. 270 e. v.

'derogerende anticipate' genoemd.

"' HR 29 oktober 1984, NJ 1985,213 m. nt. G.
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Nog daargelaten dat de regeling van overdracht en verrekening van
vorderingen in het Nieuwe Burgerlijk Wetboek niet gelijk is aan die onder
het huidige recht, genoemde bepaling vormt een bewuste uitbreiding van
de compensatiemogelijkheden van het geldende recht zoals dat door
rechtspraktijk en schrijvers pleegt te worden verstaan. Voor anticiperende
interpretatie is onvoldoende grond ( rov. 3.8.2) .

Wijkt het komende recht sterk af van het huidige recht, dan is in beginsel
geen anticipatie mogelijk, want de verhouding rechter- wetgever staat niet toe
dat de rechter eigenhandig het geldend recht tot een dode letter bestempelt en
nieuw, nog niet in werking getreden, recht
116

de status van geldend recht
Hoe geringer de afwijking tussen oud en nieuw recht, hoe meer
verieent.
het voor de hand ligt het komende als aanvulling te hanteren. 117
Anticipatie op nieuwe wetgeving die een breuk vormt met het geldend
recht is volgens de literatuur het allerergste. Justiciabelen zullen zich immers
hebben laten leiden door het op dat moment geldende recht. Daarom dient de
'
rechter terughoudend' te zijn met dergelijke anticipatie. 118 Wanneer echter
een nieuwe wetsbepaling geen wijziging doch slechts codificatie van het reeds
geldend recht betreft, is anticipatie in orde.
Volgens dezelfde redenering werd anticipatie op NBW- artikelen in
beginsel mogelijk geacht als het betreffende artikel te beschouwen was als een
concretisering van de redelijkheid en billijkheid die naar destijds geldend recht
reeds in art. 1374 lid 3 BW besloten lag. 119
Dit is in grove lijnen het leerstuk der anticipatie volgens de heersende
leer. Wat ervan te denken2 En hoe verhoudt zich dit leerstuk tot de
declaratoire of de constitutieve theorie2 Het antwoord lijkt eenvoudig. Al de
genoemde voorwaarden die rechtspraak en literatuur stellen aan anticipatie
116

Asser- Vranken, a. w., nr. 166, die daaraan toevoegt dat iedereen in Nederiand het daarmee
eens lijkt te zijn. WaI ruimer lij ki Snijders, Retrocipatie, a. w, p.
10: anticipatie slechts
aanvaardbaar voorzover het geldende wettelijk regime zich naar geldend objectief recht met toepassing
van de andere rechtsopvatting verdraagt.
117
Asser- Vranken, a. w., nr. 158.
118
Van Maanen, Vooruitlopen op de invoering van het Nieuw BW, a. w., p. 69, Van BuchemSpapens, Anticipatie, a. w., p. 49, N. S. J. Koeman, Verandering van beleid bij administratie en
rechter, NJB 1982, p. 984. Aldus ook het argument van A- G Franx om in her Natronloog- arrest
( HR 8 januari 1982, NJ 1982 , 614 m. nt. CJHB) niet op art. 6.3.2.6 GO te anticiperen: het
artikel zou een breuk met het bestaande recht zijn. ( Art. 6.3.2.6 is overigens later komen te
vervallen. De materie wordt thans geregeld door art. 6:175 e. v. BW).
119
Van Buchem- Spapens, Anticipatie, a. w., p. 36 en 38, Kleijn/ Olthof, t. a. p. Ten slotte is
anticiparie geen probleem wanneer her huidige recht een leemte bevat die de toekomstige wet opvult
of een onduidelijkheid die de nieuwe wet oplost of wanneer de huidige wet verschillende
mogelijkheden toelaat en de nieuwe wet een keuze daaruit maakt. Zie Asser- Vranken, a. w., nr.
158, Snijders, Retrocipatie, a. w., p. 45, A. S. Har[kamp, Aard en opzet van het nieuwe
vermogensrecht, Deventer 1990, p. 15 e. v. , Van Driel/ Van Maanen, Anticiperen op het Nieuw

BW, a. w. , p. 109.
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wijzen in dezelfde richting: consoliderende anticipatie is in orde, terwijl er een
banvloek rust op innoverende anticipatie. Daarin ligt een afwijzing van de
constitutieve theorie besloten: de verhouding tussen wetgever en rechter staat
niet toe dat de rechter eigenhandig recht schept, hetgeen hij zou doen
wanneer hij toekomstig recht overneemt dat afwijkt van het huidige. 12o De

criteria voor anticipatie zijn doordrenkt van de declaratoire theorie. De
uitbanning van anticipatie op de toekomstige wet waar deze een breuk vormt
met het geldende recht is niets anders dan een alternatieve formulering van de
stelling dat rechters geen recht mogen scheppen, ook niet wanneer de gever
van de nieuwe wet het inhoudelijk met die rechtschepping eens is en met een
aanstaande wetswijziging in het verschiet. In het Nederlandse recht wordt ook
op het stuk van anticipatie uitgegaan van het declaratoire karakter van
rechtspraak.
(D De spanning tussen nut en legitimiteit van anticipatie
iets vreemds aan de hand met de heersende leer. Naar de
betekenis
van het begrip anticipatie (' tevoren reeds een greep doen
letterlijke
'
naar de toekomst', vooruitlopen') zou men verwachten dat het moet gaan
om iets nieuws, dat wil zeggen om vooruitlopen op recht dat er nog niet is,
maar wel zal komen. Het begrip anticipatie wordt echter veel ruimer opgevat.
Zelfs wanneer er niets nieuws gebeurt en de nieuwe wet alleen maar impliciet

Of toch niet? Er is

of expliciet in de uitspraak een rol speelt, spreekt men van anticipatie, zolang
de uitspraak maar valt v66r inwerkingtreding of toepasselijk worden. Zelfs
'
wanneer de Hoge Raad slechts het recht weergeeft zoals het allang gold' -er
wordt dus geenszins voomitgelopen op de nieuwe wet-heet dit anticipatie,
namelijk consoliderende anticipatie. 121 De declaratoire theorie volgend,
moeten wij hierin zelfs de enig gelegitimeerde vorm van anticipatie zien. Dat
is vreemd om drie redenen.
Ten eerste ontstaat aldus een spanning tussen het nut (het doel, de
functie) van anticipatie en de legitimiteit ervan. Oud en nieuw moesten ' naar
elkaar toe groeien'. Wil men daarvan kunnen spreken, dan zal toch eerst
verschil moeten bestaan tussen oud en nieuw, anders valt er niets naar elkaar
Zie ook Asser- Vranken, a. w., nr. 156: 'In haar meest vagaande vorm heeft zij namelijk tot
gevolg dat geldend recht stuivertje wisselt met inhoudelijk andersluidend nieuw recht en dat dit
uitluitend steunt op een beslissing van de rechter I =de constitutieve theorie, OAH] Daarmee lijkt de
verhouding van wetgeving en rechtspraak op haar kop gezet. '
121
Zulks wordt bestreden door J. M. van Dunne, Een kamikaze. actie op de Rotte, WPNR 5976
( 1990) , p. 624, waar hij het Stierkalf. arrest ( alom gezien als een voorbeeld van anticipatie)
120

.

bespreekt. Als de HR stelt dat art. 6.3. 2. 8 (art. 6:179 BW) thans en in 1971 reeds op dit punt
geldend recht weergeeft, dan is dus geen sprake van anticipatie. Van Dunne gaat hiermee in tegen de
vrijwel unanieme opvatting in de literatuur, maar hij heeft wei gelijk, zoals hierna wordt beroogd
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Anticipatie moest een brug slaan tussen de verschillen van het
het
andere
ene en
recht. Dat was het nut waaraan zij haar bestaansrecht
ontleent. Anticipatie, wil zij die functie vervullen, moet dus wet innoverend
'
zijn. Maar de criteria voor anticipatie die de neerslag vormen van principiele
'
bezwaren' tegen anticipatie in gevallen waarin komend recht afwijkt van
,122
werken zulks tegen. Onder de heersende leer is het
,
geldend recht
beoogde effect van oud en nieuw recht dat ' naar elkaar toe groeit' miniem,
terwijl dit nota bene door de minister toch buitengewoon sympathiek werd
bejegend. Kortom een paradox: wanneer er het minste behoefte aan is,
wanneer het geldend recht reeds in overeensternming is met het komend
recht, is anticipatie het best gelegitimeerd.
Ten tweede hebben wij anticipatie zodoende gereduceerd tot een
'
weinigzeggend fenomeen. Hoe kunnen wij nog spreken van vooruitlopen op
'
nog niet geldend of nog niet toepasselijk recht' als het enige vooruitlopen'
bestaat in het toepassen van het reeds bestaande en al wel toepasselijke recht
Hoe kan men spreken van een beroep op een ' rechtsopvatting die tot stand is
gekomen in de context van een ander wettelijk regime' ( Snijders) als alleen
de rechtsopvatting mag worden toegepast die tot stand is gekomen onder dit
wettelijk regime2 De in de voorwaarden voor anticipatie besloten liggende
declaratoire theorie betekent eigenlijk dat anticipatie helemaal niet bestaat.
Maar, onnodig te zeggen, anticipatie bestaat wel!
Ten derde is het vreemd dat Van Maanen ons leert dat positieve
'
anticipatie de enige echte' anticipatie is. Daar loopt Van Maanen mijns
inziens vast, want ofschoon hij oordeelt dat anticipatie problematisch is indien
daardoor van het ' tot dan toe geldende recht' wordt afgeweken, is die vorm
toch precies zijn enig echte, positieve anticipatie. Immers, volgt de Hoge
Raad weliswaar de toekomstige wet, maar verwoordt hij daarmee in feite
slechts op heldere wijze het geldend recht, dan is dat volgens Van Maanen
'
geen positieve, maar neutrale' anticipatie. 123 Dit leidt tot twee conclusies.
Ten eerste: positieve anticipatie is synoniem aan innovatieve ( en ' neutrale' is
gelijk aan consoliderende) . Ten tweede: ' echte' anticipatie mag helemaal niet
volgens de theorie.
toe te groeien.

122

Asser- Vranken, a. w., nr. 164.
Van Maanen onderscheidi negatieve anticipatie ( d. i. afwijzing voor her huidige recht van de
toekomstige rechtsopvatting, het volgen van een rechtsopvatting die niet in overeenstemming met de
roekomstige wet is) en neutrale anticipatie ( aanvaarden van een rechtsopvatting die zowei huidig als
toekomstig recht is), zodat positieve anticipatie moet zijn aanvaarden van een rechtsopvatting in
overeenstemming met de toekomstige wet, maar niet met de huidige). Zie Van Maanen,
Vooruitlopen op de invoering van het Nieuw BW, a. w., p. 70: ' ter ondersteuning van een van het
C [ot dan toe) geldende recht afwijkende uitleg'.
123
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Maar: echte, positieve, innoverende anticipatie gebeurt wel. 124 De
declaratoire theorie kan deze praktijk niet accommoderen, zij kan ze slechts
als niet gelegitimeerd afkeuren.
Is het dan niet orngekeerd 2 Dienen de anticiperende arresten van de Hoge
Raad dan te worden gelezen als een afwijzing van de declaratoire theorie en als
een aanvaarding van de constitutieve theorie,
(g) Anticipatie en de constitutieve theorie

De constitutieve theorie zou kunnen verklaren waarom anticipatie op een
komende wet, zoals Van Buchem- Spapens het uitdrukt ' in beginsel mogelijk
,125
is wanneer het huidige recht een lacune bevat : waar geen recht is, is de
rechter bevoegd het te scheppen ( innoverende anticipatie) . Die anticipatie is
dan geen interpretatie van de wet of een toepassing van ongeschreven recht,

anders was er van een lacune geen sprake.
Ook Van Maanen lijkt soms van de constitutieve theorie uit te gaan waar
hij het heeft over bepalingen die ' door middel van anticiperende interpretatie
,126
als geldend recht worden aanvaard . Het suggereert het constitutieve
karakter van zodanige rechtspraak: door het rechterlijk oordeel wordt het tot
geldend recht. Dezelfde suggestie ligt besloten in de omschrijving van
positieve anticipatie als argumenten ' ter ondersteuning van een van het (tot
dan toe) geldende recht afwijkende uitleg'. Hij zegt niet, zoals de declaratoire
theoreticus zou moeten doen: ' ter ondersteuning van een uitleg die afwijkt
van het recht zoals het tot dan toe abusievelijk werd geacht te gelden'. Bovendien
127
is Van Maanen
van mening dat, indien het nieuwe recht niet m66r doet
dan het geldend recht op duidelijker wijze weergeven, er ' geen enkel bezwaar'
is tegen anticipatie door de lagere rechters. Zou hij de constitutieve theorie
afwijzen, dan zou het echter geen kwestie zijn van ' geen bezwaar': als de
nieuwe formulering reeds geldend recht is, dan moet de lagere rechter
dienovereenkomstig rechtspreken. Uiting van de constitutieve theorie zijn
ook de wijze woorden van G. J. Scholten die, sprekend over anticipatie, de
declaratoire theorie afwijst:

Misschien zou iemand ( Eggent) zeggen: dit was al recht; de wet, goed
uitgelegd, moest altijd al zo gelezen worden. Ik zou het daarmee niet eens
Zijn en dat onhistorisch vinden. Het recht is niet een ideaal systeem van

/4

Zie de voorbeelden genoemd bij Van Driel/ Van Maanen, Anticiperen op het Nieuw BW,
a.w., p. 1lle. v.
12%
Van Buchem- Spapens, Anticipatie, a. w., p. 33
26
Vooruitlopen op de invoering van het Nieuw BW, a. w., p. 70.
I/Vooruitlopen op de invoering van het Nieuw BW, a. w., p. 69.
I
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alle tijden. Er zit ontwikkeling in. De mensen kunnen het verbeteren.
Dan is het niet eigenlijk altijd al ' verbeterd' geweest.

128

Maar de constitutieve theorie strookt weer niet met de strakke cnteria waaraan
anticipatie gebonden zou zijn en die algemeen aanuaard zijn
De prangende vraag wordt dan: zit het probleem dan bij de constitutieve
theorie of mankeert er misschien iets aan die criteria2 De ' oplossing' wordt
gevonden in onprincipieel gerommel: of anticipatie mogelijk is, moet dan
maar ' van geval tot geval' worden bekeken 129, de ontoelaatbaarheid ' is niet
zonder uitzondering of nuancering', het precieze omslagpunt tussen wat wel
en niet door de beugel kan is niet te bepalen130 en dus wordt maar weer een
131
lijstje van gezichtspunten en vuistregels , dat wit zeggen een lijstje van nietregels, aangelegd. Dat is jammer, want zo'n lijstje verhult de inconsistentie
in de redenering, de tweeslachtigheid van de theorie achter anticipatie.
Men kan zich afvragen of de vuistregels of criteria wel vuistregels of
criteria zijn. Anticipatie toestaan als de nieuwe wet ' een keuze maakt in een
,132
kwestie die naar huidig recht omstreden lS
, is dat niet eerder te verklaren
door de omstandigheid dat bij omstreden kwesties het geldend recht niet
zonder meer vaststaat, zodat altijd beweerd kan worden dat de gekozen
'
opvatting naar huidig recht reeds geldt, zodat anticipatie' weer volledig
gelegitimeerd lijkt7 Anticipatie toestaan als het huidige recht een kwestie
oplost aan de hand van een vage norm, is dat niet eerder te verklaren door de
omstandigheid dat de vage norm een afweging en een zekere discretionaire
bevoegdheid impliceert, zodat het minder opvalt dat het komend recht afwijkt
van het huidigel

(h) De circulariteit van anticipatie en de temgwerkende kracht

Van Driel en Van Maanen zeiden het treffend: van een duidelijke lijn in de
rechtspraak van de Hoge Raad met betrekking tot anticipatie op het NBW
133
Van de heersende leer, moet evenwel
leek in ieder geval geen sprake.
hetzelfde gezegd worden. Het leerstuk der anticipatie leert ons weinig over de
juiste keuze tussen de declaratoire en de constitutieve theorie: zij worden
128

Scholten, Anticiperende interpretatie, een nieuwe interpretatie- methodet, a. w., p. 121.
Van Buchem- Spapens, Anticipatie, a. w., p. 15.
1,0
Asser- Vranken, a. w., nr. 167. Zie ook P. Abas, De betekenis van de feiten, lets over de
betekenis van fei[en in theorie, praktijk en onderwijs, inaugurele rede UvA, Arnhem 1985, p. 24
(' op due vragen is her juiste an[woord niet te vinden') .
11l
Van Buchem- Spapens, Anticipatie, a. w., p. 23 e. v. Zie ook C. J J M Stolker, De politieke
rol van de rechter in het burgerlijk recht, in M. G. Rood ( red. ), Rechter en politiek, Nationale en
internationale beschouwingen, Zwolle 1991, p. 58- 83, Asser- Vranken, a. w., nr. 167.
132
Van Buchem- Spapens, Anticipatie, a. w., p. 50.
i"
Anticiperen op het Nieuw BW, a. w. , p. 117.
129
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immers beiden gekozen. Zodoende is het moeilijk nog van het leerstuk van
anticipatie te spreken. Per saldo is er niet 66n leerstuk, bestaande uit een
serie tegenstrijdige gezichtspunten; er zijn gewoon twee tegenstrijdige
leerstukken van anticipatie. Er is een leerstuk om welgevallige nieuwigheid te
volgen en er is een leerstuk om minder welgevallige vernieuwing af te
houden.

Er zal eerder een keuze gemaakt moeten worden tussen die theorieen om
het leerstuk zelf consistent te maken. Gaat men uit van de declaratoire
theorie, dan is men gedwongen aan te nemen dat anticiperende interpretatie
134
Anticipatie is dan alleen
in wezen een beroep is op ongeschreven recht.
'

consoliderend. Volgens de declaratoire theorie mag echte' anticipatie niet.
Dan staat ons nog slechts gelegitimeerde anticipatie ter beschikking, maar geen
legitimerende anticipatie. Door inroeping van toekomstig recht valt er niets aan
legitimatie te winnen. Een der sterkste argumenten die een rechter zich kan
wensen, is dat hij aldus rechtspreekt volgens de regelen des rechts, dat zijn
uitspraak met andere woorden een toepassing is van het geldende recht: veel
extra overtuigingskracht biedt in dat geval het argument dat na invoering van
de nieuwe wet over een aantal jaren het nog steeds zo zal zijn, niet.
'
Echte' anticipatie mag wel volgens de constitutieve theorie. Maar wie de
constitutieve theorie hanteert, kan de geoorloofdheid van anticipatie niet
'
begrenzen en heeft geen reden om de gezichtspunten' aan te leggen die
worden aangelegcl.
Het wordt gevaarlijk, wanneer de rechtspraak de declaratoire 6n de
constitutieve theorie beurtelings gaat gebruiken, zeker als het een en dezelfde
kwestie betreft. Voor het probleem dat een rechterlijke uitspraak niet tegelijk
constitutief kan zijn voor het recht, dat derhalve bij deze ontstaat
( innoverende anticipatie), en tegelijkertijd een toepassing van reeds bestaand
'
recht ( consoliderende anticipatie), is, als gezegd 135, weer de oplossing' van
de terugwerkende kracht van rechtspraak bedacht. De nieuwe uitleg wordt
geacht reeds tevoren geldend recht weer te geven, zodat de rechter toch weer
het huidige, dus bestaand, recht toepast.
Hier uitgaan van terugwerkende kracht is een uitnodiging voor
rechterlijke retoriek in strijd met de werkelijkheid. De rechter kan namelijk,
hoe innoverend de anticipatie ook is, retorisch het gat tussen huidig en
toekomstig recht altijd dichten. Door de terugwerkende kracht wordt immers
achteraf gefingeerd dat ook innoverende rechtspraak reeds thans en tevoren
gold. Zo bezien is anticipatie achteraf altijd consoliderend, zodat het lijkt alsof
anticipatie tegelijk legitimerend en gelegitimeerd is. Dit is echter een

cirkelredenering.
114

Stellen wij ons het geval voor dat

rechter v66r de

Vgl. Van der Beck, Overgangsrecht nieuw Burgerlijk Werboek, a. w., p. 56

11:
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inwerkingtreding van een nieuwe wetsbepaling nog niet eerder op die bepaling
heeft geanticipeerd. Om te beoordelen of deze rechter mag anticiperen, moet
eerst worden uitgemaakt of het nieuwe met het huidige recht overeenstemt.
De vraag voor de rechter ( in de heuristische fase) is dan juist 6f de nieuwe
wetsbepaling inderdaad weergeeft wat reeds onder het huidige recht geldt.
Maar in gedachten vooruitlopend op het oordeel, 'legitimeert' de keuze voor
anticipatie door de terugwerkende kracht dan zichzelf. De redenering van de
rechter zou hierop neerkomen:
( 1) ik moet het huidige recht toepassen;
( 2) ik kan probleemloos anticiperen wanneer het toekomstige recht
overeenstemt met het huidige recht;
( 3) het huidige recht stemt overeen met het toekomstige recht, want
ik anticipeer bij deze daarop ( en mijn uitspraak heeft terugwerkende

kracht) ;
Ergo:

( 4) ik pas het huidige recht toe.

Het probleem moge wederom duidelijk zijn: ( 2) en ( 3) tezamen zijn
circulair en verhullen de sprong die bestaat in de keuze van de rechter voor
het nieuwe recht ( innoverende anticipatie) . Door deze cirkelredenering wordt
het toekomstige recht fictief tevens huidig recht. De constructie impliceert
rechtsschepping door de rechter. De legitimiteit van die keuze kan dan niet
door een beroep op het huidig recht beargumenteerd worden. Kortom: de
rechter kan anticipatie niet Techtvaardigen dooT te anticiperen.

Doet hij dat wel,

dan worclen de criteria voor anticipatie zinloos. Dan wordt de vraag of het
oude en het nieuwe recht op een bepaald punt hetzelfde zijn, een kwestie die
aan de willekeur van de rechter wordt overgelaten. Zegt de rechter ja, dan

was het ja, zegt hij neen, dan was het neen. Het constateren van
overeenkomst of verschil tussen oud en nieuw is nu de uitkomst, de
van de rechterlijke interpretatie, niet het beginpunt. Dat zou
betekenen dat de bestaande overeenstemming tussen oud en nieuw
recht de rechter in de heuristische fase niet tot richtlijn kan zijn; hij zou dan
alles kunnen kiezen, want door de declaratoire theorie en de terugwerkende
kracht 'legitimeert' de keuze zichzelf. Vanzelfsprekend is de redenering
bezwaarlijk, want ddt de oplossing van de nieuwe wet nu reeds geldend recht
is, moet volgens de declaratoire theorie de basis van de beslissing zijn, niet de
consequentie,
tevens

conclusie.

Het lijkt erop dat deze cirkelredenering werd toegepast door de Rechtbank
Dordrecht in de Zorba- zaak. 136 De Hoge Raad had in het Stierkalf- arrest
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geanticipeerd op ( thans) art. 6:179 BW. De Rechtbank paste die anticipatie
met terugwerkende kracht toe. Schematisch weergegeven, was de redenering:

( 1) de Hoge Raad moest het huidige recht toepassen;
( 2) de Hoge Raad kan probleemloos anticiperen wanneer het
toekomstige recht overeenstemt met het huidige recht;
(3) het huidige recht stemt overeen met het toekomstige recht, want
de Hoge Raad anticipeerde daarop in het Stierkalf- arrest;
Ergo: ( 4) ik pas, het Stierkalf- arrest volgend, het huidige recht toe.
(0 Tussenconclusie

Er zijn dus in alle eenvoud twee opvattingen over anticipatie te
onderscheiden: anticipatie mag wel en anticipatie mag niet. Het antwoord op
de vraag of zij een geoorloofde techniek is, hangt af van twee variabelen: wat
men onder anticipatie verstaat en welke theorie over rechtspraak men
'
aanhangt. Denkt men bij anticipatie aan de negatieve, de neutrale', de
heuristische of de consoliderende anticipatie, dan is zij toegestaan zowel
volgens de declaratoire als volgens de constitutieve theorie. Schaduwzijcle van
die opvatting is dat het zinloos wordt nog van ' anticipatie' te spreken en dat
anticipatie als fenomeen niets meer toevoegt aan doodgewoon ' rechtspreken'.
Vat men anticipatie tevens op als de positieve, ' de echte', de
innoverende variant, dan wordt het oordeel afhankelijk van de aangehangen
theorie. De declaratoire theorie wijst haar af, de constitutieve staat haar toe.
De Hoge Raad heeft alle varianten toegepast, zodat uit de jurisprudentie
inzake anticipatie geen eenduidig antwoord kan worden afgeleid aangaande
het declaratoire dan wel constitutieve karakter van rechtspraak in Nederland.
Het leerstuk der anticipatie verklaart daarmee niet de ene of de andere
theorie. De relatie is omgekeerd: de dubbelzinnigheid van het leerstuk der
anticipatie wordt verklaard door het tegelijkertild hanteren van de declaratoire
en de constitutieve theorie. Duidelijk is dat beide theorieen het moeilijk
hebben: ofwel wordt het nut van anticipatie volstrekt geminimaliseerd ofwel
wordt de legitimatie ervan circulair; en wie beide theorieen afwisselend
hanteert, raakt in de knoop.
(1) Anticipatie volgens de democratische rechtsvindingsleer

Het wordt dan aanlokkelijk om maar met Abas

ten

aanzien van de

toelaatbaarheid van anticipatie te concluderen: op deze vragen is het juiste
antwoord niet te vinden; anticipatie zou slechts door de feiten van het geval
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worden ingegeven. 137 Maar die benadering lijkt niet erg doortastend. Net als
138
weigert Abas verder dan 'de
bij de koerswijziging in Lindenbaum/Cohen
feiten' te kijken. Het is daarom ook dat hij meent dat het juiste antwoord niet
te vinden is. Anticiperende arresten zouden slechts zijn ingegeven door de
van het geldend recht
feiten
van het geval, waarin de uitkomst
onbevredigend zou zijn. WeI heel toevallig dan, dat dergelijke feitencomplexen zich ineens veel vaker voordeden sinds de wetgever nieuwe
bepalingen had opgesteld en dat eerdere feitencomplexen nooit eerder zo
onbevredigend waren. . .

Er is nog een derde manier om naar anticipatie te kijken: de Hoge Raad
anticipeert als hij vermoedt dat het voorgestelde recht meer maatschappelijke
steun heeft dan het geldende recht of, anders gezegd, wanneer het nieuwe
recht aansluit bij de opvattingen zoals die zich inmiddels in de maatschappij,
139
Dit stemt in grote
in rechtspraak en in de literatuur hebben ontwikkeld.
lijnen overeen met de opvatting van Van Gerven dat de rechter bij de wet
vastgestelde waardeprioriteiten moet aanpassen in het licht van de veranderde
attitudes en verwachtingen van de maatschappij. 140 De Hoge Raad volgde in
66n van de bekendste anticipaties, wederom het Stierkalf- arrest, deze leer:
Aan zulke [ wets- en rechtshistorische argumenten, OAH] kan echter
thans met betrekking tot een aansprakelijkheidsregel als waar het hier om
gaat, een regel die in het begin van de vorige eeuw tot stand is gekomen,
geen beslissende betekenis worden toegekend. Belangrijker is de ontwikkeling van de opvattingen met betrekking tot de vraag bij wie het TiSiCO behoort te
worden
liggen voor schadetoebrenging door dieren die door mensen

gehouden, een ontwikkeling die is uitgemond in de totStandkoming van
141
het eerder vermelde art. 6.3.2.8 NBW.

Volgens deze leer, zoals wij haar klaarblijkelijk moeten begrijpen, zijn de
raadsheren niet zozeer bezig zelf iets te creeren en maken zij niet een

137

Abas, De betekenis van de feiten, a. w., p. 24.

138
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Bruinsma, Cassatierechtspraak in civiele zaken, Een rechissociologisch verslag, Zwolle
Van Driel/Van Maanen,
1988, p. 22, Van Buchem- Spapens, Anticipatie, a. w., p. ong. 45,
Nieuw
Anticiperen op het Nieuw BW, p. 110, Van Maanen, Vooruitlopen op de invoering van het
de
kamer
van
de
Hoge
Raad
zijn
Burgerlijke
72,
Schoordijk,
Hoe
vat(
te)
BW, a. w., p. 70,
'
rech[svormende taak op7, a. w., p. 51 (het hangt ervan af of ideeen voldoende gerijpt' zijn) . Zie
1

39

F.

ook A- G Franx in zijn concl. bij HR

8 januari 1982, NJ 1982, 614 m. nt. CJHB (Natronloog)
'

aansluitend bij de ontwikkeling van de opvattingen' kennelijk
voordoer. Anders evenwel HR
onderschrijft en anticipatie afwijst, als zodanig ontwikkeling zich niet
27 april 1984, NJ 1984, 513 (Ubachs/ Schils) .
40
Van Gerven, in: Theorie en praktijk van de rechtsvinding, a. w., p. 22.

onder

2,

waar hij anticipatie

t

141 HR 7 maart 1980, NJ 1980. 353 m. nt. GJS

313

Algemeen deel uan het rechterhjk overgangsrecht

subjectieve keuze op basis van de immer zo gevreesde persoonlijke, politieke
en ideologische voorkeuren. Zij aanvaarden immers in de maatschappij reeds
levende opvattingen 142, waardoor het dienovereenkomstige rechterlijk oordeel
sterk aan democratische legitimatie wint. Zodanige rechtspraak is in zekere zin
'

maar in evengoecle zin ook niet. Anticipatie is dan
innovatief, in die zin dat de rechter voor het eerst een dergelijke uitspraak
doet, die dus aan het bestaande juridische materiaal iets toevoegt wat nieuw
is. Maar hij innoveert niet in de zin dat de rechter zijn uitspraak uit het niets
laat verschilnen. Indien de rechter breed aangehangen maatschappelijke
opvattingen volgt, is hij in feite bezig te consolidei-en. Indien de rechter,
zoekend naar die maatschappelijke opvattingen, ervan overtuigd raakt (en
daar heeft hij wel enige reden toe) dat de nieuwe wetgeving de hedendaagse
maatschappelijke opvattingen weerspiegelt, is dit met evenveel recht
consoliderende anticipatie als innoverende anticipatie te noemen.
Het arrest Verhoeven/Peten 143 , inzake het legaat als titel voor levering, is
rechtsschepping',

eveneens een toepassing van deze leer. De Hoge Raad anticipeert in 1984 op
art. 4.4.2.1 NBW en omhelst hiermee een rechtsregel die in
overeenstemming is met een reeds lang algemeen aanvaarde opvatting. Men
kan het innovatief noemen of juist consoliderend, declaratoir of constitutief.

Deze zienswijze zal ook aansluiten bij de perceptie van de rechter zelf. Hij
hij consoliderend bezig is en helemaal niet zijn eigen
beleid aan het maken is, maar zich juist, zoals het een rechter betaamt,
aansluit bij het al bestaande.
De lijn van de democratische rechtsvinding kan dus worden
doorgetrokken en wordt door de Hoge Raad ook doorgetrokken naar de
kwestie van de geoorloofdheid van de vorming van rechtersrecht door middel
van anticipatie. De rechispraak van de Hoge Raad lezend, kan de literatuur
zal het gevoel hebben dat

niet anders dan het belang van
142

de

maatschappelijke

opvattingen

Zie voor anticipatie in een klimaar van een veranderde achtergrondmoraal ook HR 21 maart
1986, NJ 1986, 585 (bekleding ongehuwde ouders me[ ouderliike macht), alsmede 13 maart 1987,
NJ 1988, 190 m. nt. EAAL (in het zicht van wettelijke verlaging van de meerderjarigheidsgrens
stond de tekst van art. 1:235 lid 2 BW niet aan handlichting van 18- jarige in de weg, 'gelet op de
huidige maatschappelijke opvattingen omtrent de positie van minderjarigen') . Zie voorts HR 25
september 1992, NJ 1992, 750 ( SPNAA/ BOA) , waarin anticipatie op het Haags verdrag van 22
december 1986 inz. het op internationale koopovereenkomsten toepasselijke recht werd geweigerd,
omdat de daarin vervatte regels wezenlijk afwijken van de in Nederland geldende opvattingen. Vgl.
HR 9 oktober 1998, NJ 1998, 871 (Tonglet/ Elbers) betreffende art. 1:5 lid 2 BW (moeder en
erkenner hebben het recht voor het kind ook na erkenning moeder's naam te kiezen) en art. 1:5 lid 2
BW (oud) (dat de ouders geen keuzerecht gaO . Blijkens het arrest had het nieuwe lid 2 reeds vddr
inwerkingtreding een temporeel effect. Het geval lag in :overre iers anders, dat de maatschappelijke
opvattingen, waarvan het nieuwe lid 2 de weerslag vormt, inmiddels zodanig waren dat niet langer
gezegd kon worden dat het oude lid 2 'in een democratische samenleving noodzakelijk' was in de zin
van art. 8 EVRM.
141
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HR 11 mei 1984, NJ 1985, 374 m. nt. WMK.
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al kan men deze, denkend vanuit de declaratoire of de
constitutieve theorie eigenlijk helemaal niet plaatsen. Men noemt deze dan
, 144
'
, omdat zo de criteria heten, die geen criteria
maar gauw een gezichtspunt
tegenvoorbeelden in de jurisprudentie te
er
telkens
zijn, vanwege het feit dat
vinden zijn. In omstandigheden dat criteria elkaar tegenspreken, is het echter
de taak van de wetenschap om kritiek uit te oefenen 6f op de criteria 6f op de
tegenvoorbeelden en niet om simpelweg onverenigbare criteria te verenigen
door hen gezichtspunten te noemen. Zo client men zich ook af te vragen of de
maatschappelijke opvattingen relevant zijn, behoren te zijn of mogen zijn in
onderkennen,

als gezichtspunt zonder nadere argumentatie uit de
rechtspraak van de Hoge Raad af te leiden.
Als gezegd, komen de overige gezichtspunten voort uit de te dezen

plaats van hun rol

vastlopende declaratoire theorie. Wie zich daarom aan die theorie en de
daarop geente gezichtspunten minder gelegen laat liggen, houdt de
'
maatschappelijke opvattingen als enig gezichtspunt' over ( dat dan dus geen
'gezichtspunt' meer is, maar eindelijk weer eens gewoon een criterium) . 145
4. Horizontale Mecedentbinding

(a) Inleiding
De stare decisis- regel oftewel de mle of precedent doet zich voor als een derde
sleutelleerstuk voor het debat tussen de declaratoire theorie en de

constitutieve theorie. Ook met de precedentbinding verhouden deze twee
theoriezin zich slecht.
Naar mijn overtuiging is dit eerst en vooral een probleem voor de Common
Law. Niettemin is de navolgende analyse ook van belang voor de continentale

Van Buchem- Spapens, Anticipatie, a. w., p. 41- 55, Stolker, De politieke rol van de rechter
in her burgerlijk recht, a. w., p. 58- 83, Asser- Vranken, a. w. , nr. 167.
145
E6n ander gezichtspunt blijft evenwel hard en onweersproken: de rechter kan geen formaliteiten
visie dat de Hoge Raad terzake van anticipatie de ontwikkeling
( vormvereisten) stellen. Vanuit de
van de maatschappelijke opvattingen volgt en behoort te volgen is echter wel te verklaren dat
anticipatie niet in de rede ligt, als daarvoor nodig is dat formaliteiten zouden moeten worden
dat alsdan nieuwe rechtsvorming
ingevoerd. ( Een andere verklaring voor deze verhinderingsgrond is
door de rechter te zeer opvalt. ) Over formaliteiten bestaan weinig maatschappelijke opvattingen, of
het moeten de opvattingen van de juridische leek zijn dat er zo min mogelijk formaliteiten moe[en
'
zijn. Deformalisering heeft wat dat betreft zeker Van Gerven' s werfkracht'. De leek zal in het
algemeen met minder begrip tegen formaliteiten aankijken en associeert deze met de minst strelende
karikatuur van de jurist. Zie omtrent de deformalisering o. m. Schoordijk, Hoe vat( te) de
Burgerlijke kamer van de Hoge Raad zijn rechtsvormende taak op1, a. w., p. 46- 49, AsserVranken, C. W. Dubbink, 25 jaar rechtspraak van de Hoge Raad, NJB 1982, p. 18, Funke, in:
Naar behoren, 1982, p. 33, 49 en concl. A- G Spier bij HR 2 oktober 1998, NJ 1999, 1
144

(

Plataforma/ Curagao)
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rechtsstelsels, zoals het onze, omdat deze leidt tot een aantal conclusies die
consequenties hebben voor de houding tegenover precedenten hier te lande.
(b) De zogenaamde convergentie inzake precedentbinding

In de rechtsvergelijkende literatuur is het contrast op dit punt tussen de
Law- stelsels die de precedentenregel hanteren en de continentaalrechtelijke stelsels die deze afwijzen, gerelativeerd. 146 Zo kan men er
op wijzen dat ook in Nederland bestendigheid van rechtspraak buitengewoon
belangrijk is ( en ook altijd is geweest), dat ook Nederlandse en andere Civil
Law- rechters niet echt vrij zijn van 'precedenten' af te wijken, terwijl
anderzijds de Amerikaanse rechters over het algemeen zich vrij soepel
opstellen ten opzichte van de stare decisis- doctrine 147 , er sowieso veel
manieren zijn om onder de beperkingen van staTe decisis Uit te komen en ook
de Hogerhuis al in 1966 officieel verklaard heeft zich niet langer aan zichzelf
gebonden te achten. 148 Bovendien worden ook de Common Law- landen
overspoeld met privaatrechtelijke wetgeving, terwijl de Civil Law zich steeds
149
Daardoor zou er praktisch gezien
meer op de jurisprudentie is gaan richten.
niet veel verschil meer bestaan tussen de Common Law en de Civil Law die
eens twee werelden van verschil vormden. 150 Voorts wordt
verdedigd dat
uitspraken van het Hof van Justitie jegens de nationale rechterlijke instanties
echte precedentwerking hebben. 151 De conclusie zou dan ook zijn dat de
binding aan precedenten een fraai voorbeeld oplevert van harmonisatie van
152
rechtsvindingsmethodologie.
Common

146

Zie vooral her in die trant geschreven N. MacCormick en R. S. Summers (eds. ), Interpreting
Precedent: A Comparative Study, Dartmouth 1997.
147
A. T. von Mehren, Law in the Uni[ed States: A General and Comparative View, Deventer
1988, p. 15- 16, J. G. Sauveplanne, Rechtsstelsels in vogelvlucht, Deventer 1981, p. 187.
148
Zie voor dit soort argumenten H. U. Jessurun d' Oliveira, Doen wat er gezegd is: precedenten en
richtlijnen, rede NVR, Deventer 1999, p. 141, H. C. F. Schoordijk, Boekbespreking, RMTh
1999, p. 383.
149

Daaromtrent uitgebreid Calabresi, A Common Law for the Age of Statutes, a. w., p. l e. v.,
have
een 'orgy of statute making' en 'statutes .
de Cruz, Comparative Law in a Changing World,
Londen 1995, p. 36- 38 en Von Mehren, Law in the United States, a. w., p. 18.
150
Zie voor dit soort argumen[en bijv. De Cruz, Comparative Law in a Changing World, a. w.,
p. 75, 238-240, 249-250, 281-282, Snijders, Retrocipatie, a. w., p. 69- 70, H. G. Schermers,
European
Law on "Illegitimate Children", Dominik Lasok Lecture, Exeter 1989, p. 4- 6.
i5l
Snijders, Retrocipatie, a. w., p. 30 met verdere verwijzingen.
15/
Snijders, Retrocipatie, a. w., p. 70, en Schoordijk, Boekbespreking, t. a. p. veroorloven zich
ze16 de opmerking dat onder Common Law- juris[en ' een hardnekkig misverstand' bestaar dat in de
Common Law .61 en ten Continence geen precedentbinding bes[aat. De droevige realiteit is evenwel
dat niet de Common Lkitvyer de continentale doctrine, maar de Civil Latuyer de stare decisis- doctrine
van de Common Liw misverstaar, zoals hierna uiteengezet wordt.
163· 164, sprekend van 'choking on statutes',
become the primary source of law' ), alsmede P.
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153
Naar mijn mening is deze conclusie niet juist.
Juist is wel dat de hoogste
verplicht zijn de eigen
tegenwoordig
niet
wereld
rechters in de Common Lawzijn
al
geneigd
volgen'54,
zij
tot consistentie in
uiteraard wel
rechtspraak te
e156, noch de
Amerikaans
de
hun rechtspraak. Noch de Privy Councili55, noch
Britse ( voor Engeland, Wales en Schotland) 157, noch de Canadese158, noch
de Australische'59 opperrechters achten zich aan zichzelf gebonden. Als men

hierin convergentie wit zien,

is

het een trend

w6g

van de binding

aan

precedenten.
Juist is ook dat de lagere gerechten ( in Engeland en Wales: Magistrates'
dus noch
Courts, County Court) niet vallen onder de precedenten- regel en 160
Hierin
aan elkaar' s uitspraken noch aan die van zichzelf gebonden zijn.
verandert niets; van enige trend is dus geen sprake. Voor rechters op de
niveaus hiertussen, zoals in Engeland en Wales het High Court en het Court of
161
Appeal, blijft de horizontale precedentbinding evenwel in tact.
Het is noodzakelijk dit onderscheid tussen de hoogste rechter en de lagere
rechters, alsmede dat tussen horizontale en verticale precedentbinding te
162
Nederlandse schrijvers die zich telkenmale op de vrijheid van het
maken.

Hogerhuis beroepen en alle overige precedentbinding dan163maar gauw over het
hoofd zien, laten zich door 66n enkel aspect verblinden.

Zie ook M. Adams, The Rhetoric of Precedent and Comparative Legal Research, 62 Modern
L. Rev. 464 ( 1999) , p. 465- 466 (de convergentie- these is ' an exaggeration' en ' It is reasonable to
believe, in short, that the systems are not converging at all')
154
Shahabuddeen, Preceden[in the World Coitrt, a. w., p. 10.
155
Mercantile Bank of India v. Central Bank of India I 19381 A. C. 287. Gideon Nkambule v. R.
153

[

19501 A. C. 379.

156

Impliciet in Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania u. Casey, 505 U. S. 833 ( 1992).

157

Practice Statement Uudicial Precedent) 1 19661 1 W.LR. 1234.
Re Farm Products, Marketmg Act (1957), 7 D. L. R. (2nd) 257, p. 271.
Australian Agricultural Co. v. Federated Engine Drivers and Firemen's Association of Australasia

158
159

( 1913) 17 C. L. R 261.
160
Cross & Harris, Precedent in English Law, a. w. , p. 122.
161
de uitspraken
Maar i. g. v. een alleen- sprekende rechter is het High Court niet gebonden aan
gebonden
van zijn collegae. De straflamer van het Court of Appeal is aan zijn eigen rechtspraak
v. Taylor ( 1950) 2
erkend
in
R.
uitzonderingen,
zoals
een
aantal
evenwel
met
v.
Broome),
( Cassell
K. B. 368 (questions involving the liberty of the subject). Zie ook Cross & Harris, Precedent in
English Law, a. w., p. 117-118, 163.
162
Wesley·
Theories of adjudication and the status of stare decisis, a. w., p. 81- 82; E. H.

Smith,
Caminker, Why must inferior courts obey superior court precedents.i, 46 Stan. L. Rev. 817 ( 1994),
p. 818.

163
Zie bijv. Jessurun d'Oliveira, Doen wat er gezegd is, t. a. p. (' Her loslaten van de strikte
in 1966') ( te algemeen: dit geldt alleen voor het Hogerhuis),
precedentbinding vond plaats ..
Schoordijk, Boekbespreking, [. a. p. (' Hoezeer de Engelse precedentenrechtspraak intussen op de
Kieinwort Benson') ( onjuist: afgezien
onze lijkt en ook omgekeerd blijkt uit de recente beslissing
van de overeenkomst Hoge Raad- Hogerhuis, lijkt de Engelse precedentenrechtspraak van geen
kanten op de onze).

317

Algemeen deel van het rechterlijk overgangsrecht

De verticale precedentbinding, die voortvloeit uit de gerechtelijke
hierarchie, is nog geheel in tact. Het staat buiten twijfel dat lagere gerechten
hogere rechtspraak dienen te volgen. 164 In de Verenigde Staten heeft het
165
Hooggerechtshof zulks bevestigd in Rodriguez de Quilas v. Shearson
, een
geval waarin het laten varen van de gebondenheid toch uitermate voor de
hand zou hebben gelegen.

166

Ik heb de indruk dat de voornamelijk op het Continent bestaande neiging
om convergenties te constateren aan wensdenken moet worden toegeschreven
en aan de onuitgesproken hoop dat met de precedentbinding de rechtswetenschap een fundament heeft gevonden dat hoogstwaarschijnlijk juist en
goed is, omclat tenslotte de eens zozeer verschillende rechtsstelsels tot dezelfde
conclusie zijn gekomen. Een aantal van de continentale interpretaties van de
binding aan precedenten miskent evenwel het wezen van de rule of precedent
en kan convergentie slechts constateren door precisie te veronachtzamen ( §§
( c) - ( e)) . De steeds vaker gehoorde pleidooien voor het aannemen van een
precedentbinding voor de Nederlandse rechter gaan eraan voorbij dat de
binding aan precedenten theoretisch niet verdedigbaar is (§§ (0 - (h) ) . Wat

in wezen voorstellen is dan ook geen echte precedentbinding, maar een
soort precedentbinding'. Die is theoretisch wel te verantwoorden, maar weer
niet op basis van de declaratoire of de constitutieve theorie ( § (i) ) .
Zij
'

164

Zie Miliangos v. George Frank (Textiles) Ltd. ( 1976) A. C. 443 C Court of Appeal mag niet op
omgaan Hogerhuis anticiperen), Davis v. Johnson ( 1979) A. C. 264, CasseN v. Broome 119721
A. C. 1027, Young v. Bristol Aeroplane Co. Ltd. 119441 1 K. B. 718. De rechtspraak van het
Hogerhuis is ook voor de Schotse gerechten bindend. Het High Court is gehouden de jurisprudentie
van het Court of Appeal en het Hogerhuis te volgen. Niet zeker is of het Court of Appeal gebonden is
aan de uitspraken van de supra. nationale Privy Council ( Judicial Committee) . In strafzaken bestaat

geen gebondenheid: het Ciown Court bindt ( waarschijnlijk) noch de lagere Magistrates Court noch
zichzelf, Cross & Harris, Precedent in English Law, a. w., p. 5,6,22, 123.
165
490 U. S. 477 ( 1989) . Aan de orde was de verenigbaarheid van een arbitrageclausule met een
bepaling uit de Securities Act 1933. Een vrijwel identieke bepaling bevond zich in de Securities
Exchange Aa 1934 op grond waarvan het Hooggerechtshof dergelijke arbitrageclausules in strijd met
de wet had
geoordeeld(Wilkov. Swan, 346 U. S. 427 (1953)). Die uitspraakwerdin 1987 doorhet
Hooggerechtshof ovemiled, waarna het Court of Appeals er in 1988 goed aan meende te doen voor de
vrijwel identieke bepaling van 1933 hetzelfde te doen. Het Hooggerech[shof was het met de uitkomst
mhoudelijk eens, maar tikte de appelrechter toch op zijn vingers: 'the Court of Appeal should follow
the case which directly controls, leaving to the Court the prerogatieve of overruling its own decision'
( p. 484) . Kortom: zelfs ' anticipatory overruling'
( afsmnd doen van hogere rechtspraak, ervan
uitgaande met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat de hogere rechter toch zal omgaan) is
niet toegesman. Zie ook Hoffman v. lone5, 280 So. 2d 431 (Fla. 1973), p. 440.
166
Zie hieromtrent E. H. Caminker, Precedent and Predictions: The Forward· Looking
Aspects of

Inferior Cour[ Decisionmaking, 73 Tex. L. Rev. 1 ( 1994) , Anoniem, Recent Case, 110 Harv.
L. Rev. 775 ( 1997), C. S. Bradford, Following Dead Precedent: The Supreme Court' s Ill· Advised
Rejection of Anticipatory Overruling, 59 Fordham L. Rev. 82 ( 1990) , M. N. Kniffin, Overruling
Supreme Court Precedents: Anticipatory Action by United States Couris of Appeals, 51 Fordham
L. Rev. 53 ( 1982) .
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(c) Het gelijke gelijk, het ongelijke ongelijk

Nieuwenhuis stelde ooit dat men in het burgerlijk recht kan beschikken over
een maatstaf voor ' het juiste oordeel'. Die maatstaf is: ieder het zijne, oftewel
167
in een andere formulering ' het gelijke gelijk, het ongelijke ongelijk'.
Nieuwenhuis staat niet alleen in zijn erkenning van ' het gelijke gelijk...' als
fundamenteel beginsel, althans in de betekenis van equality before the law; het
is zelfs moeilijk aan te geven wie eigenlijk niet het gelijkheidsbeginsel als
fundamenteel ziet. Nieuwenhuis' weergave van de essentie van ' het juiste
oordeel' lijkt dus prachtig. Maar er zijn gemakkelijk gevallen te bedenken,
waarin ' het juiste oordeel' en 'het gelijke gelijk, het ongelijke ongelijk' niet
samenvallen. Wat te doen als ' het juiste oordeel' en het gelijkheidsbeginsel
tegenover elkaar komen te staani Dat is het geval wanneer naar de mening
van de ene rechter het juiste oordeel in een concrete zaak afwijkt van hetgeen
een andere rechter eerder daarover oordeelde. Dient de latere rechter te
beslissen overeenkomstig hetgeen in zijn ogen het juiste oordeel is of behoort
hij op grond van het gelijkheidsbeginsel dat eerdere oordeel over te nemen en
het thans gelijkelijk toe te passen, De eerste oplossing is grofweg die van de
continentale stelsels, de tweede oplossing is die van de Common Law waar zij
bekend staat als de rule of precedent voornoemd of de doctrine of stare decisis.
(d) Binding

is binding en geen

binding is geen binding
168

De Nederlandse
geen precedentbinding.
literatuur daarentegen biedt een spectrum aan opvattingen over de binding
aan precedenten, waarbij verticale en horizontale binding niet steeds
onderscheiden worden en waarvan de bottom-line onverminderd is, dat de
rechter in strikte zin niet gebonden is. Doorgaans wordt een echte binding
169
aan precedenten gewoon afgewezen, maar er zijn ook schrijvers die stellen

De Hoge Raad aanvaardt

167

j. H. Nieuwenhuis, 1.kgitimatie en heuristiek van het rechterlijk oordeel, RMTh 1976, p. 495.

Zie bijv. HR 28 juni 1996, NJ 1997, 494 m. nt. WMK ( Moksel AG/ Koel- en Vriesveem
Vlissingen), waarin de Hoge Raad het arrest HR 16 maart 1933, NJ 1933, 790 ( Dordrechtsche
autogarage/ DIC) achter zich laat met een beroep op de rechtsontwikkeling sindsdien, I. w. twee
latere arresten, waarin niet dezelfde vraag aan de orde was. Zie ook HR 28 februari 1992, N 1992,
168

687

m.

( Solar/

nt.

MS

(

Changoe/ Staat),

28

oktober

NJ

1988,

Allaguthurai), 16 mei 1986, NJ 1986, 723 m. nt. MS

(

1989,

765

m.

Heesch/ Van de Akker),

nt.

7

Jcs

februan

1986, NJ 1986, 474 m. nt. WLH (Koflach/Stobasport), 1 februari 1985, NJ 1985, 698 m. nt. JCS
(Transocean Towage/ Hyundai) , 11 mei 1984, NJ 1985, 374 m. nt. WMK ( Verhoeven/ Peters),
27 november 1981, NJ 1982, 503 m. n[. EAAL en WHH(Boon/ Van Loon). Vgl. HR 4 december
weergegeven
in
een
1999,
(onderzoeksrichtlijnen
340
( Farzoo/ Upjohn)
1998, NJ
verwijzingsinstructie van de Hoge Raad aan het Hof hebben geen precedentwerking) .
169
HR 1 februari 1985, NJ 1985, 698 m. nt. JCS (Transocean Towage/ Hyandai) rov. 3.1; Van
Dunn6, Een kamikaze- actie op de Rotte, a. w., p. 626 ( t. a. v. verticale binding), volgens welke
'
bij rechtsvemieuwing eerst een boterbriefje van de hoogste rechter' niet nodig is, M. Scheltema, De
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dat de rechter ' in beginsel vrij' is zijn beleid te wijzigen170 of ' in beginsel niet
aan zijn eigen rechtspraak is gebonden. , 171 Het tegenovergestelde wordt ook
172
beweerd: de rechter zou ' in beginsel' juist wel gebonden zijn.
Er wordt
gesproken van ' een informeel beperkt stare decisis beginsel' 173, ' feitelijk
, 174
'
en van voorwaardelijke binding'. 175 De
bindende precedentwerking
grootste gemene deler lijkt dat er ' een zekere precedentwerking' is en meer
176
Edn schrijver suggereert sympathie voor een strikte binding aan
niet.
precedenten, maar die suggestie is waarschijnlijk onbedoeld. 177 Volgens

verwachtingen voor de toekomst, in: Van Soest (red. ) , De Hoge Raad der Nederlanden, a. w., p. 337
( het is voor lagere rechters weI mogelijk Ie anticiperen op nieuwe rechtsschepping door de Hoge
Raad) . Zie ook reeds J. Donner, Plaats en taak van de Hoge Raad der Nederlanden, rede Calv.
Juristen- Vereniging, Amsterdam 1962, p 13 en de opvatting van Diephuis vermeld bij Snijders,

Retrocipatie, a. w, p. 13.
170
Koeman, Verandering van beleid bij administratie en rechter, p. 981 en 984. Zie ook
Bruinsma, Cassatierechtspraak in civiele zaken, a. w., p. 24 ( de Hoge Raad mag in soortgelijk geval
van een andere zienswijze blijk geven) .
m A. G Mok in zijn concl. bij HR 28 mei 1999, NJ 1999, 816 m. nt. TK (NassyTseng/ Curagao) onder 2.4.3 m. b. t. Sehos/Antersijn.
172
Pitlo- Gerver, Het systeem van het Nederlandse privaatrecht, a. w., p. 42 (ofschoon op p. 41
precies het tegenovergestelde wordt beweerd) Verticale precedentbinding is impliciet in Abas, De
betekenis van de feiten, a. w., p. 20 C het is de taak van de api,elrechter te tonen dat deze de RvdW
nauwkeuriger bijhoudt dan de lagere rechter, indien deze zich had gebaseerd op een inmiddels
achterhaald arrest van de Hoge Raad). Het is natuurlijk mogelijk dat de lagere rechter niet bij
vergissing, maar bewust van de nieuwste rechtspraak afwijkt. Abas' opvatting suggereert dat deze
rechter niettemin tot gehoorzaamheid gehouden is en wijkt in dit opzicht af van de opvatting van
Asser- Vranken, a. w., nr. 186, die diversiteit van lagere rechtspraak positiever waardeert.
171
C. J. H. Brunner, Aansprakelijkheid naar draagkracht, inaugurele rede RUG, Deventer 1973, p.
.

4 voetnoot 7.
174
C J. H. Brunner, Belgie- Nederland, twee cultureni, TPR 1994, p. 2- 4, D. Olzen, Die
Rechtswirkungen geiinderter hochstrichterlijker Rechtsprechung in Zivilsachen, JZ 1985, p. 157 en

163.

Jessurun d'Oliveira, Doen wat er gezegd is, a. w, p. 141, H. J. Snijders, Wordt de
samenwerkende rechter tot bestuurder en/ of wetgeveri, NJB 1997, p. 1796. Zie ook K. Larenz,
Methodenlehre der Rechtswissenschaft, Berlijn 1983, p.
414 ( precedent als geldende
rechtsopvatting bij wijze van vermoeden behoudens tegenbewijs), Bydlinski, Juristische
Methodenlehre und Rechtsbegriff, a. w., p. 508- 512 (subsidiaire of presumptieve binding) .
176
P. van Schilfgaarde, Pensioenverrekening bij echtscheiding en scheiding van tafel en bed, AA
175

1982, p. 669, J. M. Polak, Theorie en praktijk van de rechtsvorming, in: Rechtsvorming in de sociale
'
rechtsstaat, De Haan- bundel, Deventer 1989, p. 60 ( rechterlijke uirspraken hebben geZRg') , Asser'
Scholten, a. w., p. 88- 89 rechtspraak heeft feitelijk gezag'), H. U. Jessurun d'Oliveira, Kassatie
in het belang van het recht, in: Speculum Langemeijer, a. w., p. 237, die stelt dat precedenten 'een
reden, niet de enige of de sterkste' zijn om in een volgend, soortgelijk geval eenzelfde beslissing te
nemen. Vgl. C. J. H. Brunner, Aansprakelijkheid naar dmagkracht, inaugurele rede RUG, Deventer
1973, p. 4 voetnoot 7, die spreekt van 'een informeel en beperkt stare decisis beginsel'
17' T. Hartlief, Interventie NJV, HNJV 1996- Il, p. 17: 'Juist voor een slachroffer met
letselschade
is het toch buitengewoon zuur om te vennemen dat hij geen vordering heeft maar
eventuele lotgenoten na hem wel'. Als Hartlief dat werkelijk doorslaggevend vindt, moet hij toi een
strikte precedentbinding concluderen. Dan zou de rechter immers de op een onjuist precedent
gefundereerde afwijzing van een vordering moeten con[inueren, hoe verkeerd deze het precedent ook
C
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bindend ' in die zin' dat de rechter er wel van mag
afwijken-in sommige gevallen zou hij dit179zelfs moeten doen-maar dan weI
'een nadere motivering' moet verschaffen.

Vranken

is rechtspraak

Soms treft men de opvatting aan als zou ook te onzent een echte, de iure
binding aan precedenten bestaan dan wel behoren te bestaan; bij nader inzien
betreft het evenwel helemaal geen binding180, doch eerder pleidooien voor
consistentie, continukeit en rechtszekerheid. 181 Maar dat is iets anders dan

binding.
182
zouden de meningen over precedentbinding in
Volgens Vranken
verdeeld
zijn.
Die stelling lijkt mij in het geheel niet vol te
Nederlancl sterk
houden; aansluiting bij het commentaar van Martens183 dat het slechts
graduele verschillen betreft, waarbij de bindende werking kleiner of groter kan
zijn, ligt meer in de rede. Principiele verschillen tussen al deze opvattingen
zijn er niet. Eigenlijk zijn deze opvattingen aberhaupt weinig principieel. Dit
geldt vooral voor de opvattingen neergelegcl in de beide Algemene Delen.
Scholten is zeer wispelturig. Enerzijds verwerpt hij verticale binding; volgens
hem kan de rechter ' s Hogen Raads rechtspraak ' te allen tijde terzijde stellen
als hij van zijn onjuistheid is overtuigd'. 184 Anderzijds ziet hij rechtspraak
ongetwijfeld als nieuw recht constituerend, erkent dat cleze rechtsbron is,
vindt, teneinde te voorkomen dai het voor het eerdere slachtoffer zuur wordt

te vernemen dat een

latere rechter in het recht een verbetering heeft aangebracht.
178
Asser- Vranken, a. w. , nrs. 186 en 240.
179
Zie ook Kottenhagen, Recente onnvikkelingen in het Engelse precedentensysteem, a. w., p.
282. Vgl. de stelling van H. Franken, Stellingen voor de NJB- Salon, NJB 1998, p. 398 t. a. v.
richtlijnen en aanwijzingen waarin rechterlijke samenwerking wordt geconcretiseerd: de individuele
rechter moet altijd de mogelijkheid hebben om-mits gemotiveerd-van dergelijke richtlijnen of
beleidsregels af te wijken.
180
Snijders, Wordt de samenwerkende rechter tot bestuurder en/ of wetgever1 , a. w., p. 1796
zonodig te ontsnappen aan een precedent),
( het voorwaardelijk karakter stelt de rechter in staat om
'
dez., Retrocipatie, a. w., p. 14 ( de binding' geldt weer slechts 'in beginsel') . Voorts Jessurun
d'Oliveira, Doen wat er gezegd is, a. w., p. 141 (binding de iure, maar deze is slechts

voorwaardelijk en ' in beginsel') .
181
Zie bijv. A. J. A. van Dorst, Het wetenschappelijk bureau, in: Van Soest ( red. ), De Hoge
Raad der Nederlanden, p. 320 ( de Nederlandse rech[er heeft een sterke neiging om vast te houden
c. q. voort te bouwen op vergelijkbare beslissingen van vroeger), Van Dijk, De Belastingkamer,
a. w., p. 111 ( de rechter voelt zich gebonden aan zijn eerdere uitspraken en aan die van hogere
rechters) . Ook onder lagere rechters bestaar een netging rot volgen, maar geen gebondenheid, zie T.
Koopmans, De Hoge Raad en buitenlandse hoogsle gerechien, in: Van Soest ( red. ) , De Hoge Raad
der Nederlanden 1838· 1988, a. w., p. 370 ('als de cassatierechter een principieel arrest wijst, gaan
de hoven in het algemeen mee').
182
Asser- Vranken, a. w. , nr. 183.
183

S. K. Martens, De Hoge Raad

als adviseur,

De

plaars van de Hoge Raad in het huidige

staatsbestel, De veranderingen in de rol van de Hoge Raad als rechtsvormer, Zwolle 1988, p. 155.
184
Asser- Scholten, a. w., p. 86, zij het dat de rechter zich om pragmatische redenen, [eneinde
niet nodeloos op kosten van hoger beroep en cassatie Ie jagen, geroepen voelt de

partijen
rechiszekerheid

te

handhaven, zie p. 88, 90.
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omdat men de rechtspraak moet volgen185; maar als het om de terugwerkende
kracht van rechtspraak gaat, valt hij terug op de declaratoire theorie186, die
niet met precedentbinding verenigbaar is. 187
Ook Vranken wil van alles tegelijk. Rechtspraak zou meer dan louter
188
kenbron zijn.
Niemand zou tegenwoordig nog serieus betwisten dat de
189
rechter recht schept.
En Vranken pleit voor rechterlijk overgangsrecht. 190
Dit alles wijst nogal sterk op de erkenning van het constitutieve karakter van
rechtspraak.

Maar Vranken vindt ook, dat anticipatie de verhouding tussen wetgever
de criteria van de declaratoire theorie
stare decisis- regel kent en dat de rechter
192
ervan
moet afwijken, als hij
overtuigd is dat eerdere rechtspraak onjuist is.
Als gezegd193, is dit een probleem voor de aanhanger van de constitutieve
theorie. Als rechtspraak recht constitueert, dan is afwijking van die
rechtspraak in strijd met de gebondenheid aan het recht.
Dat zou alleen anders zijn, als Vranken zou willen aannemen dat
194
rechtspraak geen nieuw recht constitueert, zolang de uitspraak onjuist is.
Vranken gaat er kennelijk inderdaad van uit, dat er iets is, dat rechtspraak
onjuist (' geen recht') kan maken, ondanks het feit dat die rechtspraak er
ligt, want niettegenstaande de formele erkenning door de rechter van een
regel als recht, mag of moet een rechter afwijken. 195 Hij spreekt niettemin
196
van 'binding', maar dit is problematisch, want als de lagere rechter
mag of
moet afwijken, als hij ervan overtuigd is, dat een verkeerde koers is
ingeslagen, kan men toch moeilijk van binding spreken.
De meeste andere opvattingen over precedentbinding leiden aan hetzelfde
gebrek. Op de keper beschouwd, zijn termen als ' feitelijke binding' en
'
voorwaardelijke binding' contradictiones in terminis. Binding is binding en als
de rechter het recht heeft om af te wijken, is deze niet gebonden. Een
uitgangspunt als ' de rechter is in beginsel gebonclen, tenzij hij niet gebonden
is, omdat hij goede tegenargumenten heeft' is een vrij zinloze uitspraak. Men
kan dan net zo goed meteen zeggen dat de rechter geheel vrij is al dan niet zijn

en rechter op haar kop zet en legt
aan. 191 Hij vindt dat Nederland geen

185

186

Asser- Scholten, a. w., p. 88- 89 ( wij hebben ' voor dat gezag te buigen') .
Asser- Scholten, a. w., p. 137.

187

Zie hiema, §§ (0 (i) - (ii)

188

Asser- Vranken, a. w., nr. 185.
Asser- Vranken, a. w., nr. 184.
Asser- Vranken, a. w. , nrs. 190 en 252.

189
190
191

191

Zie hierv66r, §3 (e).
Asser- Vranken, a. w., nr. 186. Zie voorts Hoofds[uk X, §7(a)

I91 § 2 (c)
(in
194

I

99

196
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Vgl. Asser- Scholten, a. w., p. 86
Asser· Vranken, a. w., nrs. 186 en 240. Zie hierv66r § 2 (c) (ii) enhierna§4(e).
Aan te nemen is, dat dit voor de Hoge Raad a forn ri geldt, zie nrs. 189- 190.
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rechtspraak of die van andere rechters te bestendigen naar gelang de kracht
197
van de argumenten.
Dergelijke opvattingen over binding zijn onbegrijpelijk, want het hele
eieren eten van binding is, dat deze zich 66k doorzet, wanneer de rechter de
koers verkeerd vindt. Een binding, die geen binding meer is, zodra cle rechter
ervan overtuigd raakt, dat de ingeslagen koers verkeerd is, is gewoon geen
precedentbinding, maar 6f vrijheid 6f gebondenheid tot precies het
tegenovergestelde ( afwijking van het precedent) . Die analyse is voor het
ongebonden Hogerhuis in Engeland precies eender: het Hogerhuis kan zich
maar het Cou# of Appeal
laten overtuigen door betere argumenten,
bijvoorbeeld niet. Daarom is het Hogerhuis niet gebonden, het Court of
Appeal wel.

198

De stelling dat men bij zijn mening blijft, zolang er geen betere
argumenten zijn voor het tegendeel, vertegenwoordigt een waarheid als een
koe. Niemand laat zich toch overtuigen door argumenten die hij zelf niet
zwaarwegender vindt.1 Dit soort gevallen, waarin de rechter het met het
precedent eens is of geen betere argumenten heeft, is niet waar het bij
precedentenbinding om gaat. Het is niet het cruciale element van de stare
decisis-regel dat bijvoorbeeld in Engeland als funclamenteel wordt gezien. Ik
stel dan ook voor op te houden met in dit soort gevallen te spreken van
'
binding aan precedenten'. Dergelijke formuleringen doen alleen maar het
gevaar van hinderlijke en onnodige verwarring ( en de schijn van
convergentie) ontstaan. Het enige waaraan de rechter gebonden is, is het
recht.

(e) Precedentbinding en gelijkheid

In 66n geval bestaat de binding van de Nederlandse rechter aan zijn eerdere
rechtspraak in gelijke gevallen wel, maar dan moet het ook letterlijk een
gelijke zaak ( dezelfde partijen, dezelfde rechtsvraag) zijn. Men spreekt dan
van gezag van gewijsde. Voor het overige heeft het mijns inziens weinig zin
om voor de continentale stelsels het gelijkheidsbeginsel naar voren te

Terecht opgemerk[ door Barendrecht, Recht als model van rechtvaardigheid, a. w., p. 198.
Ortterecht is daarom da[ Jessurun d'Oliveira, Doen wat er gezegd is, a. w., p. 141 enerzijds
'
stelt dat precedentbinding' alleen de echte binding is, zoals hierboven door mij verstaan (' alleen om
het simpele feit dat die eerder beslissing er is') , doch anderzijds dat zodanige binding niet voorkomt,
hergeen hij afteidt uit het feit dat het Hogerhuis niet strikt gel)onden is. Dat laatste klopt, maar het
doet in het geheel niet af aan het cruciale element van staTe decisis ( voor at die rechters die w61
197

198

gebonden zijn) .
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schuiven, als het gaat om de consistentie van rechtspraak. 199 De Oostenrijker
Bydlinski beroept zich bijvoorbeeld ten aanzien van de precedentbinding
vroom op de gelijke behandeling, 200 maar het gelijkheidsbeginsel sluit volgens
hem niet uit dat, indien zulks 'sachlich gerechtfertigt' is, ongelijke
201
behandeling moet volgen.
Als de rechter dezelfde mening is toegedaan als die welke uiting vindt in
een precedent, is een argument strekkende tot gelijke behandeling overbodig;
hij zou de eerdere opvatting, die hij juist acht, toch al zijn blijven volgen.
Het gelijkheidsargument gaat eerst tellen, waar het in conflict komt met
hetgeen in de ogen van de rechter het juist oordeel is. De test-case voor het
gelijkheidsargument, waar het w6rketijk op aankomt, is de gelijke behandeling van gelijke gevallen, wanneer de rechter het met de eerdere rechtsopvatting oneens is. Deze gebondenheid, die impliceert dat op basis van de
gelijke behandeling de verplichting tot het persisteren van ' fouten' bestaat,
202
zullen slechts weinigen aanvaarden.
De opvatting dat de rechter ook in
het
zodanig geval vanwege
gelijkheidsbeginsel aan eerdere rechtspraak juridisch
heeft
in
de
Civil
Law nooit gegolden.
gebonden is,
Hieruit is af te leiden dat het in ons systeem puntje bij paaltje niet om de
gelijke behandeling gaat, maar om de vraag of de rechter het precedent al dan
203
Het gelijkheidsbeginsel heeft slechts enige invloed in de
niet juist acht.
tussencategorie van gevallen waarin het de rechter inhoudelijk betrekkelijk om
het even is of de ene dan wet de andere regel bestaat.

199

Zoals Pontier, Rechtsvinding, a. w., p. 28, Brunner, Aansprakelijkheid naar draagkracht,
a. w., p 3, Asser Scholten, a. w., p. 47 (' rechtspraak is altijd gelijke gevallen gelijk
behandelen') .
200
Bydlinski, Juristische Me[hodentehre und Rechisbegriff, a. w., p. 509.
201

T. a. p. Zo ook Asser- Scholten, a. w., p. 86.
Men kan hier een vergelijking trekken met de adviesfunctie van de Hoge Raad ( en overige
colleges) ingevolge art. 22 RO, waar het thema zich herhaalt. De opvatting van Martens, De Hoge
Raad als adviseur, a. w.. p. 146- 147 ligt in de lijn van de heersende leer t. a. v. binding aan
rechispraak. Kennelijk gaa[ Martens ervan uit dat de rechter ' tot op zekere hoogte zijn vrijheid van
oordelen' door een gegeven advies kwijt is, want hij voert het risico van de verloren vrijheid aan als
grond voor erkenning van een recht om advisering te weigeren (niettegenstaande art. 22 RO, dat
spreekt van een verplichting) . Dit lijkt wat tegenstrijdig, want op p 155 geeft Martens toe dat de
Hoge Raad er geen enkele moeite mee heeft van het advies af te wijken, indien hij ervan wordt
overtuigd dat het advies 'fout' was. Maar als dit zo is. hoeft de Hoge Raad toch niet uit angst voor
zelfbinding een recht om te weigeren te hebbeni Als men nu gewoon zou zeggen dat de recher niet
gebonden is, zou de verplichting die art. 22 RO opleg[ nier behoeven te worden weggeinterpreteerd,
omdat de rechter zich door het advies nier zijn vrijheid van oordelen zou benemen.
203
Barendrecht, Recht als model van rechtvaardigheid, a. w. , p. 198 (een precedent bindt
slech[s, indien en voorzover her inhoudelijk juist is; dan is het echter niet erg zinnig om van binding
te spreken). Vgl. Martens, De Hoge Raad als adviseur, a. w., p. 155 (de Hoge Raad acht zich 'in
beginsel' door eigen eerdere uitspraken gebonden, maar het ' valt niet ie onikennen dat hij niet
aarzelt om te gaan', indien hij ervan overtuigd raakt da[ een eerdere uitspraak zo onjuist is dat de
enkele rechtszekerheid niet rechivaardigi eraan vast te houden) .
202
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Natuurlijk zijn er ook in

de

rechtspraak van de Hoge Raad

rechtsopvattingen neergelegd die zo belangrijk en richtinggevend zijn in het
maatschappelijke verkeer dat het vrijwel ondenkbaar is dat de rechter ervan
zou afwijken. Met betrekking tot het oude recht werd daarvoor wel op de
fiduciaire eigendom gewezen. 104 Een ander voorbeeld onder het oude recht is
205

Van Wijngaarden/Staat , waarin ook de Hoge Raad zelf al mededeelt dat hij
terwille van de rechtszekerheid en rechtseenheid een knoop heeft doorgehakt
( in casu een datum heeft geprikt), zodat wijziging van de rechtspraak niet te
verwachten valt. Het enige wat zij lijken te willen zeggen is dat zij continuyteit
en rechtszekerheid belangrijk vinden.
Dat gelclt ook voor Cijnve/Protestants Nilverheidsonderwijs206, waarin de
Hoge Raad stelt dat een uitspraak in hoogste ressort die een
op 66n lijn
kan worden gesteld met de
rechtsontwikkeling afsluit,
totstandkoming van een nieuwe rechtsregel. Enerzijds spreekt de Hoge Raad
'
hier van afsluiten' van een rechtsontwikkeling en als er toch weer van zou
'
kunnen worden afgeweken, is die uitspraak toch geen afsluiting' te noemen.
Daar st:aat tegenover, dat ook na afsluiting van een rechtsontwikkeling heel
wel opnieuw een andere rechtsontwikkeling in gang gezet zou kunnen worden.
De opvatting van de Hoge Raad lijkt niet zonder meer uit te sluiten, dat de
nieuwe rechtsregel uiteindelijk weer opzij gezet of gemodificeerd kan worden.
Bij de stare decisis- regel in de Common Law daarentegen gaat het er niet
slechts om dat rechters verplicht zijn eerdere rechtspraak in ogenschouw te
207
nemen of daaraan in de uitspraak aandacht te besteden ; noch gaat het erom
dat rechters aan eerdere rechtspraak gebonden zijn behalve wanneer zij ' een
208
Het cruciale element van
goede reden' hebben om daarvan af te wijken.
judge
in
instant
case
the
the
scare decisis is dat '
[isl obliged to decide it in the

same way as that in which the previous case was decided, even if he can give a
,209
Met andere woorden: de rechter kan nog zo'n
good reason foT not doing so.
goede reden hebben, gelegen in

zijn opvatting over ' het juiste oordeel'-hij zal

Snijders, Retrocipatie, a. w, p. 19, F. J. de Jong, Rede bij zijn afscheid als president van de
Hoge Raad, NJB 1971, p. 578- 579, Asser- Scholten, a. w., p. 122.
zo' HR 24 april 1992, NJ 1993, 643 m. nt. CJHB onder NJ 1993, 644.
2 HR 10 mei 1996, NJ 1996, 643. Zie hoofdstuk I.
207
In dat opzicht is er inderdaad een zekere toenadering tussen de beide stelsels, getuige de
'
geleidelijk ingevoerde praktijk van de Hoge Raad om naar de eigen precedenten' te verwijzen. Het
aantal van dit soort verwijzingen geeft een duidelijk stijgende lijn te zien, zie T. H. D. Struycken en
0. A. Haazen, De binding aan precedenten, in: H. G. Schermers e. a. ( red. ), De rol van de
rechter in de modeme westerse samenleving, Leiden 1993, v. a. p. 114.
208
Cross & Harns, Precedent in English Law, a. w., p. 4.
209
Cross & Harris, Precedent in English Law, t. a. p. Vgl. Von Mehren, Law in the United
States, a. w ,p.1 5 e n 1 9( 'The Civil law takes...a diametrically opposed view') .
204
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het soortgelijke geval gelijk moeten behandelen als het precedent deed. 210 Bij
een ander begrip van de precedentenregel heeft het geen zin om van
precedentenbinding te spreken, want het drukt dan niets anders uit dan dat
de rechter de bestaande rechtspraak heel serieus moet nemen, niet nog eens
het wiel moet uitvinden, de rechtseenheid moet nastreven en met de
rechtszekerheid rekening moet houden. 211 Dat spreekt mijns inziens allemaal
zo voor zich dat ik niet inzie waarom dat nu ineens met ' precedentenbinding'
moet worden aangeduid.
De Anglo- Amerikaanse theorie, de officiele leer die ook in de rechtspraak
'
heersend is, is een andere dan de soort precedentbinding' waarvan de
Nederlandse literatuur uitgaat. Enkel met uitzondering van de hoogste
rechter, overleeft de stare decisis- regel en weI in een strikte vorm die aan ons
recht geheel vreemd is. Alle verfijningen, uitzonderingen, verwateringen en
vermeende toenaderingen nemen mijns inziens niet weg dat tussen de beide
stelsels, stare decisis een markant verschil blijft vormen tussen de Common
Law en de continentale rechtsstelsels, in die zin dat de continentale rechters
212
niet, althans niet de iure gebonden zijn.
'
Daarmee is alle discussie over voorwaardelijke binding' ( Snijders,
Jessurun d' Oliveira),
' een zekere mate van precedentwerking'
( Van
'
bindende
Gerven), feitelijk
precedentwerking' ( Brunner, Olzen), het
precedent als geldende rechtsopvatting bij wijze van vermoeden behoudens
tegenbewijs ( Larenz)
leuk voor de schijn van harmonisatie van
rechtsvindingsmethodologie en de toenadering der volken, maar in werkelijkheid neven de kwestie. Op geen enkele wijze kan met dergelijke begrippen
betoogd worden dat de Nederlandse rechter gebonden is aan precedenten.
Dit gezegd hebbende, beginnen de problemen pas. Te analyseren is thans
hoe de constitutieve en de declaratoire theorieen zich verhouden tot de de iure

precedentbinding van de Common Law en tot de opstelling van de
Nederlandse rechter ten opzichte van precedenten.
(D Precedentbinding en de declaratoire theorie

(i) De declaratoire theorie kan

de

binding aan precedenten niet rechtvaardigen

De orthodoxe Engelse theorie, afkomstig van Blackstone, is de idee dat de
stare decisis moet worden gezocht in het

verklaring voor de regel van
210

Idem Kottenhagen, Recente ontwikkelingen in het Engelse precedentensysteem, a. w., p. 277:
het gaat om absolute gebondenheid.
211
Shahabuddeen, Precedent in the World Court, a. w. , p. 2,22.31, 97- 109,165.171,238.
212
De Cruz, Comparative Law in a Changing World, a. w., p. 239, Snijders, Retrocipatie, a. w,
p. 16, 20, Larenz, Methodenlehre der Rechiswissenschaft, t. a. p. en Struycken/ Haazen, De
binding aan precedenten, t. a. p.
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uitgangspunt van de declaratoire theorie. De rechter zou niet bevoegd zijn
uit het niets' recht te scheppen noch het bestaande recht te veranderen.
Hieruit wordt afgeleid dat de rechter niet bevoegd kan zijn van eerdere
rechtspraak, waarin het ongeschreven werd uiteengezet, af te wijken. Zou de
rechter dat wel doen, dan zou hij immers het recht, zoals uiteengezet in die
eerdere rechtspraak, veranderen, hetgeen nu juist verboden is. De stare
decisis- regel voorkomt dergelijke afwijkingen en verbiedt de rechter het recht
te veranderen. De regel heeft de functie de rechters de vrijheid te ontnemen
'

creatief te zijn.
De redenering die de verklaring voor stare decisis vindt in de declaratoire
theorie vond uitdrukking in een oude uitspraak van de Hogerhuis Beamish v.
Beamish:

[I]t i s m y duty to say that your Lordships are bound by this decision...
The law laid down as your ratio decidendi, being clearly binding on all
inferior tribunals..., if it were not considered equally binding upon your
Lordships, this House would be arrogating to itself the right of altering the
law, and legislating by its own separate authority. 213
Beamish viel in een tijd dat de staTe decisis- doctrine nog niet tot volle
wasdom was gekomen en lag v66r London Tramways v. LCC214 de uitspraak
waarin de Hogerhuis zich voor het eerst onmiskenbaar ten faveure van de
absolute precedentenbinding uitsprak. Dit betekent echter niet dat de
redenering gauw vergeten werd. Nog in 1965 sprak Lord Reid:

The most powerful argument of those who support the strict doctrine of
precedent is that if it is relaxed judges will be tempted to encroach on the
proper field of the legislature, and this case to my mind offers a strong
temptation to do that which ought to be resisted. 215
Helaas voor Blackstone en Lord Reid kan de redenering niet kloppen. De
declaratoire theorie leidt namelijk tot het tegengestelde resultaat, de
ontkenning van de regel van stare decisis. Om te beginnen erkende Blackstone
zelf dat een precedent niet gevolgd mdg worden ingeval het ' manifestly absurd
216
Maar ook indien het niet z6 triest met het precedent is
or unjust' is.
kan
gesteld,
onmogelijk gebondenheid volgen. De rechter die geen recht mag
scheppen, is verplicht recht te spreken volgens de bestaande regelen des
211
214

( 1861) 9 H. L. C. 274, p. 338 per Lord Campbell.
118981 A. C. 735.
215
Myers v. Director of Public Prosecutions [ 19651 A. C. 1001.
216
W. Blackstone, Commentaries on the Laws of England, Vol I, Section III, New York 1836),
p. *70 (orig. 1761) .
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rechts. Zou een rechter dit in de ogen van een opvolgende rechter
onverhoopt niet doen, dan is het precedent een vergissing. Aangezien het
precedent in de optiek van de declaratoire theorie zelf geen recht schept, blijft

de loyaliteit van de opvolgende rechter onverminderd verschuldigd aan het

bestaande recht, niet aan de vergissing. ' A judge is bound to apply the law,
not another judge' s determination of it, 217. De declaratoire theorie is dan ook

niet verenigbaar met stare decisis. 218
Men zie voorts Jessel J' s constructie:
subsequent Judge to Say whether or not it is a right principle,
and if not, he may himself lay down the true principle. In that case the
prior decision ceases to be a binding authority or guide for any subsequent

It is for

a
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Judge.
'
De tournure ceases to be binding authority' lijkt nogal misplaatst, want
zodra de opvolgende rechter de bevoegdheid heeft zijn eigen mening te
volgen, omdat hij dat oordeel juist acht en niet dat van zijn voorganger, is er
geen enkele gebondenheid meer. Deze gevallen vallen immers per definitie
samen met de gevallen waarin de opvolgende rechter Oberhaupt zou willen
afwijken. Indien een uitspraak a1166n bindend is als men het ermee eens is en
niet als men het oneens is, is de uitspraak in feite helemaal niet bindend.

A case is followed because it is right, whereas stare decisis, if it is to mean
anything in this context, obliges a court to apply a case even though it is
wrong. The declaratory theory can offer no basis for the binding effect of
220
previous decisions.

Ten slotte kan van de declaratoire theorie niet gezegd worden dat zij een
verklaring geeft voor de stare decisis- doctrine zoals deze in Engeland opgevat
wordt. Zo is algemeen aanvaard dat niet het hele precedent doch slechts de
dragende overweging ( de ratio decidendi) een bindend karakter heeft. De
217

Wesley- Smith, Theories of adjudication and the status of stare decisis, a. w., p. 79. Zie ook

Cross & Harris. Precedent in English Law, a. w., p. 30.
118 Vgl. Pitio- Gerver, Het systeem van her Nederlandse privaairecht ( 1995), a. w., p. 37 die uit
art. 12 Wet AB de afwezigheid van een stare decists- regel afleidt, alsmede BGH. Urt. v.
18. 1. 1996, NJW 1996, 924, dat precedentbinding lijkt te ontkennen o. b. v. de ontkenning van de
constitutieve theorie (' Huchstrichterliche Urteile sind kein Gesetzesrecht und erzeugen keine damit

verglekhbare Rechtsbindung' )

Evenzo: BGH, Urt. v. 29.2. 1996, NJW 1996, 1467. BVerfOE,

Urt. v. 26. 6. 1991, NJW 1991, 2549 en BVerfGE 38, 386, NJW 1975, 968.
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Osborne v. Roculett ( 1880) 13 Ch. D. 774.

Wesley- Smith, Theories of adjudication and the status of stare decisis, a. w., p. 80, zie ook p.
85. Cross & Harris, Precedent in English Law, a w., p. 30 en 35 die dan ook verklaren: 'The
declaratory theory was beneficial in at least one respect. I[ provided a court with an excellent reason
not to follow or apply a case of which it strongly disapproved'
220
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overige rechtsoverwegingen zijn obiter dicta.

Hoe dan ook verstaan, een obiter

dictum is in elk geval een overweging ten aanzien van het recht. 221 Gaat men
evenwel uit van de declaratoire theorie, dan is er geen grond meer om een
dergelijke ' statement of law' niet bindend te achten. Als een obiter dictum net
zo goed het recht weergeeft, dan zou het weergegevene als recht bindend
moeten zijn, onafhankelijk van de vraag of het nu toevallig in een bepaalde
zaak een dragend element in de redenering was of niet.
(ii) De binding aan precedenten kan de declaratoire theorie niet rechtvaardigen

Als stare decisis en de declaratoire theorie in de Common Law beide aanvaard
zijn, maar de eerste niet uit de tweede kan volgen, is het dan misschien,
andersom, dat de declaratoire theorie een uitvloeisel is van stare decisis2
Over deze optie kan men vrij kort zijn, want er is weinig van te maken.
De redenering is naar mijn weten ook nooit uitgeprobeerd. Men zou het
eventueel nog kunnen proberen met het onderscheid dat de Common Law
maakt tussen gevallen waarop op enigerlei wijze een precedent van toepassing
is en ' cases of first impression'. Die Iaatsten zijn de gevallen die volstrekt
nieuw zijn, omdat geen Common Law- rechter ooit eerder een dergelijk geval
beslechtte. Men zou dan kunnen redeneren dat bij gebreke van een precedent
algemene rechtbeginselen of morele beginselen of ' [pl rivate justice, moral
fitness and public convenience, when applied to a new subject, make
,222
. Maar die algemene beginselen waren dan
common law without precedent
6f al deel van het recht 6f niet. Waren zij als rechtsbeginselen al recht, dan
valt niet in te zien waarom die beginselen niet onverminderd moeten worden
gevolgd, ook wanneer zij in jurisprudentie zijn neergelegd, in plaats van die
rechtspraak z6lf te volgen. Maakten die beginselen daarentegen niet reeds
deel uit van het recht, dan betekent het dat de rechtspraak toch eventjes
constitutief is geweest.
Bovendien blijft het de vraag waarom die gevallen die wel onder een
precedent vallen, gevolgd dienen te worden; dat de declaratoire theorie
daarvoor niet ingeroepen kan worden, is reeds in de vorige paragraaf betoogd.
Nog afgezien daarvan, zou het inroepen ervan de redenering circulair maken.
Als het al zou lukken de declaratoire theorie op stare decisis te gronden, blijft
stare decisis zelf in de lucht hangen.

Cross & Harris, Precedent in English Law, a. w., p. 75- 76: ' a proposition of law which does
not form part of the ratio decidendi', 'a statement of law in the opinion which could not logically be a
major premiss of the selected facts of the decision'.
122
Millar v. Taylor ( 1769) 4 Burr. 2303, p. 2312.
2: 1
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(g) Precedentbinding m de constitutieve theorie

(i) De constitutieve theorie kan de binding aan Mecedenten niet rechtvaardigen

De constitutieve theorie verdraagt zich evenmin met precedentbinding. In de
eerste plaats zou men kunnen redeneren, dat de verklaring voor de binding
aan precedenten moet worden gezocht in het constitutieve karakter van
rechtspraak: als rechtspraak constitutie f is, vormt de uitspraak van de rechter
223
De redenering ontkent echter
recht, waaraan de rechter gebonden is.
zichzelf, want zij betekent in feite dat opvolgende rechtspraak alleen nog maar
rechtstoepassing mag zijn. Wat heeft men dan beredeneerdl Dat de rechter de
vrijheid heeft recht te scheppen en daarom niet de vrijheid heeft het
geschapene te veranderen. Onopgelost blijft waarom precies diegene die over
de macht beschikt zijn eigen vrijheid te beperken niet tevens over de macht
zou beschikken die beperking in te trekken. A court's authority to make law
must be a continuing authority, which would be denied if a court were bound by its
own decisions.

224

Het probleem met deze redenering is bovendien dat zij voor de aanhanger
van de constitutieve theorie te veel bewijst. Zij zou immers moeten leiden tot
de conclusie dat ook de hoogste rechter gebonden is aan de eigen rechtspraak,
omdat ook deze gehouden is het bestaande recht toe te passen.
Maar dat is onwenselijk. Een strikte gebondenheid voor de hoogste
,225
'
en is iets dat niemand wil,
rechter leidt tot Rechtsprechungspositivismus
redenering
is niet te verenigen
de
Civil
Law.
De
de
Common
Inw
noch
noch
met dfe situaties, waarin de hoogste rechters wel degelijk expliciet omgaan en
komt bovendien in de knoop met de Practice Statement (ludicial Precedents) van
1966. Bij monde van de Lord Chancellor, Lord Gardiner, legde het
Hogerhuis een extra- judiciele verklaring af met de strekking dat het de stare
decisis- doctrine voor zichzelf voor gezien hield:

Their Lordships... recognise that too rigid adherence to precedent may
lead to injustice in a particular case and also unduly restrict the proper
development of the law. They propose, therefore, to modifr their present
practice and, while treating the former decisions of this House as normally

223

Zie bijv. Von Mehren, Law in the United States, a. w., p. 15, die uit de constitutieve [heone
overigens alleen verticale stare decisis en geen horizontale afleidt.
224
Wesley- Smith, Theories of adjudication and the status of stare decisis, a w., p 82. Vgl
Shahabuddeen, Precedent in the World Court, a. w. , p. 105- 107, alsmede Miliangos v. George
Frank (Textiles) Ltd. 119751 3 All E. R. 801,p. 813 per Lord Will,erforce ( 'I cannot accept the
suggestion that because a rule is long established only legislation can change it') .
225
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previous decision when it appears right to do

226

SO.

Hiermee is vast komen te staan, dat voor het Hogerhuis thans geen staTe
decisis- regel meer geldt. De clausule ' to depart from a previous decision when
it appears Tight to do so' is zo open en biedt derhalve zoveel vrijheid, dat van
een gebondenheid niet meer gesproken kan worden. De neiging van het
Hogerhuis om niet zomaar van de eigen rechtspraak af te wijken (' treating
former decisions of this House as normally binding') is als gezegd een
eigenschap die gedeeld wordt met rechters in het algemeen-de omschrijving
kan op de Hoge Raad evenzeer van toepassing worden geacht. Zij is
onvoldoende om de iure nog van een gebondenheid te kunnen spreken. 227
(ii) De binding aan precedenten kan de constitutieve theorie niet rechtvaardigen

Voorts kan niet gezegd worden dat de binding aan precedenten leidt tot de
conclusie dat rechtspraak een constitutief karakter heeft. In het Engelse recht
is die redenering wel gevolgd. Zo stelde reeds Austin dat rechters de
bevoegdheid hebben om bij wege van delegatie door de Soeverein recht te
scheppen en dat rechtspraak rechtsbron is ' in so far as the law consists of

judicial decisions, binding upon subsequent judges., 228 Het probleem met
deze redenering is dat zij vereist dat eerst precedentbinding dient te worden
gerechtvaardigd, aangezien daaruit de constitutieve theorie wordt afgeleid.
In 1944 besliste het Coun of Appeal in Young v. Bristol Aeroplane Co. Ltd.
expliciet dat het zich gebonden achtte aan zijn eigen beslissingen. De
juridische en theoretische grondslag van die gebondenheid kan uiteraard niet
liggen in deze beslissing om zich gebonden te achten: op het moment dat het
Court of Appeal in Young tot gebondenheid besliste was de Young. uitspraak er
natuurlijk nog niet. Daarom was het CouTt of Appeal bij het nemen van die
beslissing in elk geval tom nog niet gebonden aan Young. De beslissing in
Young kan niet in zichzelf worden gelegitimeerd22: Het zijn de wetten van de
logica die dit onmogelijk maken: een conclusie kan niet tevens de premisse
zijn waaruit de conclusie wordt afgeleid, anders zou het een cirkelredenering
zijn, waaraan geen legitimiteit is te ontlenen.

226

Practice Statement Uudicial Statement) 1 19661 1 W. L R. 1234.
Zie het gestelde in §§ 4 ( b) en ( d) .
228
j. Austin, Lectures on Jurisprudence or the Philosophy of Positive Law, Vol. II, Londen 1911,
510. Zie ook Hesselink, De redelijkheid en billijkheid in het Europees privaatrecht, a. w. , p. 401.
227

G. L. Williams, Salmond on Jurisprudence, Londen 1957, p. 186- 188 en A. Blackshield,
'
'Practical Reason' and Conventional Wisdom': The House of Lords and Precedent, in: Goldstein
(ed. ) , Precedent in Law, a. w., p. 110. Vgl. het hierv66r in § 2 (c) ( iii) gestelde t. a. v. de
circulariteit van de gebondenheid aan het rechi volgens Shahabuddeen.
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Het probleem van deze circulariteit strekt zich uit tot na de beslissing. De
beslissing om zich zelf gebonden Ie achten vereist de veronderstelling dat de
beslissing om zich gebonden te achten Teeds bindend is: is zij dat niet reeds, dan
kan men immers gewoon op de beslissing om zich gebonclen te achten
230
terugkomen met als gevolg dat de zelfbinding geen effect zou sorteren.
Dit logische probleem kan men aanduiden als het Von Munchhausenprobleem. De Baron von Munchhausen kampte er ook mee, toen hij op zijn
tocht plotseling met paard en al in het drijfzand terechtkwam. De avonturier
greep om zich heen, maar vond geen enkele tak of andere houvast. Naar
eigen zeggen kon hij zich nog slechts redden door zich aan zijn haren omhoog
te trekken.
Voor de wat drogere toehoorder van het relaas ontbeert Von
Munchhausen' s onwaarachtige verslag basale overtuigingskracht. Wanneer de
haren slechts in verbinding staan met het hoofd en de rechterarm en deze
weer slechts verbonden zijn aan een in drijfzand wegzakkend lichaam, kan de
methode de noodlijdende weinig baten.
Zo is het ook met de precedentbinding. Het Court of Appeal heeft een
vast punt nodig, een fundering waarop het zijn redenering kan bouwen.
Zonder een vast beginpunt zegt de conclusie niet meer dan de premisse al zei
en maakt de redenering alleen gebruik van scare decisis- argumenten om stare
decisis te rechtvaardigen.
De Munchhauser methocle is later nog wel geprobeerd door Diplock231,
maar het Court of Appeal zag er vanaf. De appdlrechters zagen dat er nog een
tak boven hen hing, het Hogerhuis, waaraan zij zich vastklampten. Lord
Greene, memoreerde dat zij al eerder verschillende malen ervan uit waren
gegaan aan de eigen rechtspraak gebonden te zijn, zodat justiciabelen met een
van het hof afwijkende rechtsopvatting slechts als remedie restte om bij het
Hogerhuis in beroep te gaan. Wanneer dat inderdaad gebeurde en het
Hogerhuis die partij in het gelijk stelde, had het Hogerhuis er nooit blijk van
gegeven dat het Court of Appeal reeds hetzelfde, de eigen precedenten
veronachtzamencl, had moeten doen.
House, has so far as we are aware, invariably
many
assumed and in
cases expressly stated that this court was bound by
its own previous decision to act as it did. 232

On the contrary, the

230

Zie nader § 4 (g) ( iii) .

Boys v. Chaplin I 19681 2 Q. B. 1, per Diplock LJ: 'so far as concerns the binding effect on the
Court of Appeal of its own decisions, our ferters, too, are self-imposed I inl Young' s case, which I
loyally, if regretfuNy, accept as binding upon me' ( mijn cursivering) . Had Diplock van Von
Monchhausen geweten, dan was die spilt dus niet nodig geweest.
2il
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Dit legitimeren van de zelfbinding213 in de impliciete wil van het Hogerhuis
(' invariably assumed') betekent dat deze horizontale stare decisis op de verticale
is te herleiden. De redenering is in zoverre sluitend dat het Hogerhuis 66k
vindt dat het Court of Appeal aan diens eigen beslissingen is gebonden234 en,
als gezegd, het is buiten kij f dat het Court of Appeal dient te volgen wat de
235
opvatting van de Hogerhuis is ( Cassell v. Broome) .
Met de hiaarchische rechtvaardiging van horizontale binding ( d. i. door
middel van de verticale stare decisis) is de precedentbinding voor het Court of
Appeal gered. Maar de redenering biedt geen oplossing voor de hoogste

rechter zelf.
Hiermee hebben de Common Law- rechters zich een tijdlang ten prooi
laten vallen aan een bekend en lastig filosofisch probleem, namelijk of
zelfbinding door ' de hoogste macht' logisch gezien mogelijk is. Ik houd het
erop dat het logisch onmogelijk is, dat wie bovenaan de hierarchie staat,
zichzelf onherroepelijk kan binden. Het is daarom dat stare decisis niet als
verklaring of als argument voor de constitutieve theorie kan worden
aangevoerd. Om deze logische onmogelijkheid nader uiteen te zetten, is een
korte uitwijding nodig.

(iii) Can God create a stone that is

so heavy uhat he

cannot lift iti

In de filosofie zijn tal van voorbeelden

te vinden die het probleem der
illustreren.
De
Britse
rechtsfilosoof
H. L. A. Hart vergelijkt het
zelfbinding
probleem met de almacht van God. 236 Is God zo machtig dat hij bij machte is
zijn eigen macht te beperken Zo ja, dan is hij daarna niet meer almachtig.
Zo nee, dan kan hij dus niet alles, is dus niet almachtig. Een theologische
hersenkraker is dan ook: Kan God zichzelf ongedaan makenl En zo ja,
behoudt hij dan de mogelijkheid die zelfmoord weer ongedaan te maken7 Zo
211 Eigenlijk bond her Court of Appeal zichzelf dus helemaal niet, maar liet het zich als het ware
door het Hogerhuis aan zichzelf binden.
24
In beroep bevestigde het Hogerhuis de binding van he[ Court of Appeal. Young v. Bristol
Aeroplane Co. Ltd. 1 19461 A. C. 163. Zie ook Davis v. Johnson ( 1979) A. C. 264 en Mihangos v.
George Frank (Texules) Ltd. ( 1976) A. C. 443.
215
Lord Denning heeft in her Court of Appeal nog wei, over het hierarchische argument (de
verticale stare decisis) heenstappend, geprobeerd onder de zelfbinding uit te komen, maar zonder
succes: 'I do not think we are bound by prior decisions of our own, or at any rate, not absolutely
bound. . . It was a self-imposed limimtion; and we who imposed it can also remove it. The House of
Lords have done it. So why should not we do likewise i' ( mijn cursivering), Gallie v. Lee I 19691 2
Ch. 17 ( Lord Denning dissenting). Lord Denning stond zwak, omdat het Hogerhuis bij monde van
Lord Morris een jaar tevoren nog had overwogen dat he[ Court of Appeal nie[ dezelfcie vrijheid had als
het Hogerhuis (Conway v. Rimmer 119681 A. C. 910). Bovendien stelde de PTactice Statement van
1966 ( 1 W. L. R. 1234) toch duidelijk: 'This announcemen[ is not intended to affect the use of
precedent elsewhere than in this House'
236
The Concept of Law, Oxford 1994 (orig. 1961) , p. 146 e. v.
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ja, dan kan hij dus niet 6cht met succes zelfmoord plegen. Kortom: in st:aat te
zijn om de eigen almacht te beperken lijkt enerzijds uit die almacht voort te
vloeien, doch anderzijds juist een ontkenning daarvan in te houden.
Tot oplossing van dit theologisch probleem acht ik mijzelf niet capabel.
Het vervelende is wel dat het juridische vraagstuk van de zelfbinding met een
probleem kampt dat in zijn kern identiek zijn aan dat van de zichzelf bindende
God. De hypothetische zelfmoord van God staat dan ook symbool voor
problemen als bijvoorbeeld de 'legislative suicide' van een parlement dat
zichzelf opheft237, de vraag of God een steen zou kunnen creeren die zo zwaar
is dat zelfs hij deze niet kan optillen en de zelfbinding van de Common Lawrechter ( de stare decisis- regel) . Men kan hier ook spreken van het Ulysses
( Odysseus) - probleem naar de Griekse held die zich aan de mast van zijn schip
liet binden en zijn bemanning opdroeg voorlopig zijn bevelen te negeren om te
voorkomen dat hij later door de lokroep van de Sirenen verleid zou
238

Ten slotte is er het probleem waarmee John Locke zich heeft
opgezadeld door het individu ' van nature vrij' te achten, te weten de vraag of
het vrije individu zichzelf in slavernij kan onderwerpen.
Wederom kan men twee opvattingen onderscheiden. De eerste opvatting
tracht de al dan niet gebondenheid te koppelen aan een hogere autoriteit,
zoals het Court of Appeal deed in Young v. Bristol Aeroplane Co. Ltd. In wezen
is men dan niet aan zichzelf, maar aan die hogere autoriteit gebonden is. Deze
opvatting lost de vraag of die hogere autoriteit aan zichzelf gebonden is niet
op. De tweede opvatting meent dat de hoogste autoriteit zichzelf niet kan
binden en beantwoorclt die laatste vraag dus in ontkennende zin.
Een voorbeeld van de eerste opvatting is de redenering van Locke. De
mens heeft in de visie van Locke drie fundamentele rechten: the Tight to life,
liberty and property. In de voorstelling van Locke besluiten individuen op
grond van hun vrije wil zelf om een staat op te richten. Dat besluit is het
sociale contract waarmee de gemeenschap van individuen in de
natuurtoestand overgaat in een staat. Daarbij wordt de macht gelegd bij de
overheid. Alle macht Keen, niet alle macht, want de mensen behouden
altijd hun fundamentele rechten. Maakt de overheid daarop inbreuk, dan is
het een inbreuk op het sociale contract, waardoor het wordt ontbonden en
waardoor men terugvalt in de natuurtoestand.
Kan het individu zijn fundamentele rechten aan de overheid ook
overdragen op een wijze die onherroepelijk is, zodat zij voor altijd aan de staat
toebehoren en dus het recht van revolutie uitgesloten is 239 Neen, want de
'
fundamentele rechten zijn onvervreemdbaar'. Het individu kan zich niet
worden.

2,7

Hart, The Concept of Law, a. w. , p. 148.

238

J. Elster, Ulysses and the Sirens, Cambridge 1979.
He[geen zou neerkomen op Hobbes' theorie van de absolute staatsmacht

M

334

(

Leviathan) .

Hoofdstuk VII

Democratische rechstvinding als alternatief

ongelimiteerd aan de staat onderwerpen, zoals het evenmin zichzelf tot slaaf
van een ander kan maken. De vraag is dan: als de menselijke vrijheid van
nature zo fundamenteel en onbegrenst is, waarom kan de ene mens zich dan
niet uit unje wil aan de wil van een ander onderwerpen2 Betekent wdrkelijke
vrijheid niet dat men ook de vrijheid heeft zich zijn eigen vrijheid te
ontnemen2 ( Dat is tenslotte de essentie van het sluiten van overeenkomsten:
in vrijheid creeert de contractant zijn gebondenheid. ) Heeft men die vrijheid
niet, dan is de vrijheid dus beperkt en is vrijheid beperkt, dan is men toch
niet echt vrijl Klopt, zegt Locke, de mens is ook niet echt vrij, want zijn
vrijheid behoort aan God,

for a man, not having the power over his own life, cannot, by compact,
or his own consent, enslave himself to anyone, nor put himself under the
absolute, arbitrary power of another, to take away his life, when he
pleases. No body can give more power than he has himself. 240

Zo komen wij toch weer uit bij de almacht van God. Zoals het Court of
Appeal zijn zelibinding op de gebondenheid aan het Hogerhuis herleidt, zo
zoekt ook Locke het hogerop. Weliswaar ontkent Locke de mogelijkheid van
de onderhavige zelfbinding met het argument dat God deze zelfbinding van het
individu niet wil, maar hieruit lijkt te volgen dat als God deze wel had gewild,

het individu zichzelf wel in slavernij had kunnen binden. Beide antwoorden
op de vraag naar de zelfbinding berusten op hierarchie.
Tot hoever reikt de hierarchische rechtvaardiging dan? Quod licet bovi,
non licet Jovi, meent Locke: God zelf is weI onherroepelijk aan zichzelf
gebonden.

[ Princes] owe subjection to the laws of God and nature. No body, no
power, can exempt them from the obligations of that eternal law. Those
are so great, and so strong, in the case of promises, that omnipotency
itself can be tied by them. Grants, promises, and oaths, are bonds that hold
the Almighty. 241

Het is niet meer dan een bewering, waarvoor geen grondslag wordt
aangevoerd. De vraag waarom dit zo is, wordt niet beantwoord; de redenering
blijft problematisch.
Als het probleem van de zelfbinding vergeleken wordt met de almacht van
God, wordt het erg lastig te beantwoorden wat dat dan betekent. Waar geen
240

J. Locke, Second Treatise of Government, Indianapolis/ Cambridge 1980 ( orig. 1690) , § 23.
Zie ook § 135.
24i
Locke, Second Treatise of Government, a w, § 195.
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hogere autoriteit is, waar geen hulp van boven komt, is zelfbincling in het
algemeen niet goed te rechtvaardigen. Odysseus kon zichzelf niet onherroepelijk binden en tegelijk de hoogste man op het schip blijven. Hij bereikte
slechts een herroepelijke zelfbinding door de hierarchie tijdelijk om te draaien
en zijn bemanning tijdelijk boven zichzelf te plaatsen. Zo kan ook de hoogste

rechter zich niet binden zonder een beroep op nog iets hogers, hetgeen niet
voorhanden is.
De Engelse rechter heeft, staande voor praktische problemen, uiteraard
niet kunnen wachten op een theologische of filosofische oplossing. In de
rechtspraktijk moet men nu eenmaal weten of rechters nu wel of niet aan
precenten gebonden zijn. Zo geschiedde het dat het Hogerhuis in 1898 eerst
besliste ten faveure van stare decisis. In London Tramways werd beslist dat de
eigen rechtspraak bindend is en dat derhalve van eerdere beslissingen niet kan
Als gezegd is deze uitspraak een Baron von
worclen afgeweken.
redenering.
Wie daaraan tWijfelt, hoeft zich slechts af
Munchhausen. achtige
'
te vragen Waarom is London Tramways zelf een bindende beslissingi' en het
antwoord zal moeten uitblijven. Als het Hogerhuis zich gebonden wil achten
aan de eigen rechtspraak, is de vraag te beantwoorden hoe het al meteen
gebonden kan zijn aan de beslissing om gebonden te zijn. De beslissing om
gebonden te zijn is zelf een rechterlijke beslissing ( een precedent) waaraan het
Hogerhuis in het vervolg slechts gebonden is mits er reeds een precedentenregel bestond. Bij gebreke daaraan (London Tramways stelde die regel nu juist
zelf in) is de beslissing om gebonden te zijn zelf niet bindend. 242 Het lijkt erop
dat tot gebondenheid slechts kan worden geconcludeerd op basis van de
cirkelredenering: ' het Hogerhuis is gebonden aan eerdere beslissingen op
grond van de beslissing in London Tramways; London Tramways is bindend
omdat het Hogerhuis gebonden is aan eerdere beslissingen'.
Circulair of niet, het Hogerhuis had zich volgens Lord Reid met succes
gebonden:

242

De basis van de precedent- regel lijdt aan ' the vice of self- reference', zie J. Stone, 1966 And

All That! Loosing the Chains of Precedent , 69 Colum. L. Rev

1162 (1969), p. 1163 e. v.,

Goldstein, 43 Cambr. L. J. ( 1984) , p. 88. en dez. , Four Paradoxes of Legal Thought, 38 Cambr.
L. J. 373 ( 1979) , p. 388- 390. Op de logische onmogelijkheid werd reeds gewezen door Williams in
een oude druk van Salmond on Jurisprudence, t. a. p., zie hiervdor §g(ii) . Deze opvatting wordt
door Cross & Harris, Precedent in English Law, a. w., p. 104- 105 betwist, doch m. i. met weinig
succes. Zij beweren dat rechterlijke beslissingen aangaande precedentwerking niet de ratio decidendz
van de betreffende uitspmak vormen en dus niet als bindend bedoeld zijn. Maar waarom zijn de
rechters dan wei ( a) aan andere rechtspraak en ( b) aan de precedentregel gebonden1 Cross & Harris
verwijzen dan naar ' judicial practice' maar die grondslag kan niet verklaren waarom het Court of
'
Appeal dan nie[ gerechtigd is de eigen practice' op te geven.
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this House has debarred itself from ever reconsidering any of its own
decisions.

,243

In zijn visie had het Hogerhuis dus inderdaad een steen gecreeerd die zo
zwaar was dat de Law Lords hem niet meer konden optillen. De analogie met
de ' sovereignty of Parliament' of met het vrije individu dat zichzelf niet in
slavernij kan onderwerpen zou dus niet opgaan: het Hogerhuis is ' a slave to

the past'.

244

Desalniettemin bevrijdde het Hogerhuis zichzelf uit zijn ketenen en koos

uiteindelijk voor de tegenovergestelde opvatting. De redenering op basis
waarvan dit geschiecide laat zich raden. 245 Was het Hogerhuis de mening

toegedaan dat de binding aan precedenten op een cirkelredenering berust en
de beslissing van 1898 om die reden als onjuist moet worden beschouwd,
zodat het nodig was erop terug te komen2 Dan zou de Practice Statement
declaratoir kunnen zijn. Nu past de declaratoire theorie bij de ontkenning van
een strikte stare decisis- regel, zoals in § ( f) ( i) werd betoogd, maar zij loopt in
casu toch weer vast. In de eerste plaats zou deze verklaring dan volgens de
gangbare declaratoire theorieen moeten terugwerken. Dat doet zij echter
niet.

246

Bovendien zijn er sterke aanwijzingen dat het Hogerhuis de verklaring

als constitutief zag. Nog afgezien van het onthouden van terugwerkende
kracht aan de uitspraak, spreekt de Lord Chancellor immers van ' to modify
their present practice'.
Is het Hogerhuis dan wellicht van mening dat London Tramways uit 1898
wel degelijk (hoe dan ook) effect sorteerde7 Dan blijft onduidelijk op grond
waarvan het Hogerhuis in 1966 het recht had dat effect ongedaan te maken.
Weer waart de geest van Von Munchhausen rond: om zich aan de bindende
kracht van London Tramways te mogen ( of kunnen) onttrekken, moeten de
Law Lords toch eerst die bindende kracht ontkennen. Daartoe dient de
Practice Statement. Maar de Practice Statement kan zichzelf niet legitimeren,
net zo min als de baron zich uit de modder kon trekken.

Dan rest dus de redenering dat God niet bij machte is zichzelf
onherroepelijk te doen verdwijnen of stenen te maken die hij nooit zal kunnen
lichten, de redenering die ook lange tijd voor het Britse parlement is
aanvaard: wie de vrijheid heeft zijn vrijheid te beperken, blijft immer
243

Nash (Inspector of Taxes) v. Tamplin and Sons Breteery Brighton Ltd. 119521 A. C. 231.
A. L. Goodhart, Precedent in English and Continental Law, 50 L. Q. R. 1934, p. 61
245
De si[uatie word[ nog eens gecompliceerd doordat de Lord Chancellor de uitspraak deed in een
extra- judiciele verklaring, niet in een rechterlijke uitspraak in een concreet geschil. Wei werd de
Practice Statement bevestigd in verschillende uitspraken. Daaman kan evenwel in het licht van de
Pmctice Statement moeilijk autoriteit worden ontleend, nu deze juist beoogde een einde te maken aan
de ( horizontale) bindende kracht van uitspraken van het Hogerhuis.
246
Zie ook C. H. F. Polak, Een ommezwaai in Engeland, NJB 1966, p. 681.
244
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beschikken over een restje vrijheid om die beperking weer in te trekken. Ddt
zou betekenen dat de Law Lords eigenlijk nooit acht gebonden zijn geweest. . .
Die visie lijkt mij per saldo de beste. Zij sluit aan bij de huidige praktijk. De
andere oplossing leidt tot een wereld waarin mensen zich voor altijd in
slavernij kunnen verkopen, parlementen die zichzelf onherroepelijk kunnen
opdissen, Odysseus die onlosmakelijk aan de mast, en God die, ex hypothesi,
aan zijn zelfmoord, vastzit.
Ch) Rechtspraak is geen gewoonterecht

Voor de goede orde zij nog vermeld dat precedentbinding evenmin voldoende
'
'
plausibel wordt met een beroep op vaste jurisprudentie' of constante
rechtspraak'. 247 De gedachte van een dergelijk beroep is kennelijk dat door
herhaaldelijk beroep op een jurisprudentiele regel een soort rechterlijk
gewoonterecht (' Gerichtsgebrauch') ontstaat. Die gedachte vindt haar oor-

sprong in een testimonium paupertatis: als wetgeving op een bepaald punt
ontbreekt en rechterlijke regelgeving niet is toegestaan, dan rest nog slechts
het gewoonterecht om rechterlijke creativiteit te kunnen ontkennen. In
vastheid schuilt evenwel geen legitimatie en, zoals ik mij ook eens vaker zou
moeten realiseren, voegt herhaling aan de kracht van het uitgesprokenen
niets toe.
In de eerste plaats is rechtspraak geen usus, die voor de totStandkoming

van gewoonterecht vereist is. De rechter doet niet door middel van zijn
gedragingen van een bepaalde rechtsopvatting blijken, doch door middel van
uitspraken. De rechter spreekt recht, spreekt een rechtsopvatting expliciet uit.
'
Ten tweede is rechtspraak niet bindender' naarmate deze constanter is.
Waarom zou de rechter iets eerst drie of vier keer zeggen, voordat het eens
gezaghebbend wordt7 Waarom is eerst een bevestiging van het gezegde nodig7
Snapt de jurist het niet als je het maar 66n keer uitlegt ( als een trage student
aan wie je hetzelfde drie keer moet uitleggen) 2 Of meent de jurist het recht te
hebben de rechter met een korreltje zout te nemen ( als een brutaal kind dat
pas gehoorzaamt als je drie maal aandringt) 1 Dat lijkt mij een nogal vrijpostige
instelling die er mijns inziens op neerkomt dat men rechters gewoon niet serieus
neemt.
'
Ten derde laat het begrip vaste rechtspraak' ons zitten met de vraag wat
Als de
de status van rechtspraak is, v66rdat de vastigheid intreedt.
rechtspraak eerst bij, zeg, de vierde keer als gewoonterecht gevestigd is, dan
had men bij de derde keer dus nog geen gewoonterecht. Maar dan was de

Zie voor een dergelijk beroep bijv. Pitto- Gerver, Het systeem van her Nederlandse
privaatrecht, a. w., p. 42 ( de rechter behoort zich in beginsel te richten naar de gevestigde leer der
247

rechtspraak) .
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rechter bij de vierde uitspraak ook niet aan de derde uitspraak gebonden. Als
het rechtersrecht tussen de derde en de vierde uitspraak van ' geen recht' naar
'
gewoonterecht' springt, dan zou dat toch hetzelfde zijn als de stelling dat
rechtspraak bij de vierde keer constitutief isl Dan wordt nog steeds gepoogd
precedentbinding op de constitutieve theorie te herleiden 248 , waarvoor
wederom verwezen zij naar § ( g) ( i), hiervoor.
(i) Precedentwerking volgens de democratische rechtsvindingsleer

De bovenstaande analyse van het Engelse recht is hier opgenomen als
'
aansporing van diegenen die het alsmaar over precedentbinding' hebben om
eerst maar eens een antwoord op de genoemde, mijns inziens onoverkomelijke
theoretische problemen van de Common Law te verschaffen, voordat zij mddr
suggereren dan kan worden waargemaakt. In werkelijkheid vaart de
Nederlandse doctrine over het algemeen een middenkoers. In § ( d) is
betoogd, dat een dergelijke middenkoers helemaal niet als een binding aan
'
precedenten kan worden beschouwd. Deze soort binding' wordt hierna als
'

precedentwerking' aangeduid. In §§ (f) - ( g) is bovendien betoogd dat een
echte binding aan precedenten noch met de declaratoire noch met de
constitutieve theorie is te verenigen. 249 Een deel van het aldaar gestelde is
ook op de precedentwerking in Nederland toepasselijk. Voor de aanhangers
van de declaratoire theorie moet immers onverminderd gelden dat de rechter
aan het recht gebonden is en niet aan eerdere rechtspraak, die tenslotte zelf
geen recht constitueert. Met de constitutieve theorie is de Nederlandse
praktijk beter verenigbaar, tenminste voorzover wordt aangenomen dat de
rechterlijke bevoegdheid tot rechtsschepping een constante is, die een
bevoegdheid tot wijziging van eerdere rechtspraak insluit. De constructie gaat
evenwel ten koste van de gebondenheid van de rechter aan het recht, omdat
dan tevens geconcludeerd moet worden dat de rechter aan het in de

rechtspraak gevormde recht niet gebonden kan zijn.

248

Vgl. Snijders, Wordt de samenwerkende rechter tor bestuurder en/ of wergever.', a. w., p
1793 e. v., volgens welke de rechtskracht van het Tremamodel voor alimentatieberekening
toeneemt, naar gelang rechters he[ volgen, waardoor het min of meer als precedent wordt
geannexeerd. Die stelling zegt niet meer dan dat het Tremamodel gevolgd moet worden, naarmate
het gevolgd wordt. De vraag blijft wordt het Tremamodel bindend, omdat rechiers het volgen of
volgen rechters het, omdat zij het als bindend beschouweni Tegen het eerste alternatief rijst het
bezwaar, dat her veronachtzaamt dat de rechter aan het recht gebonden is en niet aan zijn collegae
C aan hetgeen zijn collegae doen), tegen het tweede, dat moeilijk valt in te zien hoe rechters, ook
v66rdat het model gevolgd werd, a la Von Munchhausen gehouden waren her te volgen.
249

Duidelijk is war dit betreft HR 28 juni 1996. NJ 1997, 494 m. nt. WMK (Moksel AG/ Koel-

en Vriesveem Vlissingen) dat, zich beroepend op het 'geldende recht zoals dat zich sedert 1933 heeft
ontwikkeld'. [egelijk een afwijzing van de declaratoire en van de constitutieve theorie behelst.
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Wat de literatuur met de gevolgde middenkoers nastreeft, is mijns inziens
'
dat er een soort binding' dient te zijn, die voldoende is om van een
gebondenheid aan het recht te kunnen spreken en tegelijkertijd flexibel
genoeg is om te rechtvaardigen dat rechters van rechtspraak afwijken. Die
afwijking moet inhoudelijk voor de hand liggen in het licht van
250
maatschappelijke veranderingen.
De vraag is dan hoe een middenkoers theoretisch is in te passen. De
251
democratische rechtsvindingsleer stelt hiertoe in staat. Hiervoor is
aangegeven hoe Vranken de spanning tussen de afwijking van strikte
precedentbinding en de gebondenheid aan het recht kon opheffen door de

gebondenheid van de rechter aan de maatschappelijke opvattingen als
onderdeel van de gebondenheid aan het recht te erkennen. Of een rechter bij
eerdere rechtspraak zal blijven, is in alle eenvoud gewoon afhankelijk van de
vraag of hij meent dat het recht inhoudelijk nog achter de door het precedent
252
Ook de precedentwerking is afhankelijk
gekozen opvatting staat of niet.
van de stand der maatschappelijke opvattingen omtrent het rechtspunt in
253

kwestie.
In Gielen/Assuradeuren 254 ging de Hoge Raad om ten opzichte van zijn
255
eerdere arrest Tilkema's duim.
Het recht onderging wijziging, doch niet
tengevolge van een autonome herinterpretatie van regels en beginselen. Noch
'
was het de
interne dynamiek van de rechtsontwikkeling en de
jurisprudentie, 256 die de Hoge Raad tot omgaan aanzette. Evenmin was de
Hoge Raad van mening dat zijn collegae in de Hoge Raad ten tijde van

250

Brunner, Aansprakelijkheid naar draagkracht, a. w., p. 4 voetnoot 7.

251

§ 2 (d).
252

§4(d).

251

Zoals Luijten in zijn noot onder HR 10 november 1989, NJ 1990, 628 ( omgangsregeling
biologische vader) opmerkt, motiveert de Hoge Raad veelal zijn koerswijzigingen met een verwijzing
naar veranderde inzichten of nieuwe maatschappelijke opvattingen. Zie ook Asser· Vranken, a. w. ,
nr. 238, M. V. Polak, Omgaan en overgaan, Recente rechtspraak inzake rechterlijk

WPNR 5782 ( 1986) , p. 301 (zonder ondersteuning door hedendaagse
maatschai,pelijke opvartingen is een precedent nog slechts van symbolische betekenis), onder
verwijzing naar het Stierkalf- arrest, waar de rechispraktijk reeds op de nieuwe rechtspraak was
ingesteld, J. K. Franx, De Hoge Raad: voorgaan, doorgaan of omgaan, Offerhaus- reeks, nr. 1,
Deventer 1994, p. 10- 12 onder het kopje 'hoe krijg ik de Hoge Raad om: ' Vgl. ook reeds
H. Th. J. F. van Maarseveen, Artikel 22 R. 0. en de Hoge Raad, NJB 1965, p. 878, die betoogde
dat aan adviezen ex ar[. 22 RO precedentbinding torkwam, die evenwel afhankelijk zou zijn van her
tijdsverloop [ussen advies en behandeling van een concrete zaak. De rechtsopvattingen kiinnen zich
overgangsrecht,

immers binnen enkele jaren grondig wijzigen ' en dat soms met algemene instemming', alsmede voor
Belgie J
Erauw, In[ertemporeel international privaatrecht en de toepassing ervan in het

huwelijksvermogensrecht, TPR 1979, p. 7.
254

HR 18 december 1981, NJ 1982, 570 m. nt.

BW.

25%

HR 8
256

330.
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Ik gebritik de rerminologie van Schuyt, De veranderende plaats van de Hoge Raad, a. w. , p.
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Tilkema's duim zich hadden vergist en het geldende ongeschreven recht niet
goed hadden begrepen. Wat had plaatsgevonden, was een verandering in het
maatschappelijk klimaat, een wijziging van de maatschappelilke opvattingen over de
waarden en normen die in het geding waren: in het bijzonder is men tussen
Tilkema's duim en Gielen/Assuradeuren anders gaan denken over

privacybescherming.

Het vraagstuk van privacybescherming in verband met persoonsgegeven is
inderdaad pas een issue geworden rond het jaar 1970. In Nederland
vormde de volkstelling 1970 het aanknopingspunt voor parlementaire en
buitenparlementaire stellingname tegen het verschijnsel van een
toenemende ongereguleerde verzameling, opslag en verspreiding van
persoonsgegevens, hand in hand met de sterke groei van geauto257
matiseerde databanken en informatienetwerken.
Verkade wijst op het werk van de Staatscommissie onder leiding van
Koopmans die terzake een eindrapport en een voorontwerp van wet uitbracht
in 1976, alsmede op het bijzondere Privacy- nummer van Ars Aequi als ' een
van de talrijke substraten van belangstelling die het onderwerp in die tijd
verkreeg' .

258
259

In Verhoeven/Peters
voelde de Hoge Raad zich geenszins gebonden aan
uitspraken uit 1861 en 1881260, die in de rechtspraktijk allang niet meer
gevolgd werden en waarvoor een andersluidende, reeds lang algemeen
aanvaarde opvatting in de plaats was gekomen. De Hoge Raad koos voor
'
vervolmaking' van deze in de praktijk reeds geldende regel door officieel te
erkennen wat in het maatschappelijk verkeer allang gold.
In Platafonna/Cura ao261 was aan de orcle of op Curagao noodzakelijk is,
dat een procureur ext)ressis verbis mededeelt gemachtigd te zijn voor zijn client
op te treden. De Hoge Raad volgt de conclusie van A- G Spier en verwijst
naar 'de hedendaagse opvattingen van een goede procesorde'. In zijn

Verkade, Annotatie Gielen/Assuradeuren, AA 1982, p. 532. Een vergelijkbare schets van de
publieke discussie in de jaren ' 70 geefr Redactioneel, Privacybescherming: modeverschijnsel of vast
257

ijkpunti , NJCM- bulletin 1997 p. 237.
T. a. p. Zie ook de eerdere versies russen 1972 en 1986 van titel 7.17 ontwerp NBW, waarover
Schueler, De mededelingsplicht van de verzekeringnemer, a. w., p. 529 e. v.. Zie voorts Wachter
die in 1978 schreef: ' Het is van algemene bekendheid, dat art. 251 K. niet langer beschouwd kan
worden als een bij de huidige maatschappelijke opvattingen passende afweging van de verplichtingen
bij het aangaan van een verzekeringsovereenkomst . . . Het is dan ook niet onbegrijpelijk, dat er in
de rechtspraak naar gestreefd wordt genoemde bepaling zoveel mogelijk van zijn angels te ontdoen',
zie zijn noot onder HR 19 mei 1978, NJ 1978, 607 ( X/Goudse Verzekering).
'49 HR 11 mei 1984, NJ 1985, 374 m. nt. WMK.
z60 HR 19 april 1861, W. 2268, 4 maart 1881, W. 4622.
,

258

261

HR 2 oktober 1998, NJ 1999. 1.
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conclusie veegt Spier een drietal vonnissen van het Gezamenlijke Hof voor de
Nederlandse Antillen en Aruba van tafel, die luce clarius steun boden aan een
opvatting omtrent het procesrecht, die tegengesteld was aan die van Spier.
Precedentbindingl Niets daarvan. Aan de vonnissen zou geen doorslaggevende betekenis toekomen, want zij zijn bijna 20 jaar oud en sedertdien zijn
de inzichten gewijzigd: formalisme is in belangrijke mate uit de mode geraakt.
Deformalisering heeft zich halverwege de jaren ' 70 ingezet en de coulantere
262
houding van het Hof is een uiting van die koers.
Te wijzen is voorts op CRvB 6 oktober 1994, AB 1995, 534, waarin de
Raad in navolging van de rechtbank afwijkt van vaste jurisprudentie, die zich
tegen vergoeding van gederfde rente op een proceskostenvergoeding verzette,
omdat inmiddels een zodanige ontwikkeling in de rechtsovertuiging
betreffende de vergoeding van proceskosten heeft plaats gehad dat aan die
263
laatste niet voorbijgegaan kan worden.
De ' binding' aan precedenten (in
casu vaste jurisprudentie) wordt niet categorisch afgewezen noch omarmd,
doch afhankelijk gesteld van veranderingen in de rechtsovertuigingen. De
Raad erkent een nieuwe regel, maar schept geen nieuw recht ' uit het niets'.
Hij volgt de ontwikkeling van de rechtsovertuigingen ten aanzien van de
vergoedbaarheid van deze schade en doet in zoverre zowel een constitutieve
als een declaratoire uitspraak.
Wat uit deze rechtspraak naar voren komt, is een inhoudelyke toets van oude
precedenten aan de hand van de veranderde Techtsovertuigingen of maatschappelijke
opvattingen
Deze benadering lijkt mij in principe juist. Mits deze daadwerkelijk en met
succes wordt toegepast, behoeft de introductie van een nieuwe leer ook niet
als een verrassing te komen. 264 Men zal zich dan zelfs op het standpunt
kunnen stellen dat van een nieuwe leer geen sprake is. Het lijkt mij
realistischer te erkennen dat de oude regel, steunend op een formele
erkenning van eertijds-een precedent op sterven na doocl-niet langer op
volmaakte wijze recht is; en dat de regel die steunt op een algemeen aanvaarde
opvatting, die in de rechtspraktijk allang gevolgd wordt, op zijn minst 66k
geldend recht vertegenwoordigt, zij het-zolang de algemeen aanvaarde

262

Spier in zijn concl. onder 4.12- 4.14.
De Raad acht evenwel nit een oogpunt van rechtszekerheid niet geraden dit ruimere standpunt
te laten terugwerken over de periode juni 1987 - mei 1992, waarop het in geding zijnde besluit
betrekking heeft. Zie daaromtrent hierna, Hoofdstuk VIII, § 3.
264
Zie voorts HR 16 mei 1986, NJ 1986, 723 m. nt. MS ( Heesch/ Van den Akker) (Hoogeloon
was omstreden en over het algemeen afgekeurd). Zie H.LE. van Dijck, De aansprakelijkheid van
de overheid voor vernietigde beschikkingen, diss. KUB, Deventer 1990, p. 133 en 238 (vaak is wei
min of meer voorzienbaar dat de rechtspraak om zou kunnen gaan, bijv. wanneer een bepaalde
wetsinterpretatie algemeen afgekeurd is in de literatuur of wanneer maatschappelijke opvattingen zich
263

sterk hebben gewijzigd) .
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opvatting door de rechter niet officieel is erkend-een onvolmaakte vorm van
recht.

343

Hoofdstuk VIII: Democratische rechtsvinding en de temporele
werking van rechtspraak
1. Inleiding

Ten slotte het probleem van de temporele werking, waarvan oplossing na de
uitgebreide uiteenzettingen in het voorafgaande aanmerkelijk eenvoudiger
wordt. Ook op dit terrein heeft de democratische rechtsvindingsmethode van
de Hoge Raad zich doorgezet.

uiteengezet hoe over de temporele werking van
rechtspraak vanuit de declaratoire en de constitutieve theorieen gedacht
wordt, zoals in Hoofdstukken III en IV is uiteengezet hoe vanuit het idealisme
en het realisme over terugwerkende kracht in het algemeen gedacht wordt.
In Hoofdstuk II is gesteld dat het probleem van de terugwerkende kracht
van rechtspraak de speelbal is van deze vier theorieen. Thans wil ik nog een
enkele opmerking maken over dit samenspel van idealisme, realisme,
declaratoire en constitutieve theorie.
Geen dezer theorieen biedt in haar eentje een volledig en sluitend
antwoord op het probleem der temporele werking van rechtspraak. Wordt een
rechterlijke uitspraak geacht niet nieuw te zijn, doch slechts weer te geven
hoe het recht altijd al is geweest, dan zou het inderdaad voor de hand kunnen
liggen aan de uitspraak een in de tijd terugwerkend effect te geven. 1 Maar
zodanige opvatting vereist dat men tegelijkertijd het idealisme ten minste
impliciet omarmt en het realisme afwijst. Voor de terugwerkende kracht
bestaat immers, ook voor cleclaratisten, alleen een reele rechtvaardiging, als
het inderdaad zo is dat het thans uitgesprokene het destijds geldende recht was
dn bovendien op kenbare wike van het recht deel uitmaakte. De analyses van
de leren van Dworkin en Fikentscherz moge hebben aangetoond, dat ook deze
moderne varianten van de declaratoire theorie falen, zolang het hieraan ten

In Hoofdstuk II

is

grondslag liggend idealisme niet kan worden waargemaakt ( d. i. zolang de
kenbaarheicl van het ongeschreven recht niet overtuigend beredeneerd en
gegarandeerd wordt) . Volgens het realisme wordt aan deze voorwaarde strikt
genomen helemaal nooit voldaan, omdat de norm, zo deze al bestond, eerst
nog met de feiten geconfronteerd moest worden en eerst in die confrontatie
zijn concrete betekenis kreeg. 3
De constitutieve theorie verschaft de theoretische grondslag voor de
uitsluiting van de terugwerkende kracht van rechterlijke regelgeving. Ik voeg
hier thans aan toe dat dit evenwel slechts geldt voor diegenen die er tevens de
'

1

'

Hoofdsiuk II, § 3 (b) .

Hoofdstuk III, § 8 (a) en Hoofdstuk VII, § 2 (b) (iii) .

Hoofdstuk IV, §§ 4.6.
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rechtsidee van het idealisme op na houden. Dan immers moet vanuit de idee
van recht- als- gedragsnorm terugwerkende kracht ten stelligste worden
afgewezen. 4 Maar voor de realisten, die zich 66k graag met de constitutieve
theorie allilren, behoeft dit in het geheel niet te volgen. Voor de realist ' pur
sang' loont het niet langer naar de kenbaarheid van het recht en
rechtszekerheid te streven; alle rechterlijke normtoepassing is ex post facto,
rechterlijke regelvorming door precedentwerking is theoretisch onmogelijk en
terugwerkende kracht is inherent aan het rechterlijk oordeel. Rechtszekerheid
is voor de realist ' pur sang' een illusie. 5 Het maximaal haalbare is
'
rechtswaarschijnlijkheid'.
De declaratoire theorie is in het vorige hoofdstuk reeds uitgebreid aan de
orde geweest. Omdat deze theorie het hardnekkigst is en, zo lijkt het, in de
rechtspraak overheersend, wil ik, alvorens op de benadering van de
temporele werking volgens de democratische rechtsvindingsleer in te gaan,
nog twee markante situaties noemen, waarin de declaratoire theorie met
betrekking tot het rechterlijk overgangsrecht vastloopt en de Hoge Raad met
een ' catch 22' situatie opzadelt.
-

2.

De

beoordeling naar

het

destilds geldende

recht

en

/let

t/lans geldend

overgangsrecht: catch 22.'

(a) Het geldend overgangsrecht en de Rule of law

Als de rechter gebonden is aan het recht, aan welk recht is hij dan gebondenl
Het antwoord Iijkt vanzelfsprekend: aan het thans geldende recht6, niet aan
het recht dat in de toekomst geldend zal zijn7 en evenmin aan voorheen
geldende recht dat inmiddels tot de rechtshistorie is gaan behoren en clus geen
geldend Nederlands recht meer is. 8
De laatste jaren is de Hoge Raad zich meer bewust geworden van de
tijdelijkheid van het recht en de temporele reikwijdte van zijn jurisprudentie. 9
In overeenstemming met de opvatting van een aantal schrijversio heeft de
4
'

Hoofdstuk III, § 7.
Hoofdstuk IV, § 6.

6 Vgl.

K.

Roosevelt,

A Little Theory is

a

Dangerous

Thing: the Myth of Adjudicative

Retroactivity, 31 Conn. L. Rev. 1075 ( 1999), p. 1082 (' [he truism that a court must apply the law
in effect at the time it renders a decision'), 1111 ('courts may only say what the governing law is'),
1118- 1119 (' current law governs') .

1

Hoofdstuk VII, § 3 (d)

8

Zie i. v. m cassatie wegens schending van het recht Hoofdstuk XI, § 2(a)

9

Zie Hoofdstuk 1, § 5.

10

o. m. J. B. M. Vranken, Zorgvuldigheidsnorm en aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging
uit het verleden (I), WPNR 5953 ( 1990), p. 178: ' Beoordeeld moet derhalve worden of het
handelen dat de verontreiniging teweeg heeft gebracht kn tijde van dat handelen in strijd was met de
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een aantal arresten expliciet overwogen dat betreffende
geschillen dienden te worden beoordeeld aan de hand van het destijds geldende
recht, althans naar de destijds geldende maatstaven en inzichten. 11 In
12
Durlinger/Bakens , een verkoop van onroerend goed met een verborgen
gebrek ( emstige verontreiniging), oordeelt hij:

Hoge Raad in

Vooropgesteld moet worden dat de vraag of het nalaten van Durlinger
c. s. de tank op lekkage te inspecteren als onzorgvuldig moet worden
aangemerkt, moet worden beoordeeld naar de v66r 29 november 1989
[ de datum van de koopovereenkomst, OAH] geldende maatstaven en
beschikbare kennis ( rov. 3.4.2) .

Hoe verhoudt zich dit uitgangspunt tot de gebondenheid aan het thans
geldende rechtl
Laten wij om dit probleem te schetsen eerst een vergelijking trekken met
de eerbiediging van oud recht door nieuwe wetgeving. Art. 68a Ow luidt:
Voorzover en zolang op grond van de volgende artikelen de wet niet van
toepassing is, blijft het v66r haar in werking treden geldende recht van
toepassing.

'
zorgvuldigheidsnorm die toen in het maatschappelijk verkeer betaamde. Evenzo: J. Spier en
C. H. W. M. Sterk, Onrechtmatige daad en schadevergoeding, Capita overgangsrecht NBW,
preadvies VBR, Lelystad 1991, p. 90,92,97, 100, N. S. J. Koeman en J. E. M. Polak, De
onrechtmatigheid, in: N. S. J. Koeman (red.), a. w., p. 16 e. v. en J. J. R. Polman, Temporele
werkingen van wetten, diss. UvA, Amsterdam 1984, p. 39. Zie ook A- G Spier in zijn conclusie bij
HR 4 februari 2000, NJ 2000, 600 m. nt. MMM, sub 4.3 (' Het komt aan op de vraag wat rechtens
was in 1991. Toen immers vond het ongeval plaats'). Vgl. Justice 0' Connor in American Trucking

Associations v. Smith, 496 U. S. 167 ( 1990) , p. 171 ( 'a court should apply the law prevailing at the

time of the conduct') .

HR 2 oktober 1998, NJ 1999, 683 m. nt. JBMV (De Schelde/Cijsouw), rov. 3.3.2-3.3.3
( het handelen van De Schelde moet worden beoordeeld naar de in betrokken periode geldende
normen), 1 oktober 1993. NJ 1995, 182 m. ni. CJHB (Van Uiter[/ Kruisverenigingen) . Zie ook
HR 22 november 1996, NJ 1997, 527 m. nt. WMK ( Sijpesteijnl De Marez Oyens), 25 november
1966, NJ 1967, 259 m. nt. HB ( Droogdok/ Oldermann) en Hof Den Bosch 27 november 1995,
TMA 1996, p. 57 m. nt. Dommering- van Rongen. Zie ook HR 9 februari 1990, NJ 1991, 462
Rechtswirkungen
m. nt. CJHB ( Staat/ Van Amersfoort). Vgl. voor Duitsland D. Olzen, Die
geiinderter h6chstrichterlijker Rechtsprechung in Zivilsachen, JZ 1985, p. 162 ('das Gericht
beurteilt lediglich in der Vergangenheit enistandenden Rechisbeziehungen nach dem damals fur sie
geltenden Grundsatzen'). Maar in HR 5 september 1997, NJ 1999, 410 m. nt. DWFV
( Stamicarbon/ Dow Chemical) meent de Hoge Raad weer dat beoordeling naar het destijds geldend
jurisprudentierecht geen steun vindt in het recht.
2
HR 28 november 1997, NJ 1998, 658.
"
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Vanaf het moment van inwerkingtreding is de nieuwe wet geldend recht 13
en de oude wet niet meer. De oude wet is evenwel nog ' toepasselijk', ' werkt'
nog of is nog ' van toepassing'. 14 Als de rechter nu aan het bestaande recht
gebonden is, dat wil zeggen dat hij verplicht is recht te spreken volgens de
thans geldende regelen des rechts, hoe kan hij dan het niet langer geldende
recht toepassen, d. i. recht dat niet meer bestaat
Het antwoord is uiteraard dat hij hiermee wel degelijk volgens geldend
( bestaand) recht rechtspreekt, omdat hij toepassing geeft aan het geldende
overgangsrecht, dat als lex specialis voorrang heeft. Volgens het geldende
overgangsrecht dient de rechter de niet (langer) geldende burgerlijke wet toe
te passen. In feite spreekt de rechter dus geen recht volgens de regels van het
bestaande matentle recht, maar naar de regels van het bestaande overgangsrecht, dat hem verplicht het niet langer bestaande materiele recht van destijds
toe te passen. Door overgangsrecht toe te passen komt een rechter derhalve
allerminst in conflict met zijn gebondenheid aan het recht. 15
Keren wij ons thans tot de temporele werking van rechtspraak, dan moet
geconstateerd worden dat de situatie toch iets anders ligt. Om niet met de
regel van art. 11 Wet AB en de Rule of law in aanvaring te komen, dient de
rechter volgens de regels van het geldende recht recht te spreken, hetgeen
prima facie uitsluit dat de rechter rechtspreekt volgens de rechtshistorie ( het
destijds geldende recht) . Of kunnen wij hier dezelfde redenering volgen, die
wij volgen ten aanzien van het overgangsrecht van de Ow, te weten de
volgende redenering,
Zou de Hoge Raad in 1997 rechtspreken volgens het niet langer geldende

materiele recht van vroeger door het nalaten van Durlinger c. s. te
beoordelen naar de v66r 29 november 1989 geldende maatstaven, dan
zou hij niettemin in overeenstemming met art. 11 Wet AB rechtspreken
volgens het geldend recht. Immers, ook het leerstuk van de beperkte
terugwerkende kracht van rechtspraak behoort tot het overgangsrecht en
dus tot het thans geldende recht.
De Amerikaanse en de Duitse rechters kunnen deze weg inderdaad gaan,
omdat zij inmiddels regels van rechterlijk overgangsrecht h6bben, die een
-

1

H. L. ran der Beck, Overgangsrecht nieuw Burgerlijk Wetboek, diss. RL, Deventer 1992, p

8.
Zie uitgebreider Hoofdstukll, § 6 (c) en Hoofdstuk IX, §§2 (a)-(c).
I4

Van der Beek, Overgangsrecht nieuw Burgerlijk Wetboek, a. w., p. 8- 9, 37- 38, 42.
Vg!. S. R. Munzer, Retroactive Law, 6 J Legal Stud. 373 ( 1977), 9 394- 395. Een m. i.
tamelijk basaal punt, dat evenwel door Roosevel[, The Myth of Adjudicative Retroactivity, a. w.,
p. 1111-1137 volkomen over het hoofd wordi gezien; Zijn theorie ('the decision- time
model'), die
geheel aan de gebondenheid aan het recht is opgehangen, gaat op deze veronachtzaming geheel
onderuit.
15
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andere werking dan terugwerking kunnen voorschrijven. 16 De Duitse rechter
bijvoorbeeld onderschrijft dat hij, als grondwettelijk vereiste, moet recht-

spreken volgens het geldend recht:

[I]n privatrechtlichen Rechtsstreitigkeiten [ hatl

eine ProzeBpartei . . .

grundsatzlich einen verfassungsrechtlichen Anspruch darauf, daB der
zustehenden Ansproche
Richter die ihr nach materiellem Recht
zuerkennt und in gleicher Weise zu Unrecht gegen sie erhobene Forderungen abweist [ = de gebondenheid aan het recht] .
. . .

Maar hij voegt eraan toe dat hij niettemin het oude recht kan toepassen:
Einer Partei ist nur dann zuzumuten, ein ihr ungOnstiges Urteil hinzunehmen, obwohl sie nach gegenwdrtiger h6chstrichterlicher Erkenntnis
das Recht auf ihrer Seite hat, wenn die daraus for den Gegner erwachsenclen Folgen unter dem Gesichtspunkt des Vertrauens auf die
ihm nich
Fortdauer der bisherigen Rechtsprechung zu unbilligen,
zumutbaren Hiirten fuhren worden.

Kortom: ofschoon op grond van het inmiddels geldend materiele recht de
ene partij zou moeten winnen, kan hij toch verliezen, als het jegens de anclere
partij die op eerdere rechtspraak vertrouwd had, onbillijk zou uitpakken. De
Duitse rechter past in dat geval niettemin geldend recht toe, namelijk geldend
kan dit zeggen, want hij h66 ft
rechterlijk overgangsrecht. De Duitse rechter
17
dat overgangsrecht te zijner beschikking.
Voor de Hoge Raad is de situatie heel wat minder rooskleurig. De
bovenvermelde redenering zou helaas in strijd zijn met geldend Nederlands
overgangsrecht. 18 Hoe men het ook wendt of keert, de regel van thans 6n
destijds geldend rechterlijk overgangsrecht is en was terugwerkende kracht. Ik
moge hiervoor in de eerste plaats verwijzen naar Hoofdstuk I. 19 In de tweede
plaats kan, zolang de declaratoire theorie wordt gehanteerd, uit de opkomst van
de regel van de beoordeling van een onrechtmatige daad of een tekortkoming
van het
in de nakoming naar het destijds geldende recht ( als onderscheiden
uitgangspunt
van de
het
afgeleid
dat
geldende)
niet worden
thans
recht
oude
geeerbiedigd
terugwerkende kracht van de baan is en dat het
Zie omtrent het Duitse en het Amerikaanse rechterlijk overgangsrecht nader Hoofdstuk X, § 7.
Zie nader Hoofdstuk X. § 7 (c) .
18
DWFV
Aldus, zo lijkt het. ook de Hoge Raad in HR 5 september 1997, Nj 1999, 410 m. nt.
de geoctrooieerde
'het
wezen
van
de
Dow
stelling
dat
Chemical),
rov.
3.3.3:
( Stamicarbon/
uitvinding' dient te worden beoordeeld naar destijds geldend jurisprudentierecht vindt geen steun in
16

1,

het recht.
19 §§ 1,3 en 5.
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wordt. De crux van

de declaratoire theorie is immers de gedachte dat de
rechter het recht uitlegt, zoals het voorheen al is geweest en dat zonder
nieuwe wetgeving of verdragenrecht het recht niet verandert. In de
ogen van
die theorie is het ongeschreven recht van destijds per definitie hetzelfde als het
ongeschreven recht van nu. 20 Als ontkend wordt dat het ongeschreven recht
destijds zus luidde en thans zo, wordt de regel van de beoordeling naar
destijds geldend recht ontmand. Dit komt doordat de rechter niet eerst een
verschil constateert tussen het recht van nu en van destijds om zich
vervolgens af te vragen welk recht voor toepassing in aanmerking komt. De
rechter geeft a priori een overgangsrechtelijk antwoord ( te weten: rechtspraak
heeft terugwerkende kracht), waama vanzelf' volgt' dat het destijds ook al zo
was. De regel dat feiten dienen te worden beoordeeld naar het destijds
geldende recht worclt hiermee volstrekt krachteloos.
In de derde plaats heeft de Hoge Raad
het zichzelf wet erg moeilijk

gemaakt zich op andere regels van rechterlijk overgangsrecht dan de
terugwerkende kracht te beroepen, zoals variaties op de onmiddellijke
werking, eerbiediging of uitgestelde werking. De duidelijkste voorbeelden van
beperking van de terugwerking in de rechtspraak helpen hem weinig.
Boon/Van Loonzi werd enerzijds niet op een regel, maar op de redelijkheid
gebaseerd, terwijl anderzijds door dit arrest de terugwerkende kracht als
algemene regel alleen maar bevestigd werd. 22 Uit Van der Helm/Bazuin23 zou
men misschien een nieuwe regel voor de temporele werking van rechtspraak
kunnen extraheren, maar dan moet men wel heel welwillend lezen. De enige
keer dat een lagere rechter, het Gezamenlijke Hof van de Nederlandse
Antillen en Aruba, dan maar regels van rechterlijk overgangsrecht stelde,
waar de Hoge Raad zulks had nagelaten, heeft de Hoge Raad dat oordeel wel
geaccepteerd, maar heeft hij er tevens alles aan gedaan deze regels zoveel
mogelijk tot een ad hoc- oplossing te reduceren. 24 Kortom: de Hoge Raad heeft

20

Sommige schrijvers zeggen de indruk te hebben dat ondanks de regel van beoordeling naar de
maats[aven van destijds he[ handelen van toen getoetst wordi aan de normen van nu: Zie
o. m.
L. J. F. E. de Wijkerslooth, De dekking voor beroepsziekten op het

polismodel AVB 96, AdV 1996,

p. 134, Hartlief/Tjittes, Kroniek, NJB 1999, p. 430. Vanuit de declaratoire theorie is
di[ prima in
orde.

Z'

HR 27 november 1981, NJ 1982, 503 m. nt. EAAL en WHH.
Hoofdstuk I, §§ 3-4 en hierna, Hoofdstuk IX, §4(d) (iii) .
21 HR 2 oktober 1998, NJ 1999, 304 m. nt. WMK.
24
Antersijn kan niet als algemene regel van overgangsrecht worden gelezen, zie Hoofdstuk I, § 3.
De Hoge Raad heeft de Mathilda· regel die in het arrest aan de orde was zelf ' gewoon' terugwerkende
kracht verleend (HR 7 mei 1993. NJ 1995, 259 m. nt. EAA (Mathilda)). De reikwijdte van het
gestelde in Antersim werd beperkt in HR 28 mei 1999, NJ 1999, 816 m nt. TK NassyTseng/ Cura ao).
22

C

350

Hoofdstuk VIII

Democratische rechtsvinding en de temporele werking

van rechterlijk overgangsrecht als alternatief voor de
25
terugwerkende kracht ontwikkeld, alleen ad hoc- oplossingen.
De conclusie is dan even simpel als onvermildelijk: als de Hoge Raad geen
rechterlijk overgangsrecht ter beschikking staat op grond waarvan hij
terugwerkende kracht kan uitsluiten, als de Hoge Raad zich niet kan beroepen
op een rechtsregel strekkende tot eerbiediging van het destijds geldende recht,
dan overtreedt de Hoge Raad zijn gebondenheid aan het recht en dus de Rule
of law. Zonder rechterlijk overgangsrecht en zonder wettelijke basis is de Hoge
Raad niet gerechtigd het recht van 1989 toe te passen, net zo min als hij
gerechtigd is de Saksenspiegel of, zonder basis in het internationaal
privaatrecht, het recht van Tadzikistan zomaar toe te passen. En toch past de
Hoge Raad oud ongeschreven recht toe en aangenomen moet worden dat hij
dat in bepaalde gevallen ook wil blijven doen.
Doordat de Hoge Raad er tot nog toe steeds van heeft teruggedeinst een
'
leerstuk voor de temporele werking te ontwikkelen, zit hij nu in een catch
22' - situatie. Het is niet duidelijk hoe de Hoge Raad gedacht had dit geheel
sluitend te maken.
Zijn rechtspraak is impliciet doorspekt met de declaratoire theorie, maar
26
er zijn ook aanwijzingen dat hij soms van de constitutieve theorie uitgaat.
De zaak Staat/Shell vormt zo' n aanwijzing. Hieruit blijkt immers dat de
zienswijze van de Hoge Raad niet langer is dat Shell niet kon noch behoorde
te weten dat zijn handelen jegens de overheid onrechtmatig was ( d. i. een
verschoonbare rechtsdwaling) . Neen, het gedrag was naar het destijds
geldende ongeschreven recht ( de zorgvuldigheidsnorm) in tegenstelling tot
het thans geldende ongeschreven recht, jegens de overheid niet onrechonatig.
Ten aanzien van het gedrag van destijds kan men immers ' even goed, zo niet
27
beter zeggen dat de dader ( in zoverre) niet onrechtmatig heeft gehandeld:
De onzekerheid omtrent de vraag welke zienswijze de Hoge Raad nu
hanteert, ontstaat doordat het rechtscollege ervan uitgaat dat het weinig
uitmaakt hoe men het theoretisch inkadert (' even goed, zo niet beter') . Dit
is kennelijk onjuist, want het gaat hier om zaken als de Rule of law en de
gebondenheicl van de rechter aan het recht en de vraag is of daaraan wordt
voldaan. Laten wij het er voorlopig dan maar op houden dat de Hoge Raad,
gezien de toevoeging ' zo niet beter' , w61 openlijk de veranderlijkheid van het
ongeschreven recht heeft durven toegeven en het destijds geldende recht ( dat
dus niet meer 'per se' hetzelfde is als het huidige) wenst toe te passen.

geen regels

z'
26

Zie ook HR 29 oktober 1982, NJ 1983, 196 m. nt. BW (Lobo/ Nederlandsche Credietbank).
Hoofdstuk II, § 3 (d)

HR 30 september 1994, NJ 1996, 196 m. nt. CJHB
uitgaande van diezelfde rechtmatigheid, divailde dus niet.
27

(

Staat/ Shell) rov.

3.8.4. Shell,
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Zodoende zou hij geacht moeten worden de declaratoire theorie toch te
verwerpen.
Dan blijven wij echter weer met het probleem zitten dat de beoordeling
naar het destijds geldende recht in strijd is met de gebondenheid aan het
geldende recht, aangezien ook het rechterlijk overgangsrecht terugwerkende
kracht voorschrijft.
Hoe kan een rechter die rechtspreekt naar het destijds geldende recht,
gezegd worden recht te spreken volgens het geldende recht, als ook het
geldende overgangsrecht van nu hem opdraagt volgens het thans geldende
recht recht te spreken2 Een rechterlijke beslissing, waarin aangenomen wordt
dat het destijds geldende ongeschreven recht anders is dan het thans
geldende, impliceert verwerping van de declaratoire theorie. Diezelfde
rechter heeft zichzelf dan tevens het argument uit handen geslagen voor de
bewering dat hij het oude ongeschreven recht toepast op grond van het thans
vigerende rechterlijk overgangsrecht (eerbiediging van eertijds geldende
zorgvuldigheidsnormen) . Al zou hij ervan uitgaan dat hij als rechter een
dergelijke overgangsrechtelijke regel kan creeren, hij zou wederom vastlopen.
Het zou nogal bevreemden om een nieuwe regel van overgangsrecht ( die
terugwerkende kracht van rechtspraak voortaan beperkt) ztlf met
terugwerkende kracht in te voeren. Het is een theoretische miskleun, want
een dergelijke nieuwe overgangsrechtelijke regel van eerbiedigende werking is
theoretisch gefundeerd in de afwijzing van de declaratoire theorie, terwijl het
vertenen van terugwerkende kracht aan deze nieuwe overgangsregel nu juist
weer die theorie veronderstelt. De rechter kan zijn toepassing van een nieuwe
overgangsrechtelijke regel niet doen steunen op de declaratoire opvatting dat
het ongeschreven overgangsrecht eigenlijk altijd al luidde en had moeten
worden verstaan als thans de nieuwe eerbiedigende overgangsregel luidt: de
declaratoire theorie heeft deze rechter immers zojuist verworpen.
Evenmin kan hieraan door middel van een Dworkiniaanse redenering een
mouw worden gepast. Men zou kunnen trachten te redeneren dat dit nieuwe
rechterlijk overgangsrecht wel degelijk al bestond, weliswaar niet in deze vorm
C niet als regel van eerbiediging), maar wel reeds als beginsel, te weten het
rechtszekerheidsbeginsel. Dat tot op heden de civiele kamer uit het
rechtsbeginsel nog niet eerder een algemene regel van non- retroactiviteit heeft
afgeleid, zou er in die redenering niet toe doen, omdat dat niet verhindert dat
non- retroactiviteit reeds tot het bestaande recht behoort en behoorde. Het
bezwaar hiertegen blijft mijns inziens dat het slechts een truc is om een regel
als bestaand recht te beschouwen die het gewoon in alle redelijkheid niet
was.
28

28

Als al eerder aangegeven, volgt Dworkin deze redering zelf niet. Zie §§ 8 ( a) (ii) - (iv) en R
Dworkin, Taking Rights Seriously, Londen 1994 ( orig. 1977) , p. 81- 90. Zijn Tights thesis (.ie
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(b) Produktschap voor Zuivel/ Van Eijk
'
In 1998 stond de Hoge Raad weer voor een catch 22' - situatie. Bij arrest van

19 april 1994 had het Europese Hof voor de Rechten van de Mens
geconcludeerd dat de procedure voor het College van Beroep voor het
Bedrijfsleven niet een met voldoende waarborgen omklede rechtsgang was,
omdat art. 74 Wet Arbo ( oud) de Kroon de mogelijkheid tot ingrijpen bood
en er geen rechtspraak was om het standpunt van de Staat te staven dat de
civiele rechter een dergelijk ingrijpen onrechtmatig zou achten.
In Produktschap voor Zuivel/Van Eijk29 stek het Produktschap zich op het
standpunt dat, of er nou rechtspraak was of niet, ingrijpen door de Kroon
naar ongeschreven Nederlan(is recht ook in de relevante periode 1991- 1994
30
Dientengevolge zou de Kroon rechtens ook toen
reeds onrechtmatig was.
reeds niet hebben kunnen ingrijpen, zodat de procedure wel degelijk een met

voldoende waarborgen omklede rechtsgang was. Zou dus de Hoge Raad, die
per slot van rekening het volstrektste recht heeft zich over het Nederlandse
ongeschreven onrechtmatige daadsrecht in de periode 1991- 1994
gezaghebbend uit te laten, die opvatting delen, dan zou aan de procesgang bij
het CBB dit bezwaar niet kleven.
Het argument van de advocaat voor het Produktschap, De Wijkerslooth,
is geniaal en duivels. Het stelt de Hoge Raad voor de beantwoording van een

hypothetische vraag die hem ertoe dwingt kleur te bekennen ten aanzien van
de terugwerkende kracht. Uitgaande van de declaratoire theorie heeft de
Hoge Raad slechts twee mogelijkheden:
( 1) Ofwel oordeelt hij met terugwerkende kracht dat het ingrijpen door
de Kroon inderdaad niet onrechtmatig zou zijn geweest, zodat het EHRM
gelijk had dat de CBB- procedure niet een met voldoende waarborgen omklede
rechtsgang was. Dat kdri hij echter niet, want de Hoge Raad weet inmidclets
met 100% zekerheid dat het ingrijpen in strijd met art. 6 EVRM zou zijn
geweest en daarmee, uitgaande van de terugwerkende kracht van ' s Hofs
oordeel, ook naar Nederlands recht onrechtmatig;
( 2) Ofwel oordeelt hij met terugwerkencle kracht dat ingrijpen van de
Kroon naar Nederlands recht w61 onrechtmatig was met als gevolg dat de
ten onder gaan, omdat her recht om te winnen dan
mede afhangt van het overgangsrecht. Wie dat zegt, laat van Dworkin' s [heorie geen spaander heel.
Bovendien is moeilijk verdedigbaar waarom een nieuwe, materieelrechtelijke regel, die naar her recht
van destijds reeds besiond doch slechts in de vorm van een rechtsbeginsel, buiten toepassing dient te
blijven op grond van overgangsrecht dat zelf slechts zou bestaan in de vorm van een rechtsbeginsel en

Hoofdstuk III, §§ 8 (a) (ii) en (iv) ) zou ermee

evenmin reeds als regel.
29

HR 23 januari 1998, NJ 1998, 525 m. nt. MS.

,e
Her argument is vergelijkbaar met de Dworkiniaanse redenering van de Hoge Raad zelf in HR 1
december 1993, NJ 1996, 230 m. nt. MS, besproken in hoofdstuk II, §8 (a) (vi).
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procedure bij het CBB wet met voldoende waarborgen was omkleed. Het in
het oog springend bezwaar hiertegen is dat de Hoge Raad dan tot een
conclusie zou komen die tegengesteld is aan die van het EHRM, hetgeen
nogal moeilijk ligt, zo het al rechtens mogelijk is.
'
De derde oplossing', die de Hoge Raad daadwerkelijk koos, is logisch

onbestaanbaar. De Hoge Raad spreekt zich niet uit over de onrechtmatigheid
v66r 1994. Hij zegt dus niet of hij het inhoudelijk met het Produktschap eens
is.
Hij verwerpt het betoog echter, want het ' aan de rechterlijke
onafhankelijkheid van het CBB klevende gebrek kan naar zijn aard niet
achteraf door een uitspraak van de Nederlandse rechter omtrent deze
onrechtmatigheid worden hersteld' (rov. 3.4) .
Het grappige is nu dat volgens de theorie dat wetsinterpretatie of het
buiten toepassing laten van een wettelijke bepaling wegens strijd met het
EVRM slechts het recht uitlegt en verklaart zoals het altijd al had moeten
worden verstaan, dit wel degelijk mogelijk is. De Hoge Raad zou dan met
terugwerkende kracht art. 74 Wet Arbo ( oud) reeds naar oud recht tot dode
letter verklaren of buiten toepassing laten, daarmee het gebrek aan
onafhankelijkheid van het CBB met terugwerkende kracht helend. Dat de
Hoge Raad dfe redenering afwijst, doet vermoeden dat de Hoge Raad zich
tegen de terugwerkende kracht kant.
Maar daar staat tegenover dat de Hoge Raad wel het oordeel van het
EHRM overneemt dat aan de beroepsgang bij het CBB destijds een gebrek
kleefde. Hiermee is toch in wezen weer gezegd dat de Kroon w61 kon ingrijpen
( anders was dat gebrek er niet) en dat zodanige ingreep dus v66r 1994 niet
onrechtmatig zou zijn geweest. Dat zou dan echter weer in strijd zijn met het
oordeel van het EHRM, dat hij overneemt, dat zodanig ingrijpen in strijd met

art. 6 EVRM is.
De onoplosbaarheid van dit probleem wordt veroorzaakt door het
declaratoire en terugwerkende karakter van de rechtspraak van het EHRM,
waaraan de Hoge Raad waarschijnlijk weinig kan doen ( en waarmee wij buiten
het bestek van dit proefschrift dreigen te raken) Hierdoor en door ons
gematigd monistisch stelsel wordt het vreemde resultaat bereikt, dat het
EHRM in wezen nooit strijd van Nederlands recht met het EVRM zou kunnen
constateren. Immers is het EVRM Nederlands recht; en door het declaratoire
karakter van de interpretaties van het EHRM is hetgeen Nederlands recht is,
in feite van zelf in overeenstemming met het EVRM, althans met de
31
opvatting van het EHRM hierover-een absurde consequentie.
.

11

Een uitweg wordt slechts geboden door uitspraken van het EHRM niet als 'besluiten van
internationale organisaties' in de zin van art, 93/ 94 Gw aan te merken, zodat die rechispraak zelf
niet deel uitmaaki van het Nederlandse rech[. Maar dat vereist de erkenning dat er een onderscheid
bestaat tussen de ' ware betekenis' van art. 6 EVRM en de rechtspraak van het EHRM daaromirent,

354

Hoofdstuk

VIII

Democratische rechtsvinding en de temporele werking

3. De temporele werking volgens de democratische rechtsvinding: een ovenicht

Mij dunkt dat er maar 66n manier is om aan de gesignaleerde problemen te
ontkomen; dat is door de rechtsleer die uiteenzet waarom de terugwerkende
kracht van de rechtspraak en de uitsluiting van de terugwerking ( eerbiediging
van het destijds geldende recht) geen van beide in strijd behoeven te zijn met
de gebondenheid van de rechter aan het geldende recht. Cruciaal is dat,
anders dan de declaratoire theorie doet, van de veranderlijkheid van het
ongeschreven recht wordt uitgegaan. Anderzijds kan het ongeschreven recht
niet, zoals de constitutieve theorie doet, met de rechtspraak worden
gelijkgesteld.
De navolgende bespreking behelst een wat uitgebreider overzicht om
hiermee aan te geven dat ook de benadering van de democratische
rechtsvindingsleer in de rechtspraak reeds stevig verankerd is, dat deze
benadering de laatste jaren-in het bijzonder in de jaren ' 90-in de
rechtspraak is gaan floreren en dat deze de grondslag van de temporele
werking van rechtspraak kan gaan vormen dan wel-als men dezelfde
jurispruclentie anders leest-reeds is gaan vormen.
-E6n van de naweeen van het arrest Boon/Van Loon is een uitspraak van 24
oktober 1997. 32 In de Wet Verevening Pensioenrechten beperkt de wetgever
de terugwerkende kracht van de regeling door de v66r 1 mei 1995 geeindigde

huwelijken onder huwelijkse voorwaarclen buiten de werking van de regeling
te laten vallen. De Hoge Raad overweegt dat de wettelijke regeling, inclusief
de overgangsbepaling van art. 11 WVP, recht beoogt te doen aan de
hedendaagse maatschappelijke opvattingen volgens welke de sociale rechtvaardigheid vergt dat de gescheiden vrouw mede de vruchten ervan plukt
wanneer de gezamenlijke inspanningen der echtgenoten tijdens het huwelijk
hebben geresulteerd in een aanvullend ouderdomspensioen, ook in die
gevallen waarin tot dat pensioen enkel de man formeel de gerechtigde is ( rov.
3.5) . Suggererend dat die maatschappelijke opvattingen in de ogen van de
wetgever v66r 1 mei 1995 nog niet zo zwaarwegend waren, is de overweging
van de Hoge Raad een eerste aanwijzing dat het overgangsrecht van de stand
van de maatschappelijke opvattingen afhankelijk wordt gemaakt.
-In Lahjaji/Muyres33 betoogt eiser in cassatie dat een bepaalde wettelijke
regeling buiten toepassing moet blijven wegens strijd met de huidige
die dan een eigen status heeft, id est de constitutieve theorie. Dan zou de Hoge Raad hebben kunnen
oordelen dat ingrijpen van de datum van de uitspraak ( 1994) onrechtmatig moet worden geacht.
( Een werking vanaf 1998 is onmogelijk, want op dat moment gold art. 74 niet meer). Maar ook dat
is een afwijking van het overgangsrechtelijke oordeel ( terugwerkende kracht) van her EHRM. Ik laa[
dit punt, vallende buiten het bestek van dit proefschrift, verder buiten beschouwing

iz NJ 1999, 395 m. nt. JdB.
11 HR 19 februari 1999, NJ 1999, 428 m. ni. ARB
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rechtsopvattingen. A- G Hartkamp wijst deze stelling af, omdat de rechter
zodanige bevoegdheid niet zou hebben ( d. i. een afwijzing van desuetudo) en
'
zo dat al anders ware' de opvattingen van destijds doorslaggevend zouden
moeten zijn. 34 De Hoge Raad slaat het eerste standpunt ( de afwijzing van
desuetudo) over. Wat er ook zij van steun in de huidige rechtsopvattingen
voor de andere materieelrechtelijk regel, het gaat hier om een regel van
overgangsrecht ( dus om de temporele werking), welke afhankelijk is van de
stand van de maatschappelijke opvattingen. Nu de stand van die opvattingen
juist door de wetgever van destijds in aanmerking zijn genomen en zijn
neergelegd in overgangsrecht dat in overeenstemming met de toen geldende
opvattingen werd beschouwd, gaat het niet aan om de opvattingen van
destijds opzij te zetten voor de opvattingen van vandaag. 35
Ook deze aanpak van de Hoge Raad is mijns inziens gezond. Het middel
was gedoemd te falen, want de daarin voorgestelde benadering zou, consequent doorredenerend, tot gevolg hebben dat ook een voorval van vandaag
zou moeten worden beoordeeld aan de hand van een rechtsopvatting die in
stnjd is met het huidige recht en afwijkt van de heersende opvattingen van
vandaag met het argument dat deze rechtsopvatting in 2032 heersend zal zijn.
Het volstrekt correcte gevolg van ' s Hogen Raads beslissing is dat het geval
van Lahjaji niet met terugwerkende kracht beoordeeld kan worden naar regels
die noch destijds formeel golden noch in overeenstemming waren met de toen

geldende opvattingen.

-Thans komen wij op

de cluidelijker voorbeelden van de afhankelijkheid van
werking van de stand der maatschappelijke opvattingen. In
1996 wordt door de Hoge Raad een geschil beslecht betreffende een
exoneratieclausule bij de verkoop van onroerend goed. 36 Het middel had
gesteld dat naar in het maatschappelijk verkeer geldend maatstaven een
beroep op een exoneratiebeding in strijd komt met de redelijkheid en
billijkheid indien de verkoper nalaat mede te delen dat zich in de grond een
olietank bevindt. De Hoge Raad acht het middel ongegrond, overwegende
de temporele

dat het gaat om

maatschappelijke opvattingen ten tilde van het sluiten van de
koopovereenkomst en dat deze destijds niet zodanig waren dat de verkoper van
een perceel grond in voorkomend geval steeds van de aanwezigheid van een
olietank mededeling behoorde te doen ( rov. 3.3) .
-Recentelijk lijkt deze benadering van de temporele werking van de
democratische rechtsvindingsleer ' officieel' te zijn geworden met het arrest De
Schelde/Cijsouw37 inzake asbestaansprakelijkheid. In februari 1989 is Cijsouw
de

34

Conclusie bij het arrest, sub 7.

35

Zie i. h. b. rov. 3.4.1.

36

HR 22 november 1996, NJ 1997, 527 m. nt. WMK ( Sijpesteijn/ De Marez Oyens).
HR 2 oktober 1998, NJ 1999, 683 m. nt. JBMV.
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overleden aan de gevolgen van een mesothelioom, dat hij tengevolge van
langdurige blootstelling aan asbest tijdens zijn werk bij De Schelde heeft
opgelopen, althans waartoe de kans door deze blootstelling aanzienlijk is
toegenomen. De erven Cijsouw eisen vergoeding van immateriele schade.
Aan de orde is de vraag of De Schelde in de periode 1949- 1967 is
tekortgeschoten in haar verplichting om al die veiligheidsmaatregelen te
nemen welke waren vereist met het oog op de haar bekende gevaren van het
werken met asbest en zodoende in strijd met art. 1638x BW ( oud) heeft
gehandeld,

zodat

de

kans

zich bij Cijsouw een mesothelioom

dat

ontwikkelen in aanzienlijke mate

is

zou

verhoogd.

De Hoge Raad overweegt:

dat de vraag of De Schelde in strijd met art. 1638x heeft gehandeld,
moet worden beoordeeld naar de in de betrokken periocle geldende
normen die, wanneer zoals hier het geval is wettelijk normen ontbreken of
onvoldoende zijn uitgewerkt, mede wordt bepaald door de toen geldende
38
maatschappelijke opvattingen ( rov. 3.3.2) .

Het gaat hier om de maatschappelijke opvattingen die werkgevers bekend zijn
of moeten zijn, zodat niet van doorslaggevende betekenis is wat de bedrijfstak
feitelijk deed (of naliet) . Ook deze benadering is mijns inziens principieel juist,
al kan men zich wel afvragen of de opvattingen indertijd werkelijk luidden,
zoals door de Hoge Raad aangenomen.

-De

eerste

duidelijke toepassing van '

s

Hogen Raads democratische

waarin de
waarschijnlijk
Wijngaarden/Staat ,
rechtsvinding
de
stand der
de
Staat
aan
van
bodemverontreiniging jegens
onrechtmatigheid
het
bekendste
werd
gerelateerd. Het is
maatschappelijke opvattingen
voorbeeld van de methode waarbij de rechter tracht de omslag in de
maatschappelijke opvattingen bij benadering vast te stellen om hieraan
vervolgens de temporele werking van de nieuwe zorgvuldigheidsnorm, in het
40
licht van de kenbaarheicl ervan, af te leiden.
Toch heeft de ' s Hogen Raads benadering van het probleem der
temporele werking via de stand der maatschappelijke opvattingen wortels die
wellicht verder teruggaan dan Van Wijngaarden/Staat, al geschiedde deze
was

Van

39

38 In de rerminologie van de democratische rechisvinding: bij gebreke aan een voldoende
uitgewerkte formele rechtsnorm is de Hoge Raad gehouden de materiele rechtsnorm [e volgen. Zie
Hoofdsiuk VII, § 2 (d)
" HR 24 april 1992, NJ 1993, 643. gelezen i. v. m. HR 30 september 1994. NJ 1996, 196
m. nt. CJHB (Smat/ Shell) , 30 september 1994, N 1996, 197 m. n[. CJHB (Staat/ Duphar) , 30

prember 1994, NJ 1996, 198 m. nt. CJHB (Staat/ Fasson) .
Zie i. h. b. rov. 3.8, alsmede Hoofdstuk 1, § 3.
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benadering voorheen minder openlijk respectievelijk in een ietwat andere
context.
-In HR 18 januari 1980, NJ 1980, 463 m. nt. WHH overweegt de Hoge
Raad dat de opvattingen over de vraag of het gerechtvaardigd is aan het
onderscheid tussen wettige en natuurlijke kinderen belangrijke rechtsgevolgen
te verbinden, in recente tijd sterke ontwikkelingen hebben ondergaan. In elk
geval moet afzonderlijk worden nagegaan in hoeverre in verband met de
rechtszekerheid de wijziging van de opvattingen reeds een rol mag spelen ten
'
aanzien van rechtsfeiten, bezien naar het moment waarop zij plaatsvinden of
'
plaatsvonden'. In casu staan de eisen van rechtszekerheid er niet aan in de
weg om ook voor lopende procedures reeds thans als geldend Nederlands recht
aan te nemen dat op dit punt geen onderscheid tussen wettige en natuurlijke
kinderen mag worden gemaakt. '
De Hoge Raad stelt met andere woorden dat de wijziging van de
opvattingen rechtens relevant zijn voor de interpretatie en betekenis van een
wettelijk voorschrift (art. 959 Rv (oud))41 en dat de temporele werking van
zijn rechtspraak afhankelijk is van diezelfcle opvattingen. Ook hier dus de leer
dat zowel het materiele recht als het overgangsrecht van de hedendaagse
maatschappelijke opvattingen afhankelijk is.

-In Verhoeven/Peters42 ging de Hoge Raad om ten aanzien van twee oude
precedenten van 1861 respectievelijk 1881, oordelend dat bij legatering van
een bepaalde zaak de eigendom hiervan niet van rechtswege op de legataris
overgaat, doch slechts een verbintenis tot Ievering van de zaak in het leven
roept. Het arrest is niet alleen cruciaal vanwege deze nieuwe regel van
materieel recht, maar ook vanwege het overgangsrecht.
Belangrijk is het arrest vooral om de volgende reden. De Hoge Raad stelt
dat zijn omgaan van belang kan zijn voor de gevolgen van legaten die zo lang
geleden zijn opengevallen dat zij op basis van de oude jurisprudentie niet tot
een leveringshandeling hebben geleid. A- G Berger had omgaan afgeraden,
stellende dat de oude arresten ' de nog steeds geldende leer van Uw Raad'
vormden. Wat hiermee precies gezegd wil zijn, weet ik niet. Maar voorzover
bedoeld is dat de arresten daarmee ook het nog steeds geldend recht vormen,

lijkt

deze

opvatting uit te gaan van de constitutieve theorie, dat wil zeggen

dat precedenten recht zijn, totdat een nieuw arrest een nieuwe rechtsregel
constitueert. Zo bezien, speelt zich tussen de A- G en annotator Kleijn, die
met ' s Hogen Raads ommezwaai instemt, in feite een rechtsvindingsdebat af,

41

Zie HR 18 januari 1980, NJ 1980, 463 m. nt. WHH in fine m. b. t. de vraag welke betekenis bij
de bepaling en uitleg van het bestaande Nederlandse recht door de rechter moet worden gehecht aan
de wijziging van de opvattingen

42
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HR 11 mei 1984, NJ 1985, 374 m. nt. WMK.
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waarbij Kleijn het declaratoire standpunt inneemt dat het arrest ' een
interpretatie is van reeds jaren bestaand recht'.
Opmerkelijk is nu dat de Hoge Raad geen van beide rechtsvindingsleren
hanteert. Duidelijk is dat het arrest in elk geval terugwerkende kracht heeft 43
en dat deze temporele werking gemotiveerd wordt-volstrekt terecht-met
'
het gegeven dat de nieuwe' regel ' in overeenstemming [ is] met een reeds
lang algemeen aanvaarde opvatting', die ook in de notarispraktijk en de
lagere jurisprudentie reeds heersende leer was. 44 Het arrest strekt derhalve ten
bewijze van de hier vertolkte opvatting dat zowel de binding aan precedenten
als de temporele werking afhankelijk is van de stand van de rechtsopvattingen
zoals die zich tussen deze twee willekeurige momentopnames in de
rechtspraktijk hebben ontwikkeld. Het arrest is derhalve noch zuiver
constitutief noch zuiver declaratoir of, zo men wil, zowel constitutief als
declaratoir.
-Ook de Centrale Raad van Beroep heeft een duit in het zakje gedaan,
getuige de hierv66r besproken45 uitspraak van 6 oktober 199446 inzake
vergoeding van wettelijke rente op een proceskostenvergoeding. Vaste
jurisprudentie keerde zich tegen een dergelijke vergoeding voor gederfde
rente. De Rechtbank Haarlem had echter overwogen dat een zodanige
ontwikkeling in de rechtsovertuiging betreffende de vergoeding van
proceskosten heeft plaats gehad dat daaraan niet voorbijgegaan kan worden.
De Raad onderkent eveneens dat de rechtsontwikkeling ' niet heeft
stilgestaan', maar acht het uit oogpunt van rechtszekerheid niet geraden dit
ruimere standpunt te laten terugwerken over een periode waarop het hier in
geding zijnde besluit betrekking heeft, te weten het tijdvak van juni 1987 tot
en met de datum van het bestreden besluit, 21 mei 1992. De Raad acht het

omslagpunt in dit stadium van de rechtsontwikkeling gelegen bij besluiten
betreffende de periode vanaf 1 januari 1993.
Wat deze beslissing effectief oplevert, is een schoolvoorbeeld in expliciete
bewoordingen van de rechtsleer die hier als democratische rechtsvinding
wordt betiteld. Vaste rechtspraak staat hier tegenover de rechtsovertuigingen
zoals deze zich inmiddels ontwikkeld hebben. Hierdoor vormen zowel de ene
als de andere rechtsopvatting onvolmaakte vormen van recht, de ene
gesteund door precedenten, de andere door de nieuwe rechtsovertuigingen.
De Raad kiest, naar mijn mening terecht, voor die laatste.
43

Anders: Kleijn in zijn noot, sub 3, die in de cryptische frase van rov. 3.1 eerbiedigende
werking net.
44
Aldus Kleijn in zijn noot sub 2, alsmede P. Van Schilfgaarde in diens noot, AA 1984, p. 624
(' De praktijk stelt zich al tientallen jaren op het nu door de Hoge Raad definitief aanvaarde
standpunt') .
"
46

Hoofdstuk VII, § 4 (i)
CRvB 6 okrober 1994, AB 1995, 534.
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In de tweede plaats hangt de temporele werking van rechtspraak af van de
temporele werking van de rechtsovertuigingen die tot de nieuwe regel hebben
geleid. Rechtsovertuigingen ( of maatschappelijke opvattingen) gaan als
'
onvolmaakt recht' gelden vanaf het moment waarop zij voldoende zwaarte,
voldoende aanhang en daardoor voldoende bekendheid hebben verworven,
waarvoor omwille van de duidelijkheid een omslagpunt moet worden
aangewezen. Aldus benadert de Raad het dichtst-in elk geval zo dicht als
voor een rechter mogelijk is-wat er werkelijk gebeurt als wij spreken over de
ontwikkeling van het recht. De rechtsontwikkeling is niet een schoksgewijze
sprong van precedent tot precedent, doch speelt zich ( meestal) daartussen
af.

-Men vergelijke voorts

de uitspraak van een belastingzaak van het Hof
Het geschil betreft de regel dat verkopers van aandelen in
vennootschappen met vervangingsreserves kunnen worden aangesproken,
indien zij wisten of behoorden te weten dat die vennootschappen zouden
worden leeggehaald. Deze norm is neergelegd in art. 40 1nvorderingswet
1990, waaraan de wetgever terugwerkende kracht onthouden heeft. De Staat
en de Ontvanger ageren evenwel op grond van de gewone onrechtmatige daad
en stellen dat de norm ook v66r inwerkingtreding ( 1 juni 1990) in het
ongeschreven recht reeds gold. Het Hof overweegt:

Amsterdam.

47

In de rechtsontwikkeling v66r de totStandkoming van
wetsbepaling... zijn aanknopingspunten te vinclen voor

de onderhavige
de opvatting dat

schending van de voormelde, destijds ongeschreven norm reeds ten tijde
van de aan de ondernemingen verweten gedragingen onrechtmatig jegens
de fiscus kon worden geacht. Uit de toelichtingen op de Invorderingswet
1990 moet echter worden afgeleid dat de wetgever van oordeel was dat
deze norm nog niet in voldoende mate in het rechtsbewustzijn was
verankerd.... Daarbij is er uitdrukkelijk voor gekozen deze aansprakelijkheidsregel slechts voor de toekomst, dat wil zeggen voor de periode
nA 1 juni 1990, te doen werken ( rov. 3.7) .

Het uitsluiten van de terugwerkende kracht... zou alle betekenis
ontberen indien de wetgever... het instellen van een vordering uit
onrechtmatige daad op grond van dezelfde normovertreding nochtans wel
met terugwerkende kracht mogelijk zou hebben willen maken ( rov.

3.15).
Hieruit blijkt dat de wetgever ( in tegenstelling tot ' de Staat') het hart op
zitten. Wel zou ik zelf, zoals hierboven bleek met steun

de juiste plaats heeft
47
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van de Hoge Raad, het strakker stellen en, anders dan het Hof, bij
onvoldoende verankering in het rechtsbewustzijn zelfs niet willen spreken van
een destijds ( v66r 1 juni 1990) reeds geldende ongeschreven rechtsnorm.
Voor het overige is de gedachte om dit rechterlijk overgangsrecht te koppelen
'
aan de kenbaarheid in het licht van het rechtsbewustzijn' in hoge mate
vergelijkbaar met de benadering van de democratische rechtsvinding.
-Interessant is ten slotte Van Raalte/Nederland van het Hof voor de Rechten
van de Mens48 inzake het onderscheid naar geslacht in het kader van de
Kinderbijslagpremie. Het Hof constateerde een schending van art. 14 EVRM
jo art. 1, le Protocol en hanteerde hierbij een alleszins redelijke
terugwerkende kracht in elk geval tot in 1985.
Annotator Boon vraagt zich af of het verschil in behandeling ook destijds
al ontoelaatbaar was. De reikwijdte van het gelijkheidsbeginsel wordt immers
meer dan die van enig ander grondrecht sterk medebepaald door de tijdgeest
en de maatschappelijke opvattingen veranderen op dit punt heel geleidelijk
( sub 3).
De Nederlandse regering had kennelijk een beroep gedaan op de
maatschappelijke opvattingen van destijds, vertaald als ' social attitudes
prevailing at the time'. Zo werd eens in Nederland gevonden dat vrouwen die
waarschijnlijk geen kinderen zouden krijgen, hieronder emotioneel zouden
lijden, terwill die last nog eens verzwaard zou worden door de betaling van
premie Kinderbijslag.
De Commissie-het Hof besteedt er geen aandacht aan-kon dit verweer
gemakkelijk terzijde stellen met het argument dat die maatschappelijke
opvattingen-zelfs in Nederland, voeg ik toe-toch ruimschoots v66r 1985
achterhaald waren. Een terugwerking in elk geval tot op het moment dat die
opvattingen duidelijk gewijzigd waren-over een nog verdere terugwerking
lieten Commissie en Hof zich niet uit en zij hoefden dat ook niet te doen-is
dan mijns inziens terecht.
-Zo men wil, kan men ook cle merkenrechtelijke jurisprudentie als illustratie
van de onderhavige methode zien. Bij het bepalen van de beschermingsomvang van een merk aan de hand van zijn onderscheidend vermogen moet
gelet worden op de opvattingen van het publiek, waarbij het bovendien
aankomt op de opvattingen ten tijde van het als inbreukmakend aangevallen
gebruik van het merk. 49

48

EHRM 21 februari 1997, NJ 1997, 580 m. nt. PJB.
BenGH 5 oktober 1982, NJ 1984, 71 m. nt. LWH (Juicy Fruit). Zie ook Th. Gielen en L.
Wichers Hoeth, Merkenrecht, Zwolle 1992, nr. 353. Hierbij zij uiteraard onmiddellijk aangetekend
49

da[ de reden dat de maatschappelijke opvattingen hierbij betrokken worden weinig

te

maken

heeft

mei de kenbaarheid van het ongeschreven recht of de democratische legitimatie van de rechispraak.
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Bezien wij nogmaals enkele standaardarresten betreffende de temporele
werking van rechtspraak, besproken in Hoofdstuk I, dan geeft in het
bijzonder Van Wijngaarden/Staat aanleiding tot herinterpretatie van het daar

overwogene.
-E6n der belangrijkste arresten op het gebied van de terugwerkende kracht
van rechtspraak was Chelouche/Van Leer. Volgens Dubbinkr ziet de Hoge
Raad de casus van Chelouche en Sabah niet als een geval van opeenvolging
van collisieregels. De Hoge Raad zou ervan uitgegaan zijn dat regels door een
uitspraak van de rechter niet gewijzigd worden door een interpretatieve
uitspraak van de rechter, id est de klassieke, declaratoire leer dat de rechter
slechts aangeeft wat een regel sinds zijn introductie heeft betekend. 51
Mijns inziens is de analyse van Dubbink niet juist. Er zijn twee belangrijke

redenen om het anders te zien dan Dubbink. Ten eerste: evenmin als in de
meeste jurisprudentie kwam het veranderend rechtsdenken in deze casus uit
52
de lucht vallen. In een zeer behulpzaam artikel in het WPNR zet Hensen
haarfijn uiteen hoe de Auffassungswandel rondom de betreffende verwijzingsregels zich heeft voltrokken. Hensen' s artikel is gebaseerd op een studie van
de archieven van het Internationaal Juridisch Instituut, dat over de jaren
heen tal van adviezen heeft gegeven op het vlak van het international
huwelijksvermogensrecht en dus een goede graadmeter is voor de stand van de

rechtsopvattingen van jaar tot jaar.
In de jaren ' 60 zijn de adviezen nog eenduidig : aanknoping bij de
nationale wet van de man. In 1970 beginnen de wetenschap en lagere
rechtspraak incidenteel de eerste huwelijksdomicilie van beide echtgenoten als
53
Een advies van 1970 getuigt van de
aanknopingsfactor te erkennen.
en
maakt
de
gewag van de opkomende opvattingen:
wetenschap
kentering in

Hoewel deze opvatting thans niet als geldend recht beschouwd kan
worden, is een ontwikkeling in deze zin in de toekomst niet onmogelijk. 54

Maar in datzelfde jaar zegt het Internationaal Juridisch Instituut nog dat
het niet kan instemmen met de literatuur die het 'niet onwaarschijnlijk' acht
dat de Hoge Raad de wet van de woonplaats der echtgenoten zou kiezen; ' de

C. W. Dubbink, Het internationale huwelijksgoederenrecht na het arrest HR 7 april 1989,
RvdW 101, WPNR 5943 ( 1990), p. 3-4.
51
Dubbink, Het internationale huwelijksgoederenrecht, t. a. p.
in
het
internationaal
iets
veranderd
er
weI
Hensen, Is
'z Ch. A. J. F. M.
huwelijksvermogensrechti , WPNR 5943 ( 1990) , p. 8
H Hensen, Is er weI iets veranderd in her interna[ionaal huwelijksvermogensrechti, a.P.
w., 8.
54
Hensen, Is er weI iets veranderd in he[ internationaal huwelijksvermogensrechti, t. a. p
50
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jurisprudentie, gezien tegen de achtergrond van het verdragsrecht en
het komende recht' maken zulks zijns inziens wel onwaarschijnlijk. 55
In 1975 spreekt het Instituut zijn voorkeur uit voor de moderne opvatting
en in 1976 heet het dat ' [ d] eze opvatting-althans voor huwelijken
voltrokken in de laatste tien jaren-door onze rechtspraak vrij algemeen
56
Hensen
aanvaard' is en het Instituut sluit zich bij die opvatting aan.
concludeert dan ook:
vaste

In mijn historisch overzicht heb ik laten zien dat tot 1970 de
echtgenoten, van verschillende nationaliteit, die zich hier te lande wilden
vestigen redelijkerwijs niets anders mochten aannemen dan dat hun
huwelijksvermogensregime werd beheerst door het nationale recht van de
man. Dit blijkt uit talloze bij het Internationaal Juridisch Instituut
ingewonnen adviezen. . . . Pas na 1970 ontstaat enige onzekerheid welke
heeft voortgeduurd tot 1976. . . . Het omslagpunt blijft bij 1970.

De Staatscommissie en de A- G hadden geadviseerd om het omslagpunt
der maatschappelijke opvattingen vast te leggen op 1 januari 1970 en de
terugwerkende kracht tot op die datum te beperken. Men kan erover twisten
of dat het juiste tijdstip is, aangezien het overzicht duidelijk maakt dat de
moderne opvatting toentertijd nog niet als geldend recht werd beschouwd en
er nog te veel onzekerheid bestond om te kunnen oordelen dat partijen de
nieuwe opvattingen behoorden te kennen.
Neemt men evenwel aan dat de Staatscommissie, die haar expertise en
een onderzoek inbracht dat veel diepgaander is dan de enkele impressie
mijnerzijds, het bij het rechte eind had. Dat de Hoge Raad aan het
voorgestelde omslagpunt geen overwegingen wijdt, mag mijns inziens niet
worden uitgelegd als een afwijzing van de leer van de democratische
rechtsvinding in het algemeen en van de omslagbenadering van de Staatscommisie en de A- G in het bijzonder.
Waarom niet7 Dat ligt heel eenvoudig, omdat partijen in Chelouche/Van
Leer waren getrouwd in 1960, ruimschoots v66r het omslagpunt, zoals door
de Staatscommissie en de A- G aangegeven; op hen werden de nieuwe
verwijzingsregels dan ook niet met terugwerkende kracht toegepast ( de
'

zogenaamde onaanvaardbaarheidsexceptie') .
Dat de Hoge Raad voor het overige de terugwerking niet wilde
uitsluiten-dat wil zeggen eerbiediging aannemen voor alle partijen gehuwd
vddr de datum van het Chelouche- arrest-wordt duidelijk gemaakt door het
Sabah- arrest. Het Sabah- arrest is terecht geinterpreteerd als de regel
55
56

Hensen, Is er weI iets veranderd in het internationaal huwelijksvermogensrecht, , a. w., p. 9.
Hensen, Is er wel iets veranderd in het internationaal huwelijksvermogensrechti, t. a. p
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verkondigend dat rechtspraak terugwerkt; het arrest laat daarover dan ook
geen twijfel. Thans gaat het ons echter om de mate van terugwerking. Als
alleen df onbeperkte terugwerking 6f geen terugwerking als alternatieven
zouden bestaan, ligt het meer in de rede dat op basis van het Sabah- arrest tot
onbeperkte terugwerking moet worden geconcludeerd. 57 Dit ligt ook voor de
hand voor wie zich enkel bewust is van de declaratoire en de constitutieve
theorie, waarop onbeperkte respectievelijk geen terugwerking kunnen worden
gebaseerd. 58

Ten tweede stelt de milieujurisprudentie van begin jaren ' 90, die Dubbink
in 1990 uiteraard nog niet kon kennen, Sabah-en daarmee Chelouche --in
een geheel ander daglicht. Partijen in het Sabah- arrest waren gehuwd op 5
maart 1970, dat wil zeggen ook volgens de omslagbenadering onder de nieuwe
regel. Immers moest, gezien de gewijzigde maatschappelijke opvattingen, de
nieuwe regel hun in die tijd ook duidelijk zijn geweest. Dit is zeer weI
verenigbaar met de zienswijze dat de terugwerkende kracht van Chelouche
slechts tot rond het omslagpunt beperkt moest worden en niet in haar geheel
uigesloten. De Chelouche- regels werden met terugwerkende kracht op de
Sabah- partijen toegepast. Meer dan dat hoefde de Hoge Raad in die zaak ook
niet te beslissen: partijen waren immers na het omslagpunt gehuwd. Een
overweging gewijd aan het omslagpunt zou daarmee ten overvloede gegeven
zijn en de Hoge Raad doet niet graag aan obiter dicta. Een keuze maken tussen
algehele terugwerking en de omslagbenadering was niet nodig. Sabah kan
daarom niet gelezen worden als een afwijzing van de omslagbenadering. C Het
zou helemaal anders hebben gelegen, indien de Sabah- partijen v66r 1 januari
1970 gehuwd waren geweest, zoals Chelouche en Van Leer; de keuze tussen
de algehele terugwerking en de omslagpunt- benadering zou dan weI essentieel
voor de uitkomst zijn geweest en dus een dragende overweging vormen, geen
obiter dictum. )
De milieujurisprudentie heeft duidelijk gemaakt dat de uitkomst inderdaad
heel anders kan uitpakken, ingeval de feiten van het geval wet v66r het
omslagpunt in de maatschappelijke opvattingen Iagen. De keuze tussen
algehele terugwerking en de omslagbenadering-oftewel tussen de declaratoire
theorie en de democratische rechtsvinding-leverde in genen dele een obiter
dictum op en kon dan ook niet langer in het midden worden gelaten. In die
context werd de omslagbenadering expliciet aanvaard.
-lets vergelijkbaars geldt voor Gielen/Assuradeuren dat eveneens een
, 59
standaardarrest op het gebied van de terugwerkende kracht is. Hiervoor
is
aangegeven dat het arrest is te herleiden op een kentering in de
57 Hoofdstuk 1, §§ 3- 4
58
Zie Hoofdstuk II, § 3
w
Hoofdstuk VII, § 4(h) (i)
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maatschappelijke opvattingen in de jaren ' 70. Daar kan nog aan worden
toegevoegd dat, blijkens een circulaire van het Verbond van Verzekeraars van
5 november 1981, dus van v66r het arrest60, ook de verzekeringswereld zich
v66r het wijzen van het arrest er ten minste van bewust is geweest dat er iets
veranderd was. In deze circulaire beval het Verbond zijn leden aan een aan
het strafrechtelijk verleden refererende verklaring op te nemen. Aangenomen
mag dus worden dat ook in verzekeringskringen de vraag naar het
strafrechtelijke verleden al langere tijd onderwerp van discussie was geweest.
Als inderdaad juist is, dat ( in betreffende kring of ruimer) van algemene
bekendheid was, dat art.
251 K ( oud) niet langer paste bij de maatschappelijke opvattingen van toen61 en als de ornslag inderdaad midden jaren
'
70 lag, dan is ook de terugwerkende toepassing van Gielen op feiten uit 1978
in Interpolis/X62 gerechtvaardigd. Men interpretere dan de rechtspraak van
197863, anders dan De Groot64 meende, als de toepassing van het ten tijde
van de feiten van die rechtspraak ( 1972) geldend recht. 65
Kortom: uit de rechtspraak komt een duidelijke lijn naar voren: de
temporele werking dient steeds zoveel mogelijk van de kenbaarheid van het
recht op basis van de maatschappelijke opvattingen afhankelijk te zijn.
4. Schets van de wenselijke keuze van het overgangsrechtelijk regime

De vraag wordt nu of meer concreet is aan te geven wat de consequenties zijn
van democratische rechtsvinding voor de temporele werking van rechtspraak.
In de eerste plaats is duidelijk dat men niet tot eenzelfde uitgewerkte en
gedetailleerde regeling kan komen als de Ow deze ten aanzien van de
temporele werking van wetgeving verschaft. Wel kunnen enkele hoofdlijnen
worden geschetst.
Hierbij is het van belang op te merken dat de democratische rechtsvinding
ertoe noopt te onderscheiden tussen de temporele werking van het ongeschreven
recht en de temporele werking van rechtspraak. Het ongeschreven recht heeft
een dubbele grondslag. 66 Dit betekent dat, indien in een first impression case,
waarin geen prececlenten voorhanden zijn, een regel wordt geformuleerd, die
aanknoopt bij de heersende rechtsovertuigingen in het maatschappelijk
VL- 81/ 82 van 5 november 1981, kenbaar uit de noot van Van Wassenaer van Catwijk onder
HR 3 februari 1984, VR 1985, 64(Interpolis/ X).
61
Zie Wachter in zijn noot onder HR 19 mei 1978, NJ 1978, 607 ( X/ Goudse Verzekering).
62
HR 3 februari 1984, NJ 1984, 765 m. nt. FHJM en WLH.
63
Bijv. Rb Rotterdam 25 augustus 1978, SdS 1979, 78 (X/ AVA)
64 G. de Groot, 2000 weken rechtspraak, a. w., p. 81.
65
Een en ander laat overigens onverlet dat de rech[vaardiging voor de terugwerking in Gielen zelf
mak blijft, aangezien desbetreffende verzwijging reeds van 1971 was.
66
Hoofdsruk VI, § 6.
60
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verkeer, deze regel in zekere zin nieuw is ( als precedent) en in zekere zin niet
( als ongeschreven recht) . Het betekent ook dat de nieuwe rechtspraak in
67
zekere zin constitutief is en in zekere zin declaratoir en dat de toepassing op
het verleden in zekere zin terugwerkend is en in zekere zin niet. Voortdurend
deze nuances aan te brengen lijkt nodeloos vertroebelend en vergemakkelijkt
het spreken niet bepaald. Om dit probleem uit de weg te gaan, wordt er hier
voor gekozen om de toepassing van nieuwe rechtspraak op feiten in het
'
verleden steeds als terugwerkende kracht' aan te duiden, ook al vond die
nieuwe rechtspraak in de maatschappelijke opvattingen in het verleden reeds
steun. 68 In plaats van te spreken van toepassing van reeds bestaand rechthetgeen dus een dubbetzinnig begrip is-geef ik er de voorkeur aan in dit geval
te spreken van geoorloofde terugwerkende kracht. Wij concentreren ons met
andere woorden, zoals in dit proefschrift steeds is gedaan, op de temporele
werking van rechtspraak, waarbij de stand van het ongeschreven recht aangeeft
of deze rechtspraak terugwerkend, onmiddellijk werkend, eerbiedigend
enzovoorts dient te zijn.
Idealiter stelt de rechter, onder meer op basis van zijn eigen inzicht, maar
vooral op basis van de ontwikkelingen in de literatuur en van het door
advocaten aan te leveren materiaal, steeds vast wanneer de maatschappelijke
opvattingen zich op kenbare wijze hebben gewijzigd. Bij gebreke aan een
ideale wereld, dienen evenwel ook second best- alternatieven te worden
·

geboden.

Goed denkbaar is dat de Hoge Raad niet bij machte is reeds aan de
rechtszekerheid tegemoet te komen door meteen een algemene uitspraak over
de temporele werking te doen, aangezien hij over onvoldoende informatie
beschikt over de ontwikkeling der maatschappelijke opvattingen in het
verleden en ook partijen verzuimd hebben hem hierover voldoende in te
lichten. Dit betekent niet dat hij dan maar omwille van de duidelijkheid
expliciet voor algehele terugwerking van de hedendaagse rechtsopvatting moet
opteren69, want daarmee is de rechtszekerheid in elk geval niet gebaat. Sterker
nog: als de Hoge Raad niet bij machte is zich op duidelijk kenbare
maatschappelijke opvattingen in het verleden te beroepen en aan de hand
daarvan de temporele werking in het algemeen vast te stellen, dan is dit per
70
definitie g66n geval, dat zich leent voor terugwerkende kracht.
61
68

Hoofdstuk VI. § 6. Hoofdstuk VII, §§ 2 (d), 2 (j) en 4 (i)

Deze keuze wordtin Hoofdstuk IX, §§ 3 (a)-(b) nader gemotiveerd.
Zoals dan ook door A- G en Hoge Raad afgewezen werd in HR 19 februari 1999, NJ 1999, 428
m. nt. ARB ( Lahjaji/Muyres) . Zie echter nog HR 18 januari 1980, NJ 1980, 463 m. nt. WHH, dat
op dit punt nier geheel duidelijk is; de ui[spraak suggereert i. e. g. dat de recente opvattingen als recht
worden gezien t. t. v. de feiten ( 1978), toen zij nog niet bestonden.
70
HR 13 november 1991, BNB 1992, 109 m. nt. G. Slot (uitges[elde werking, omdat het arrest
een afwijking vormt van algemeen aanvaarde opvattingen) , CRvB 4 okrober 1985, AB 1986, 38
69
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Mogelijk is, dat de Hoge Raad weet of in alle redelijkheid ervan uit kan
gaan, dat zijn rechtsopvatting volledig nieuw (constitutief) is en vooralsnog
zeer weinig steun vindt in de kenbare maatschappelijke opvattingen. Dan is
nog steeds mogelijk dat de Hoge Raad mag verwachten dat zijn uitspraak
niettemin onmiddellijk op ruime instemming kan rekenen of dat het een
uitspraak betreft die in de kring van betrokkenen betrekkelijk spoedig
bekendheid zal krijgen. In dat geval zal de nieuwe rechtspraak onmiddellijk op

alle aan de uitspraak posterieure feiten kunnen worden toegepast, zoals ook
thans reeds gedaan wordt.
Maar denkbaar is ook dat naar ' s rechters inschatting de acceptatie van
en bekendheid met de nieuwe uitspraak enige tijd zal vergen, zodat de
samenleving enige tijd gegund dient te worden zich hierop in te stellen. Dan
is uitgestelde werking een optie, totdat de nieuwe leer acceptatie en
bekendheid heeft verworven, zoals de belastingkamer en de Centrale Raad
van Beroep beslisten. 71 Om evenwel te vermijden dat na ommekomst van de
uitsteltermijn de nieuwe regel alsnog wordt toegepast op feitenconstellaties die
uoorafgingen aan de verkondiging van de nieuwe regel of op feiten die
plaatsvonden tijdens de uitsteltermijn, is uitgestelde werking zonder
onmiddellijke werking en zonder terugwerkende kracht72 de aangewezen
oplossing.

Voorts dient ook de literatuur voor de lastige vaststelbaarheid van de
maatschappelijke opvattingen in het verleden begrip te tonen en de
rechtspraak door deze bril te zien. Concreet betekent dit, dat er niet zonder
meer van mag worden uitgegaan dat een nagelaten oordeel van de Hoge Raad
omtrent de temporele werking reeds zou moeten betekenen dat de Hoge Raad
impliciet terugwerkende kracht verordonneert. Het kan ook-moet ook
kunnen-betekenen dat de Hoge Raad en andere rechters daar in latere
gevallen nog eens nader over na willen denken, mede aan de hand van de
reacties in de literatuur en anderszins, van de inmiddels in het rechtsleven
ervaren consequenties en van specifieke, op de temporele werking en de stand
der maatschappelijke opvattingen gerichte en met bronnen geadstrueerde
betogen van advocaten in latere procedures. Het is immers een reele
mogelijkheid, dat die informatie in de eerste zaak nog niet beschikbaar is
geweest en dat daarom een oordeel over de temporele werking voorlopig moest
worden uitgesteld tot een volgende zaak. 73

m. nt. JHS ( uitgestelde werking tot de nieuwe opvatting voldoende algemene bekendheid heeft
verkregen) .
71 HR 13 november 1991, BNB 1992, 109 m. nt. G. Slot, CRvB 4 oktober 1985, AB 1986, 38
m. n[. JHS,
72
Zie voor deze figuur Hoofdstuk IX, §§ 2 (c) (iv) en 6 (a) (i)-(il).
n
Zie nader Hoofdstuk X, § 9.
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Vervolgens is mogelijk dat de Hoge Raad of een lagere rechter er w61 van
overtuigd is, dat de rechtsovertuigingen in de periode waarop het geschil
betrekking heeft gewijzigd waren, doch er geen idee van heeft, wanneer de
omslag zich bij benadering voltrokken heeft. Dan doet de rechter er
verstandig aan de nieuw geformuleerde rechtsopvatting in elk geval te laten
terugwerken tot de periode in het verleden, waarin de feiten van het
onderhavige geschil zich voordeden ( en zulks eventueel expliciet te overwegen), doch niets te overwegen ten aanzien van de omslag van de
maatschappelijke opvattingen en de precieze mate van terugwerking, hetgeen
tenslotte ten overvloede zou zijn. 74 Het is dan aan de rechter in opvolgende
geschillen om in die gevallen alsnog te onderzoeken, mede naar aanleiding
van de reacties in de literatuur naar aanleiding van de eerste zaak, in welke
periode de kentering moet worden gesitueerd.
W66t de rechter daarentegen, dat de feiten van het geval in elk geval
liggen v66r de omslag in :le maatschappelijke opvattingen, dan dient de
75
nieuwe rechtspraak voor partijen in het geding buiten toepassing te blijven.
Zulks kan nog steeds terugwerkende kracht van de nieuwe rechtspraak
impticeren, namelijk een terugwerking tot aan het omslagpunt. 76 Dit wil
zeggen dat geschillen die betrekking hebben op feiten uit de periode na het
omslagpunt met een geoorloofde, in de tijd beperkte terugwerkende kracht
dienen te worden beoordeeld. 77
Hetzelfde geldt, indien de rechter het omslagpunt niet kan localiseren-of
hieromtrent althans niets overweegt-maar er weI van overtuigd is dat de
opvattingen inmiddels veranderd zijn ten opzichte van de periode waarop het
geschil betrekking heeft. Alsdan werkt de nieuwe rechtspraak jegens die
partijen niet terug en wordt het geschil naar de opvattingen van destijds
beslist.

78

In toekomstige rechtspraak zal deze benadering van de temporele werking
zich kunnen voortzetten. Om een enkel voorbeeld te noemen: in 199579
Vgl. de situarie van het Sal)ah- arrest, HR 4 april 1989, NJ 1990, 347 m. nt. JCS, zie
hierv66r, § 3.
7, HR 10 december 1976, NJ 1977, 275 m. nt. JCS (Chelouche/ Van Leer).
76
HR 24 april 1992, NJ 1993, 643 (Van Wijngaarden/ Staat) (waarin de Hoge Raad de in 1990
verkondigde regel van Staat/Van AmersfooTt laat terugwerken tor 1 januari 1975) , alsmede CRvB 6
oktober 1994, AB 1995, 534 ( waarin de CRvB beslist tor rerugwerkende krach[ van de in 1994
verkondigde regel tor 1 januari 1993).
74

77

EHRM 21 februari 1997, NJ 1997, 580 m. nt. PJB ( Van Raalte/ Nederland) , 11 mei 1984, NJ

1985, 374 m. n[. WMK (Verhoeven/ Peters), 3 februari 1984, NJ 1984, 765 m nt. FHJM en
WLH (Interpolis/ X), 2 februari 1990, NJ 1991, 265 (Club 13), 7 september 1990, NJ 1991, 266
m. nt. CJHB ( Catoochi) .
78
HR 19 februari 1999, NJ 1999, 428 m. nt. ARB Lahjaji/ Mityres) , 22 november 1996, NJ
1997, 527 m. nt. WMK (Sijpesteijn/ De Marez Oyens).
'' HR 13 januari 1995, NJ 1995, 430 m. nt. PAS. Zie ook t. a. v. de leeftijdgrens van art. 2:252
C

lid 4 BW HR 8 mei 1998, N.1 1998, 496 (Wes[erterp/0os[hove).
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oordeelde de Hoge Raad met betrekking tot het discriminatieverbod nog dat

de leeftijdsgrens van 65 jaar door een brede laag van de bevolking wordt
gedragen. De laatste jaren is leeftijdsdiscriminatie evenwel een serieuzer
thema geworden, ook in de media. Het zal niet lang meer duren of de Hoge
Raad zal de brede laag van de bevolking niet meer kunnen aanwijzen; de
kentering in de opvattingen hieromtrent voltrekt zich as we speak. 80 Als de
Hoge Raad in de toekomst ontslag op grond van leeftijd discriminatoir gaat
achten-hetgeen ik verwacht-zal de terugwerking van dat oordeel niet tot in
het tweede millenium mogen reiken.
Dit alles impliceert dat niet mogelijk en niet wenselijk is van tevoren een
precies en klaar antwoord te verschaffen op de vraag op wat voor rechtsgebied
of met betrekking tot welke open regels welke temporele werking dient te
prevaleren. Door sommigen is dit wel betoogd. 81 Mijns inziens wordt de
oplossing evenwel niet gevonden door per rechtsgebied of per type regel te
differentieren, omdat uiteindelijk in elke situatie de rechtszekerheid, de
kenbaarheid en de voorspelbaarheid van het recht van belang is. 82
Mijns inziens dient voor de gehele civiele rechtspraak het hele spectrum
van mogelijke temporele werkingen in beginsel voorhanden te zijn. 83 Hoe dat
spectrum eruit ziet, client weldra aan de orde te komen 84 , doch niet dan
nadat ik ben ingegaan op de de praktische problemen en de belangrijkste
kritiek die men tegen de benadering van de ' s Hoge Raads democratische
rechtsvinding kan inbrengen.

5. Is

responsieve

rechtspraak mogelijk.7 De vaststelling van maatschappelijke

opvattingen en de kritiek op de democratische rechtsvinding

Hoe zijn

de maatschappelijke opvattingen nu precies vast te stellen, Het
antwoord op die vraag is dat de maatschappelijke opvattingen helemaal nooit
E

Redactioneel, Zo jong als je je voelt of als een ander je zier.'

.

Leeftijdsonderscheid ter discussie,

NJCM-bulletin 1997, p. 551.
81
Schoordijk, De civielrechtelijke aspecten van verevening en pensioenrechten bij echtscheiding,
a. w., p. 229 e. v., W. van den Bergh, Prospective overruling, AA 1975, p. 302 e. v., Knittel,
Zur Problem der Ruckwirkung bei einer Anderung der Rechtsprechung, a. w., p. 41. Zie ook
Haazen, De temporele werking van een rechterlijke uitspraak, a. w., p. 194, een opvatting waarvan
ik [hans terugkom.
82 Zo is bijvoorbeeld weI betoogd dai terugwerkende rechtspraak met betrekking tor de
zorgvuldigheidsnorm als standaard voor or,rech[matigheid minder problematisch zou zijn, omdat men
onmogelijk in vertrouwen op het recht 'beivust nalatig' kan zijn. Maar de kexize om al dan niet een
bepaalde aansprakelijkheidsverzekering aan te schaffen maakt dat de stand van het recht niettemin
voor deze gedragsnorm van belang is.
83
Zie evenwel voor de afwijzing van de 'reeds aanhangige gedingen' - regel, Hoofdstuk X, § 4.
84

Zie Hoofdstuk IX, §§ 4-7. Het is een droge presentatie van de mogelijkheden. De evaluatie
ervan vind[ in Hoofds[uk X plaats. De keuze tussen de verschillende variaties is van de stand van de
maatschappelijke opvattingen afhankelijk, zoals zojuist geschetst.
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met precisie vast te stellen zijn, net zo min als met precisie is aan te geven wat
de redelijkheid en billijkheid ' is' of wat de maatschappelijke betamelijkheid
'
betekent' . De moeilijkheid van vaststelling van de maatschappelijke

opvattingen is met andere woorden geen probleem dat specifiek is voor de
maatschappelijke opvattingen, maar eigen is aan het ongeschreven recht
zelve. Daar kan niemand iets aan doen. Men kan er eventueel voor kiezen
deze moeilijke vaststelbaarheid te ontkennen of men kan veinzen dat een
bepaalde ongeschreven rechtsnorm allang werd erkencl of dat de norm al die
tijd in een kast met Fallnonnen heeft gezeten. Het doet er allemaal niet aan
af, dat het werkelijke ontstaansmoment van een ongeschreven rechtsnorm
zelden is aan te geven.

Door de afhankelijkheid van de ongeschreven norm van maatschappelijke
opvattingen te onderkennen wordt ten minste nog enig aanknopingspunt
geboden. Al zijn de maatschappelijke opvattingen niet nauwkeurig bewijsbaar, voor de dragers van deze opvattingen is dit aanknopingspunt alleen maar
een verbetering ten opzichte van de vage normen van het privaatrecht,
voorzover hun inhoud althans zonder referte aan de opvattingen in de
maatschappij zou worden vastgesteld. Dienovereenkomstig maakt de
vaststelling van een omslag in de maatschappelijke opvattingen ten minste
enige nuancering mogelijk in het tijdseffect van de in de rechtspraak
gehanteerde rechtsnorm, een nuance die in elk der alternatieve theoriezin
arbitrair zou zijn.
Een aantal schrijvers heeft juist op deze moeilijkheid om maatschappelijke
opvattingen vast te stellen de vinger gelegd. Door sommigen wordt de
moeilijkheid kennelijk als een onoverkomelijk bezwaar tegen rechtsvinding
aan de hand van de maatschappelijke opvattingen gezien.
Het komt mij voor dat de verkeersopvattingen ( wiens opvattingen 2 van
ons hele volk, van de juristen, van de belastingbetalers, ) ons weinig tot
85
niets te vertellen hebben over dit soort toerekeningsvragen.

Bloembergen in zijn noot onder HR 20 februari 1998, Nj 1998, 526, sub 4. Zie ook Pontier,
Rechtsvinding, a. w., p. 38 (' Of dergelijke opvattingen inderdaad algemeen aanvaard worden, is
echter meestal moeilijk vast te stellen' ), C J. M Schuyt, De veranderende plaats van de Hoge Raad
in de samenleving, in: J. van Soest ( red. ), De Hoge Raad der Nederlanden 1838- 1988, Een
portret, Zwolle 1988, p. 301 en T. Koopmans, Juridische dialectiek, Mededelingen der KNAW
1982, p. 19, die i. k. v. de aanstotelijkheid voor de eerbaarheid spreeki van 'een tot mislukken
gedoemde poging om de feitenrechter te laten uitmaken wat een meerderheid van de Nederlandse
bevolkig daarover dacht'. Vreemd genoeg betoogt Koopmans op de volgende pagina echter dat her
'
'
begrip rechtsvraag' een functie is van een deels in maatschappelijke opvattingen wortelend' stelsel
van arbeidsverdeling. Blijkbaar is de Hoge Raad, ondanks alle scepsis, er dan toch weI in geslaagd
85

deze opvattingen
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Hij concludeert vervolgens dat rechters maar hun eigen opvatting moeten
volgen.

Ook schrijvers die op zich niet onsympathiek

staan

tegenover demo-

cratische rechtsvinding hebben op dit punt gewezen.

[ 0] ver grote
vermogensrecht,
86
opvattingen.

delen

van

[leven] in

het
de

recht, met name het
maatschappij nauwelijks duidelijke

burgerlijk

In antwoord op deze scepsis zou ik enerzijds willen opmerken dat het een
beetje vreemd is om de moeilijke kenbaarheid van het ongeschreven recht nou
juist te benadrukken, als het gaat om de maatschappelijke opvattingen.
Zonder basis in deze opvattingen is de kenbaarheid van het recht een nog veel
groter, zelfs een onoplosbaar probleem87 dat nochtans een oplossing nodig
heeft. De referte aan de maatschappelijke opvattingen komt hieraan in
belangrijke mate tegemoet, ook door de regel dat, wanneer deze non- existent of

niet bij benadering vast te stellen zijn, terugwerkende kracht van het oordeel
achterwege behoort te blijven. De kritiek op de remedie richten in plaats van

op de kwaal is dan wat scheef. Het ligt dan meer voor de hand dat de
criticasters ( 1) het algemene probleem signaleren en ( 2) een alternatieve
theorie poneren ( die mijns inziens niet voorhanden is) .
Deze inleidende opmerkingen nemen echter niet weg dat mij de geuite
bezwaren wel degelijk reeel toeschijnen. Het lijkt bovendien vanzelfsprekend

dat hiermee het grootste probleem met ' s Hogen Raads frequente beroep op
de maatschappelijke opvattingen en soortgelijke formuleringen wordt geschetst. Toch kan men er niet zoveel waarde aan hechten als voornoemde
schrijvers doen en er is geen reden om scepsis in berusting te laten omslaan.
Er is wel reden om de moeilijke traceerbaarheid weliswaar volmondig toe te
geven, maar tegelijk te relativeren.
In de eerste plaats zij eraan herinnerd, dat, zoals hierboven88 is gesteld,
nieuwe maatschappelijke opvattingen eerst een wijdere verbreiding moeten
genieten vooraleer zij bij de rechtsvinding doorslaggevend kunnen worden
geacht. Deze eis vloeit niet alleen uit de democratische gedachte voort, maar
ook uit de praktische overweging dat het zowel voor de Hoge Raad als voor
justiciabelen te lastig zou zijn zich van elke onderstroom te vergewissen.
Beperkt democratische rechtsvinding zich tot duidelijk kenbare maatschappelijke opvattingen, dan is er per definitie geen probleem met de
86

Asser- Vranken, Algemeen deel, Zwolle 1995, nr. 104 voemoot 57. Zie eveneens Vranken in
zijn noot onder HR 2 okrober 1998, NJ 1999, 683 (De Schelde/ Cijsouw) sub 6- 7, alsmede
Barendrecht, Recht als model van rech[vaardigheid, a. w., p. 229.
87

Ha

Hoofdstukken IV- V.
Hoofdstuk VI, § 5.
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prakticabiliteit ervan.

Waar democratische

rechtsvinding wel

degelijk
mogelijk is, is er in elk geval geen enkele reden ervan af te zien.
In de tweede plaats schrijft de democratische rechtsvinding natuurlijk niet
voor, dat de rechter tot het onmogelijke gehouden is. Waar orientatie op de

maatschappelijke opvattingen onmogelijk is, kan hij het niet doen-daarover
kunnen wij kort zijn. Hij zal dan, eventueel een nieuwe regel ponerend, zijn
eigen inzicht moeten volgen ( waarvan overigens niet zomaar kan worden

aangenomen dat het de instemming van de rechtsgemeenschap niet zal
hebben) . Het eigen inzicht van de rechter laat echter onverlet dat hij
desondanks een inschatting van de maatschappelijke aanvaardbaarheid van
zijn rechtsopvatting maakt. 89 De moeilijke kenbaarheid van de rechtsovertuigingen verhinderen niet dat de rechter in bepaalde gevallen zich laat
leiden door een opvatting, waarvan hij in gemoede meent dat deze het dichtst
aansluit bij de opvatting die de meeste werfkracht zal hebben en dus de
grootste kans heeft door de maatschappelijke opvattingen te zullen worden
gedragen.

Ten derde moet men de moeilijkheidsgraad voor de rechterlijke macht
ook weer niet overdrijven. Men dient er mijns inziens voor terug te deinzen
de Hoge Raad af te schilderen als kamergeleerden, die van hetgeen zich
afspeelt in de samenleving geen weet hebben. In 1988 stelde Schoordijk dat
het ' denkpatroon van steeds meer mensen in de samenleving' leek te zijn dat
ook een man die zijn kinderen niet erkent of erkennen kan, affecties voor zijn
kind kan hebben, reden waarom hij zijn kind regelmatig moet kunnen zien. Is
het nou echt zo moeilijk voor een rechter om deze veranderde opvattingen in
90
de maatschappij op te snuiven2 Ik kan het mij maar moeilijk voorstellen.
Of de maatschappelijke opvatting, die het complement vormt van de
et"nancipatie van de ( gehuwde en gescheiden) vrouw, dat van de vrouw
verlangd mag worden dat zij voorzover dit binnen haar mogelijkheid ligt, zich
91
inspant om in het eigen onderhoud te voorzien ; die opvatting, die toch wel
duidelijk waarneembaar contrasteert met de eertijds meer populaire opvatting
die van de man verwachtte dat hij het kostwinnerschap op zich nam en van de
89

III n staat te zijn je los te maken van je persoonlijke opvM[ingen en om te denken in termen
van maatschappelijke aanvaardbaarheid', Oud- President van de Hoge Raad Royer, geciteerd in
Bruinsma, Cassatierechtspraak in civiele zaken, Een rechtssociologisch verslag, Zwolle 1988, p. 9,
W. J. C. M. Van Nispen tot Sevenaer, Organisatie, in: Van Soest (red. ), De Hoge Raad der
Nederlanden, a. w. ,p.3 1 1, Schuyt,De veranderende plaats van de Hoge Raad in de samenleving,
a. w., p. 301.
90

Het was dan ook nier zo moeilijk blijkens HR 16 mei 1986, NJ 1986, 627 en 22 februari 1985,
NJ 1986, 3.
9t
H. C. F. Schoordijk. Hoe vat( te) de Burgerliike kamer van de Hoge Raad zijn rechtsvormende
mak op1 , in : Van Soest (red. ) , De Hoge Raad der Nederlanden, a. w., p. 52. Zie ook reeds A.
Minkenhof, Andere [ijden, andere alimentatiezeden, in: Speculum Langemeijer, Zwolle 1973, p
333 e. v.
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vrouw dat zij de zorg voor haar broodwinning staakte ten bate van het
huismoederschap, werd door de Hoge Raad erkend in HR 11 juni 1982, NJ
1983, 595 en 596.
Ook het merkenrecht werkt-in een geheel andere context-al jaren met
'
opvattingen van het publiek'. 92 Als de Hoge Raad met alle moeite van de
wereld hier geen gevoel voor zou hebben, zou het merkenrecht hierop allang
hebben moeten stuklopen. In de Duitse rechtspraak blijken oordelen omtrent
de ' zeitliche Festlegung dieses Wandels der Wertanschauungen' evenmin op
onoverkomelijke bezwaren te stuiten. 93 Voorts zou ik van bijvoorbeeld
Chelouche/Van Leer, Gielen/Assuradeuren, Verhoeven/Peters, Catoochi, en Club
13 niet willen zeggen dat de Hoge Raad er bij de vaststelling van de op dat
moment heersende opvattingen naast zat. Ten slotte wordt de conclusie dat
democratische rechtsvinding in de praktijk helemaal niet onmogelijk is-en
ook veel minder moeilijk-dan gevreesd, internationaal door rechtssociologisch onderzoek bevestigd. 94 Als het werkelijk zo moeilijk zou zijn
maatschappelijke opvattingen te registreren, hoe is dan te verklaren dat
rechters dit daadwerkelijk en doorgaans met succes doenl
Ongetwijfeld zijn er ook talloze tegenvoorbeelden te noemen, waarin die
inschatting van de omslag der maatschappelijke opvattingen minder raak was,
zoals wellicht Van Wijngaarden/Staat ( eerder )
en De Schelde/Cijsouw
(later ) . Maar ook die onderstrepen het nut van democratische rechtsvinding, omdat een expliciet beroep op de ontwikkeling van opvattingen door

92

Gielen/ Wichers Hoeth, Merkenrecht, a. w., nrs. 346- 357.
BGH, Urt. v. 30.6.1983, NJW 1983, 2692. Zie ook D. Medicus, Ober die Ruckwirkung
von Rechtsprechung, NJW 1995, p. 2579 en 2581 (de moeilijkheid om maatschappelijke
opvattingen bij benadering vast te stellen moet niet overdreven worden) en hierna, Hoofds[uk X, §
7 (c) en Hoofdstuk XII, §§ 3 (f) - (g)
94
De publieke opinie is in algemene zin van invloed op de rechtspraak. Zie Schuyt, De

91

veranderende plaats van de Hoge Raad in de samenleving, a. w., p. 304, 331 ('Uit de bestudering
van de opstelling van hoogste rechtscolleges in vele landen in de loop van de geschiedenis kan ook
duidelijk de les geleerd worden dat hoogste rechtscolleges zich slechts bij hoge uizondering ver
C kunnen) losmaken van de dominante macht en cultuur in een samenleving'), D. G. Barnum, The
Supreme Courr and American Democracy, New York 1993, p. 199- 200 ('certainly the justices are
aware of the content of public opinion and sometimes take it into account.
.
Studies
have
found that [he Court agrees with public opinion about 62 to 63 percent of the time.... I I I[ appears
that the Supreme Court is neither more nor less influenced by public opinion than other institutions,
including those that are explicitly designed to be responsive to the public') , 276-299 en 216
voemoot 15 voor verdere literatuur, A. F. Westin, Also on the Bench: "Dominant Opinion", in:
L. W. Levy (ed. ), The Supreme Court under Earl Warren, New York 1972, i. h. b. p. 64 ('no
Supreme Court in American his[or, has ever defied for long the sustained will of "dominant opinion"
in the nation.
1 TI he existing Court majority has always modified its disputed doctrines to uphold
the measure insisted upon by dominant opinion') en p. 71 (' the justices must arrive a[ some ultima[e
accommodation with dominant opinion'), B. H. Thompson, The History of the Judicial Impairment
"Doctrine" and its Lessons for the Contract Clause, 44 Stan. L. Rev. 1373 (1992) , p. 1455. Vgl.
Calabresi, A Common Law for the Age of Statutes, a. w., p. 99- 100.
.
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de rechter een duidelijk handvat biedt voor kritiek en daardoor meer debat en
uiteindelijk meer responsiviteit mogelijk maakt.
Ten vierde is van belang erop te wijzen dat het strikt juridische materiaal
( rechtspraak, wetgeving, rechtsbeginselen e. d. ) zelf naar inhoud niet
ondemocratisch is. Het is goed mogelijk dat, redenerend aan de hand van dit
materiaal, indirect met de daarachterliggende maatschappelijke opvattingen
wordt gewerkt. De inhoud van rechtsregels, rechtsbeginselen en topoi is
immers zelf, ook zonder expliciete erkenning van de democratische
rechtsvindingsleer, van algemeen aanvaarde opvattingen afhankelijk. 95
'

Topische rechtsvinding' klinkt slechts wat geleerder en geeft de jurist de
indruk dat hij met een juridische techniek bezig is. Maar een ' topos' is niets
96
Het rechtsbeginsel vindt zijn
anders dan een maatschappelijke opvatting.
zijn
legitimiteit niet in
status als rechtsbeginsel, maar in de bredere acceptatie
ervan. 97 Zij vormen de neerslag van maatschappelijke opvattingen. Om niet
telkens opnieuw naar de bestaande maatschappelijke opvattingen te hoeven
'
zoeken, worden dergelijke opvattingen bij tijd en wijle als tussenconclusie'
wat handzamer geformuleerd. Dan noemt men ze rechtsbeginselen, als de
opvattingen sterker gevoeld worden, diepergelegen zijn, fundamenteler
geacht worden en dus minder beweeglijk zijn; of topoi als de opvattingen wat
nieuwerwetser en vluchtiger van aard zijn.
Maar men moet niet vergeten dat het slechts tussenconclusies van het
maatschappelijk gedachtegoed zijn, handige samenvattingen, maar niet dat
De jurist en in het bijzonder de rechter dient zich ervan
bewust te zijn, dat het strikt juridische materiaal slechts een tussenstap is en
dat het in werkelijkheid gaat om de opvattingen die achter dat materiaal
liggen. Werken met regels, beginselen, topoi, leerstukken en wat dies meer
zij maakt het werken met de maatschappelijke opvattingen alleen maar wat
handzamer. Voor wie zich dit realiseert, wordt het gemakkelijker zich niet op
het juridisch materiaal blind te staren; het helpt om in te zien, dat er op
zichzelf niets heiligs is aan rechtsregels, rechtsbeginselen en dergelijke. Van
98
nut zijn deze vooral als sterke indicaties van de heersende overtuigingen.

gedachtegoed zelf.

Voorts is de literatuur behulpzaam als indicatie voor de hedendaagse
99
opvattingen.
Natuurlijk dient de lit:eratuur vertolker van hedendaagse
95

Zie t. a. v. rechtsregels Hoofdstuk VI, § 9 en de aldaar besproken

literatuur.

96

Hoofdsiuk VI, § 8.
97
Calabresi, A Common Law for the Age of Statutes, a. w., p 113: 'The fundamental job
remains to find and follow the dictates of legal principles-because these reflect a deeper popular will'

(mijn curs. ) .
Vgl. Calabresi, a. w., p. 97 ( ' the legal fabric is an appropriate starting point for lawmaking')
en 107.
99 Asser- Vranken, a. w. , nr. 104 voetnoot 57: het juridisch forum filtert en preciseert de in de
maatschappij levende opvattingen. Zo had bijv. de jurisprudentie die in Boon/\/an Loon en in her
98
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ontwikkelingen te zijn. De literatuur kan evenmin in de wolken blijven en alle
100
contact met de maatschappij verliezen. De scepsis van Vranken
dienaangaande is mijns inziens zonder rechtvaardiging. Volgens Vranken zou
men de maatschappelijke opvattingen als argument pas verantwoord kunnen
gebruiken, wanneer daaraan een studie ten grondslag ligt over de toentertijd
heersende tijdgeest. Een dergelijke studie zou evenwel niet behoren tot de
competentie van de jurist, maar veeleer tot die van een cultureel socioloog of
historicus. De indicatoren om de tijdgeest te meten en de bronnen waaruit
men moet putten zijn immers van overwegend niet- juridische aard.
Dit incompetentie- argument is zo lang als het breed is en afhankelijk van
een niet bij voorbaat gegeven taakopvatting van de jurist. Voor een
rechtspositivist bijvoorbeeld behoort maar heel weinig tot de competentie van
de rechtsvergelijking, de criminologie, de rechtshistorie, de
rechtseconomie, de rechtsantropologie, de moraal, de logica, vrouwenstudies, de sociale geschiedenis enzovoorts zullen erbuiten vallen. De rechtspositivist zal van een competentieoverschrijding spreken, zodra de rechts-

de jurist:

wetenschap diens beperkingen niet overneemt. Het is een zeer enge opvatting
zowel van het recht als van de taak en plaats van de jurist, op grond waarvan
alle multi- disciplinair onderzoek-dat is waaruit dikwijls de wetenschappelijke
is er
vooruitgang voortkomt-zou moeten worden afgewezen. Mijns inziens
101
nooit een strikte grens tussen het juridische en het niet- juridische.
'
Het is bovendien onduidelijk wat Vranken bedoelt met competentie'.
Bedoelt hij bekwaamheid of bevoegdheid2 Met een mindere bekwaamheid onder
juristen wit ik tot op zekere hoogte wel meegaan. Maar dat juristen daarom
niet bevoegd zouden zijn zich met inzichten van elders bezig te houden, is niet
te accepteren. Juristen, Vranken incluis, doen voortdurend uitspraken--en
ik zie niet in waarom zij daartoe niet bevoegd zouden zijn--over de moraal, de
redelijkheid en rechtvaardigheid, zonder bijzondere expertise in cle theologie
of de moraalfilosofie. En mag een jurist zich niet met rechtseconomie
bemoeien, omdat de economie niet tot zijn competentie behoort of ontstaat
een zekere ( rechts-) economische bekwaamheid, doordat men de rechtseconomie tot zijn bevoegdheid gaat rekenen en zich ermee bezig gaat houdenl
Ik zou menen dat de literatuur zich beter met bovengenoemde terreinen

kan bezighouden dan zich erover te beklagen dat de vaststelling van
maatschappelijke opvattingen zo moeilijk is. Wie niet naar die opvattingen
bij Asser- De
Stierkalf· arrest verlaten werd in de literatuur reeds veel kritiek ondervonden. Zie o. m.
Boer, Personen- en familierecht, Deventer 1998, nr. 308 en de overwegingen van de Hoge Raad in
het Stierkalf- arrest.
100
Zie J. B. M. Vranken, Zorgvuldigheidsnorm voor bodemverontreiniging uit her verleden,
WPNR 5955 ( 1990) , p. 213 e. v., Asser- Vranken, a. w., nrs. 104- 105 en diens noot onder HR
2 ok[ober 1998, NJ 1999, 683 (De Schelde/ Cijsouw) .

'0' Hoofdstuk V, §§ 4 (b) . (c), 6 (b) en 7 (b)
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vraagt of zoekt, moet naderhand niet klagen dat hij het zo moeilijk vindt deze
te kennen.
Voorts is de macht der feitelijkheid niet zo groot, dat wij aan het systeem
niets zouden mogen of kunnen veranderen. Zo zou men in het bijzonder
kunnen denken aan de introductie van amicus curiae briefs, waarvoor ook
Vranken onlangs gepleit heeft. 102 Ik zie er overigens reeds nu geen formele
bezwaren tegen dat de P- G af en toe een oproep hiertoe plaats in de krant,
het NJB of de RvdW, zodat bij de materie betrokken individuen en
maatschappelijke instanties kunnen reageren.
Kortom: het is beslist niet zo dat democratische rechtsvinding leidt tot een
situatie waarin rechters telkenmale opiniepeilingen moeten laten uitvoeren,
103
zoals sommigen gevreesd hebben.
Dat is een persiflage van responsieve
rechtspraak. Maar evenmin behoeft de rechter zijn ogen te sluiten voor
onderzoek van de publieke opinie dat reeds voorhanden is en waarop rechters
zich zonder veel extra moeite zouden kunnen laten inspireren. Bovendien
moet niet gedaan worden alsof publieke opinie- onderzoek bij voorbaat
uitgesloten moet worden geacht. In merkenrechtprocedures speelt het
bijvoorbeeld wel degelijk een rot. 104 ( Weliswaar betreft het hier zaken van
grote financiele omvang die de moeite van dergelijk onderzoek doet lonen.
Onder verwijzing naar Hoofdstuk 1105 moge ik er echter op wijzen dat ook voor
het gewone onrechtmatige daadsrecht het financiele belang dikwijls niet gering
is, door de wet van de grote getallen in elk geval niet voor verzekeraars. )
Ten zesde komt de teleurstelling over het nut van in de maatschappij
levende opvattingen van met name Bloembergen en Vranken gedeeltelijk
voort uit hun te hoge verwachtingen. Vranken zoekt naar specifieke
opvattingen over specifieke onderdelen van het vermogensrecht en
concludeert dat die er niet zijn. 106 Bloembergen meent dat specifieke
verkeersopvattingen over toerekening van onrechtmatige overheidsdaden niet

102

J. B. M. Vranken, Toeval of beleid: Over rechisvorming door de hoogste rechters, NJB 2000,,
p. 5. Zie ook M. Scheltema, De verwachtingen voor de toekoms[, in: Van Soest ( red. ), De Hoge
Raad der Nederlanden, a. w., p. 348- 349, Martens, gecireerd door Bruinsma, Cassatierechtspraak
in civiele zaken, a. w., p. 22. Tegenstanders zijn o. m. H. J. Snijders, Hoge Raad, goede raad,
Enige beschouwingen bijde literatuur rond het 150- jarige jubileum van de Hoge Raad, NJB 1988, p
1619.
103

K6ster, AA 1969, p. 438. Zie voorts Luijten in zijn noot onder HR 23 september 1988, NJ
1989, 740 en J. H. Beekhuis, Zaaksbestanddelen naar bestaand en wordend recht, in: Van Opstall.
bundel, Deventer 1972, p. 18.
104
Zie bijv. Hof Amsterdam 25 januari 1985, BIE 1985, 136 (Fenjal- flacon), 25 november 1986,
IER 1987, 30 ( Schenkstroop) , Pres. Rb Haarlem 3 februan 1987, BIE 1988, 10 (Aqua Fresh), Rb
Den Haag 17 februari 1990, IER 1990, 41 en 61 ( Droste/ Tjoklat), alsmede Gielen/ Wichers Hoeth,
Merkenrecht, a. m, nr. 354.
'of
106
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Asser·Vranken, a. w., nr. 104 voetnoo[ 57.
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Enerzijds zou ik menen dat de hierv66rloa besproken voorbeelclen
toch behoorlijk wat specificiteit vertonen. Anderzijds lijkt het erop dat
Bloembergen en Vranken hier irreeel hoge eisen aan de specificiteit van
verkeers- en maatschappelijke opvattingen stellen, zo hoog dat zelfs de
wetgever deze niet zou kunnen vaststellen. Het zal er dikwijls op neerkomen
dat de rechter maatschappelijke opvattingen reconstmeert uit wel bekende
opvattingen en
uit meer algemene nieuwe opvattingen, normen en
109
Ook vagere noties en vagere aanwijzingen kunnen echter reeds
waarden.
behulpzaam zijn. Zeker op het gebied van het rechterlijk overgangsrecht vergt
een billijke rechtspraak een dergelijke precisie niet en heeft de omslagbenadering, ook zonder veranderingen met precisie te kunnen vastpinnen, de
voorkeur boven :le grote- stappen- gauw- thuis- methoden van algehele
terugwerking volgens de declaratoire theorie of de geforceerde aanknoping bij

bestaan.

107

precedenten van de constitutieve theorie.
Ook dit is iets wat vanzelf gebeurt. Vranken ziet het over het hoofd als hij
eist dat maatschappelijke opvattingen, nieuwe waarden en de tijdgeest enkel
door gekwalificeeerde en gespecialiseerde wetenschappers worden vastgesteld
( hetgeen vermoedelijk samenhangt met de door hem geeiste specifiteit van de
te raadplegen opvattingen) . Men hoeft echter geen socioloog te zijn-want
het dringt zich met evidentie op-om te kunnen constateren dat wij allen het
produkt van mode en van onze tijd zijn. De interpretatieruimte van de
'
interpretator (de rechter, maar ook de literatuur) wordt sterk bepaald door
de condities van zijn tijd' -en niet alleen de ruimte, maar ook de richting van
de interpretatie wordt bepaald door de richting van de interpretatieve neuzen
110
van vele juristen.
Ten zevende kan men zich over de moeilijkheid wel beklagen, maar als de
legitimiteit van het recht het voorschrijft, heeft dat beklag weinig betekenis.
'
De rechter heeft geen recht' op eenvoudige gevallen. Hij heeft niet het recht
om te zeuren van ach en wee, wat is het toch moeilijk. Hij moet beslissen en
wei op legitieme wijze (recht spreken) . De enkele moeilijkheid kan hem er
niet van weerhouden naar legitimiteit te blijven streven. Men zal bovendien
onder ogen moeten zien dat de wetgever niet zelden de verdere
rechtsontwikkeling aan de rechter overlaat en ook in het nieuwe wetboek,
verwijzend naar vage normen, veelvuldig abdiceert van werkelijke regelgeving. De wetgever zou de wetgever niet zijn, als hij niet toch probeerde
Bloembergen in zijn noot onder HR 20 februari 1998, NJ 1998, 526, sub 4.
Hoofdstuk VI, § 9, Hoofdstuk VII, §§ 3 (j) en 4 (i) en hierv66r, § 3.
109
Zoals ook thans reeds de rechter normen reconstrueert ui[ bijv. rechtsbeginselen. Zie AsserVranken, a. w., nr. 133: hun moraliteit moge niet altijd direct op voorhand herkenbaar zijn, zij is er
wel, in ieder onderdeel van het recht. Dit geldt des Ie meer voor de normatieve opva[tingen waarin
die rechtsbeginselen hun grondslag vinden.
110
H. C. F. Schoordijk, Het (privaatrechtelijk) dogmatisch tekort, NJB 1996, p. 1007- 1008.
107
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daar een beetje democratie in te brengen. Dat doet hij dan ook, onder meer
door middel van verwijzing naar de in het verkeer geldende opvattingen.
Voor wie ( anders dan de democratische rechtsvindingsleer) de legitimiteit van

het recht toch vooral in het woord van de wetgever zoekt, is het op zijn
zachts gezegd niet helemaal consistent om te stellen dat de rechter zijn eigen
opvattingen over wat rechtens behoort te zijn dient toe te passen, terwijl de
vaststelling van de meerderheidsopvattingen aan de wetgever zou moeten
worden gelatenit; als toch de wetgever in glasheldere bewoordingen de rechter
opdraagt

om-moeilijk of niet-naar verkeersopvattingen

te

zoeken.

Concluderend: de rechter dient te vermijden te snel de handdoek in de
ring te gooien en dient te voorkomen dat achter ' onmogelijkheid' en
'
moeilijkheid' eerder onbereidheid schuilgaat. Er zijn immers allerlei manieren
om zich van de maatschappelijke opvattingen te vergewissen, waarvan
rechtspraak en literatuur voorbeelden te over verschaffen: schriftelijke
van
verklaringen
vakgenoten,
ondememersverenigingen,
algemene
voorwaarden en branche- codificatiesliz, Kamers van Koophandel, opinieonderzoeken113, technische handboeken, congresverslagen en bedrijfsperiodiekent 14, medische publicaties, deskundigenverhoren, rogatoire commissies en getuigenverklaringent 15, kranten, tijdschriften, voorlichtings- of
reclamefilms, rapporten, ongeval- en ziektestatistieken, reacties daarop, de
plaats van het onderwerp op de urgentielijst bij regering, vakorganisaties of
elders in de maatschappij 116 opinierubrieken van de media 117 , persberichten 118 , parlementair materiaal ( voorontwerp van wet, een brief van de
minister, een nota, wetsontwerpen, antwoorden op vragen, beleids119,
programma ' s en moties , , de archieven met adviezen het Internationaal
121
Juridisch Instituuti20, circulaires van het Verbond van Verzekeraars
en
·

"' Vgl. Bloembergen in zijn noot sub 7.
G. J. Scholten in zijn noot onder HR 5 januari 1968, NJ 1968, 102 (Fokker/ Zentveld) .
Gielen/Wichers Hoeth, Merkenrechi, nrs. 352- 354.
114
J. M. van Dunnt, geciteerd in Vranken, Zorgvuldigheidsnorm en aansprakelijkheid voor
112
113

bodemverontreiniging uit het verleden, a. w., p. 212.
!15
Veegens/ Korthals Altes/ Groen, Cassatie in burgerlijke zaken, Zwolle 1989, nr. 85 ( t. a. v.
gewoonterecht) .
16
Vranken in zijn noot onder HR 2 oktober 1998, NJ 1999. 683 ( De Schelde/ Cijsouw) sub 5- 6.
117
H. E. Ras, geciteerd door N. J. H. Huls en F. Bruinsma, Interview met Mr H. E. Ras,
President van de Hoge Raad, NJB 1988, p. 1574 ('elk debat in de media is tevens voorlichting van
de Hoge Raad over de in de maatschappij levende opvattingen'), W. J. Witteveen, Zes redenen om
Fuller te herlezen, RMTh 1999, p. 327.
"8
Kleintuort Benson Ltd. v. Lincoln City Council 119981 4 All E. R. 513. p. 557- 558.
119
HR 9 februari 1990, NJ 1992, 462 m. nt. CJHB (Staatf Van Amersfoort).
120
Hensen, Is er wel iets verandered in het internationaal huwelijksvermogensrechiL a. w., p. 8
t

e. v.
121

Van

Wassenaer van Catwijk

(Interpolis/ X) .
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rapporten uit de verzekeringswereld122, veroordelingen door tuchtrechters
inzake de vraag of in strijd met de voor de beroepsgroep geldende normen en
gedragsregels is gehandeldi23, uitspraken van de Raad van Toezicht op het
Verzekeringsbedrijf terzake van de goede naam van het schadeverzekeringsbedrijf. 124

6. Conclusie

In de voorafgaande hoofdstukken van dit derde deel is gesteld dat oplossing
van de problematiek van het rechterlijk overgangsrecht niet mogelijk is zonder
ten minste impliciete theoretische stellingname. Antwoorden op basisvragen
zoals die naar de wenselijkheid, de mogelijkheid en de nooclzaak van een meer
uitgewerkt systeem van rechterlijk overgangsrecht zijn direct afhankelijk van
de gekozen visie op het karakter van rechtspraak ( declaratoir versus
constitutief) en zelfs op de aard van het recht en het rechtssysteem in het
algemeen ( idealisme versus realisme) .
In dit deel werd nadere aandacht besteed aan de tegenstelling tussen de
declaratoire theorie en de constitutieve theorie. Aan de hand van leerstukken
als de gebondenheid aan het recht, anticipatie en precedentbinding (of de
afwezigheid daarvan) is geillustreerd hoe deze theorieiin tekortschieten ( zich
met de praktijk van het recht niet verhouden, onvoldoende legitimiteit
verschaffen aan het fenomeen rechtsontwikkeling door de rechter) . De
constitutieve theorie doet bijvoorbeeld de gebondenheid van de rechter aan
het recht teniet, en de declaratoire theorie doet het leerstuk der anticipatie
vastlopen. Precedentbinding verdraagt zich met geen van beide theorie8n.
In plaats hiervan is de democratische rechtsvindingsleer gesteld. Betoogd
is dat de rechter meer dan thans reeds het geval is, zich dient aan te sluiten

bij de maatschappelijke opvattingen.
Dat deze opvattingen als zodanig in de rechtspraak een rol spelen en
clienen te spelen, is natuurlijk-althans in cle Nederlandse context-geen
opzienbarende stelling125; de Hoge Raad verwijst er in elk geval met enige
regelmaat naar. Ik betoog echter niet dat de maatschappelijke opvattingen
een ' factor' in de rechtsvinding dienen te zijn, eventueel aan te vullen met al
izz HR 5 juni 1992, NJ 1992, 542.

Paardekooper & Hoffman) .
Maar
een
HR
15
november
1996,
NJ
1997,
151
( NTBF/
schending van tuChtrecht dwingt de burgerlijke rechter niet om van een tekorikoming of
onrechtmatige daad uit te gaan. Zie m. b. t. de Gedragsregels voor advocaten nog HR 7 februari
123

1996, NJ 1986, 378.
114 HR 12 januari 1996, NJ 1996, 683 m. nt. MMM, m. nt. 0. A. Haazen en J. Spier, A&V
1996, p. 43 ( Kroymans/ Sun Alliance) ( gebruikt ter vaststelling van de in Nederland levende
rechtsovertuigingen) .
125
Zie bijv. ook reeds Asser- Vranken, a. w., nrs. 92 e. v.

379

Algemeen deel van het Techterlijk overgangsrecht

die andere factoren en overwegingen die in de rechtsvindingsliteratuur als van
belang worden beschouwd ( zoals rechtsbeginselen, belangen, doelmatigheids-

overwegingen, wetsgeschiedenis, literatuur, rechtsvergelijking enzovoorts) .
Ik beoog verder te gaan en stel dat naast de formele besluiten van wetgever en
rechter, waarbij een vermeende regel als rechtsregel wordt erkend, er geen
andere grondslag bestaat dan de maatschappelijke opvattingen. Het recht
heeft een dubbele grondslag en niet een grondslag die bestaat uit een waaier
van allerlei factoren en gezichtspunten, die allemaal ' een beetje van belang'
zijn. Een dergelijk eclecticisme committeert zich niet, is te risicomijdend, laat
de rechter zitten met de vraag welke factor in het concrete
geval nu
doorslaggevend is, wanneer de factoren conflicteren en is uiteindelijk gewoon
niet principieel. Het gaat erom wat nou dcht van belang en doorslaggevend
is.

In het rechterlijk overgangsrecht dienen de maatschappelijke opvattingen
eveneens als dragend fundament te worden gezien. De stand van deze
opvattingen in het verleden en ( in geval van een te verwachten kentering) in
de toekomst dienen de maat van de temporele werking van nieuwe

rechtspraak te zijn. In § 4 van Hoofdstuk VIII zijn de grondtrekken van dit
mijns inziens meest wenselijke systeem van het rechterlijk overgangsrecht
geschetst. Aan de hand van een analyse van de rechtspraak, in het bijzonder
van de civiele rechter, is in § 3 uiteengezet hoe daaraan, zo men wil, reeds
gestalte wordt gegeven.
Ofschoon dus de Hoge Raad in zijn jurisprudentie tot een dergelijke
benadering van het rechterlijk overgangsrecht bepaalde aanzetten heeft
gegeven, kan in de rechtspraak van een algemeen gevolgde lijn helaas niet

worden gesproken. Uit vele voorbeelden noem ik de 100%. regel in het
verkeersaansprakelijkheidsrecht: daargelaten of deze rechtspraak een goede
weergave is van de maatschappelijke opvattingen van vandaag en ten tijde
van die uitspraken, er wordt kennelijk geen moment stilgestaan bij het feit dat
deze rechtspraak werd toegepast op feiten uit een tijd waarin niemand nog ooit
van een dergelijke regel had gehoord.
In plaats van de huidige benadering of, zo men wil, ter aanvulling van de
reeds in de kiem aanwezige benadering, stel ik de volgende regels van

rechterlijk overgangsrecht voor:
( 1) Indien de rechter tot nieuwe rechtspraak komt, doch niet bij machte is
zich op duidelijk kenbare, hiermee overeenstemmende, maatschappelijke
opvattingen in het verleden te beroepen om aan de hand hiervan de gelding
van de nieuwe regel in het verleden als onvolmaakte rechtsregel vast te
stellen, is terugwerkende kracht onaanvaardbaar;
( 2) Is de omslag in de maatschappelijke opvattingen wel bil benadering vast te
stellen, dan dient de rechter het oude recht te eerbiedigen, indien de te
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beoordelen feiten zich voordeden v66r de kentering in de maatschappelijke
opvattingen, waarop de nieuwe rechtspraak steunt;
( 3) Is rechtspraak nieuw en moet ervan worden uitgegaan dat de bekendheid
met en de accepatie van de nieuwe uitspraak enige tijd zal vergen, is een
werking pro futuro ( in het bijzonder uitgestelde werking zonder terugwerkende
kracht en zonder onmiddellijke werking) passend126;
( 4) Komt de rechter met nieuwe rechtspraak en weet hij of kan hij er in alle
redelijkheid van uitgaan dat de daarin vervatte rechtsopvatting volledig nieuw
( constitutief)
is en vooralsnog weinig steun vindt in de kenbare
maatschappelijke opvattingen, dan ligt zuiver onmiddellijke werking ( toepassing slechts op posterieure feiten) in de rede, indien te verwachten is dat de
uitspraak onmiddellijk op ruime instemming kan rekenen;
( 5) Doet de rechter een nieuwe uitspraak zonder te kunnen vaststellen

wanneer de omslag in de maatschappelijke opvattingen waarop deze uitspraak
steunt, had plaatsgevonden, doch meent hij dat die omslag zich in elk geval
reeds had voltrokken in de periode waarop het geschil betrekking heeft, dan
dient in zoverre terugwerkende kracht te worden aangenomen; omtrent het
precieze tijdstip van het omslagpunt wordt in dat geval niets overwogen;
werking van nieuwe
( 6) Rechters zijn ambtshalve verplicht cle temporele
uitspraak te bezien; dat wil zeggen dat ook latere rechters ambtshalve verplicht
127
zijn alsnog te bezien welk recht op het latere geval van toepassing is.
( 7) Het staat rechters evenwel vrij in latere geschillen, met betrekking
waartoe eerdere jurisprudentie voorhanden is, zelf alsnog de precieze
temporele werking ervan te bepalen aan de hand van inmiddels beschikbaar
gekomen informatie omtrent de ontwikkeling der maatschappelijke
opvattingen waarop de eerdere jurisprudentie steunt;
( 8) Indien de vorige rechter omtrent het precieze omslagpunt in de
maatschappelijke opvattingen niets overwogen heeft, doch terugwerkende
kracht aannam, aangezien de feiten van dat geval toch na dat omslagpunt
lagen, terwijl de feiten in het latere geval daarentegen v66r het omslagpunt
liggen, dient de latere rechter alsnog de terugwerking jegens dat latere geval

te beperken128;
( 9) Indien de vorige rechter omtrent het precieze omslagpunt niets overwogen
heeft, doch eerbiediging van het oude recht aannam, omdat de feiten van dat
geval zonder twijfel toch v66r de kentering van de opvattingen lagen, dient
de latere rechter niettemin terugwerkende kracht aan te nemen, indien de
feiten van het latere geval wel na het omslagpunt liggen;

126
127

128

Zie nader Hoofdstuk IX, § 6.
Zie hieromtrent nader Hoofdstuk XI, §§ 2(b) - (c) .
Zie omtrent (8) en (9) nader Hoofdstuk X, § 9.
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Hiermee zij de uiteenzetting van het wenselijke stelsel en de theoretische
fundamenten van het rechterlijk overgangsrecht afgesloten. Het volgende
deel is meer in het bijzonder aan het positieve recht gewijd. Hoofdstuk IX
behelst een typologie van de verschillende werkingen binnen het rechterlijk
overgangsrecht ' in brede zin', dat wil zeggen: gebaseerd op de ervaringen van
verschillende typen rechters in binnen- en buitenland. Hoofdstuk X is een
kritische bespreking en een afweging van de argumenten die in de discussie
omtrent het rechterlijk overgangsrecht worden aangevoerd en de beginselen,
belangen en beleidsoverwegingen die op dit terrein een rol spelen. Hoofdstuk
XI plaatst het rechterlijk overgangsrecht in de procesrechtelijke context en
Hoofdstuk XII analyseert de verhouding tussen het rechterlijk overgangsrecht
en het materiele burgerlijk recht.
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Vierde deel:

Het leerstuk der temporele werking van
rechtspraak

Hoofdstuk IX:

Variaties op
rechtspraak

de

temporele

werking van

J. Inleiding

Dit hoofdstuk beoogt een overzicht te geven van wat er zoal voorhanden is
aan variaties op het gebied van de temporele werking van rechtspraak. Het
overzicht is algemeen in die zin dat het zich niet beperkt tot de Nederlandse
burgerlijke rechter, zoals het korte overzicht van Hoofdstuk I wel deed, maar
zich ook uitstrekt tot administratieve rechtscolleges, buitenlandse en
internationale rechterlijke instanties en de constitutionele rechtspraak. Aan
de orde komen eveneens variaties die voorkomen in jurisdicties die in dit
proefschrift verder niet of nauwelijks worden besproken. Het aantal variaties
is aanmerkelijk groter dan de tot nog toe besproken of aangestipte werkingen
Om het overzicht
( terugwerking, onmiddellijke werking, eerbiediging) .
overzichtelijk te houden, hanteer ik een indeling in drie hoofdgroepen: de
werking ex tunc, de werking ex nunc en de werking ex mox.
'
De meeste voorstanders van rechterlijk overgangsrecht' zeggen ten
aanzien van de temporele werking van rechtspraak te willen aansluiten bij het
i
'
Daarmee bedoelen zij het
systeem van het wettelijk overgangsrecht'.
systeem van temporele werkingen van wetgeving ( in het bijzonder van het
BW), zoals geregeld in de Overgangswet C Ow). Wil men daarbij aansluiten,
moet men wel eerst goed weten wat het systeem van de Ow is. Daarom eerst
een korte analyse van het systeem van de Ow. Vervolgens kan worden bezien

of en, zo ja, in hoeverre bij dit systeem kan worden aangeknoopt als het gaat
om de temporele werking van rechtspraak.
2. De temporele werkingen van wetgeving

(a) Gelding en het overgangsrecht

Ondanks de uitgebreide studies van Steinz, polman3, Van der Beek4,
Brunner5 en vele anderen6, blijft het overgangsrecht NBW een complexe

Asser Vranken, Algemeen decl, Zwolle 1995, nr. 254- 255, M. V. Polak, Algemene
beginselen van rechterlijk overgangsrecht, RM Themis 1984, p. 245 e. v., H. C. Cusell e. a.,
Sociale- zekerheidsrecht en overgangsrecht, Deventer 1995, p. 147.
2
H. Stein, Brood- NODI- gheden bij de toepassing van de overgangswet Boeken 3, 5 en 6
r

NBW, preadvies NJV, HNJV 1985- 1, p. 69 e. v., dez., Het ongrijpbare overgangsrecht, in: Liber
Amicorum NBW, De Die- bundel, Arnhem/ Deventer/ Zwolle 1991, p. 157.
1
J JR. Polman, Temporele werkingen van wetten, diss. Amsterdam 1984.
H. L. van der Beek, Overgangsrecht nieuw Burgerlijk Wetboek, diss. RL, Deventer 1992.
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materie. Op verschillende onderdelen is aantoonbaar dat ook de overgangswet:gever door de door hem zelf geplante bomen het bos niet meer helemaal
ziet. Ingewikkeld is niet alleen de gedetailleerde regeling, maar vooral ' het
systeem'.
In het wettelijk systeem is te onderscheiden tussen terugwerkende kracht
(of terugwerking), onmiddellijke werking, uitgestelde werking en eerbiedidng ( of
nawerking7) van het oude recht. Met de gelding van rechtsregels hebben deze
werkingen hoegenaamd niets te maken. Zoals hierboven8 is gesteld: het
overgangsrecht reguleert de gelding van het recht niet.9 De gelding van een wet
varieert niet. Wat dit betreft, is de regel van verbluffende eenvoud: de wet
geldt vanaf haar inwerkingtreding oftewel: v66r de inwerkingtreding geldt de
10
wet niet, daarna wel.
Aldus ook de Minister:

5

C. J. H. Brunner, Algemene beginselen van overgangsrecht nieuwe vermogensrecht, WPNR

6007 (1991), p. 342.

6
C. L. de Vries- Lentsch Kostense, Overgangsrecht, Deventer 1992, Wessels, Overgangsrecht
Nieuw BW in kort bestek, Lelystad 1990, B. C. de Die, Beginselen van Overgangsrecht, AA 1991,
p. 818 e. v. Zie vooral ook G. Knigge, Verandering van wetgeving, diss. RUG, Arnhem 1984, dat
evenwel hoofdzakelijk op het strafrecht betrekking heeft.
7 Van der Beck, Overgangsrecht nieuw Burgerlijk Wetboek, a. w., p. 27.
8
Hoofdstuk I, §3, Hoofdstuk I I, § §6 (c). (d) en Hoofdstuk VIII, §2. Zie voor de circulariteit
die ontstaat als men gelding ( bestaan) en toepassing van rechtsregels door elkaar haalt, Hoofdstuk
VII, §§ 2 (b) (ii) - (iii) , ( c) (iii) en 3 (h) .
9 De gelding wordt namelijk door art.

88 Gw, de Bekendmakingswet en eventueel de
inwerkingtredingsbepaling in de betreffende wet zeif geregeld. Anders: De Vries- Lentsch Kostense,
Overgangsrecht, a. w., p. 1 e. v., volgens welke het overgangsrecht de gelding van nieuwe regels
'
regelt. Zij gebruikt evenwel 'gelding' en toepassing' volledig door elkaar, hetgeen m. i. onjuist is,
Zie o. m. Van der Beek, Overgangsrecht nieuw Burgerlijk Wetboek, a. w., p. 8- 9 en hierna. Het
preadvies van Stein, Brood- NODI- sheden bij de toepassing van de overgangswet, a. w., is in dir
opzicht verwarrend. Enerzijds spreekt hij van ' onmiddellijke toepassing' en ' uitgestelde toepassing',
hetgeen een niet onjuiste en verdedigbare terminologie is (p. 235-239, zie ook p. 259 i. v. m. p
231 waar hij stek dat de wet vanaf inwerkingtreding geldt) . Anderzijds stelt hij dat ingevolge art. 86
'
lid 5 Ow de oude wet gehandhaafd' blijft, ' zonder meer blijft bestaan' ( p. 231) . Die laatste
opvatting berust evenwel op verkeerde lezing van art. 86 lid. 5 dat spreekt van ' van toepassing' en
'
toepasselijk' blijven. Zie voorts P. Popelier, Toepassing van de wet in de tijd, Gent 1999, nrs. 33
(' De inwerkingtreding dient te worden onderscheiden van de temporele functie van een norm. . .
De omschrijving van retroactieve werking als een "inwerking[reding" vaar de datum van
ondertekening of bet(endmaking, wijst dan ook op een verwarring tussen inwerkingtreding en
temporele functie') en 347.
10

Parl. Gesch. Overgangsrecht (Inv. 3, 5 en 6) , p. 8 en 10 (sub 9 en 10) en p. 36 ('met de
inwerkingtreding van de nieuwe wet is deze in beginsel het geldend recht geworden en is het oude
recht afgeschaft'). Zie Van der Beck, Overgangsrecht nieuw Burgerlijk Wetboek,
a. w., p. 8,
Knigge, Verandering van wetgeving, a. w., p. 36- 41, i. h. b. p. 39, Veegens in zijn noot onder
HR 26 oktober 1951, NJ 1952, 756 (het is een misverstand te dent<en dat een wet in werking kan
treden, vddrdat haar bestaan een aanvang heeft genomen; zij kan wel werken of op het verleden
betrekking hebben). Zie ook S. R. Munzer, Retroactive Law, 6 J. Legal Stud. 373 ( 1977) , p. 377,
385.387, die validity during a period (gelding) en validity for a period (applicability, toepassing)
onderscheidt. He[ wil overigens nog niet zeggen dat inhoudelijk dezelfde regel niet reeds tevoren
o. g. v. het ongeschreven rech[ gold. Zie Hoofds[uk Il, § 6 (d).
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Hoofdstuk IX

Uit intrekking van de oude wet en inwerkingtreding van de nieuwe volgt
als vanzelfsprekend dat van haar inwerkingtreding af de nieuwe wet de
enige is die geldt.

11

Ongelukkigerwijs voegt hij er aan toe:
Evenzeer spreekt vanzelf dat regels van overgangsrecht op deze hoofdregel
12
inbreuk kunnen maken.

Mijns inziens is dit helemaal niet

zo

vanzelfsprekend, want van een

inbreuk is geen sprake. Het overgangsrecht onderscheidt slechts verschillende
werkingen, waarmee men de toepassing van het geldend recht variabel
13
maakt. Kortom: met de gelding van een regel wordt door het overgangsrecht
15
niet gespeeld 14: een regel geldt of hij geldt niet.

Klaarblijkelijk heeft het de overgangswetgever soms geduizeld. Zie art.
69, aanhef en onder a Ow, dat lijkt te willen zeggen dat het tevoren geldend
recht zijn gelding verloren heeft door het van toepassing worden van de nieuwe
wet, hetgeen onjuist is.
Dat de overgangswetgever, ondanks een enkele slip of the tongue her en
der,
uitgaat van een systeem dat onderscheidt tussen inwerkingtreding
( geldingsaanvang) en toepassing blijkt ook uit de discussie aangaancle artt. 69

"

Parl. Gesch. Overgangsrecht ( Inv. 3, 5 en 6) , p. 25, zie ook p. 8.

2

T. a. p. en p. 10 (sub 8) .
Parl. Gesch. Overgangsrecht ( Inv. 3,5 e n 6) ,p.9, Stein, Het ongrijpbare overgangsrecht,
a. w. , p. 158 ( het overgangsrechi is 'rechistoepassingsrecht'), F. P. Zwart, Enkele opmerkingen
over rechterlijk overgangsrecht, NJB 1997, p. 112 ( overgangsrecht in de sfeer van wetgevig trekt
inwerkingtreding en toepasselijkheid uiteen), Van der Beek, Overgangsrecht nieuw Burgerlijk
Wetboek, a. w., p. 8-9. Expliciet isook Veegens inzijn noot onder HR 26 oktober 1951, NJ 1952,
I

1.

756.
14

Hetgeen niet wil zeggen dat het aanvangstijdstip van die gelding steeds duidelijk is, dat wij bijv
weten wanneer een regel van ongeschreven recht is gaan gelden.
15
Hetgeen niet wil zeggen dat niet twee tegenstrijdige regels tegelijk kunnen gelden ( formele en
materiele gelding, zie Hoofdstuk VI, § 6, Hoofdstuk VII, §§ 2 (d), 3 (j) en 4 (i)) Anders, zo
lijkt het, Polman, Temporele werkingen van wetten, a. w., p. 483, die zijn visie een beetje warrig
uiteenzet. Enerzijds stelt hij dat een wet kan gelden zonder te werken toegepast te worden) . Maar in
her vervolg doet hij die opvatting weer teniet door gel(ling en toepassing als steeds aan elkaar
verklonken te beschouwen. De consequentie van deze opvatting is dat het overgangsrecht moe[
aanvaarden dat 66n en dezelfde regel op een bepaald moment wei kn niet geldt en jegens bepaalde
partijen weI en jegens anderen niet. ( Aldus inderdaad Zwart, Enkele opmerkingen over rechterlijk
overgangsrecht, a. w. ,p. 112, waarover hierna, §3(b) ) . Dit is evenwel onaanvaardbaar, omdat
algemene wetgeving voor eenieder dient te gelden Bovendien wordt het dan nodig terugiverking te
zien als he[ ' geacht worden reeds vaar inwerkingtreding Ie gelden en te werken ( toegepast Ie
'
worden) '. Maar geacht worden te worden toegepast', is onnodig fictief, want de toepassing is geen
fic[ie. Het is een feitelijk waarneembaar fenomeen: toepassen is war rechters doen.
C
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e. v. Ow. 16 ' Door het enkele in werking treden' werd welbewust vervangen
door ' Wanneer de wet van toepassing wordt'. De Minister legt uit:
'

Wanneer de wet met betrekking tot een vermogensrecht van toepassing
wordt' betekent: op het tijdstip waarop de nieuwe wet hetzij met
onmiddellijke werking, hetzij met uitgestelde werking of zel fs met terugwerkende kracht bepalend wordt voor enig vermogensrecht. 17
(b) Uitzonderingen op de gelding vanaf inwerkingtreding

Op de eenvoudige regel dat de wet geldt vanaf haar inwerkingtreding bestaan
slechts een paar uitzonderingen. In de eerste plaats is verdedigbaar dat dfe
bepaling in de wet die de inwerkingtreding regelt, reeds voordien geldt; anders
lijkt deze niet bij machte de wet in werking te laten treden. 18 Deze
uitzondering is thans niet van belang.
In de tweede plaats kan inconstitutioneelverklaring een uitzondering
vormen. Ook deze uitzondering is thans van minder belang, want zij doet
zich in Nederland bij wetgeving in formele zin, waar wij het thans over
hebben, niet voor. Indien een Nederlandse wetsbepaling onverenigbaar is met
een ieder verbindende bepaling van bijvoorbeeld het EVRM, dan blijft deze
buiten toepassing ( art. 94 Gw). Art. 94 Gw spreekt van ' geldende wettelijke
voorschriften' die ' geen toepassing' vinden. Zij blijven dus gelden-ze zijn
immers in werking getreden-totdat zij worden ingetrokken. Maar ze mogen
niet meer worden toegepast. 19 Dit vormt dus geen uitzondering op het
hierboven gestelde.
In landen waar men constitutionele toetsing kent, kan de federale of
constitutionele rechter een wettelijke bepaling vernietigen wegens strijd met
'
hoger recht'
Grofweg zijn er twee systemen van
( de grondwet)
inconstitutioneelverklaring in omloop, waarbij de uitspraak van de constitutionele rechter ofwel declaratoire ofwel constitutieve ' werking' heeft. Heeft
deze declaratoire werking, dan is de betreffende bepaling wegens strijd met
hoger recht steeds ongeldig, niet geldend, krachteloos geweest. Het effect
van de uitspraak is dat de wettelijke regel met terugwerkende kracht zijn
.

I6
IT

Parl. Gesch. Overgangsrecht ( Inv. 3, 5 en 6) , p. 38.42, 60, 62, 65.
Anders: Overgangsrecht ( Wessels) , Art. 69, aant. 1, die ' van toepassing worden' leest als

'inwerkingtreden' Ten onrechte dus.
Daarover N. Verheij, Werten die nier werken, RegeIMaat 1986, p. 145.
19
Ik houd het m. a. w. op een concrete toetsing, aangezien art. 94 Gw niet spreekt over
'onverbindend verklaren'. Zie P. W. C. Akkermans en A. K. Koekkoek, De Grondwet, Zwolle
1992, p. 883. Door een soort precedentwerking, althans de verwachting van consistente
rechtspraak, kan die toetsing abstracter worden. Vgl. HR 1 juli 1983, NJ 1984, 360 m. nt. MS
1M

(

Staat/ LSV) .
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gelding ontnomen wordt. De regel gaf dus nimmer geldend recht weer, ook al
was hij wel degelijk ooit in werking getreden. Dit constitutionele overgangsrecht bernvloedt uit zijn aard dus wel de gelding van het recht.
Uitspraken van het Oostenrijkse Constitutionele Hof zijn evenwel
constitutief, hetgeen betekent dat met en door de uitspraak het recht wordt
gewijzigd. Als hoofdregel treedt het rechtsgevolg van nietigheid van een wet
20
in met de publicatie van de uitspraak zelf. Heeft de uitspraak constitutieve
werking, dan vormt zij geen uitzondering op de regel dat wetten gelden vanaf
hun inwerkingtreding, want de wettelijke bepaling geldt wet vanaf haar
inwerkingtreding, doch vanaf de publicatie van de uitspraak niet meer.

In de

derde plaats verstoren het Europese en het internationale recht het

plaatje. Toen het Hof van Justitie in de

zaak Defrenne besliste dat art. 119
EEG rechtstreekse werking heeft, had zulks consequenties voor de stand van

het recht op 1 januari 1962 voor de oorspronkelijke Lid. Staten en op 1
januari 1973 voor de nieuwe. Waaroml Omdat de uitspraken van het Hof
van Justitie declaratoire werking hebben en het Hof dus beweert dat art. 119
EEG steeds rechtstreekse werking heeft gehad. Op art. 119 kon evenwel geen
beroep worden gedaan ter staving van loonaanspraken over tijdvakken
voorafgaande aan de datum van het arrest ( 8 april 1976) , tenzij een werknemer reeds voordien een beroep in rechte of een daarmee gelijk te stellen
klacht had ingediend. Men kan dus zeggen dat al hetgeen met art. 119
strijdig was, voor Nederland in elk geval vanaf 1962 geen geldend recht meer
vormde, doch dat voor nog niet ingediende loonaanspraken van voor 8 april
1976 niettemin het oude recht dient te worden toegepast.
Van sommige verdragsbepalingen wordt evenwel gezegd dat zij niet vanaf
hun inwerkingtreding rechtstreekse werking hadden, maar vanaf een later
tijdstip. Inzoverre lijken deze op Europese richtlijnen, die eerst na een
bepaalde periode rechtstreeks gaan werken. Onduidelijk is of dergelijke
verdragsbepalingen, voordat zij rechtstreekse werking krijgen, hier te lande al
21
geldend recht zijn. In elk geval binden zij overheidsorganen reeds voorclien.
Maar uit de tekst van artt. 93 en 94 Gw lijkt te volgen dat zij eerst vanaf hun
rechtstreekse werking geldend Nederlan ;is recht zijn. Onenigheid hierover
bestond tussen de Centrale Raad van Beroep en annotator Hennekens. De
Cappelletti, Judicial Review in the Contemporary World, New York 1971, p. 89- 90,
Brewer- Carfas, Judicial Review in Comparative Law, Cambridge 1989, p. 202. Hetzelfde
geldt voor Turkije, waar art. 153 van de grondwet bepaalt dat een voorschrift door het Hof in strijd
met de grondwet wordt bevonden, zijn krachi verliest vanaf het moment van openbaarmaking van de
uitspmak. Zie Ch. Rumpf, Das turkische Verfassungsgericht und die Grundzoge seiner
Rechisprechung, EuGRZ 1990, p. 134. Passen deze rechters hun constitutionele rechtspraak
niettemin roe op situaties uit het verleden, dan passen zij dus destijds nier- geldend materieel recht
toe, maar zij doen dit o. g. v. geldend constitutioneel overgangsrecht.
2I
Akkermans/ Koekkoek, De Grondwer, a. w., p. 875 en 878(over'interne gelding' )
zo

M.

A. R.
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Raad achtte artt. 7 lid 4 en 34 lid

2

aanhef en sub a Wet Uitkeringen

Oorlogsslachtoffers onverenigbaar met art. 26 IVBPR. 22 Ten aanzien van het
temporele effect gold volgens de Raad dat niet vanaf het moment van uitspraak ( 14 mei 1987) de artt. 7 en 34 buiten toepassing moesten worden
gelaten, doch reeds sinds de datum waarop volgens de Raad van de Europese
Gemeenschappen de uitvoeringstermijn van de derde EEG- richtlijn was
geeindigd en dus art. 26 IVBPR rechtstreekse werking verkreeg ( te weten 23
december 1984) . Aangezien echter de bestreden beslissing op grond van de
WUV dateerde van 9 februari 1984, mitsdien van v66r de rechtstreekse
werking van art. 26 IVBPR en de Centrale Raad van Beroep zich uitdrukkelijk wenst te ' beperken' tot een ex tunc- toetsing, kan het beroep van de
klaagster niet slagen. Met andere woorden: ' s Raads arrest werkt weI terug,
maar voor klaagster niet ver genoeg. Annotator Hennekens is van mening dat
hier sprake is van een misverstand. Als ijkdatum had de datum van
inwerkingtreding van art. 26 IVBPR ( 11 maart 1979) moeten worden
genomen. Zou de Raad dat hebben gedaan, dan zouden de artikelen tussen
partijen ( inter partes) buiten toepassing zijn gebleven. Gaat men in zodanig
geval bovendien uit van een abstracte toetsing door de rechter, dan werkt de
beslissing ook erga omnes tot op die datum terug. 23
(c) Gelding en toepassing
(i) Terugwerkende kracht

Het wettelijk systeem maakt, als gezegd, onderscheid tussen gelden en
toepassen. Het systeem bestaat uit een aantal variaties-werkingen genoemd-op het thema toebassen. 24 Nu zou men geneigd kunnen zijn
onmiddellijke werking te verstaan als de toepassing van de wet vanaf het
moment van inwerkingtreding. Terugwerkende kracht is dan de toepassing
reeds voordien, uitgestelde werking de toepassing van de wet op een na de
inwerkingtreding gelegen tijdstip en eerbiediging is de toepassing van de oude
wet na inwerkingtreding van de nieuwe. Men stelt zich dan de verschillende
werkingen als volgt voor:

iz
B

CRvB 14 mei 1987, AB 1987, 543 m. nt. HH.
Overigens hebben rechters nogal wat moeite om vast

te stellen

rechtstreekse werking had. Zie hoofdstuk 1, § 3 voemoot 76.
24
Parl. Gesch. Overgangsrecht ( Inv. 3, 5 e n 6) , p. 8- 9.
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figuur 2.

Terugwerkende kracht:
nieuwe regel

nieuwe regel

I

Onmiddellijke werking:
nieuwe regel
1--------

|

I

Uitgestelde werking:
nieuwe regel
j

I

Eerbiediging:
oude regel

nieuwe regel

I

( I = Inwerkingtreding)

Deze voorstelling

is echter onjuist. Hier wordt enkel het tijdstip van
toepassing aangegeven, dat ten onrechte niet wordt onderscheiden van de
vraag waarop wordt toegepast. Het is evenwel noodzakelijk te onderscheiden
tussen ( het tijdstip van) de toepassing van de wet en ( het tijdstip van) de
'
rechtstoestanden' waarop de wet wordt toegepast. Deze kunnen beide

varieren en eerst zo ontstaan de verschillende werkingen.
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Temgwerkende kracht wordt ook weI omschreven als de werking van de
( ex tunc,
wetsbepaling vanaf een v66r de inwerkingtreding gelegen tijdstip
'
omschrijving
is
onvolledig
dat
het
wel
steeds
in
zoverre
Deze
vanaf toen') .
beoordeling
tijdstip
plaatsvindt
op
toepassing)
die
een
moet gaan om een
gelegen na inwerkingtreding; anders zou ook anticipatie, waarbij immers v66r
inwerkingtreding aan de nieuwe wet werking wordt verleend, onder de
omschrijving vallen. 26 Terugwerkende kracht betekent niet dat de regel vanaf
C

het verleden wordt toegepast, maar dat deze nu en hierna wordt toegepast op
27
De correcte omschrijving is mijns inziens dus: vanaf de
het verleden.

inwerkingtreding geldt de wettelijke bepaling, maar deze wordt na
inwerkingtreding toegel,ast op reeds v66r inwerkingtreding bestaande rechtstoestanden.

28

figuur 3.

Terugwerkende kracht:

Te

toepassing:

£
rechtstoestanden:

11 11,1

( U =Uitspraak)

25

Overgangsrecht ( Wessels) , Inleiding, aant. 12. Zie ook Popelier, Toepassing van de wet in de
tijd, a. w., nr. 48.
Zie daaromtrent Hoofdstuk V, § 8 (b) (i) , Hoofdstuk VIII, § 3 (b) .
27 J. Emuw, Intertemporeel intemationaal privaatrecht en de toepassing ervan in het
huwelijksvermogensrecht, TPR 1979, p. 7, Knigge, Verandering van wetgeving, a. w., p. 19- 21,
Verheij, Wetten die niet werken, a. w., p. 145. Vgl. H. Prast, Terugwerkende kracht op het
gebied van de belastingwergeving, preadvies Vereniging voor Belastingwetenschap, Deventer 1978,
p. 5 ( waarbij ' afkondiging' kennelijk is te lezen als ' inwerkingtreding' )
28
Evenzo BVerf(3, Beschl. v. 10. 4. 1984, NJW 1984, 2567 ( Ruckwirkung =wenn der Beginn
ihres zeitliches Amvendungsbereiches normativ auf einen Zeitpunkt festgelegt ist, der vor dem
Zeitpunkt liegt, zu dem die Norm rechilich exiswnt, d. h. g,iltig geworden ist) ( mijn curs. ) .
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(ii) Onmiddellijke werking
Zo ook betekent onmiddellijke werking niet slechts dat de regel onmiddellijk
vanaf het ontstaansmoment (ex nunc, ' vanaf nu') wordt toegepast, maar dat
29
deze vanaf nu wordt toegepast op tegenwoordige Techtstoestanden.

figuur 4.

Onmiddellijke werking:
toepassing:

rechtstoestanden:

ip»4,
+ V
lilli )-

De onmiddellijke werking wordt dan ook wel omschreven als: vanaf de
inwerkingtreding geldt de wettelijke bepaling en deze wordt na inwerkingtreding ook toegepast op een ten tijde van de inwerkingtreding reeds
bestaande rechtstoestand en op na inwerkingtreding ontstane rechts30

toestanden.
Bij deze voorstelling van zaken past evenwel een caveat. Ten aanzien van
onmiddellijke werking bestaat namelijk een enigszins afwijkende minderheidsopvatting, die mijns inziens juister is. Wanneer ten tijde van de inwerkingtreding een rechtstoestand reeds bestaat, betekent dit dat deze rechtstoestand
onmiddellijk v66r inwerkingtreding ook al bestond. Nu werd v66r de totstandkoming van de Ow-n in het buitenland nog steeds-vrij algemeen de
opvatting gehuldigd dat een regel, die vanaf nu wordt toegepast op het
verleden, terugwerkende kracht heeft of eventueel: dat onmiddellijke werking

Pad. Gesch. Overgangsrecht (Inv. 3, 5 en 6), p. 9-11; M. Reinsma, Nieuw overgangsrecht, KwNBW 1985, p. 43.
10
Stein, Brood- NODI- gheden bij de toepassing van de overgangswet, a. w., p. 235- 236;
Erauw, Inter[emporeel intemationaal privaatrecht, a. w., p. 8.
29
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kracht sprake is. 31 Dan immers
wordt de nieuwe regel van toepassing verklaard op v66r het moment van de
inwerkingtreding gelegen rechtstoestanden. ( Zie de zojuist gegeven omschrijving van terugwerkende kracht. )
Deze opvatting lijkt mij juist. Weliswaar wordt niet gezegd dat de nieuwe
rechtsgevolgen ook al in het verleden intraden, maar vanaf inwerkingtreding
worden aan anterieure feiten rechtsgevolgen verbonden die er destijds nog niet
aan waren verbonden. 32 Zo wordt bijvoorbeeld op grond van de onmiddellijke
werking van afdeling 3.10.3 ( art. 117 Ow) bepaalde schuldeisers vanaf de
inwerkingtreding een aantal voorrechten ontnomen. Zoiets valt onder de
omschrijving van terugwerkende kracht: toepassing op (het verbinden van
een rechtsgevolg aan) v66r inwerkingtreding bestaande rechtstoestanden, zij
het dat het rechtsgevolg eerst vanaf de inwerkingtreding intreedt en het oude
33
rechtsgevolg tot dat moment onaangetast blijft.
De overgangswetgever meent evenwel dat de verschillende werkingen
elkaar wederkerig uitsluitende en complementaire begrippen zijn en hanteert
daarom een enger en nieuw34 begrip van terugwerkende kracht. Toepassing
vanaf de inwerkingtreding op bestaande rechtstoestanden die ook voordien
reeds bestonden mag all66n ' onmiddellijke werking' heten en geen terug-

niet uitsluit dat

tevens van terugwerkende

31

Zie vooral Brunner, Algemene beginselen van overgangsrecht nieuwe vermogensrecht, a. w.,
p. 342- 343 met wie ik het hartgrondig eens ben, alsmede Prast, Terugwerkende kracht op het gebied
van de belastingwetgeving, a. w., p. 6 (exclusieve werking ( =onmiddellijke werking) kan men ook
retrospectieve werking noemen), I. Joppe, Overzicht der Nederlandse Rechtspraak, WPNR 5384
( 1977) , p. 203, Knigge, Verandering van wetgeving, t. a. p. en O. A. Haazen, De temporele
werking van een rechterlijke uitspraak, in: H. G. Schermers, Th. L. Bellekom en P. T. C. van
Kampen, De rol van de rechter in de moderne westerse samenleving, Leiden 1993, p. 164,
Popelier, Toepassing van de wet in de tijd, a. w., nr. 48 ( onmiddellijke werking niet synoniem aan
niet- terugwerking, vastknopen van rechtsgevolgen aan anterieure feiten is retroactieD , 1.,andgraf u
'
USI Film Products, 511 U. S. 244 ( 1994). De Duitsers spreken in zodanig geval van unechte
Ruckwirking' BVerf(DE 74, 129, NJW 1987, 1689; vgi BVerf(3, Beschl. v. 23. 6.1993, NJW
1993, 2933, Beschl. v. 13. 5. 1986, NJW 1986, 2561, BAG, Urt. v. 20. 11. 1990, NZA 1991,
477, alsmede D. Medicus, Ober die Ruckwirkung von Rechtsprechung, NJW 1995, p. 2582. Vgl.
L. van Praag, Rechterlijke bevoegdheid en verwante onderwerpen naar transitoor recht, RM 1912,
p. 97- 98, die spreekt van terugwerkende kracht in enge en in ruime zin en Veegens in zijn noot
onder HR 26 oktober 1951, NJ 1952, 756, die terugwerkende kracht ter onderscheiding van de
onmiddellijke werking aanduidt als ' echte terugwerkende kracht'. Dit alles lijkt terecht, nu
ontwerper De Die ( Beginselen van Overgangsrecht, a. w., p. 823) zelf toegeeft, dat de aanduiding
'
terugwerkende kracht' voor onmiddellijke werking weliswaar 'technisch onjuist' is, 'maar niet
onbegrijpelijk, als het effect nagenoeg hetzelfde is. '

12 Landgraf v. USI Film Prods. , 511 U. S. 244, 270 (1994) ('A statute does

not operate

"re[rospectively" merely because it is applied in a case arising from conduct antedating the statute' s
enactment. Rather, the court must ask whether the new provision attaches new legal consequences to
events completed before its enactment') ( mijn curs. ) .
„
In het genoemde voorbeeld krijgt men overigens de meeste voorrechten o. g. v. artt. 3:284- 286
BW-in mijn ogen dus met terugwerkende kracht-weer terug. Dit geldt niet voor het
verkopersprivilege, maar dit word[ dan weer o. g. v. art. 119 Ow geeerbiedigd.
14
Reinsma, Nieuw overgangsrecht, a. w., p. 43.
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werkende kracht, ook al komen daardoor anterieure feiten jaren later alsnog
35
in een geheel ander juridisch daglicht te staan.

Als een anterieur feit pas onder de nieuwe wet tot een rechtsgevolg leidt,
levert dit volgens de overgangswetgever geen terugwerkende kracht op,
zoals bij het vanaf de inwerkingtreding verbinden van aansprakelijkheid
36
aan een feit dat voordien reeds was geschiecl.

Waarom wil de overgangswetgever het zo zienl

De kwestie is voornamelijk van praktisch belang wegens de regel van
artikel 4 Wet AB, die-behoudends afwijkende bepaling-aan een
nieuwe wet terugwerkende kracht ontzegt-dit artikel richt zich echter
niet tegen de, van terugwerkende kracht te onderscheiden, onmiddellijke
werking.... Hoewel de tekst van artiket 4 Wet AB niet geheel duidelijk
37
is, is het niet uitgesloten dit in zijn eerste zinsdeel te lezen.
Zegt de overgangswetgever! Een wonderlijke redenering: om art. 4 Wet
AB optisch onverlet te laten bewddrt hij dat terugwerkende kracht en
onmiddellijke werking niet alleen te onderscheiden zijn, maar ook elkaar
'
uitsluiten en dit, zoals hij zelf stelt, in weerwil van opvattingen voornamelijk
in het buitenland'. Is de Ow dan als interpretatie van de onmiddellijke
werking en van het begrip terugwerkende kracht in art. 4 Wet AB bedoeld,

Naar hedendaagse staatsrechtelijke inzichten kunnen interpretatieve wetten
geen inbreuk maken op het domein van de rechterlijke macht, kunnen
althans niet verhinderen dat de rechter een eigen interpretatiebevoegdheid
38
heeft ten aanzien van art. 4 Wet AB.
De verdraaide interpretatie die de overgangswetgever aan art. 4 Wet AB
gegeven heeft, is mijns inziens nauwelijks verdedigbaar, net zo min als zijn
'
conceptie van onmidclellijke werking zo normaal' is als hij ( en De Die)
hebben doen voorkomen. Art. 4 bepaalt immers niet alleen dat de wet geen
terugwerkende kracht heeft, maar ook dat deze slechts ' voor het toekomende'
werkt. Dit betekent dat de tekst van art. 4 wel degelijk uitgaat van een
39
werking enkel jegens posterieure feiten.

35

Parl. Gesch. Overgangsrecht (Inv. 3, 5 en 6), p. 9 en 11. Zie ook De Die, Beginselen van
overgangsrecht, a. w., p. 819- 823.
16Van der Beek, Overgangsrecht nieuw Burgerlijk Wetboek, a.p.
w. , 48.
';
Parl. Gesch. Overgangsrecht (Inv. 3, 5 e n 6), p. 9 e n 1 1.
18
Zie ook Brunner, Algemene beginselen van overgangsrecht nieuwe vermogensrecht, a. w., p.
343: de formele definitie van terugwerkende kracht van de wetgever bindt de rechter nie[.
39
Aldus ook Knigge, Verandering van wergeving, a. w., p. 21.
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Het zo te presenteren als de overgangswetgever doet, vergroot, in het
licht van de smet die aan terugwerkende kracht kleeft, de aanvaardbaarheid
van een dergelijke werking. Maar het heeft mijns inziens de voorkeur niet
naar de bijklank te luisteren, maar te bezien wat er werkelijk gebeurt. 40 Er is
verder niets op tegen om deze werking met de overgangswetgever als
'
onmiddellijke werking' aan te duiden, maar om te voorkomen dat wij onszelf
voor de gek houden41, moeten wij dan wel spreken van onmiddellijke werking
met terugwerkende kracht. 41 In geval van onmiddellijke werking zonder
terugwerkende kracht ( dus enkel jegens posterieure feiten43) kan men spreken
van zuivere onmiddellijke werking, maar dit staat gelijk aan hetgeen hier te
44 i
lande
eerbiediging' is gaan heten.
De benadering van de overgangswetgever is onwenselijk vanwege haar
immuniserend karakter. Dit verklaart wellicht waarom er in Nederland
eigenlijk niet gediscussieerd wordt over de rechtvaardigheid van onmiddellijke
werking: terugwerkende kracht vindt men weliswaar in beginsel verkeerd45,
maar omdat onmiddellijke werking toch geen terugwerkende kracht is, wordt
deze niet als een probleem gezien. 46 De discussie is door de overgangswetgever
spijtig genoeg met succes voorkomen door simpelweg terugwerkende kracht te
herdefinieren en terugwerkende kracht en onmiddellijke werking als elkaar
uitsluitende begrippen te beschouwen. Ik vrees dat men er in het buitenland

40 Zie vooral Brunner, Algemene beginselen van overgangsrecht nieuwe vermogensrecht, a. w.,
p. 342- 344, die zich door de wetgever niet om de tuin laat leiden en spreekt van materieel
terugwerkende kracht ( onmiddellijke werking) i. I. t. de »mele terugwerkende kracht van de
wetgever.
De toepassing van art. 6:104 BW als v66r inwerkingtreding geldend recht ( HR 24 december
1993, NJ 1995, 421 m. nt. CJHB ( Waeyer- Scheers/ Naus) ) is in alle redelijkheid geen
onmiddellijke werking meer Ie noemen in de betekenis dat alle terugwerking uitgesloten zou zijn.
Voor het betreffende geval heeft deze opmerking overigens alleen definitorische betekenis,
want
juridisch gezien veranderde er niets.
42
Vgl. Stein, Brood- NODI- gheden bij de toepassing van de overgangswet, a. w., p. 244
('onmiddellijke toepassing met retroactief effect') .
43
Knigge, Verandering van wetgeving, a. w. , p. 85 en 88. Zie bijv, HR 16 maart 1956, NJ
1956, 316 m. nt. HB (Van Sprengler/ Raad van Arbeid) (nieuwe wetgeving onmiddellijk vanaf
'
inwerking[reding ( 1 jan. 1953) van toepassing, doch alleen betreffende premie, welke verschuldigd
is over tijdvakken, die op 1 Jan. 1953 een aanvang hebben genomen'). Zie ook P. Popelier,
Procesrechtelijk overgangsrecht en het beroep, Recente Arresten van het Hof van Cassatie 1999, p.
15: 'Chimiddellijke werking betekent dat de nieuwe wet slechts van toepassing is op de feiten die zich
4I

voordoen nA de inwerkingtreding van die we['
Doch nier in bijv Belgie, zie Popelier, Toepassing van de wet in de tijd, a. w., nr. 48
( eerbiediging = geen werking jegens posterieure feiten) .
45
Hoofdstuk III, i. h. b. §§ 6.7.
46 Wei bijv. door J. Spier en C. H. W. M. Sterk, Onrechtmatige daad en schadevergoeding,
Capita overgangsrecht NBW, preadvies VBR, Lelystad 1991, p. 90: bean[woording van de
aansprakelijkheidsvraag naar nieziw recht ( onmiddellijke werking) is nauwelijks te verdedigen; deze
moet worden beoordeeld naar het recht van destijds ( = eerbiediging). Zie ook F. B. Bakets, De
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en her On[werp Overgangswet, KwNBW 1985, p. 55.

44
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om zal glimlachen. Als in het buitentand, zouden wij de terugwerkende
aspecten van beide figuren moeten onderkennen en ons vervolgens afvragen
in hoeverre de terugwerking gerechtvaardigd is zonder daarop door middel van
herdefiniering te prejudicieren.

figuur 5.

Onmiddellijke werking met en zonder terugwerkende kracht:

toepassing:

ff-X''

1

,

l-» 3 '

rechtstoestanden:

rechtsgevolgen:

)

In figuur 5 vertegenwoordigt de laatste pijl de situatie dat na
inwerkingtreding de rechtsgevolgen van de nieuwe regel op rechtstoestanden
van v66r inwerkingtreding wordt toegepast. De nieuwe regel heeft hiermee
jegens oude gevallen vanaf inwerkingtreding terugwerkende kracht. De
onderste linkerpijl geeft de situatie weer, waarin de rechtsgevolgen van de
nieuwe regel ook na inwerkingtreding ervan niet aan oude rechtstoestanden
verbonden worden, zodat terugwerking uitgesloten wordt. De onmicldellijke
werking zonder enige terugwerkende kracht kan men aanduiden als zuiver
onmiddellijke werking. De nieuwe regel werkt onmid- dellijk jegens alle na
inwerkingtreding ontstane rechtstoestanden. Deze werking wordt doorgaans
niet als onmiddellijke werking, maar als ' tempus regit actum' of het ' normale
geval' aangeduid, dat geen overgangsrecht zou zijn. Toch is het een
temporele werking en het dient een naam te hebben. De werking enkel jegens
posterieure rechtstoestanden zou ik daarom willen aanduiden als zuiver

onmiddellijke werking.

47

47

Alleen dan is inderdaad juist dat onmiddellijke werking en terugwerkende kracht elkaar

wederzijds ui[sluiten.
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(iii) Eerbiediging
Eerbiedigende werking of eerbiediging betekent dat de wettelijke bepaling
weliswaar vanaf de inwerkingtreding geldt, maar niet zal worden toegepast op
een ten tijde van de inwerkingtreding reeds bestaande rechtstoestand. 48 De

nieuwe regel werkt dus niet jegens bestaande rechtstoestanden. 49 Maar in
tegenstelling tot de andere twee werkingen, richt eerbiediging zich direct op
de werking van de oude regel. Men kan daarom ook spreken van nawerking
van de oude regel. 50 De oude regel werkt, ook na de inwerkingtreding van de
nieuwe regel nog, en wordt toegepast op ten tijde van de inwerkingtreding
bestaande rechtstoestanden. Denkbaar is ook dat de oude regel nawerkt
51
jegens na inwerkingtreding ontstane ( posterieure) rechtstoestanden.
figuur 6.

Nawerking (oude regel):

toepassing:

Ut

I

)

oude regel:

rechtstoestanden:

In feite zijn dit
uitgestelde

UZ U, Ul

l i l I
de enige drie

werking, maar deze

is

grondvormen. De wet onderscheidt nog
niets dan een variant van eerbiediging

( nawerking) Uitgestelde werking is nawerking voor een beperkte tijd. Een
dergelijke variatie is ook op de terugwerkende kracht aan te brengen,
.

Parl. Gesch. Overgangsrecht ( Inv. 3,5 e n 6) ,p.9 e n 4 5 (niet wenselijk om aan anterieure
feiten een nieuw vorderingsrecht te verbinden) ; Erauw, Intertemporeel internationaal privaatrecht,
t. a. p. , concl. Minkenhof bij HR 25 november 1966, NJ 1967, 259 m. nt. HB ( Droogdok/ Oldermann) .
49
Wei jegens daama on[stane rech[stoestanden posterieure feiten) : zuivere onmiddellijke
48

C

werking.
:0
Van der Beek, Overgangsrecht nieuw Burgerlijk Wetboek, a. w., p. 38.
St
Waarschijnlijk is juister hetgeen in Belgie geldt, namelijk dat alleen dit eerbiediging is (geen
werking van de nieuwe regel ( oftewel nawerking van de oude regel) jegens posterieure feiten), zie
Popelier, Toepassing van de wet in de tijd, a. w., nr. 48.
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bijvoorbeeld terugwerkende kracht van drie jaar. 52 We hebben dan te maken
met een beperkte terugwerkende kracht. Zo had men ook kunnen spreken van
'

'

beperkte eerbiediging' of beperkte nawerking',
uitgestelde werking'. 53

'

maar goed, gekozen is voor

(iv) Uitgestelde werking
'

vanaf straks') is de overgangsrechtelijke
variant waarbij een wettelijke bepating weliswaar vanaf de inwerkingtreding
geldt, maar nog niet wordt toegepast op een ten tijde van de inwerkingtreding
reeds bestaande of na inwerkingtreding ontstane rechtstoestand. Bij uitgestelde werking is de wettelijke bepaling dus wel reeds in werking getreden en
vanaf deze inwerkingtreding geldt zij. Maar zij wordt nog niet toegepast. 54 De
visualisering is als volgt:
Uitgestelde werking ( werking ex mox,

figuur 7.

Uitgestelde werking:

toepassing:

rechtstoestanden:

)

T
C C
r I l If .,1., U. U·

figuur blijkt tevens dat zelfs uitgestelde werking
kracht
kan
hebben. Uitgestelde werking, onmiddellijk werking
terugwerkende
en terugwerking zijn geen elkaar wederkerig uitsluitende begrippen, zodat
hierin geen contradictie schuilt. Om precies te zijn, zijn er drie varianten van
uitgestelde werking. De uitgestelde werking kan betekenen dat de regel vanaf

Uit

de

laatste

De in werking getreden wetsbepaling wordt bijv. toegepast op alle rechtstoestanden die binnen
de laats[e drie jaren voorafgaande aan de inwerkingtreding bestonden.
53
In dezelfde zin Advies R. v. S. , Parl. Gesch. Overgangsrechi ( Inv. 3,5 e n 6) ,p. 20. 21. Het
antwoord van de Minister, p. 24- 25, komt mij niet overtuigend voor.
54
Parl. Gesch. Overgangsrecht ( Inv. 3,5 e n 6) ,p. 9, 14; Van der Beek, Overgangsrecht
nieuw Burgerlijk Werboek, a. w., p. 55, J. M Barendrecht, Toepasselijkheid van algemene
voorwaarden onder het Nieuw BW: een nieuw regime, in: A. G. Castermans e. a. ( red. ), Practicum
Nieuw BW, BW- krant jaarboek 1991, p. 115. Zie ook Munzer, Retroactive Law, a. w., p. 390.
Anders: Reinsma, Nieuw overgangsrecht, a. w, p. 46 ( tot het latere tijdstip blijft de oude wet
gelden), alsmede Overgangsrecht ( Wessels) , Art. 191, aant. 1 ( afd. 6. 5. 3 trad wel in werking,
maar het oude recht gold nog) . Dit is tegenstrijdig: oud recht geldt per definitie nie[ meer; daarom is
het oud recht.
52
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wordt toegepast op toekomstige rechtstoestanden, ontstaan na
ommekomst van het uitstel ( uitgestelde werking zonder onmiddellijke werking
( en zonder terugwerkende kracht) ) . Maar ook mogelijk is dat de regel na die
termijn wordt toegepast op rechtstoestanden uit de voorafgaande periode,
ontstaan v887- of na het ontstaansmoment van de regel. Dan is tevens sprake
van terugwerkende kracht respectievelijk onmiddellijke werking. 55 Wij
straks

moeten dus als volgt onderscheiden:

figuur 8.

Uitgestelde werking met terugwerkende kracht:

toepassing:

)

I
nieuwe regel:

rechistoestanden:

U, U: U, U,

(<-1

)

<< <<I|

Uitgestelde werking met onmiddellijke werking:

toepassing:

)

1

nieuwe regel:

rechestoestanden:

Ul

UZ U,

U+

,

K „,

De Minister t. a. v. de uitgestelde werking voor algemene voorwaarden ( art. 191 Ow) en koop
( art. 196 lid 2 Ow) , Parl. Gesch. Overgangsrecht (Inv. 3, 5 en 6) , p. 42: 'Dat betekent dat
vanaf her tijdstip van imverkingtreding voorshands alleen nog de nieuwe, na dat tijdstip tot stand
gekomen rechtsbetrekkingen door de nieuwe wet worden bestreken' ( = uitgestelde werking met
55

onmiddellijke werking)
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Door steeds te verzekeren dat terugwerkende kracht, onmiddellijke
werking, eerbiediging en uitgestelde werking complementaire, elkaar niet
overlappende begrippen zijn, is de wetgever er in geslaagd zichzelf in slaap te
sussen. Ten aanzien van de temporele werking van algemene voorwaardenregeling ( artt. 231- 247 BW) , die een uitgestelde werking van een jaar had
meegekregen ( art. 191 Ow) , was echter oplettendheid geboden. Verschillende schrijvers hebben deze tentoongespreid en zich afgevraagd of de

algemene voorwaardenregeling na ommekomst van de uitsteltermijn met
terugwerkende kracht, onmiddellijk of niet moet worden toegepast op in 1992
van toepassing zijnde algemene voorwaarden ( de ' rechtstoestanden') . 56
In HTR/Rebago5i bleek duidelijk dat de verschillende werking inderdaad

niet elkaar netjes uitsluiten, doch heel wel kunnen overlappen. In casu waren
partijen op of omstreeks 25 november 1992 een overeenkomst aangegaan,
waarop algemene voorwaarden van toepassing werden verklaard. Naar de
letter van art. 191 lid 2 Ow zou art. 6:234 BW ( terhandstelling van de
algemene voorwaarden bij het aangaan van de overeenkomst, in dit geval dus
op 25 november 1992) tot vernietigbaarheid leiden, aangezien terhandstelling
was achterwege gebleven. Ofschoon uit de Parlementair Geschiedenis
eventueel zou kunnen worden afgeleid dat zulks inderdaad bedoeld was58, is
men het erover eens dat dit onwenselijk is, nu de eis van terhandstelling ten
aanzien van eerder reeds gebruikte voorwaarden in 1992 nog niet gesteld werd
( art. 234 BW was hierop nog niet toepasselijk, art. 191 lid 1 Ow) en het
tenslotte 66k de bedoeling van de overgangswetgever was om dergelijke
partijen gedurende 1992 nog vrij te stellen van de werking van afdeling
6.5.3.

De Rechtbank Arnhem meent dat de consequentie van de letterlijke
deze effectief terugwerkende kracht
oplevert en spreekt daarom van uitgestelde werking met terugwerkende kracht.
Dat is dus incorrect59 , want de rechtstoestand waarop de regel zou moeten
worden toegepast was niet v66r inwerkingtreding, maar daanna ontstaan; dan
is er geen sprake van terugwerkende kracht, maar van onmicldellijke werking
(toepassing op na inwerkingtreding ontstane rechtstoestanden) . De Rechtbank blijkt evenwel, in afwijking van het wettelijk systeem, andere definities

interpretatie van art. 191 Ow is dat

56

Zij concludeerden allen van niet, elk m. b. v. verschillende constructies. Zie Barendrecht,
Toepasselijkheid van algemene voorwaarden onder het Nieuw BW, a. w., p. 115- 116, A. S.
Hartkamp, Het overgangsrecht inzake algemene voorwaarden, WPNR 6047 ( 1992), p. 328, Van
der Beek, Overgangsrecht nieuw Burgerlijk Wetboek, a. w., p. 101, B. Wessels, Het gat van art.
191 lid 2 Overgangsrecht Nieuw BW, WPNR 6169 ( 1995), p 134- 135.
57
Rb Arnhem 24 februari 1994, Njkort 1994, 8.
:8

Parl. Gesch. Overgangsrech[ (Inv. 3, 5 en 6), p. 42, 168, 170.
Maar de casus bewijst wei dat de rechter zijn eigen interpretatie geeft en de verschillende
werkingen van de Ow niet ziet als elkaar wederkerig uitsluitend.
W
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van terugwerkende kracht en uitgestelde werking te hanteren. Toepassing op
algemene voorwaarden uit 1992 zou volgens de Rechtbank terugwerkend zijn
'
ook al zou het in dit geval gaan om terugwerkende kracht tot voor de datum
van de uitgestelde inwerkingtreding' 60; en aangezien terugwerkende kracht
niet weI verenigbaar is met het uitgangspunt van de Ow, zou dit een
onaanvaardbaar resultaat opleveren (rov. 2.4) .
De motivering van de Rechtbank is onjuist. De redenering die gebruikt
'
wordt om dit geval terugwerkende kracht' te kunnen noemen door de
'
uitgestelde inwerkingtreding' C 1 januari 1993) als ijkpunt te nemen is er 66n
die de Ow niet kent. 61 Het wettelijk systeem beschouwt een regel met
uitgestelde werking onmiskenbaar als reeds vanaf 1 januari 1992 in werking
getreden ( zie hierboven) . Met het tijdstip van inwerkingtreding wordt niet en
kan niet worden geschoven.
Om die reden ook zou de toepassing van de algemene voorwaardenregeling op algemene voorwaarden uit 1992 onmiddellijke werking62 (preciezer:
uitgestelde werking met onmiddellijke werking) constitueren en onmiddellijke
werking druist helemaal niet in tegen het uitgangspunt van de Ow, maar is
juist het uitgangspunt. Mijns inziens had gewoon onderkend moeten worden
dat onmiddellijke werking de consequentie is van het wettelijk systeem, maar
dat deze werking zou indruisen tegen de bedoeling van de wetgever, die even

de weg in het bos kwijt was.
(d) De gouden tip

vooT

tirannieke wetgevers en de Professor Barabas-methode

Wie niet wil aanvaarden dat inwerkingtreding een historisch feit is dat voor
63
altijd vastligt en waarmee niet geschoven kan worden , geeft wetgevers nolens
volens een gouden tip voor Macchiavellistische politiek in handen. Ook al is
de Nederlandse wetgever niet van dien aard, het recht is er nu eenmaal om te
garanderen dat dat zo blijft. Een tirannieke wetgever, die de schijn wil
ophouden zich volstrekt aan het verbod van terugwerkende kracht te houden,
zou dan in 1992 bij wet kunnen bepalen dat de wet in werking treedt per een
moment in het verleden, zeg 12 jaar tevoren in 1980, om vervolgens deze wet

Rov. 2.4. Zie ook Rb Dordrecht 30 juni 1993, Njkort 1993, 36, die eveneens de toepassing
op een overeenkomst in 1992 als terugwerkende kracht ziet.
'
6I
Als het begrip uitgestelde inwerkingtreding' at bestaat, kan het hooguit betrekking hebben op
de beslissingen van begin jaren '80 om de boeken 3,5,6 e n 7 niet op de oorspronkelijk geplande
60

da[um (o. m. 1 januari 1985) in te voeren, doch de invoering ervan uit te stellen. Zie MO II,
Rijksbegroting voor het jaar 1983 d. d. 4 mei 1983, Parl. Gesch. Voortgang ( Inv. 3, 5 en 6), p.
16- 17, zie ook p. 26 en i. h. b. p. 62 en 72.
62
Aldus expliciet Parl. Gesch. Overgangsrecht (Inv. 3, 5 en 6) , p. 9 m. b. t. de vergelijkbare
uitgestelde verjaringsregel.
Zie ook Hoofdstuk V,

63
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enkel onmiddellijke werking te verlenen vanaf dAt moment van inwerkingtreding. 64 De Bekendmakingswet geeft hiertoe de ruimte, daar art. 7 slechts
het tijdstip van inwerkingtreding regek, voorzover in de nieuwe wet ' een
aanduiding daaromtrent ontbreekt'. 65 Volgt men de theorie dat met het
tijdstip van inwerkingtreding achteraf geschoven kan worden, dan zou men
moeten aanvaarden dat de wetgever in 1992 die truc daadwerkelijk had
kunnen toepassen bij de invoering van boeken 3, 5 en 6, tenminste als men
bereid is het merendeel van die bepalingen als reeds in 1980 vastgesteld en in
66
het Staatsblad bekendgemaakt aan te merken.
Doordat op deze wijze de inwerkingtreding achteraf 12 jaren naar voren zou
worden gehaald, zou de wetgever in het verleden kunnen ingrijpen zonder de
rechtsgevolgen van v66r die inwerkingtreding aan te tasten. Dan zou formeel
niet van een terugwerkende kracht van 12 jaar sprake zijn, want terugwerking
is de toepassing na inwerkingtreding op v66r inwerkingtreding bestaancle

rechtstoestanden.
Geen zinnig mens, dunkt mij, zal zoiets onmiddellijke werking noemen,
zou ontkennen dat dit wet degelijk echte terugwerkende kracht is, ofschoon
67
het dat formeel inderdaad niet is. Afgezien daarvan dat deze truc onwenselijk
is en in staat zou stellen het verbod van terugwerkende kracht te ondermijnen, is de reden dat zij niet mogelijk is, dat deze de hulp van Professor
Barabas zou vergen. De wetgever zou daadwerkelijk moeten terugreizen naar
1980 om het historisch feit van de inwerkingtreding te bewerkstelligen. In dit
stadium van de ontwikkeling van de mensheid, is de mens echter nog steeds
niet bij machte de geschiedenis achteraf te wijzigen. ' [ Retroactivity] cannot
. . expunge the past or alter the facts of history'. 68
.

64

Zoiets is daadwerkelijk eens gebeurd, zie Wetten van 2 juli 1928, Stb. 230, 231 en 232. Dit
betroffen echter reparatiewetjes voor eerder mislukte inwerkingtredingen. Knigge, Verandering van
wetgeving, a. w., p. 38 duidt deze-terecht-als terugwerkend aan.
65
De beperking is slechts art. 88 Gw: de wetten treden niet in werking voordat zij zijn bekend-

maakt.
Al zijn er daarna nog allerlei, deels substantiele, wijzigingen aangebracht, de bulk van die
boeken was reeds sinds 1980 bekend (Wetten van 9 mei 1980, Stb. 430, 431 en 432) . De
redenering pat niet op, als men eerst de bekendmaking in Stb. 1991, 600 als de officiele beschouwt,
waarvoor ook veel te zeggen is. Zie daaromtrent ook Hoofdstuk V, §8(b) (i), Hoofdstuk VII, §3
(a).

Zie bijv. HR 15 april 1942, NJ 1942, 292: De Gem. Vrouwenpolder stelt op 5 april 1940 een
belastingverordening vast. die van toepassing is op voor belastingheffing vatbare feiten vanaf 1
januari 1940. De RvB leest dit zo, dat de verordening 'geacht werd met ingang van 1 Januari 1940 in
werking te zijn getreden. ' Volgens de huidige definitie van terugwerkende kracht ( toepassing vddr
inwerkingtreding) zou dit dus geen terugwerkende kracht zijn. Wat hiervan zij, de Hoge Raad
spreekt expliciet en terecht van terugwerkende kracht. Evenzo in een vrij we identieke casus HR 7
67

1

maart 1979, NJ 1979, 319 m. nt. MS.
6H
University ofWollongong v. Menvally (1984) 158 C. L. R. 447, p. 448, per Deane J.
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Ce) Conclusie

Dit zijn de werkelijke grondtrekken van het systeem. De inwerkingtreding is
een historisch feit en ligt als zodanig vast. De verschillende werkingen worden
gevormd door de verschillende toepassingen na inwerkingtreding op voor of na
69
inwerkingtreding gelegen rechtstoestanden.
De toepassing vindt steeds plaats na inwerkingtreding. Dat kan ook niet
anders: het overgangsrecht betreft de vraag wat de werking is van de nieuwe
wet na diens inwerkingtreding. Vindt de toepassing van de wet plaats vddr
inwerkingtreding, dan hebben we niet met overgangsrecht van doen, maar
met anticipatie. Dat is dan ook het enige verschil tussen deze twee. De

werking jegens voor inwerkingtreding gelegen rechtstoestanden kan effectief
precies dezelfde zijn, maar als de rechterlijke toepassing ligt v66r de inwerkitigtreding, heet dit anticipatie,0, anders terugwerkende kracht. 71
'
71
Zoals de essentie van echte' anticipatie
is dat nog niet geldend recht wordt
toegepast, zo is de essentie van het overgangsrecht dat het erkent dat er
bepaalde gevallen zijn waar ( 1) inmiddels niet meer geldend recht wordt
toegepast of ( 2) het geldend recht ( nog) niet wordt toegepast of ( 3) het
geldende recht wordt toegepast op rechtstoestanden die ontstonden in een
periode dat het nog niet geldend was. De normale situatie is evenwel dat
gelding en toepassing synchroon lopen. 73

69

De Ow werkt nog met overbruggingsregels, ficties, omzertingsregels en de ontsnappingsdausule
van art. 75, maar die blijven hier verder buiten beschouwing. Zie voor uitvoeriger beschouwingen
Parl. Gesch. Overgangsrecht (Inv. 3, 5 en 6) , p. 5, 13- 14, 23, 72 e. v., 88 e. v., Van der
Beek, Overgangsrecht nieuw Burgerlijk Wetboek, a. w., p. 17 e. v., 55, Brunner, Algemene
beginselen van overgangsrecht nieuwe vermogensrechi, a. w., p. 342- 347, Reinsma, Nieuw
overgangsrecht, a. w., p. 45- 46.
7e
'
Zie evenwel voor anticipatie' op een nog niet toepasselijke, maar wel reeds in werking getreden

wer Hoofdstuk VII, § 3(b)
71
Ook ' retrocipatie' (' anticipatie'- in- retrospect) is het verlenen van terugwerkende kracht aan
de nieuwe wet na diens inwerkingtreding en geen vorm van anticipatie. Men vergelijke Rb Maastricht
3 oktober 1994. NJ 1995, 204, die art. 3:264 BW toepast 3 maanden voor ommekomst van de
uitsteltermijn van art. 71 Ow en stelt hiermee op art. 3:264 te anticiperen. In werkelijkheid gaat het
niet om anticipatie-de bepaling was immers reeds in werking ge[reden, slechts nog niet van

toepassing-maar om her verlenen van een ( in die context alleszins redelijke) onmiddellijke werking
aan de bepaling.
7'.
Zie Hoofdstuk
7i

VII, § 3(0

Hoe zich een en ander verhoudt tot des rechters gebondenheid aan het recht, is in Hoofdstuk
VIII, § 2 behandeld, waarnaar verwezen zij.
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3. De temporele werkingen van rechtspraak en van ongeschreven ·recht

Ca) Temporele werking zonder ilkpunt

Na deze uiteenzetting en met de definities van de verschillende werkingen van
het overgangsrecht op zak kunnen wij bezien of en, zo ja, in hoeverre voor de
temporele werking van rechtspraak bij de Ow aansluiting kan worden gezocht.
In de allereerste plaats zij opgemerkt dat op dit stuk noodzakelijk is te
onderscheiden tussen de terugwerkende kracht van rechtspraak en van het
ongeschreven recht. De mogelijkheid van aansluiting bij de Ow voor wat
betreft het ongeschreven recht valt op het eerste gezicht nogal tegen. De
temporele werking van wetten betreft de toepassing van wetten. Omdat de
gelding van wetten niet afhankelijk is van het overgangsrecht, doch van het
moment van inwerkingtreding en de inwerkingtrecling, eenmaal geschied,
niet meer veranderd kan worden, vormt het tijdstip der inwerkingtreding een
glashelder criterium, waaromheen de verschillende toepassingen varilren.
74
Deze helderheid ontbreekt voor het ongeschreven recht ten enenmale.
Wie bij het systeem van de Ow wil aansluiten, moet een ijkpunt hebben zoals
de inwerkingtreding in geval van wetgeving. De hierboven gebruikte definities
'
zijn ongeschikt, want een regel van ongeschreven recht treedt' niet ' in
werking', doch wordt op een gegeven moment als geldend recht ervaren of
gekwalificeerd. Men zou dan naar het aanvangsmoment van zijn gelding
kunnen gaan zoeken. Maar slechts zelden-bij expliciete rechterlijke regelgeving-is duidelijk wanneer een regel van ongeschreven recht is gaan
gelden. Alleen in die uitzonderlijke gevallen zou dan, afhankelijk van het
gevonden aanvangsmoment van die gelding, de toepassing van de regel
kunnen worden gekwalificeerd als terugwerking, onmiddellijke of uitgestelde
werking. Doorgaans is het moment dat een ongeschreven rechtsregel is gaan
gelden, geen met precisie vast te stellen feit, maar een open vraag die vrijwel
niet te beantwoorclen en wezenlijk betwistbaar is. Dan loert het gevaar van
75
een oeverloze discussie over de vraag of de regel destijds al gold of niet.
'
Voor wie de declaratoire theorie hanteert, gold de rechtsregel altijd' al. Men
moet de inwerkingtreding van het BW als beginpunt aanwijzen76 of,
voorzover het BW niet afwijkt van het voordien geldende recht, zelfs teruggaan tot 1838 of nog verder terug. Voor de constitutieve theorie geldt de regel
M. G. Faure, Is aansprakelijkheid ' met terugwerkende kracht' efficient en verzekerbaarp, A&V
1998, p. 3, Cusell e. a, Sociale- zekerheidsrecht en overgangsrecht, a. w., p. 123.
;' In plaats van een discussie over de wezenlijke en enig relevante vraag of de in elk geval thans
geldende regel in het verleden al kenbaar was. Zie voor die discussie Hoofdstuk III, §§ 3,8(a)
74

(iv) - (c), Hoofdstuk IV, §§ 5-6 en Hoofdstuk VI, §§ 2.4 en 8.
16

J.

Donner, Plaats en taak van de Hoge Raad der Nederlanden, Calv. Juristen Vereniging

1962, p. 13.
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vanaf het moment van rechterlijke rechtsschepping. Deze laatste kiest een vrij
willekeurig ijkpunt, want het ongeschreven recht ontwikkelt zich geleidelijk in
een proces waarin de rechterlijke erkenning slechts een factor is. In het vorige
hoofdstuk is aangegeven hoe de beide visies bij nadere analyse vastlopen als
het gaat om de gebondenheid aan het recht, anticipatie en precedentbinding,
die zijn niet kunnen verklaren noch legitimeren.
De democratische rechtsvindingsleer stelt evenmin in staat om tot een
eenduidige omschrijving van de verschillende werkingen van het ongeschreven recht te komen. Volgens deze leer heeft het ongeschreven recht immers
een dubbele grondslag: de formele gelding vanaf de rechterlijke uitspraak en de
materiele gelding vanaf de omslag der maatschappelijke opvattingen. 77
Rechtspraak kan declaratoir En constitutief zijn; zij vervolmaakt dan een
bestaande onvolmaakte rechtsregel door te erkennen wat reeds in het
maatschappelijk verkeer wordt erkend.
Rechtspraak kan uitsluitend
constitutief zijn; zij creeert dan een vooralsnog onvolmaakte rechtsregel uit het
niets. Alleen als er volstrekt geen recht was, dus ook geen maatschappelijke
opvattingen, introduceert de rechter een regel en kan aan de hand van de
rechterlijke toepassing worden uitgemaakt of die regel terugwerkende kracht of
onmiddellijke werking kreeg dan wel werd uitgesteld. Ten slotte kan rechtspraak enkel declaratoir zijn; zij voegt dan niets toe, doch persisteert een
volmaakte rechtsregel die al eerder is uitgesproken en tevens steun vindt in de
maatschappelijke opvattingen of zij persisteert slechts een onvolmaakte
rechtsregel, die deze steun ontbeert.
Dit betekent dat er twee ijkpunten zijn. Zowel de formele als de materiele
regel kan gezegd worden als recht te gelden en wet op basis van een rechterlijke
uitspraak respectievelijk een omslag in de maatschappelijke opvattingen.
Maar met twee ijkpunten zijn de verschillende temporele werkingen evenmin
te definilren, omdat dan gezegd moet worden dat een rechterlijke uitspraak
'
78
in zekere zin' terugwerkend is en 'in zekere zin' onmiddellijk werkt.
Als wij niet beschikken over 66n, met het moment van inwerkingtreding
vergelijkbaar ijkpunt, kunnen wij de ene werking niet van de andere
onderscheiden.
Lastig als deze de finitorische perikelen zijn, een uitweg wordt geboden
door zich op de temporele werking van Techtspraak te concentreren in plaats
van op het ontstaansmoment van een regel van ongeschreven recht. Het
wordt dan duidelijk dat de categorisering van rechtsregels als terugwerkend,
onmiddellijk werkend of wat dies meer zij in wezen helemaal niet van de
geldingsaanvang van de nieuwe regel afhankelijk is. In feite heeft ook de
wetgever er niet aan kunnen ontsnappen zijn definities los te maken van de
'

'M

406

Hoofdstuk VI, § 6.
Zie hierv66r, Hoofdstuk VIII, § 4.
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gelding van de regel. Zoals in Hoofdstuk II79 is betoogd, zegt de Ow namelijk
niets over de vraag of bepaalde rechtsregels wellicht v66r 1992 ook al geldend

recht waren. Sterker nog: zeer vele regels van burgerlijk recht golden
inderdaad vddr inwerkingtrecling van het wetboek ook al. Met het verlenen
van onmiddellijke werking aan dergelijke regels heeft de wetgever geenszins
willen beweren dat de wettelijke regels dus een afwijking van het geldend recht
zouden gaan vormen. Het overgangsrecht reguleert de gelding van een regel
niet. De inwerkingtreding geeft met andere woorden slechts aan vanaf
wanneer de betreffende regels in elk geval zijn gaan gelden. Realiseert men zich
dat ook het systeem van de Ow de werkelijke geldingsaanvang van een
rechtsregel in het midden laat, dan kan voor wat betreft de temporele werking
van rechtspraak bij de grondtrekken van de Ow worden aangesloten.
(b) Neutrale definities: het algemeen spraakgebruik versus de logica

Het is vrij gebruikelijk zich niet door definitorische voorvragen ervan te laten
weerhouden een zinvolle discussie op te starten. De enig zinvolle manier
waarop de verschillende werkingen gedefinieerd kunnen worden en aansluiting
kan worden gezocht bij de Ow is door het aanvangsmoment van de gelding in
het midden te laten. Het gaat dan alleen om toepassingen op een bepaald
80
Ofschoon ik mij aansluit bij de
moment op feiten van een bepaald moment.
de
meerderheid
van
die,
evenals de Hoge Raad,
schrijvers,
overgrote
inderdaad een begrip van terugwerkende kracht hanteren dat onafhankelijk is
van het tijdstip waarom de ongeschreven rechtsregel is gaan gelden, wil ik
niettemin een enkele kanttekening hierbij plaatsen. Nemen wij als voorbeeld
Faure, die de toepassing van de nieuwe aansprakelijkheidsregel op oude
'
situaties met terugwerkende kracht' aanduidt en ' elke aanscherping van de
zorgvuldigheidsnorm via de rechtspraak een retroactieve toepassing van die
norm' noemt, ongeacht de vraag of die aangescherpte regel van ongeschreven

recht al gold v66r de uitspraak.
19

81

§§ 6 (d) - (e)

'
T. Hartlief en J Spier, Verzekering en aansprakelijkheid met terugwerkende kracht', A&V
27 voetnoot 1. Anders kennelijk Zwart, Enkele opmerkingen over rechterlijk
1994,
p.
overgangsrecht, a. w. , p. 110- 112, voor wie gelding en toepassing altijd hand in hand gaan. Zwart
loopt m. i. vast waar hij spreekt van de gelding jegens de ene, maar niet jegens de mdere partij en
deze afhankelijk stelt van diens verdienste voor de rechtsontwikkeling ( het zg. beloningsaspect of
profijtbeginsel) . De koppeling van gelding en beloning-i. t. t de koppeling van wet,assing en
beloning-leidt tor de conclusie dat de gelding van he[ recht afhankelijk is van de beloningsbehoefte
van een partij ( en niet van enige formele erkenning of de materiele gelding) . Een dergelijke Rule of
Recognition ( Rechi=de behoefte aan beloning van een partij) zou een revolutie in de rechtsfilosofie
vormen; zij werd bij mijn weten nooit eerder voorgesteld en is m. L ook niet te rechtvaardigen.
81
Faure, Is aansprakelijkheid ' met terugwerkende kracht' efficient en verzekerbaari, a. w., P. 1,
3: Het moment vanaf wanneer de regel is gaan gelden is meestal niet aan te geven. ' Waar het op

80
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Een in het oog springend bezwaar tegen dit spraakgebruik is dat zij tot een
contra- inturtief resultaat leidt. Het wordt dan namelijk mogelijk dat een
ongeschreven rechtsregel weI degelijk at gold voordat deze voor het eerst werd
toegepast en dat wij deze toepassing niettemin terugwerkende kracht noemen.
Dit is vreemd, want-wat er ook zij van de moeilijkheid om de aanvang van

de gelding aan te wijzen-als de regel reeds gold toen de feiten zich
voordeden, kan men de toepassing op die feiten toch bezwaarlijk terug-

werkende kracht noemen: het is immers de ' normale' toepassing van het
geldend recht op na het aanvangstijdstip vallende feiten. Dit is dan ook de
conclusie die Dworkin trekt, wanneer hij stelt dat de vorming van een
ongeschreven rechtsregel uit bestaande rechtsbeginselen een toepassing is van
82
reeds geldend recht en om die reden geen terugwerkende kracht oplevert.
Om diezelfde reden wordt in de Noord- Amerikaanse literatuur wel eens
onderscheiden tussen retroactivity en retrospectivity. Retroactiviteit is de omschrijving van terugwerkende kracht die bijvoorbeeld Dworkin hanteert:
alleen als de toegepaste regel nieuw is, is sprake van terugwerkende kracht. Is
de toegepaste regel niet nieuw of beweert althans de rechter dat deze niet
nieuw is, dan zou de toepassing ervan niet retroactief zijn. Maar zij kan nog
wel retrospectief zijn, waarbij het enkel gaat om de toepassing van de regel op
anterieure feiten of rechtstoestanden ' without also claiming that the law of
that time has changed'. 83
Zou men deze terminologie overnemen, dan zou het probleem waarvoor
de rechtspraak staat en waaraan dit proefschrift in hoofdzaak is gewijd, beter
niet als retroactiviteit ( terugwerkende kracht), maar als retrospectiviteit aan te
duiden zijn. Ofschoon ik met dit onderscheid kan leven, zie ik niet wat met
de toevoeging precies gewonnen is. Er kan slechts een onterechte suggestie
van uitgaan dat retrospectiviteit minder problematisch zou zijn dan
retroactiviteit. Noch in de Verenigde Staten84 noch in Engeland85 noch in

neerkomt, is dat de I justiciabelel nu aansprakelijk wordt gehouden voor een gedraging die roen hij
werd gesteld niet als onrechrmatigiverd beschoutud' C mijn curs. ) .
82
In Hoofdstuk III, § 8 (iv) is beargumenteerd waarom Dworkin's definitie niet func[ioneel is en
in combinatie met de beginselenconstructie een goocheltruc.
81
E. Edinger, Rerrospectivity in Law, 29 U. B. C. L. Rev. 5 ( 1995) , p. 10- 11. Zie voor een
vergelijkbaar onderscheid tussen primary en secondary, strong en weak retroactivity J. E Fisch,
Retroactivity and Legal Change: An Equilibrium Approach, 110 Harv. L. Rev. 1055 ( 1997) , p.
1068- 1072. Zie ook Peerless Electric Co. u. Bowers, 129 N. E. 2d 467, 468 (Ohio 1955), waar de
'
altijd' al had gegolden ' retrospective' werd genoemd.
passing van de regel die
Cox v. Hatvorth, 284 S. E. Zd 322, 324 (N. C. 1981) , Peterson v. St*ertor Court of Ventura
County, 642 P. 2(1 1305 (Cal. 1982) en L. L. Fuller, The Forms and Limits of Adjudication, 92
Harv. L. Rev. 353 (1978) , p. 391-392.
MS
Het Hogerhuis spreekt van 'retrospective' waarmee evenwel beiden bedoeld worden. Zie bijv.
Klemwon Benson Ltd. v. Lincoln City Counal 119981 4 All E. R. 513. Zie ook Lord Denning MR
( Court of Appeal) in Choice Investments Ltd. v. Jeromnmon 1 1 9 8 1 1 1 All E. R. 225, p. 226.
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Nederland86 heeft dit taalgebruik postgevat. Terwill in het Anglo'
'
Amerikaanse recht de termen retroactive' en retrospective' gewoon door
'
elkaar worden gebruikt, wordt in Nederland retrospectiviteit' onverminderd
met terugwerkende kracht aangeduicl ( zie hierna) . Met die terminologie valt
miJns inziens prima te werken.
Het begrip van de terugwerkende kracht dat Dworkin hanteert, vindt
nauwelijks navolging. 87 De aanhangers van de declaratoire respectievelijk de
constitutieve theorie strijden om de vraag of rechtspraak al dan niet hoort
terug te werken. Waar het niet gaat om de rechtvaardigheid, maar enkel om
het begrip terugwerkende kracht van rechtspraak, zijn beide fronten echter in
vrijwel complete overeenstemming. Juist omdat zij bij de begripsbepaling in het
midden laten vanaf wanneer de betreffende ongeschreven rechtsregel is gaan
'
gelden, wordt de aanduiding terugwerkende kracht' van de gehanteerde
theorie onafhankelijk gemaakt. Zelfs de aanhanger van de declaratoire theorie
abstraheert dus bij de omschrijving van terugwerkende kracht van de gelding

van de regel.
In Bos/KLM88 overweegt de Hoge Raad dat het automatisme waarmee bij
KLM destijds vrouwelijke personeelsleden werden uitgesloten van de wel voor
mannen toegankelijke, hogere functies ' in het kader van een beroep op art.
119 ongedaan kan en moet worden gemaakt met terugwerkende kracht tot 8
april 1976'. Nu geldt de regel van art. 119 EEG voor Nederland al vanaf 1
januari 1962, maar eerst vanaf 8 april 1976 kan op zijn rechtsstreekse werking
een beroep worden gedaan ( Defrenne II- arrest). 89 De Hoge Raacl past dus in
zijn ogen een reeds geldende regel toe op discriminatoire rechtstoestanden van
na die tijd en noemt dit, de logische definitie van terugwerkende kracht ten

spijt, temgwerkende kracht. Ook in Sehos/Antersijngo spreekt de Hoge Raad van
86

Zie evenwel J. H. M. van Erp, Iets over het internationaal huwelijksgoederenrecht, Adv. bl.

p. 510, die m. b. t. de werking van Chelouche her woord terugwerkende kracht niet laat
'
vallen, maar wei spreekt over het retrospectieve' oordeel van de rechter.
87
Zie evenwel J Spier, Mijmeringen ter afsluiting van een ( AdV) tijdperk, AdV 2000, p
124, Zwart, Enkele opmerkingen over rechterlijk overgangsrecht, a. w., p. 113 t. a. v. de Mathildaregel, alsmede T. Hartlief en R- J. Tjittes, Kroniek van het vermogensrecht, NJB 1999, volgens wie
het tweede Cijsouw· arrest geen terugwerkende kracht zou behelzen, omdat hierin beweerd wordt dat
toepassing wordt gegeven aan her destijds geldende recht. Zie daarentegen M. G. Faure en T.
Hartlief, Gevolgen van de uitbreidende werkgeversaansprakelijkheid, in: dez., Verzekering en de
groeiende aansprakelijkheidslast, Deventer 1995, p. 323 voemoot 81 ( terugwerkend is rechispraak
die consequenties heeft voor ' oude gevallen') . Zie ook Hartlief/ Spier, Verzekering en aansprakelijkheid met ' terugwerkende kracht', t. a. p. Vgl. Polman, De temporele werking van wetten,
a. w., p. 39: als de rechter het destijds geldende ongeschreven recht [oepast, is nog maar de vraag of
van retroactivitei[ sprake is. ook al zullen partijen de toepassing als retroactief ervaren. Niettemin
volgi hij de gebruikelijke terminologie, zie p. 45.
1981,

88 HR 6 november 1998, NJ 1999, 398 m. nt. TK.
89 HvJ EG 8 april 1976, zaak 43-75 (Defrenne II), Jur. 1976, p. 455, NJ 1976, 510(rov. 75).
Zie hiervoor, §2 (b) .
u HR 30 september 1994, NJ 1995, 260 m. n[. EAA.
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'

terugwerkende kracht . . . tot v66r 7 mei 1993' , ook al was hij kennelijk van
mening dat de toegepaste Mathilda- regel al vddr die datum gold. 91 In het
Sabah- arrestgz stelde de Hoge Raad dat de in Chelouche geformuleerde regels
ook v66r de datum van Chelouche moeten worden toegepast. De literatuur
spreekt hier van terugwerkende kracht'3, ook al is heel wel verdedigbaar dat
de Chelouche- regels reeds voordien golden. 94 Wachter in zijn noot onder
Gielen/Assuradeuren beschouwt dat arrest als een voorbeeld van terugwerkende
kracht, ook al betwijfelt hij of de in Gielen uitgesproken rechtsopvatting wel
zo nieuw was. Scholten was van mening dat een nieuwe opvatting
verondersteld wordt altijd al gegolden te hebben. Desondanks (of juist
daarom) moest een wijziging in de rechtspraak terugwerkende kracht
95
hebben.
Polak gaat ervan uit dat elke wijziging van jurisprudentie gevolgd
door toepassing van die regel op voorafgaande feiten terugwerkende kracht
oplevert. 96 Kennelijk doet het er voor het begrip ' terugwerkende kracht' niet
toe of die regel nou al gold of niet. Spier97 stelt in zijn NJV- preadvies dat het

nog in 1990 een open kwestie was of de in

de verkeersjurisprudentie
ontwikkelde 5096- regel ook voor gesubrogeerde verzekeraars gold. Volgens
hem ging men er tot IZA/Vrerink ervan uit dat verzekeraars zouden worden
'
gesubrogeerd in de zieligheid van hun verzekerden'. Kortom: onduidelijk was
of de IZA/Vrerink- regel v66r deze uitspraak ook al gold en Spier beweert ook
niet dat die voordien niet gold. Toch noemt hij dit terugwerkende kracht
'
98
Scheltema in zijn noot onder HR 7 maart 1979,
[ i] n elk geval tot 1984'.
319
stelt
indien
in de rechtspraak wordt aangenomen dat het
NJ 1979,
dat,
'
zo
de
nieuwe
altijd al
geweest is,
interpretatie terugwerkt'.
Ook Amerikaanse rechters spreken van terugwerkende kracht wanneer zij
menen, althans beweren, slechts het bestaande recht te vinden. 99 De Duitse
rechtspraak spreekt van Ruckwirking bij elke toepassing op feiten die anterieur

"

Hoofdstuk I, § 3. Zie ook Hoofdstuk III, §8(a) (iv) .

92

HR

4

april 1989, NJ 1990, 347 m. nt. JCS.

Joppe, Overzicht der Nederlandse Rechtspraak, WPNR 5384 ( 1977) , p. 202 en 5511
( 1980) , p. 224, H. U. Jessurun d' Oliveira, Vero over de Lex fori en andere interessante kanten aan
HR 10 december 1976, Deventer 1977, 9 56.
94
Zie Hoofdstuk VIII, § 3
95
Asser- Scholten, Algemeen decl, Zwolle 1974, p. 137.
93

I.

Polak, Algemene beginselen, a. w., i. h. b. p. 232,250,253, dez., Een be0n(sel) van
E. Franke e. a. , Beginselen van vermogensrecht, BW- krant
Jaarboek 1993, p 59 e. v.
97
J. Spier, De uitdijende reikwijdte van de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, preadvies
96

legaliteit in het privaatrechr' , in: M.

5JV, HNJV 1996-I, p. 221.

'
T. a. p. Zie ook Hartlief/ Spier, Verzekering en aansprakelijkheid met terugwerkende kracht',

t. a. p.
99

Cash v. Califano, 621 F. 2d 626 (4rh Cir. 1980), p. 628.
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Hoofdstuk IX
zijn aan de uitspraak,

eindeloos doorgaan.

die de nieuwe regel verkondigt. IM En zo kan men

101

Kortom: naar vrij algemeen juridisch spraakgebruik is de terugwerkende
kracht van rechtspraak eenvoudigweg de toepassing van nieuw verkondigde
rechtspraak op oude gevallen. Het meest gebruikte ijkpunt is dus de eerste
verkondiging van de nieuwe regel, waarna de nieuwe regel al dan niet wordt
toegepast op daaraan anterieure of posterieure feiten, of het toegepaste nu
gezegd kan worden al voordien geldend recht te zijn geweest of niet en welke
theorie men ook hanteert om zulks te rechtvaardigen of te bekritiseren. Ik
meen er dan ook goed aan te hebben gedaan tot nog toe het begrip
'
terugwerkende kracht' van rechtspraak steeds in deze zin te hebben gebruikt.
4. Varianten van de werkingen ex tunc

102

(a) Terugwerkende kracht; algemeen

rechterlijke
uitspraak
de
datum
van
uitspraken van elkander te onderscheiden met de
waarin een regel voor het eerst wordt verkondigd als ijkpunt. Onder
terugwerkende kracht is te verstaan: de toepassing van een rechtsregel op

Nu zijn wij in

staat de verschillende temporele werkingen van

feiten die anterieur zijn aan de verkondiging ervan ( of die rechtsregel nu
geacht moet worden v66r de verkondiging reeds te hebben gegolden of niet) .
Dat de rechtspraak in het algemeen in bovengenoemde zin terugwerkend
is, is reeds in Hoofdstuk I gebleken. Men zie de aldaar besproken jurisprudentie. Ik voeg daar nog een enkel geval aan toe.

100
Wanneer de nieuwe regel naar voorbeeld van de temporele werking van wetgeving onmiddellijk
wordt toegepast, ook op anterieure feiten (' onmiddellijke werking met terugwerkende kracht')
spreekt men van 'unechte Ruckwirking'. Zie o. m. BGH, Urt. v. 18.1.1996, NJW 1996, 924
(rov. 6(a)), BVerfG, Beschl. v. 13. 5.1986, NJW 1986, 2561.
101
Asser· Vranken, a. w., nr. 254, Erauw, Intertemporeel internationaal privaarrecht, a. w., p
4, Ch. A. j. F. M. Hensen, Is er wel iets veranderd in het intemationaal huwelijksvermogensrechri,
Ecolex ( Zivil- und
WPNR 5943 ( 1990), p. 7, G. Wilhelm, Die neue Form der Garantie,

Handelsrecht) 1993, p. 15- 16.
101
De werlung ex tunc is niet te verwarren met een toetsing ex tunc, die vrijwel het tegenovergestelde
inhoudt. Toetst de rechter het gedrag van de justiciabele of de uitspraak van een lagere rechter ex
recht
tunc, dan beoordeelt hij het geschil nam het recht van destijds. Hij eerbiedigt dan het oude
( tenzij hij de declaratoire theorie hanteert), waarin besloten ligt dat het eventuele nieuwe recht niet

terugwerkt en bijv. een Iverking ex nunc heeft. Toetst de rechter het gedrag van de justiciabele of de
uitspraak van een lagere rechter naar de maatstaven van vandaag, dan is dat een toetsing ex nunc. Dit
betekent dat hij de maa[staven van vandaag een cverking ex tunc verleent, laat terugwerken. Zie bijv.
beslissing in lagere instantie een nieuwe
HR 18 maart 1953, NJ 1953, 361 m. nt. DJV, waar na de
wet met rerugwerkende kracht in werking was getreden. De Hoge Raad effectueert de terugwerkende
kracht ( werking ex tunc) door ex nunc te toetsen.
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Op 2 april 1985 geeft de Rechtbank Breda een beschikking op grond van
art. 64 ABW ( oud) . Op diezelfde dag ontvangt de procureur van Mevrouw
Van Hassel de grosse van de beschikking. Op verzoek van Van Hassel krijgt
Zij Op 24 juni 1985 een aangetekend afschrift van de beschikking conform art.

67 lid 1 ABW (oud) . Uit artt. 426 lid 2 Rv j° 66 lid 1 ABW (oud) volgt dat
cassatie kan worden ingesteld binnen 8 weken. Volgens HR 14 juni 1985, NJ
1985, 837, begint die termijn te lopen vanaf het moment van ontvangst van
2 april 1985) en niet op de dag van verzending van het
aangetekend schrijven ( in casu 24 juni 1985) . De Hoge Raad acht de
klaagster daarom niet ontvankelijk. 101 Het probleem was echter dat de Hoge
Raad was omgegaan op 14 juni 1985, zodat zijn uitleg van het begin van de
cassatietermijn Van Hassel v66r die tijd onmogelijk duidelijk kon zijn geweest.
'
s Hogen Raads uitspraak heeft dus terugwerkende kracht,
want in een
andere zaak ( te wet:en de onderhavige rechtbankzaak) blijken daardoor
definitieve rechtsgevolgen te zijn ontstaan (namelijk het verlopen van de
cassatietermijn en dientengevolge niet- ontvankelijkheid) . Die rechtsgevolgen
zouden achterwege zijn gebleven, indien ( 1) de Hoge Raad niet was omgegaan, of ( 2) het omgaan op enigerlei wijze waarschijnlijk was geweest,
zodat de procureur van Van Hassel daarmee rekening had kunnen houden, 104
of ( 3) een overgangsrechtelijke voorziening zou zijn getroffen.
Deze beschikking verdraagt zich niet met de hedendaagse benaderingloi,
die mij overigens evenmin aanspreekt. In dit verband is te wijzen op

de grosse (in casu

106

Lobo/Nederlandsche Credietbank.
In dit arrest doet de Hoge Raad afstand
van een uitspraak van 1930107 door te oordelen dat tegen een door het Hof

uitgesproken faillietverklaring in afwezigheid van de schuldenaar het
rechtsmiddel van cassatie niet gegeven is, doch verzet open staat. De Raad
overweegt vervolgens:

Op grond van vroegere rechtspraak van de HR mocht Lobo ervan uitgaan
dat het rechtsmiddel van verzet voor haar niet openstond, en dat
derhalve ' s Hofs uitspraak vatbaar was voor cassatie. Gezien de in deze te
stellen eisen van rechtszekerheid, is de niet- ontvankelijkheid van het
cassatieberoep van Lobo alleen aanvaardbaar, als haar alsnog de
mogelijkheid wordt geboden tegen ' s Hofs arrest in verzet te komen.
(rov. 3.4).

101

HR 4 april 1986, NJ 1986, 568 (Van Hassel/ Roosendaal).
VIg. A- G Mok was het dat dan ook.
105
Zie voor het tegengestelde resultaat HR 19 november 1993, NJ 1994, 241 m. nt. WH- S.
'e• HR 29 oktober 1982, NJ 1983, 196 m. nt. BW.
'01 HR 28 april 1930, NJ 1930, 952.
104
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Deze overgangsregeling, waarvan het resultaat weliswaar alleszins redelijk
is, is een pure ad hoc- voorziening, die overgangsrechtelijk moeilijk is in te
delen. Duidelijk is slechts dat de nieuwe regel van de Hoge Raad zowel eT ga

terugwerkt. De Hoge Raad kiest er niet voor het
probleem
overgangsrechtelijk op te lossen, doch verlengt
overgangsrechtelijke
108
ambtshalve de wettelijke verzetstermijn voor Lobo.
Aangenomen dat de
herhaalbaar
is,
in
vraagt men zich af
casusposities
vergelijkbare
voorziening
met
niet
uitsluiting
van de
omging
gewoon
waarom de Hoge Raad
terugwerkende kracht, bijvoorbeeld door een datum in de toekomst te prikken
waarna zijn nieuwe rechtspraak zou ingaan. Dddrtoe is hij volgens de wetgever
gerechtigdiog, tot ad hoc- wetswijziging niet.
Voor buitenlandse en internationale rechters geldt hetzelfde uitgangspunt
van de terugwerkende kracht. Het Duitse recht gaat er althans als hoofdregel
110
vanuit dat rechtspraak terugwerkt.
Voorbeelden zijn twee gevallen die op
borgtochtovereenkomsten ( Burgschaften) betrekking hadden. In 1995 ging
het Bundesgerichtshof, in weerwil van jarenlange, vaste rechtspraak, 6m door
te oordelen dat een borgtochtovereenkomst die zich niet slechts tot bestaande
verbintenissen doch ook tot toekomstige uitstrekt, onverenigbaar met § 767 I
3 BGB is en daarom partieel nietig. 111 Het Bundesgerichtshof kreeg daarop te
oordelen over een geval waarin partijen reeds in 1986 een dergelijke borgtocht
via de algemene voorwaarden waren overeengekomen. Het Hof sauveerde de
toepassing van deze nieuwe regel op de overeenkomst van 11 jaar geleden.

omnes als inter partes

Niets stond de rechter eraan in de weg

die nunmehr for richtig erachtete rechtliche Beurteilung auf den zur
Entscheidung stehenden Sachverhalt anzuwenden, obwohl die maBgebliche Formularklausel sowohl zur Zeit der Erteilung der Burgschaft als
auch bei Bewilligung der neuen Kredite im Jahre 1990 in stdndiger
Rechtsprechung als wirksam angesehen wurde ( rov. 6) . i 12

Het tweede borgtocht- arrest betrof het vereiste dat een particuliere
113
Aan dit vereiste is niet
borgtocht schriftelijk moet worden aangegaan.
voldaan wanneer de borg eerst een blanco akte ondertekent en later de
108

Zozeer zit de Hoge Raad in her uitgangspunt der terugwerkende kracht vastgeroest, dat hij liever

gewoon even de wet opzij zet.

'w M,·A, 30 juni 1992, 21 239; Parl. Gesch. Overgangsrecht (Inv. 3, 5 en 6) , p. 29, 31-32,
wagrover meer in Hoofdstuk X, § 6 (c).
110
Zie evenwel genuanceerder hierna §§ 5 ( b) en 6 ( b) en Hoofdstuk X, § 7.
"' BGH, Urt. v. 18. 5. 1995, NJW 1995, 2553. Naar Nederlands rechi wordt de materie anders
geregeld, zie art. 7:861 BW.
112

"'

BGH, Urt. v.

18.1. 1996, NJW 1996, 924.

Vgl. art. 7:859 BW.
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ontbrekende bepalingen worden ingevuld conform de reeds gemaakte
mondelinge afspraak. 114 Hiermee week het Bundesgerichtshof af van vaste
rechtspraak sinds 1927, die terugging tot het Reichsgericht en nog in november
1991 door het Hof zelf was bevestigd. 115 Na een uitgebreide belangenafweging 116 paste het de nieuwe regel evenwel met terugwerkende kracht toe
117
op de in januan 1992 gesloten overeenkomst.
In Oostenrijk heeft zich de problematiek in civilibus eveneens met
betrekking tot het vormvereiste voor borgtochten voorgedaan. Zonder
hieraan enige overweging te wijden voerde de Oostenrijkse rechter de
verandering met terugwerkende kracht door, waardoor nogal wat mondeling
aangegane borgtochten ongeldig bleken. 118
De Engelse rechters hanteren over het algemeen, op enige uitzonderingen
na, een strikte regel van terugwerkende kracht. 119 De Amerikaanse rechtspraak kent vele mogelijkheden om de terugwerking te beperken, at blijft de
terugwerkende kracht in de praktijk frequent. 120
Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie volgt dat het door het Hof
uitgelegde voorschrift door de rechter ook kan en moet worden toegepast op
rechtsbetrekkingen die zijn ontstaan v66r het arrest waarbij op het verzoek om
uitlegging is beslist. 121 In het Denkavit- arrest had Italie bij wijze van sanitaire
controlerechten jarenlang bedragen geynd, waarvan later door het Hof werd
'
uitgemaakt dat zij moesten worden beschouwd als heffingen van gelijke
werking als invoerrechten in de zin van art. 13 EEG'. Omdat het
desbetreffende uitleggingsarresti22 ex tunc werkte, hadden deze heffingen reeds
vanaf het einde van de overgangsperiode ( 1 januari 1970) ingevolge het

"4 BGH, Urt. v.
115

29.

2.1996, NJW 1996, 1467 (rov. Ile. v.).

Reichsgericht,Juristische Wochenschrift 1927, 1363 resp. BGH, Urt. v. 14.11.1991, NJW

1992, 1448.
116

Waarover meer in Hoofdsiuk X, §§ 7 (c). (d)
NJW 1996, 1467(rov. 2 e. v.).
Zie R. Welser, Schadenersatz start Gewithrleistung-Konsequenzen aus der neuen
Judikatur
( 1994), p. 13· 14 en de kritische reactie van Wilhelm, Die neue Form der Garantie, a. w., p. 14
117
Il 8

e. v.
119

Zie R. v. Paddington Valuation Office 119601 1 Q. B. 330, p. 401- 403, l.aunchbury v. Morgans

119731 A. C. 127, p. 137, Ants Tanker Corp. v. Total Transport Ltd. 119771 1 All E. R. 398,

Jones v.

Secretary of State for Social Services 119721 1 All E. R. 145, Birmingham Co,p. v. West
p. 898- 899 per Lord Reid. Zie evenwel de

Midland Baptis (Trust) Association 119701 A. C. 874,
ontwikkelingen geschets[ in Hoofdstuk II, § 3 (d) .
120
Zie hieromtrent nader Hoofdstuk X, § 7 (b)
Ill

Hvj EG

27

maart 1980, zaak 61/79 (Denkavit) , Jur. 1980,1205, p

gevoegde zaken 66, 127 en 128/ 79
(Salumi), Jur. 1980, 1237.
122

HvJEG 14 december 1972. zaak 29/72, Jur. 1972, p. 1309.

414

1229,27 maart 1980 ,

Hoofdstuk IX

Variaties op de temporele werking van rechtspraak

gemeenschapsrecht niet meer mogen worden opgelegd. Inning ervan was
derhalve al die tijd al in strijd met art. 13 lid 2 EEG- verdrag geweest. 123
(b) Heropening van zaken

In bepaalde gevallen gaat de terugwerkende kracht van rechtspraak z6 ver,
dat zelfs reeds afgehandelde zaken heropend kunnen worden. Die gevallen
vormen de meest verregaande vorm van terugwerkende kracht, tenminste als
men kijkt naar de mate waarin de terugwerking wel of niet principieel wordt
bekort en niet naar het uiteindelijke aantal jaren van terugwerking, dat
situatie- afhankelijk is. Zo zijn de volgende categorieiin te onderscheiden.
(i) Habeas corpus

De meest verregaande vorm van terugwerkende kracht wordt in Nederland
slechts zelden toegepast. Dit is de terugwerking op gevallen die nooit als een
afgedane zaak worden beschouwd. De terugwerking vindt dus slechts door de
verjaring of verval van de vordering een halt. 124 In bepaalde omstandigheden-het zou te ver voeren daarop thans in te gaan-is het naar

Amerikaans recht mogelijk met een beroep op habeas corpus heropening van
een strafzaak te bewerkstelligen. 125 Ook in Duitsland kan degene die op basis
van een later inconstitutioneel verklaarde wet veroordeeld is door
'
Wiederaufnahme' zijn zaak heropenen ( § 79 ( 1) Bundesverfassungsgerichtsgesetz) . Een in kracht van gewijsde gegane uitspraak-gezag van
gewijsde-is in deze landen dus bij lange na niet het laatste woord in een
strafzaak. 126

123
Zie voorts uitgebreid T. Heukels, Intertemporales Gemeinschaftsrecht: Ruckwirkung,
Sofortwirkung und Rechtsschutz in der Rtchtsprechung des Gerichtshofes der Europaischen
Gemeinschaften, diss. RUL, Baden- Baden 1990.
124
Zie evenwel voor het Amerikaanse recht hierna, § 6 (ii) .
125
The availability of habeas is not restricted by the ordinary rules of res judicata, and relitigation
of issues is permitted', zie K. Roosevelt, A Little Theory is a Dangerous Thing: The Myth of

Adjudicative Retroactivity, 31 Conn. L Rev. 1075 ( 1999) , p. 1121, alsmede R. H. Fallon e. a.,
Hart and Wechsler' is The Federal Courts and the Federal System, Westbury 1996. p. 1345. Sinds de
wet van 24 april 1996, Pub. L. No. 104- 132, 28 U. S. C. § 2255 wordt aan een tweede habeas
corpus beroep evenwel de eis gesteld dat wanneer men zich op nieuwe rechtspraak beroept, deze door
het Hooggerechtshof expliciet van terugwerkende kracht moet zijn voorzien ( non- retroactiviteit
wordt dus verondersteld) .
126
De mogelijkheid van herriening o g. v. een juridisch novum ( een EHRM- uitspraak met
terugwerkende kracht) bestaat naar Nederlands recht vooralsnog nier, zie de afwijzing in HR 6 juli
1999, NJ 1999, 800 m. nt. JdH. Zie ook E. Myer, Nu toch maar in de revisiel, NJCM-bulletin
1998, p. 4. Zodra deze mogelijkheid door de wetgever geopend is, zal ook de Nederlandse
strafrechter zich vaker over de terugwerkende kracht van rechtspraak moe[en bitigen.
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(ii) Wijziging van beslissingen omtrent het ouderlijk gezag

Een voorbeeld van Nederlandse grond is

de jurisprudentie

inzake de

gezamenlijke ouderlijke macht na echtscheiding. Door de terugwerkende
kracht van de beschikking van 4 mei 1984127 die de mogelijkheid hiertoe
opende, hebben de feitelijke omstandigheden in eerdere beschikkingen waarin
al dan niet een verzoek om voortzetting van de gezamenlijke ouderlijke macht
128 ,
was gedaan, destijds niet hun juiste juridische betekenis gekregen. s
Hogen Raads beslissing komt erop neer dat, ondanks de rechtskracht van de
beschikking van de rechtbank ex art. 1:161 lid 1 BW (oud), de rechtbank op
de voet van art. 162 BW ( oud) die beschikking kan wijzigen in dier voege
dat de gezamenlijke ouderlijke macht herleeft. Omdat de wet op zich reeds
een wijzigingsbevoegdheid kende die analoog kon worden toegepast, was met
'
,129
andere woorden zelfs het gezag van gewijsde
geen grens aan de

terugwerking
De materie is thans geregeld in artt. 1:253n en 2530 BW. Deze artikelen
zijn toepassingen van het beginsel van de herroepelijkheid van de rechterlijke
beslissing over het gezag over minderjarigen, hetgeen betekent dat, ondanks
de rechtskracht van vonnis of beschikking, de geschapen rechtstoestancl voor
wijziging vatbaar is. 130 Wijziging van de jurisprudentie zou dus steeds volledige
terugwerkende kracht hebben, zij het dat de meerderjarigheid hieraan in elk
geval na 18 jaren een grens stelt (artt. 1:245 f 233 BW) .
(iii) Wijziging van beslissingen omtrent levensonderhoud

Deze uitzondering op het verbod van herhaalde berechting in geval van
jurisprudentiewijziging kan worden doorgetrokken naar de vrijwel identiek
geformuleerde bepaling van art. 1:401 lid 4 BW inzake levensonderhoud. Het
lijkt eveneens een toepassing van het ' beginsel der herroepelijkheid van de
rechterlijke beslissing'.13' Volgens Ten Kate'32 moet het bij lid 2 van dat

127

NJ 1985, 510 m. nt.
128

EAAL.

HR 21 maart 1986, NJ 1986, 586 m. nr. EAA en EAAL onder HR

21

maart 1986. NJ 1986,

588. Zie Hoofdstuk I, § 3.
129

Art. 67 Rv ( gezag van gewijsde) zier alleen op vonnissen. Zie evenwel voor gezag van gewijsde
van beschikkingen HR 30 oktober 1998, NJ 1999, 83 (Van Gasteren/ Beemster), 10 september
1999, Nj 1999, 735 (Motorsport/ Wijchen) , 27 januari 1989, NJ 1989, 588 m. nt. WHH
(Jamin/Geels) , 4 mei 1990, NJ 1990, 677 m. nt. PAS (Thuishaven/ Zaanen), alsmede H. J.
Snijders M. Ynzonides en G. J. Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, Deventer 1997, p. 52.
30
Een oud beginsel, zie Asser- De Boer, Personen- en familierecht, Deventer 1998, nr. 814b en
1

820c.
Ill

HR 26 april 1991, NJ 1992, 407 m. nt. JBMV (rechterlijke uitspraken inz. levensonderhoud
zijn in beginsel vatbaar voor wijziging) ; E. Gras, Kracht en gezag van gewijsde, De rechtskracht van
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'
artikel gaan om feiten of omstandigheden... waarmede de rechter bij zijn
beschikking geen rekening heeft kunnen houden of die hetgeen waarop of naar
aanleiding waarvan de rechter oordeelde, in een geheel ander daglicht
stellen. ' Nu art. 1:401 BW dezelfde maatstaf geeft als art. 1: 162 BW ( oud)
'
en de Hoge Raad onder onjuiste gegevens' mede nieuwe rechtspraak heeft
begrepen, zal mogen worden aangenomen dat een terugwerkende uitspraak
van de Hoge Raad heeft te gelden als zodanige omstandigheid waarmee de
rechter ' geen rekening heeft kunnen houden' en die de kwestie ' in een geheel
ander daglicht' stelt.
Dit geval doet zich feitelijk voor, hetgeen tot een niet onaanzienlijk
aantal nieuwe zaken zou kunnen leiden. At diegenen die per 1 juli 1994 ten
minste vijftien jaar alimentatie hebben betaald, kunnen met een beroep op de
Wet limitering na scheiding 133 een verzoek tot beeindiging van de
alimentatieverplichting indienen. Deze wet heeft onmiddellijke werking met
terugwerkende kracht. Het verzoek tot beeindiging moet ingewilligd worden,
tenzij beeindiging van zo ingrijpende aard zou zijn dat deze naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid niet van de alimentatiegerechtigde kan worden

Blijkens de wetsgeschiedenis moet het hier gaan op exceptionele
van
aperte onbillijkheid. Op deze basis zullen in de periode 1994gevallen
1999 vele alimentaties door rechtbanken en hoven zijn beeindigd.
gevergd.

Op

26

maart

1999134

besliste

de

Hoge

Raad

evenwel

dat

'hoge

motiveringseisen' moeten worden gesteld aan de weerlegging van het beroep
op genoemde uitzondering. Zoals annotator Wortmann, naar verluidt
135
ontwerper van de wet, opmerkt , wordt hierdoor in feite, anders dan de
wetgever beoogcle, niet- beeindiging regel en beeindiging de uitzondering. De
door de Hoge Raad geformuleerde regel is dus stellig nieuw136 en een afwijking
van de bedoeling van de wetgever.

137

Vrijwel zeker is, dat een groot aantal verzoeken tot voortzetting door
alimentatiegerechtigden alsmede de beslissingen tot beeindiging door lagere
rechters, tengevolge van hun onbekendheid met voormelde rechtspraak
destijds niet hun juiste betekenis hebben gekregen. Daarom zouden deze
beslissingen-consistentie noopt hiertoe-voor heropening en herroeping
vatbaar zijn.
einduitspraken van de burgerlijke rechter, diss. UvA, Arnhem 1994, p. 229, die in deze bepaling
'
een element van herroeping van de eerdere uitspraak' ziet.
I32
Conclusie bij HR 16 november 1979, N 1980, 89.
1/,
Wet van 28 april 1994, Stb. 324, zoals gewijzigd bij Wet van 28 april 1994, Stb. 325.
134 NJ 1999, 653-655 m. nt. S. F. M. Wortmann (rov. 3.3-3.4).
I/5
Noot onder NJ 1999, 655 sub 3.
116
He[geen ook moge blijken uit het feir dat de Hoge Raad casseerde, terwijl drie vcrschillende AG' s unaniem rot verwerping van de cassatieberoepen hadden geconcludeerd.
1)7
Dat deze afwijking zeker te billijken is, doet hier niet am af.
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Of dit inderdaad de bedoeling van de Hoge Raad is, kan ik niet
beoordelen. De Hoge Raad meent ad hoc in het concrete geval te moeten
beslissen en laat over het algemeen bepalingen van de temporele werking van
rechtspraak hardnekkig achterwege.
Bij gebreke aan specifiek
overgangsrecht, zal de overgangsregel van NJ 1986, 586 hebben te gelden.
De hierin besloten terugwerking zal niet bijdragen tot verlichting van de
werkbelasting van de rechterlijke macht.

zijn

(iu) Boedelscheiding

Voor boedelscheidingen geldt een vergelijkbaar, doch minder verregaand
beginsel van herroepelijkheid niettegenstaande een eerdere rechterlijke
vaststelling van de verdeling. Zowel naar huidig als naar oud recht kan de
boedelscheiding bij rechterlijke uitspraak en door partijen zelf worden
totstandgebracht. 138 Naar huidig recht wordt de verdelingsproblematiek voor
onder meer de gemeenschap van een nalatenschap, een ontbonden huwelijksgemeenschap, maatschap en vennootschap geregeld in artt. 3:178- 200 BW.
139
Zowel de verdeling door de rechter
als de door partijen gemaakte
verdelingsovereenkomst140 is vernietigbaar op de voet van art. 3:196 BW. 141
Dit betekent dat nieuwe jurisprudentie met terugwerkende kracht kan leiden
tot de conclusie dat gedwaald is of dat een der deelgenoten voor meer dan een
kwart is benadeeld, zodat al deze verdelingen wegens dwaling of benadeling
kunnen worden aangetast. Er bestaat dus geen uitzondering voor afgedane
142
zaken ( gezag van gewijsde en reeds uitgevoerde overeenkomsten)
, tenzij de
rechter in voorkomend geval bereicl is de Boon/Van Loon- regel te
veralgemenen. Overigens stelt ook de korte vervaltermijn van drie jaar van
art. 3:200 BW een sterke grens aan de 'onbeperkte' terugwerkende kracht. 143

118

Asser- Van der Ploeg- Perrick ( Erfrecht), Deventer 1996, nrs. 418- 420, Asser. Maeijer 5- V,
Bijzondere overeenkomsten, Zwolle 1995, nr. 337. Zie voor oud recht artt. 1112 e. v. , 1158 e. v.

BW ( oud).
119
De rechter kan geacht worden als wettelijk vertegenwoordiger van de deelgenoten Op te treden,
zie Asser· Van der Ploeg· Perrick, a. w., nr. 459.
140
De overeenkomst tot verdeling is vemietigbaar, zolang er geen uitvoering aan is gegeven. Is de
overeenkomst door toedeling uitgevoerd, dan is die toedeling, een meerzijdige rechtshandeling,
vernietigbaar. Zie Asser- Van der Ploeg- Perrick, a. w., nrs. 450- 45Oa, alsmede Asser- Maeijer 5.
V, a. w., nr. 341.
141 HR 7 april 1995,

NJ 1996, 499 m. nt. WMK; Asser- De Boer, a. w., nrs. 292, 355, 360,

Asser- Van der Ploeg- Perrick, a. w., nrs. 396 e. v., 459, 494, Asser- Maeijer 5- V, a. w., nrs.
149, 199, 315, 329.
142

Daarom was nu juist voor de ontbonden huwelijksgemeenschap de Boon/Van Loon- regel nodig
om de terugwerking te keren.
141
Zie ten slotte voor het 'contractuele overgangsrecht' dienaangaande Hoofdstuk XII, § 6.
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Hoofdstuk IX

(v) Het vergeten of bewust nagelaten beroep op het gezag van gewijsde

Er bestaat nog een mogelijkheid van onbeperkte terugwerking, die zich
evenmin vaak zal voordoen. Het gezag van gewijsde wordt niet ambtshalve
144
Laten zij dit beiden
toegepast en moet door partijen worden ingeroepen.
na, dan speelt het eerder gewezen vonnis geen rol en moet de rechter de
vordering opnieuw ten principale berechten. 145 Inmiddels opgekomen
terugwerkende jurisprudentie zal dan met zich kunnen meebrengen dat een

oud geval van v66r

de jurisprudentiewijziging alsnog onder de nieuwe

rechtspraak valt.

(vi) Ne bis in idem in het burgerlijk

recht.7

De vraag is nu of bovengenoemde voorbeelden veralgemeend zouden moeten
worden tot een algemener beginsel van herroepelijkheid. Het antwoord is
zonder enig spoor van twijfel: neen. Maar er is wel gesuggereerd dat het gezag
van gewijsde niet zou gelden bij verandering van wetgeving, omdat de
rechtsbetrekking die tussen partijen in geschil was, slechts de rechtsbetrekking
was, zoals deze door het oude recht werd bepaald. Aldus W. Snijders:

Gaat men daarvan uit dan zal ook het voorschrijven van eerbiedigende
werking voor lopende procedures, niet uitsluiten dat de eiser onder het
nieuwe recht opnieuw kan beginnen en alsnog vorderen, wat het oude
recht hem onthield.... Zoals boven uiteengezet, kan de eiser in beginsel
opnieuw beginnen zonder op het gezag van gewijsde van de naar het oude
recht gedane uitspraak te stoten. 146
Eiser zou daarom in staat zijn het gewoon nog eens te proberen, ingeval

het nieuwe recht onmiddellijke werking of terugwerkende kracht toekomt en
voor hem gunstiger uitpakt.
De opvatting van Snijders wordt onder meer door Polak en Gras
betwist. 147 Ik zou daaraan willen toevoegen dat herhaalde berechting soms als

HR 8 oktober 1982, NJ 1984, 58 m. nt. WHH (Cooijmans/ Raadschelders) ; Gras, Kracht en
van gewijsde, a. w. , p. 268- 271, Snijders/ Ynzonides/ Meijer, Nederlands burgerlijk
procesrecht, a. w, p. 51, W. Hugenholtz en W. H. Heemskerk, Hoofdlijnen van Nederlan(is
burgerlijk procesrecht, Den Haag 1998, nr. 96, Veegens/ Korthals Altes/ Groen, Cassatie in civiele
zaken, Zwolle 1989, nr. 128.
145
Hugenholtz/ Heemskerk, Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht, a. w., nr. 97.
146 W. Snijders, Overgangsrecht voor lopende procedures, in: W. H. Heemskerk, Th. B. ten
144

gezag

Kate e. a. ( red. ), Een goede procesorde, Haardt· bundel, 1983, p. 121.
'47 M. V. Polak. Van oud naar nieuw, WPNR 5743 ( 1985) , p. 418- 419, Gras, Kracht en gezag

van gewijsde, a. w., p. 112 e. v.
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voldongen feit' verhinderd zal zijn. De overgangswetgever zondert voldongen
feiten van de werking van de wet uit. 148 Op onderhavige gevallen is het effect
echter gering, want onder voldongen feiten wordt verstaan: feiten die onder
het oude recht reeds hun rechtsgevolg hebben gehad. In de gevallen waarover
Snijders het heeft, zo neem ik aan, hebben de feiten echter juist geen
rechtsgevolg onder het oude recht gehad.
Deze kwestie kan ook worden geformuleerd als de vraag of het burgerlijk
recht het ne bis in idem- beginsel kent. Die vraag blijft nog omstreden 149, maar
zij doet er in feite ook weinig toe, omdat het gezag van gewijsde verhindert
dat een berechte vordering bij herhaling berecht wordti 50, of men dit nu een
'ne bis in idem'- beginsel noemt of niet.
Ik zou dit zo willen zien, dat art. 67 Rv in dit opzicht een overgangsrechtelijke lex specialis vormt, die op dit punt voldoende duidelijk is en
waaraan de Ow geenszins beoogt te derogeren. Uit art. 74 Ow vloeit mijns
inziens niets anders voort. Art. 74 Ow ziet slechts ten dele op deze situatie.
Lid 3 bepaalt dat op het tijdstip dat de wet van toebassing wordt-dit kan dus
zijn tengevolge van terugwerkende kracht, onmiddellijke werking of
151
uitgestelde werking -het nieuwe recht ook inderdaad moet worden
toegepast, tenzij het geding in hoogste feitelijke instantie in staat van wijzen is
152
en de rechter niet tot voortzetting van het geding beslist.
Is het vonnis of arrest v66r dat moment gewezen, dan wordt in geval van
cassatieberoep het oude recht toegepast (lid 4) Indien het vonnis of het
arrest later wordt gewezen, worde het nieuwe recht toegepast ( artt. 68a j° 74
lid 2, zie ook lid 4 (a contrario) ) .
Inclien binnen de termijnen gddn hoger beroep of cassatie is ingesteld ( en
dus de uitspraak kracht van gewijsde heeft) , komt men aan art. 74 leden 3- 4
Dan is immers geen sprake van un overgangssituatie. Zie Van der Beek, Overgangsrecht nieuw
Burgerlijk Wetboek, a. w., p. 17, 20 en Part. Gesch. Overgangsrecht (Inv. 3, 5 en 6), p. 13-14.
149
Zie o. m. Polak, Van oud naar nieuw, a. w., p. 419, Gras, Kracht en gezag van gewijsde,
a. w. , p. 114, 143- 148 en de aldaar aangehaalde literatuur, alsmede Hugenholtz/ Heemskerk,
Hoofilijnen van Nederlands burgerlijk procesrech[, a. w., nr. 97 en HR 12 juni 1970, NJ 1970,
375 waar de Hoge Raad het bestaan van het beginsel in het midden liet.
/0
Hugenholtz/ Heemskerk, Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht, a. w., nr. 97.
Vgl. Gras, Kracht en gezag van gewijsde, a. w., p. 112- 114.
"1 Parl. Gesch. Overgangsrecht ( Inv. 3, 5 en 6) , p. 14 en 65 j" 42.
152
Onjuist (qua motivering, niet qua uitkomst) is dus Hof Den Bosch 5 februari 1992, NJkort
1992,6( Lutters/ NMB). De Rb had tot voortzetring beslist. Het Hof vraagt zich vervolgens af of
volgens de Ow het nieuwe recht van toepassing is. Maar art. 74 lid 3 Ow is uberhaupt al!66n
toepasselijk indien tijdens de procedure het nieuive Techt van toepassing is getvorden (niet: in werking is
getreden) Daarmee is dus reeds geantwoord dat het nieuwe recht van toepassing is. Ook Kig
Utrecht 4 maart 1992, Nlkort 1992, 26 lijkt-ten onrechre-mgekeerd te redeneren. Toch volgt
uit art. 74 Ow duidelijk dat men eerst moe[ kijken naar de overige bepalingen van de Ow en dis dan
de nieuwe wei blijkt ie moeten worden toegepast, moet worden bezien of ingevolge art. 74 wellicht
toch het oude recht moet worden geeerbiedigd.
148

.
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Ingevolge art. 67 Rv is

en

blijft het

gezag van gewijsde

aanwezig
In elk geval kan de zienswijze van Snijders in het geval van wetswijziging
niet worden doorgetrokken naar jurisprudentiewijziging. In het licht van de

gebruikelijke terugwerkende kracht van nieuwe rechtspraak zouden de
gevolgen rampzatig zijn. Alle gewezen zaken zouden opnieuw in rechte
kunnen worden betrokken, zolang de verjaringstermijn niet is verstreken.
Indien de jurisprudentiewijziging het gevolg was van een cassatie in het belang
der wet, zou het doortrekken van Snijders' opvatting naar wijzigingen binnen
het ongeschreven recht bovendien betekenen dat strijd ontstaat met art. 98
RO dat bernvloeding van de rechtsposities van de originele partijen
tegenhoudt.
(vii) Dadingen en vaststellingsovereenkomsten (1)

De dading, species van de vaststellingsovereenkomst geregeld in Titel 7.15
BW, is een materieelrechtelijke figuur met een overgangsrechtelijke functie.
Het effect van beide overeenkomsten is vrijwel zeker dat nieuwe rechtspraak
153
niet onbeperkt terugwerkt, maar hierover is nog enige twijfel mogelijk.
(c) Gedane zaken nemen geen keer

Vrij algemeen wordt een beperking gesteld aan

de terugwerking ten opzichte

van afgedane zaken: rechtertijke uitspraken ' in kracht van gewijsde',
dadingen en andere vaststellingsovereenkomsten, uitgevoerde overeenkomsten en verdeelde gemeenschappen, in cassatie niet aangetaste, eerder
gegeven eindbeslissingen en dergelijke. Deze komen hieronder ter sprake.
(i) Dadingen en vaststellingsovereenkomsten (2)

De opkomst van nieuwe jurisprudentie met terugwerkende kracht zou tot de
conclusie kunnen leiden dat een dading of vaststellingsovereenkomst onder
invloed van rechtsdwaling is tot stand gekomen of dat de nieuwe rechtspraak
een onvoorziene omstandigheid is. Doorgaans zal de rechtsdwaling of
onvoorziene omstandigheid 6fwel als in de overeenkomst verdisconteerd
moeten worden beschouwd 6fwel naar de aard van de overeenkomst voor
rekening blijven van de persoon die zich op rechtsdwaling of onvoorziene
omstandigheden beroept.
1"

154

Zie hierna Hoofdstuk XII, § 6.

/4

HR 15 november 1985, NJ 1986, 228 m. nt. G (Ebele Dillema 11). Vgl. voor het Engelse
recht Kleintvort Benson Ltd. v. Lincoln City Council 119981 4 All E. R. 513, p. 564-565, per Lord
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Hiermee verhinderen dergelijke overeenkomsten dat nieuwe rechtspraak
een werking heeft jegens een feit of feitencomplex uit het verleden. Naar hun
155
aard zijn zij voorbeelden van de gedane zaken- uitzondering par excellence.

(ii) Kracht en gezag van gewijsde

Vrij algemeen wor :it aangenomen dat nieuwe rechtspraak in elk geval niet
werkt jegens feitelijkheden waarover reeds definitief uitspraak is gedaan. 156 Te
onzent spreekt men hier meestal van gezag van gewijsde.

157

Civiele zaken die
in kracht van gewijsde' zijn gegaan, kunnen niet meer worden aangetast door
het instellen van een gewoon rechtsmiddel. 158 Hierdoor heeft het vonnis of
arrest gezag van gewijsde ( art. 67 Rv) oftewel bindende kracht tussen
'

Hope, Bilbie v. Lumley ( 1802) 2 East 469 en Brisbane v. Dacres ( 1813) 5 Taunt 143; R. Goff & G.
Jones, The Law of Restitution, Londen 1998, p.
143- 144.
Voor het Amerikaanse recht
Restatement ( First) on Restitution, s. 45, Newman v. Emerson Radio Corp., 772 P. 2d 1059 (Cal.
Dedham Fire Insurance
1989), Brolm v. Morrell 8 Co., 511 N. W. 2d 277 (S. D. 1994), No«olk
Co. v. Aetna Casualty 8 Surety Co., 318 A. 2d 659(Vt. 1974) en Holmes v. Williams, 273 P. 2d 931
( Cal. 1954) . alsmede Hoofdstuk XII, §§ 4 ( b) en ( d) en 6.

8

155

Vgl. N. S. J. Koeman, Verandering van beleid bij administratie en rechter, NJB 1982, p. 984
m. b. t. minnelijke schikkingen.
156
Zie Koeman, Verandering van beleid bij administratie en rechter, t. a. p. ( m. b. t. rechterlijke
uitspraken in kracht van gewijsde), VS: Kuhnel v. CAN Insurance Companies, 731 A. 2d 564 (N. J
Super. Ct. 1999), Harper v. Virginia Dept. of Taxation, 509 U. S. 86 ( 1993) ( terugwerking alleen
voor ' cases still open on direct review'), Griffith v. Kentucky, 479 U. S. 314 ( 1987) ('the finality of
prior adjudications'), Netuman v Emerson Radv Corp, 772 P. 2d 1059 (Cal. 1989) (terugwerking
'
to all cases not yet final'),Brown v Morrell 8 Co., 511 N. W. 2d 277 (S. D. 1994) (terugwerking

'to a case not closed or settled'), Duitsland: BVerfG, Beschl. v. 25. 9. 1992, NJW 1992, 3153
(hoofdregel is terugwerking jegens ' alle noch nicht rechtskraftigen Entscheidungen') ; Engeland: L. L.
Jaffe, English and American Judges as Lawmakers. Oxford 1969, p. 55, alsmede Kleinwort Benson
Ltd. v. Lincoln City Counal 119981 4 All E. R. 513, p. 548, per Lord Lloyd ('There is no way in
which the decision can be applied retrospectively to cases which have already been decided') ;
Australia: K. Mason, Prospective Overruling, 63 Austrialian L. J. 526 ( 1989), p. 531. Zie voor de
rechtspraak van het Italiaanse Constitutionele Hof Brewer- Carfas, judicial Review in Comparative
Law, a. w., p. 223. Zie voorts het overzicht bij Polman, Temporele werkingen van wetten, a. w.,
p. 36· 38 en vgl. de formele rechtskracht met derdenwerking waarmee de werking van het St.
Oedenrode- arrest werd beperkt in HR 15 november 1996, BNB 1997, 157 m. nt. B. G. van
Zadelhoff ( Potjer/ Eelder) en 15 november 1996. NJ 1997, 160 m. nt. MS ( Kruit/ Zuidwolde) ( geen
terugvordering uit onverschuldigde betaling van ten onrechte betaaide belas[ing) . Voor de
gebondenheid na verwijzing aan eindbeslissingen o. m. HR 16 december 1988, NJ 1989, 180
( Haaland/ Staat) en B. Winters, De grenzen van de rechisstrijd na cassatie en verwijzing door de
Hoge Raad in civiele zaken, RMTh 1990, p. 116- 118.
157
Gezag van gewijsde betekent dat een eerdere uitspraak over de rechtsbetrekking van partijen
bindende consequenties heeft in een nieuw geding. In een later geding moet de rechter een bindende
vaststelling van de rechtsbetrekking van partijen respec[eren, wanneer daarop een beroep gedaan
wordt, Gras, Krachi en gezag van gewijsde, a. w., p. 213, 217.
158
Hugenholtz/ Heemskerk, Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht, a. w., nrs. 96,
165, Gras, Kracht en gezag van gewijsde, a. w. , p. 103, 112. Voor het strafrecht G. J. M.
Corstens, Her Nederlands strafprocesrecht, Amhem 1995, p. 187- 190.
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'
partijen, ook al blijkt' uit een latere zaak met terugwerkende kracht dat de
uitspraak in strijd met het recht was.
Men zou kunnen zeggen dat een eerder vonnis, waartegen geen gewoon
rechtsmiddel meer openstaat het alsdan geldende recht voor partijen fixeert,
dat het gezag van gewijsde de eerdere beslissing tot een 'ad hoc- wetsbepaling'
159
Dit lijkt mij echter niet zonder meer vol te
speciaal voor partijen maakt.
houden, want gezag van gewijsde komt niet toe aan de overwegingen van de
rechter ten aanzien van het objectieve recht160, laten wij zeggen: de daarin
161
Aan de eerdere uitspraak komt gezag van gewijsde
gegeven wetsuitleg.
toe, wat er ook zij van de inmiddels foutief gebleken overweging ten aanzien
van het objectieve recht die eraan ten grondslag lag en waaraan als zodanig
geen gezag van gewijsde toekomt. Het is mijns inziens beter deze kwestie door
de bril van het overgangsrecht te zien. Het overgangsrecht eist dat het
'
destijds werkelijk' geldende materiele recht dat ' ten onrechte' niet werd
toegepast op die rechtsverhouding van destijds nooit meer toegepast zal worden.
Hiermee wordt toepassing gegeven aan geldend overgangsrecht, te weten art.
67 Rv.
Voor het buitengewone rechtsmiddel van request- civiel, slechts

oppervlakkig vergelijkbaar met de strafrechtelijke herziening, is geen grond
aanwezig bij wijziging van jurisprudentie ( artt. 382 e. v. Rv). Ook de
regeling van herroeping ( art. 382 e. v. Rv (nieuw) ) en rectificatie ( art.
1.3.12) van het Wetsvoorstel Herziening Rechterlijke Organisatie brengen
162
hierin geen verandering.
Iets vergelijkbaars moet worden aangenomen voor geschillen die door
middel van dading zijn beeindigd en erkenningen van vorderingen met recht
van voorrang in een faillissement. Ook van de overeenkomst van dading en
het proces- verbaal van de verificatievergadering waarin een erkenning is
opgetekend wordt wel gezegd dat zij ' kracht van gewijsde' hebben. 163 Meer
dan een analogie met de gewezen zaak moet men in deze terminologie niet
199

Gras, Kracht en gezag van gewijsde, a. w., p.

260. Vgl. Polman, Temporele werkingen van

wetten, a. w. , p. 491.
160

Snijders/ Ynzonides/ Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, a. w., p. 50.
De idealist zal bezwaar maken tegen de veronachtzaming van Fuller's eerste desideratum (ad
hoc- wetsbepating i. p. v. algemene regels) . De declaratoire theorie zal het zo zien dat slechts de
toepassing leidende tot het dictum van het vonnis onaangetast blijft, ten, jl het ook voor de partijen
in kwestie geldende recht ook toen reeds was als thans verstaan. De aan de conclusie van de rechter
ten grondslag liggende visie op het geldend recht is dan verkeerd en dus destijds g66n geldend recht,
ook niet in de vorm van een ad hoc- wetsbepaling
162
Vgl. voor het Duitse recht §§ 578 e. v. ZPO: in civiele zaken is voor Wiederaufnahme evenmin
161

grond aanwezig.
16'
Art. 1895 BW (oud) : 1. Dadingen hebben tusschen de partijen kracht van gewijsde in het
hoogste ressort. 2. Men kan tegen dezelve niet opkomen, het zij uit hoofde van dwaling in het regt,
her zij uit hoofde van benadeeling, resp. art. 121 lid 4 Fw en HR 2 oktober 1998
( Alsag/ Kamphuisen) ( rov. 3.4) (ongepubliceerd) en 25 januari 1935, NJ 1935, 1633.
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zien. Het gaat erom dat eventuele juridische geschilpunten

als

definitief

afgehandeld moeten worden beschouwd.
Een veroordeling in een strafzaak, welke steunt op een besluit van B en
W dat later bij KB wordt vernietigd, is niet voor herziening vatbaar; evenzo in
geval van onverbindendheid van een wettelijke regeling. 164 Een in dit opzicht
met de Amerikaanse habeas corpus of Duitse Wiederaufnahme vergelijkbare
figuur kent het Nederlandse recht niet. Herziening in strafzaken ( art. 457
'
Sv) is slechts mogelijk in geval van een nieuw feitelijk' feit; een verandering
van rechtsopvatting of een andere wetsinterpretatie door de Hoge Raad kan
165

Bij verandering van rechtspraak worden dus niet
waarin
een anders uitgelegd woord een rol speelcle voor
alle eerdere vonnissen
herziening vatbaar. Gedane zaken nemen geen keer, maar men zou wellicht
166
aan gratie kunnen denken.
Op het grensvlak tussen strafrecht en civielrecht ligt Swat/LSV167, waarin
de Hoge Raad de ' buitenwerkingstelling' van een wet in materiele zin door de
rechter in kort gecling op grond van strijd met een hogere wet mogelijk acht.
Die buitenwerkingstelling geschiedt door middel van een verbod voor de Staat
op gedragingen, die op de werking van de wet zijn gegrond. Effectief 68 wordt

niet

als zodanig gelden.

elk vervolgen van daden, ook van die gepleegd zijn v66r de uitspraak in kort
geding en na afl<ondiging van de regeling, verboden. Reeds het vaststellen van
de wetgeving vormt een onrechtmatige daad. Achteraf-in casu stond zulks
eerst op 1 juli 1983 definitief vast-blijkt dat het wetgevend produkt, een
anterieur ' feit', nooit kracht van wet gehad heeft. De uitspraak heeft dus in
elk geval terugwerkende kracht.

Bij het analyseren van deze uitspraak is voorzichtigheid geboden. Vanaf
de beslissing in kort geding wordt elke werking van de wet lamgelegd. Zoals
het is geformuleerd,
zou de buitenwerkingstelling reeds geeffectueerde
overheidsgedragingen op basis van die wet niet aantasten en dus reeds
voltooide vervolgingen, veroordelingen en straffen ( kortom: afgehandelde
zaken) onverlet laten. Voor de volledigheid zij wel vermeld dat die analyse

164 HR 13 januari 1976, NJ 1976, 339.
169
Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, a. w., p. 732 ( rechtsdwaling geen grond voor
revisie) .
'
166
Als men tenminste nieuwe, terugwerkende rechtspraak aanmerkt als omstandigheid waarmee
kunnen
houden' Over dit
rechter
of
heeft
of
de
onvoldoende rekening
gehouden
destijds geen
vereiste A. Minkenhof en J. M. Reijntjes, De Neder!andse Strafvordering, Deventer 1998, p. 479,
Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, t. a. p. Zie ook hierv66r § 4(b) (iii) en vgl. Hoofdstuk

XII, §5 (b)
167

HR 1 juli 1983, NJ 1984, 360 m. nt. MS.

168

De HR overweegt m fine dat een dergelijke buitenwerkingstelling slechts partijen bind[,

maar

voegt er aan toe dat ook derden kunnen profiteren van het praktisch gevolg, gelegen in de
verwachting dat de rechter in soortgelijke zaken in dezelfde zin zal beslissen.
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stechts van theoretisch belang is, omdat in casu nog niemand wds vervolgd of

veroordeeld.

Amerikaanse context zou, als gezegd, een wijziging van
jurisprudentie met terugwerkende kracht grond voor heropening op basis van
habeas corpus en een recht op beoordeling van de zaak aan de hand van de
nieuwe rechtsopvatting kunnen opleveren. Deze situatie kan mede verklaren
waarom de kwestie van de terugwerkende kracht in de Verenigde Staten
eerder en pregnanter aan de orde is gekomen dan te onzent. 169 In de veel
geciteerde zaak Linkletter v. Walkeri70, die een toonbeeld van ' prospective
overruling' zou zijn geweest, was in feite niet meer aan de hand dan het
herstel van de gedane zaken- uitzondering. Ondanks de principiele
herroepelijkheid door middel van habeas corpus, werd in die zaak besloten dat
op de nieuwe exclusionary rule van Mapp v. Ohio geen beroep kon worden
gedaan door diegenen wier veroordeling inmiddels ( anderszins) onherroeplijk
was geworden. De gedane zaken- uitzondering (' non- retroactivity') is thans
de hoofdregel in habeas corpus- zaken, althans voor wat betreft nieuwe
171
uitspraken op het gebied van het strafprocesrecht.
In

de

(tii) Uitgevoerde overeenkomsten

Een tweede groep van gedane zaken wordt gevormd door de uitgevoerde
overeenkomsten. Hierbij hoeft geenszins een conflict te hebben bestaan dat
door rechterlijke tussenkomst of minnelijke schikking werd beeindigd. Mijns
inziens moet als algemeen uitgangspunt gelden dat een contractspartij die,
afgaande op de rechtspraak, meende bepaalde verplichtingen te hebben, na
voldoening aan die verplichtingen, daarop niet kan terugkomen voor het
gedeelte dat reeds is gepresteerd, als later de Hoge Raad te dier zake met
terugwerkende kracht omgaat. Anders zouden immers de omvang, inhoud of
nakoming van verbintenissen en daarmee een bestaande vermogens172
verhouding worden gewijzigd.

169

Hoofdstuk 11, § 3(a) .

170

381 U. S.
171

618 ( 1964).

Teague v. Lane, 489 U. S.

288 ( 1989). Zie voor een tweetal uitzonderingen op deze regel, p.

307.
172

Men vergelijke Justice Holmes in Kuhn v. Fairmont Coal Co., 215 U. S. 349 ( 1910) (Holmes
dissenting). Zie veor uitsluiting van terugwerkende kracht van rechtspraak voor overeenkomsten in
het algemeen Aries Tankers Corp. v. Total Transport Ltd. 119771 1 All E. R. 398, p. 406 per Lord
Simon (' It would be unjust to the respondent [o change ex post facto the legal basis on which they
contracted. . . . [I l t seems to me impossible [o countenance such a change in the law
until yoit
are armed with the power of prospective overruling-extending where appropriate to future cases only
and not affecting the parties before the court, so [hat the legal basis on which they made their bargain
is not

disturbed') .
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Dit geval speelde in het reedsgenoemde arrest Boon/Van Loon, 173 waarin
de Hoge Raad de wettelijke mogelijkheid van heropening van verdeelde
terzijde schoof, omdat de wederpartij een dergelijke
vordering niet meer behoefde te verwachten.
Schoordijk174 ziet hierin een toepassing van de hierna nog te bespreken
Amerikaanse figuur van prospective over™ling en Polak 1 75 ziet het als
onmiddellijke werking. Mijns inziens gaat het evenwel noch om onmiddellijke
werking, noch om enige andere werking ex nunc noch om prospective
overruling. Boon/Van Loon gaat uit van gewone terugwerkende kracht met een
uitzondering voor gedane zaken. Nog niet geeffectueerde verdelingen op basis
van reeds gesloten overeenkomsten vallen gewoon onder de nieuwe regel van
het Boon/Van Loon- arrest, dat immers slechts verdeelde gemeenschappen
uitzondert. 176 Het arrest heeft dus invloed op rechtstoestanden of rechtsfeiten
C ontbinding van de gemeenschap en de totstandkoming van de overeenkomst
van scheiding en deling), die v66r de verkondiging van de nieuwe regel al
bestonden, in die zin dat daaraan andere rechtsgevolgen worden verbonden,
dan die welke tot op dat moment werden geacht daaraan gekoppeld te zijn.
De heisa destijds rondom Boon/Van Loon heeft mijns inziens meer weg van
een storm in een glas water. Dat een overeenkomst die reeds is uitgevoerd'
en dus in beginsel is opgelost', niet meer bestaat-niet valt onder een later
met terugwerkende kracht verkondigde regel, vind ik nou niet 6cht
opmerkelijk. Er zijn jurisdicties waar dit als eis van rechtsstatelijkheid wordt
beschouwd en waar de niet- terugwerking jegens uitgevoercle of zelfs nog
lopende overeenkomsten grondwettelijke bescherming geniet. 177 Het enige
gemeenschappen

17 '

HR 27 november 1981, NJ 1982, 503 m. nt. EAAL en WHH.
H. C. F. Schoordijk, De civielrechtelijke aspecten van verevening van pensioenrechten bij
echtscheiding, meer in het bijzonder die tussen in algehele gemeenschap gehuwde echtgenoten, in:
WFR (1982) 5534, p. 227 e. v. Wei geeft hij aan dat het er een 'a- typisch geval' van is. M. i. is
het zo a- typisch dat het gewoon geen prospective overniling is. Eender: P. van Schilfgaarde, Annotatie
Boon/Van Loon, AA 1982, p. 671.
175
Algemene beginselen, a. w., p. 250.
176 Th.LJ. Bod, Pensioenverrekening bij echtscheiding, WPNR 5594 ( 1982) , p. 73.
174

177

Bijv. Art. 21 Gw ( Duitsland) en BGH, Urt. v. 29.2. 1996, NJW 1996, 1467 ( rov. 2) ( ' Die
vorgenommene Anderung einer jahrzehntelangen huchstrichterlichen

mit diesem Urteil
Rechisprechung

betrifft in gleicher Weise froher begrundete,

noch

nicht abgeschlossene

Rechtsbeziehungen') (mijn curs. ). BGH, Urt. v. 18.1.1996, NJW 1996, 924 (rov. 6 c))
'

(terugwerkende kracht slechts soweit sie kunftige Vertriige und nachtrilgliche Vertragsbnderungen
betrifft') . Onmiddellijke werking voor nog lopende overeenkomsten kan [oelaatbaar zijn BVerfG,
Beschl. v. 23.6.1993, NJW 1993, 2933 (' Anderungen eines in der Vergangenheit begrundeten
und noch bestehenden Rechtsverhtiltnisses fur die Zukunkft sind zuldssig, wenn die Interessen der
Allgemeinheit, die mit der Regelung verfolgt werden, das Vertrauen des einzelnen auf die

Fortgeltung der bestehenden Rechtslage uberwiegen'). Zie ook BGH, Ur[. v. 30.6. 1983, NJW
1983, 2692. Vgl. art. I (de Contract Clause) Gw (VS) (deze was heel vroeger wel, maar inmiddels
allang nier meer van [oepassing op rechterlijke regelgeving, Tidal Oil v Flanagan, 263 U. S. 444
een doctrine waartegen B. H. Thompson, The History of the Judicial Impairment
( 1924) ,
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opmerkelijke is dat de Hoge Raad aan dit uitgangspunt

zelfs

heeft vast-

gehouden waar de wetgever de gedane zaken- uitzondering voor verdeelde
178
gemeenschappen niet erkende en nog steeds niet erkent.
Terzijde zij nog opgemerkt dat de Hoge Raad deze uitspraak onnodig
contra legem heeft gemaakt. Ze was dit alleen maar, omdat de Hoge Raad
impliciet de declaratoire theorie toepaste en in haar kielzog impliciet
terugwerkende kracht aannam. Had de Hoge Raad bijvoorbeeld de constitutieve theorie gehanteerd, dan had ten tijde van de verdeling de oude regel
nog gegolden. Aangezien bij eerdere verdelingen de oude regel hoorde te
worden toegepast, wds toegepast en bovendien correct was toegepast, zou
daarbij noch van van benadeling noch van ( rechts-) dwaling sprake zijn
geweest en had de Hoge Raad de verdeelde gemeenschappen wetsconform
179
onaangetast kunnen laten.
(d) De terugwerkende kracht 'zonder tentgwerking'
'
Onder terugwerkende kracht zonder terugwerking' -de terminologie is niet
helemaal passend-vat ik een aantal varianten samen die anderszins lastig zijn

te categoriseren.

(i) De obiter dictum- methode

Door middel van het obiter dictum of overweging

ten

overvloede kan de

rechter uitspraken doen over de stand van het recht die geen werking hebben
inter partes. Om die reden wordt er wel eens voor gepleit het obiter dictum als
180
alternatief voor prospective overruling te gebruiken.
Vanzelfsprekend is
hiertegen in te brengen dat het obiter dictum weliswaar de ( terug- ) werking
jegens partijen in het geding verhindert, maar in tegenstelling tot prospective
overmling geen oplossing biedt voor de terugwerking eTga omnes.

"Doctrine" and Its Lessons for the Contract Clause, 44 Stan. L. Rev. 1373 ( 1992) zich verzet. Zie
voorts de rechtszekerheidsoverwegingen van her idealisme, Hoofdstuk III, §§ 2 en 4, Hoofdstuk XII,
§ 3 (e) . Vgl. art. 101 Ow (onmiddellijke werking met terugwerkende kracht, m. u. v. voltooide
boedelscheidingen), alsmede Parl. Gesch. Overgangsrecht (Inv. 3, 5 en 6), p. 109 (dit moer nier
met zich meebrengen ' dat dan weer ongedaan zou moeten worden gemaakt wat feeds is bereikt')
Anders: Kleintvort Benson Ltd. v. Lmcoln City Council 119981 4 All E. R. 513, p. 544, per Lord
Goff.
178

Boon/Van Lnon is in dit opzicht vergelijkbaar met Linkletter v. Walker, waarin eveneens een

bestaande mogelijkheid tot heropening ( habeas corpus) werd beperkt volgens de ge(lane zaken nemen
geen keer' - gedachte.
179
Zie voor de oplossing van de democratische rechtsvinding Hoofdstuk VIII, § 3.
180
F. Bydlinski, Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff, Wenen/ New York 1991, p. 509.
'
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De obiter dictum- methode werd door de Hoge Raad gevolgd in een arrest
181
van 1979, betreffende een Rotterdamse belastingverordening.
Instructief is
vooral de noot van Scheltema, die stelt dat de Hoge Raad spontaan en
uitdrukkelijk een vraag naar voren brengt, die niemand in cassatie aan de
orde had gesteld. De achtergrond hiervan zou zijn, dat het bezwaar van
iedere wijziging in de jurisprudentie is, dat die wijziging terugwerkende kracht
heeft. Door nu het nieuwe standpunt van de Hoge Raad neer te leggen in een
overweging die de uitspraak niet draagt, heeft de Hoge Raad toch bereikt dat
de nieuwe koers wordt aangekondigd, terwijl de litigieuze verordening wordt
gesauveerd. 182
Er is geen enkele reden om, in navolging van de Common Law, aan het
183
obiter dictum
minder waarde te hechten dan aan dragende overwegingen.

Vooral het Engelse recht maakt onderscheid tussen de ratio decidendi en het
obiter dictum, aan welke laatste geen precedentwaarcle zou toekomen. De
gronden hiervoor zijn tweelrlei. Enerzijds gaat men ervan uit dat nietdragende overwegingen, omdat zij overbodig zijn, tijdens de behandeling van
de zaak minder of niet aan de orde zijn gekomen. De rechters hebben dan ook
niet het voordeel gehad van een discussie dienaangaande tussen de advocaten

( en henzelf) Kortom: over een overweging ten overvloede is gewoon minder
diepgaand nagedacht.
Anderzijds zouden overwegingen van gelijke behandeling niet tot binding
aan obiter dicta nopen, omdat zij toch niet de gronden voor de beslissing
vormden. Uit de vergelijking met een obiter dictum kan derhalve niet
voortvloeien dat een behandeling gelijk of ongelijk is. 184
Om met de tweede grond te beginnen: zoals in Hoofdstuk IV185
besproken, is het onderscheid tussen ratio decidendi en obiter dictum boterzacht
en afhankelijk van wat latere rechters als ten overvloecle zullen beschouwen.
De vraag of men uit gelijkheidsoverwegingen aan een obiter dictum gebonden is,
is volstrekt irrelevant, want dat de gevallen ongelijk zijn, heeft men reeds
beantwoord als men een overweging als obiter dictum heeft betiteld. Of twee
.

gevallen gelijk of ongelijk zijn, is dikwijls immers niet meer dan de conclusie
die volgt op de vraag of men een overweging als obiter beschouwt.

18'

HR

7 maart 1979, NJ 1979, 319 m. nt. MS.
Het moet niet uitgesloten geacht worden, dat de HR inderdaad opzettelijk gezocht heeft naar
een weg om de nieuwe koers aan te kondigen zonder de onverbindendheid van de Rotterdamse
verordening, met alle consequen[ies van dien, uit te spreken', zie diens noot, sub 2 en 6.
181
In de VS spreek[ men meestal van 'dictum' of 'mere dicrum', de ratio deculendi wordt wel
182

'

'

aangeduid als holding'. Zie bijv. A. T. von Mehren, Law in the United States: A General and
Comparative View, Deventer 1988, p. 16- 17.
184
Aldus ook voor het Oostenrijkse recht German, besproken bij Bydlinski, Juristische
Methodentehre und Rechtsbegriff, a. w., p. 513.
IR' § 6

428

Hoofdstuk IX

Variaties op de temporele werking van Techtspraak

Wat de andere grond betreft: in Nederland kennen wij in hoger beroep en
cassatie collegiate rechtspraak, waarbij bovendien de uitspraken over het
algemeen aanmerkelijk bondiger zijn en minder overbodige overwegingen

bevatten dan in Engeland. Wanneer de Hoge Raad ten overvloede
overweegt, krijgt men integendeel dikwijls de indruk dat die overweging juist
heel bewust en zeker niet terloops of ondoordacht in de uitspraak is
terechtgekomen.
Obiter dicta beogen net als overwegingen die dragend zijn het geldend
recht weer te geven en aangenomen mag worden dat zij eveneens
terugwerkende kracht hebben. Uit de aard der zaak beinvloeclen zij het
geschil echter niet en kunnen dus, juist omdat zij ten overvloede zijn,
partijen niet deren.
(ii) 'Toevallig' maakt het niets uit; ambishalve aanvullen van verweren

Deze variant van terugwerking zonder terugwerking

is

vergelijkbaar met de

obiter dictum- methode, maar kan niet als zodanig worden gekwalificeerd,
omdat de overwegingen nu eenmaal niet ten overvloede zijn. Niettemin wordt
ook met deze methode impliciete terugwerkende kracht bereikt zonder
hiermee rechten en verplichtingen van partijen in kwestie aan te tasten. De
werkwijze werd in 1968 door Riv6ro voor het Franse administratieve recht
beschreven als een min of meer bewust gekozen methode van
6noncer une r&gle nouvelle & 1' occasion d' un litige dont la solution, en fin
de compte, sera identique A ce qu' elle eut tt6 par application de la ragle
186
ancienne.

Het gaat om de verkondiging van een nieuwe regel of modificatie van cle
bestaande regel in een geval waarin het toch niet uitmaakt dat de nieuwe regel
met terugwerkencle kracht wordt toegepast, omdat toepassing van de oude
regel tot hetzelfde resultaat zou hebben geleid. Zoals hieronder zal blijken, is
de aangevoerde reden dat de nieuwe regel toch tot eenzelfde resultaat leidt,
soms wel een beetje flauw.
'
Meestal zal deze aanpak overeenkomen met het ambtshalve aanvullen
van verweren', zij het dat dit laatste fenomeen natuurlijk geenszins gepaard
hoeft te gaan met de afkondiging van een nieuwe regel. Ambtshalve
aanvullen van verweren doet zich voor waar de Hoge Raad een middel
gegrond acht, maar het cassatieberoep verwerpt op andere, ambtshalve

186 1. Rivero, Sur la rttroactivitt de la regle jurisprudentielle,
Administratif 1968, p. 16.

Actualit6 Juridique de Droit
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aangevulde rechtsgronden, die de bestreden beslissing qua uitkomst t6ch juist
187
maken.
Van algemene bekendheid is dat het arrest Quint/Te Poel188 een nieuwe
rechtsregel invoerde, namelijk de gehoudenheid tot schadeloosstelling door
een partij die ten koste van een ander ongerechtvaardigd is verrijkt. Niet
vergeten moet echter worden dat Quint, aan wie wij het arrest mede te
danken hebben, wel de ongerechtvaardigde verrijking door de Hoge Raad
aanvaard kreeg, maar toch zijn cassatieberoep verloor,
. . . aangezien een bijzondere bescherming... niet toekomt aan Quint,
die hoewel zij door tijdig de openbare registers te raadplegen had kunnen
weten, dat zij ging bouwen op grond die niet aan haar opdrachtgever
toebehoorde, daarvan naar eigen stellingen eerst na afloop van de bouw
heeft kennisgenomen.
Zo werd een nieuwe regel verkondigd, zonder dat hierdoor het onder-

havige geschil werd bernvloed.
In het bekende Amotie- arrest erkende de Hoge Raad dat het recht om
amotie te vorderen misbruik van recht kan opleveren, indien degene die een
deel van een garage bouwt op de grond van de buurman te goeder trouw was,
alsnog een redelijke schadevergoeding aanbood en verwijdering van het
gebouwde ' zowel op zichzelf beschouwd als in verhouding tot het belang van
de eigenaar een onevenredig nadeel aan de ander zou toebrengen'. Ook bij de

uitoefening van het recht van eigendom moet de eigenaar met de belangen
van anderen rekening houden. Toch won in casu de eigenaar, omdat niets
anders was aangevoerd dan de stelling dat de schade onevenredig groter is dan
het voordeel voor de eigenaar, terwijl

uit

deze stelling, die omtrent de omvang van

d e. . .t e lijden schade geen

enkel gegeven bevat, echter nog niet volgt dat De Jongh zich door het
instellen van de onderhavige vordering aan misbruik van recht zou
189
hebben schuidig gemaakt.

187

Bijv. HR 13 september 1996, NJ 1996, 732. Zie H. Drion, Interview, in: F. J. Bruinsma en
N. J. H. Huls, De civiele kamer van de Hoge Raad, NJB 1984, p. 575, Hugenholtz/ Heemskerk,
Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht, a. w., nr. 194, p. 232, Burgerlijke
rechisvordering Asser) , Boek I, art. 48, aant. 10, Heemskerk in zijn noot onder HR 5 mei 1978,
NJ 1979, 218 (Van der Berg/ Kraayer), Veegens/ Korthals Altes/ Groen, Cassatie, a. w., nr. 154
en de aldaar genoemde jurisprudentie.
C

1MH

HR 30 januari 1959, NJ 1959, 548 m. nt. DJV.

189

HR 17 april 1970, NJ 1971, 89 m.
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190
Bijzonder is ook het Cadix- arrest , wanneer men het beziet in verband
met Fokker/Zentveldiv: Het onderlinge verband laat zien hoe deze methode
effectief terugwerking zonder terugwerking doet ontstaan.
De feiten van Fokker/Zenweld lagen in 1959. De Hoge Raad besliste op 5

januari 1968, dat-kortgezegd-van de aard van de overeenkomst, de
verkeersopvattingen en de rechtshandeling afhangt of de schuldenaar van een
resultaatsverbintenis ook buiten schuld heeft in te staan voor de deugdelijkheid van het gebruikte materiaal; dit kan in het bijzonder het geval zijn,
indien de hierdoor berokkende schade van een dergelijke omvang kan zijn dat
het in verhouding tot de geringe tegenprestatie onredelijk zou zijn dat de
schuldenaar het risico draagt. In het Cadix- arrest had eiser precies dit laatste
in cassatie aangevoerd, maar de Hoge Raad weerde dit beroep af door onder
meer te overwegen

dat echter niet blijkt dat door Cadix ter bestrijding van Hessing's
aansprakelijkheid op deze omstandigheid voor het Hof een beroep is
gedaan.
192

Maar tevens staat vast dat de reden
Hoogstwaarschijnlijk was dit juist.
voor die omissie daarin lag dat t6en Fokker/Zentveld nog niet was gewezen en
dus de advocaat hiermee nog niet bekend kon zijn geweest. Het Hof wees
immers arrest op 15 december 1967193 en Fokker/Zentveld zag eerst drie weken
later, op 5 januari 1968, het daglicht. De overweging in Fokker/Zentveld met
betrekking tot de onevenredigheid van risico en tegenprestatie kon zo,
194
ondanks haar terugwerking, in de Cadix- zaak niet van invloed zijn.
Een recenter

voorbeeld van deze benadering is HR 28 mei 1999, NJ

1999, 694 m. nt. HJS ( Gebert/ Langendonk) . In deze beschikking oordeelde
de Hoge Raad voor het eerst met zoveel woorden dat art. 192 lid 1 Rv ( recht

op getuigenbewijs) ook van toepassing is in verzoekschriftprocedures,
ofschoon het niet genoemd wordt in art. 182 Rv dat een aantal bepalingen
van bewijsrecht van overeenkomstige toepassing verklaart. Een duidelijk
nieuw recht in verzoekschriftprocedures dat door de Hoge Raad erkend wordt
in het licht van de art. 6 EVRM- jurisprudentie en de richting die de
rechtsontwikkeling sedert de totstandkoming van het wetboek genomen heeft.
Het Hof had het bewijsaanbod van de vrouw evenwel gepasseerd. Als
gezegd erkent de Hoge Raad de toepasselijkheid van art. 192 Rv, zodat het
'wo HR 13 december 1968, NJ 1969, 174 m. nt. GJS.
HR 5 januari 1968, NJ 1968, 102 m. nt. GJS.
wi Zie Hof Den Haag 15 december 1967, NJ 1969, 41 (Cadix).
19' NJ 1969. 41 (Cadix).
194
Overigens zou eiser toch verloren hebben, omdat de gebruiker gedekt was door de
deugdelijkheidsgarantie van de fabrikant.
191
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de vrouw in beginsel vrijstaat in cassatie te klagen over het passeren van haar
bewijsaanbod. Deze klacht is evenwel tevergeefs voorgedragen omdat zij niet
voldoet aan de aan een middel van cassatie te stellen eisen. ( rov. 3.8) . De
vrouw krijgt in haar rechtsopvatting gelijk, maar wint niet.
195
Mocht de
Deze methode is niet ongebruikelijk in standaardarresten.
een
bewuste
keuze
dan
een
berusten,
dergelijke
lijkt mij
benadering op
strategie op zichzelf weinig bezwaarlijk, mits oprecht toegepast zonder dat een
verwrongen reden wordt gezocht, zoals mijns inziens in het Cadix- geva'196
om de regel in het geschil buiten toepassing te laten. Weliswaar laat de Hoge
Raad in zodanig geval na duidelijkheid te verschaffen waar hij daartoe weI de
gelegenheid had,

maar de gedachte dat de Hoge Raad ook dan gehouden is

duidelijkheid te verschaffen wanneer die voor het onderhavige geval niet
noodzakelijk is, is nogal utopisch. Bovendien heeft terugwerking zonder
terugwerking haar voordelen. De methode schuift de kwestie van de
temporele werking van de nieuw a fgekondigde regel naar een volgende zaak,
maar deze zal slechts problematisch zijn, indien de feiten van die volgende
zaak anterieur zijn aan de datum van de beslissing waarin de Hoge Raad de
methode gebruikte om de nieuwe regel te verkondigen. De kans is echter
reeel dat dergelijke gevallen zich niet meer bij de rechter zullen aandienen, al
was

het

maar

doordat

advocaten

zich

nauwelijks

van

het

retroactiviteitsprobleem bewust zijn. Het probleem 'lost' zich dan als het ware
197
vanzelf' op'.
(in) Cassatie in het belang der wet

Cassatie in het belang der wet brengt nadeel noch voordeel toe aan de rechten
door partijen verkregen. Het betekent dat de ene partij weliswaar van de
Hoge Raad het gelijk aan zijn zijde heeft, maar daarmee toch niet ' zijn' zaak
'
wint'. 198 Anders uitgedrukt: art. 98 RO fungeert als een bijzondere regel van
overgangsrecht, de uitspraak van de Hoge Raad heeft geen werking-geen
terugwerking-jegens de partijen in het geding.

195

Zie nog HR 19 mei 1967, NJ 1967, 261 m. nt. GjS (Saladin/ HBU). Zie voor een Engels
voorbeeld Hedley Byrne v. Heller 119641 A. C. 465.
196
In dat geval was het dan ook zuiverder geweest ofwel de terugwerking openlijk te beperken ofwel
duidelijk de eis te ellen dat een partij die terugwerkende toepassing wenst, ter staving van die eis
expliciet een bero€p doet op rechterlijk overgangsrecht. Zie Hoofds[uk XI, §2 (b) .
197
Dit gaat evenwel niet op, indien de nieuwe regel zo nieuw is, dat uitgestelde werking in de rede
ligt ( zie Hoofdstuk VIIL § 4) en dus ook bepaaide posterieure feiten van de werking van de nieuu·e
regel dienen te worden uirgezonderd; de kans dat dergelijke gevallen zich later bij de rechier
aandienen is aanmerkelijk groter. Zie in verband hiermee Hoofdstuk X, §9(b) .
198
Art. 98 RO, waarover Snijders/ Ynzonides/ Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, a. w.,
P. 240.
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Dat de uitspraak inter partes geen terugwerkende kracht heeft,

ligt ook

voor de hand, want aan het instituut ligt niet enige rechtsbeschermingsidee,
maar enkel het belang der rechtseenheid en rechtsontwikkeling ten
199

grondstag.

Door sommigen is ervoor gepleit het instituut van cassatie in het belang
der wet te gebruiken als alternatief voor beperking van de terugwerking door
middel van prospective overruling ( omgaan in futuro) dat een soortgelijke
functie zou hebben. zoo Of het instituut als alternatief kan gelden, hangt er
'
maar af van wat men onder soortgelijke functie' verstaat. Enerzijds is
cluidelijk dat beide figuren beperkingen van de temporele werking van
rechtspraak behelzen. Maar dit geldt bijvoorbeeld voor het gezag van gewijsde
evenzeer. Enket op grond van de soortgelijkheid van de functie kan men even
goed redeneren dat er kennelijk geen principieel bezwaar bestaat tegen
beperking van de terugwerking van rechtspraak ( dus ook niet tegen prospective
overmling), aangezien de wetgever het, op zijn manier, in artt. 98 RO, 67
Rv en 68a Ow 66k doet.
Anderzijds gaat omgaan in futuro toch wel wezenlijk verder. Wat er ook
zij van uitspraken in het belang der wet als ' trendsetters voor nakomende
'
rechtspraak', van de toekomstgerichtheid van het instituut' en van de
'
functie als houvast voor de beslissing van toekomstige gevallen '201 , cassatie in
het belang der wet heefi erga omnes in beginsel een onverminderde terugwerkende
kracht; en wie de fantasie wat laat vieren kan gemakkelijk situaties bedenken
waarin zelfs de uitsluiting van de terugwerking inter partes feitelijk omzeild zou
kunnen worden: cassatie in het belang der wet van een uitspraak in kort
geding of tegen een strafzaak kan consequenties hebben in het bodemgeschil of
in de op de strafzaak volgende civiele procedure. Denkbaar is dat een
veroordeelde na cassatie in het belang der wet niet alleen gratie krijgt, maar
ook schadevergoeding voor ten onrechte ondergane hechtenis. 202 Omgaan in

199

Eender recentelijk G. J. W. van Oven, Cassatie in het belang der wet, NJB 1999, p. 1975.
H. U. Jessurun d'Oliveira, Kassatie in het belang van het recht, in: Speculum Langemeijer,
Zwolle 1973, p. 240, Koeman, Verandering van beleid bij administratie en rechter, a. w., p. 985.
201
Jessurun d'Oliveira, Kassatie in het belang van het recht, a. w., p. 237- 239.
202
Jessurun d'Oliveira, Kassatie in het belang van het recht, a. w., p. 236. Dan immers blijkt dat
de aanvankelijk aanwezige rechtvaardigheidsgrond voor het overheidsoptreden achteraf ongefundeerd
was, dat de verdenking ten onrechte heeft bestaan en dat de betrokkene ten onrechte toi straf is
veroordeeld (in de zin van HR 29 april 1994, NJ 1995, 727 m. nt. CJHB en EAA, 23 december
1994, NJ 1995, 512 m. nt. C, 26 januari 1990. NJ 1990, 794 m. nt. CJHB en 23 november 1990,
NJ 1991, 92) Hierover Minkenhof/ Reijntjes, De Nederlandse Strafvordering, a. w., p. 500- 502,
Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, a. w., p. 402- 403. Geen bezwaar lijkt mij dat in de
civiele procedure door geen der partijen nieuw materiaal mag warden aangevoerd waaruit de schuld of
onschuld zou kunnen blijken: de rechtsopvatting ( inclusief de uitspraak in cassatie in het belang der
wer) is de rechter immers ambishalve bekend. Verdere voorbeelden van indirecte gevolgen bij
W. H. B. den Hartog Jager, Cassatie in het belang der wet, diss. VU 1994, p. 238 e. v.
200

.
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futuro is dan een aanmerkelijk stevigere rem op de terugwerkende kracht dan
cassatie in het belang der wet.
(iv) Terugwerkende kracht zonder remedie

Een voorbeeld van deze variant vormt EHRM 21 februari 1997, NJ 1997,
580 m. nt. PJB ( Van Raalte/ Nederland) inzake het onderscheid naar geslacht
in het kader van de Kinderbijslagpremie. Van Raalte, die zich erop beriep dat
de premieheffing discriminatoir was, had volkomen gelijk, maar was wel erg
principieel: de man procedeerde tegen een regeling die inmiddels was
vervallen, van Inspecteur naar Hof en Hoge Raad via de Commissie naar het
Europese Hof, gaf daar minstens fl. 23.271, = aan uit en dit alles voor een

heffing van fl. 1.959, =.
Het Hof gaf Van Raalte gelijk, maar zag slechts grond voor vergoeding
van proceskosten en wettelijke rente. Het bedrag van fl. 1.959, =i waar het
allemaal om te doen was geweest, kreeg hij niet terug, noch als

schadevergoeding noch als vordering uit onverschuldigde betaling. Zo men
wil, is ook dit een zaak waarin de ene partij weliswaar ( principieel) wint,
maar toch weer niet.
(v) Het aanpassen van de stellingen

Het bieden van gelegenheid tot het aanpassen van stellingen en conclusies is
inmiddels een aanvaarde vorm van overgangsrecht geworden. 203 Het is
evenwel slechts een minimale tegemoetkoming aan de justiciabelen.
In Interpolis/Xzo# had Interpolis in appel reeds de laatste memorie genomen
toen Gielen/Assuradeuren in de Rechtspraak van de Week205 werd gepubliceerd. Interpolis kon nog slechts bij pleidooi haar stellingen op de nieuw
ontstane rechtssituatie richten. Het Hof ging daar verder niet op in,
'
aangezien het kennelijk de pleitnota' s niet rekende tot de stukken van het
Zie HR 28 november 1997. NJ 1998, 659 m. nt. WMK (onder NJ 1998, 657)
Luycks/ Kroonenberg) , 19 januari 1996, NJ 1996, 617, 10 december 1993, NJ 1994, 191
7 februari 1992, NJ 1992, 809 m. nt. HJS ( Kamerman/ Aro
( Automotive Products/ Valeo),
Lease), 7 februari 1992, NJ 1992, 810 m. nt. HJS (Liberty/ Budget), Rb Assen 17 maart 1992,
NJkort 1992, 46, Rb Maastricht 16 januari 1992, NJkort 1992, 9 (Onderlinge Voorzorg/ ABP) , HR
203
(

22 februari 1991, NJ 1991, 376 m. nt. EAAL,

10

november 1989, NJ 1990, 628 m. nt. EAAL en

EAA, 1 mei 1987, NJ 1988, 55 m. nt AHJS (Tesfamariam/Staat), 16 mei 1986, NJ 1986, 779
PAS (Zunder/ Volksbelang), 8 november 1985, NJ 1986, 309 m. nt. PAS (Van
Haaren/ Cehave), 27 november 1981, NJ 1982, 503 m. nt. EAAL en WHH(Boon/ Van Loon), 19

m. nt.

december 1980, NJ 1981, 266 m. n[. PAS, 28 maart 1980, NJ 1980, 489 m. nt. PAS (Van
Geelen· Challa/ Schols) .
104 HR 3 februari 1984, NJ 1984, 765 m. nt. FHJM en WLH.
205
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geding'. De Hoge Raad besliste vervolgens voor het eerst dat de in feitelijke
instantie overgelegde pleitnota behoort tot de gedingstukken in de zin van
art. 419 lid 2 Rv Maar het college voegde er aan toe dat het Hof partijen in
de gelegenheid zou hebben behoren te stellen ' de feitelijke stellingen waarop
zij zich tot dusver hadden beroepen, aan te passen bij de door dit arrest [ te
weten Gielen/Assuradeuren, OAH] geschapen nieuwe juridische situatie',
indien partijen ten tijde van het houden der pleidooien met het arrest nog
geen rekening hadden kunnen houden ( rov. 3.6) .
De mogelijkheid van het aanpassen van stellingen drijft op de
terugwerkende kracht. 206 Zij veronderstelt en impliceert terugwerking. Het is
immers de terugwerkende kracht die het aanpassen van de stellingen nodig
.

maakt.

207

5. Varianten van de werkingen ex nunc

208

(a) Ex nunc en onmiddellijke werking
Een andere methode om de consequenties van een rechterlijke uitspraak te
beperken is aan te duiden als de zogenaamde werking ex nunc. Gokkel en Van
der Wa1209 geven als betekenis van ex nunc ' van nu af, slechts voor de
toekomst van kracht'. Het eerste is juist, het tweede niet. Daarin wordt het
heden overgeslagen, dat ene kleine moment waarop 'nu' wordt uitgesproken,
dat van groot belang is. Werkt vernietiging van wetgeving ex nunc, dan
herleeft het recht dat daardoor was afgeschaft of gewijzigd vanaf het moment
der vernietiging. De nieuwe stand van het recht wordt, evenals bij een
nieuwe jurisprudentiele regel die ex nunc werkt, derhalve terstond op de
210
partijen in het onderhavige geschil toegepast.
Wat is nu precies ex nunc2 Allereerst zou men kunnen denken dat het
gaat om de bepaling dat vanaf nu alleen nog maar de nieuwe regel wordt toegepast.
( Dit is de onjuiste voorstelling van onmiddellijke werking zoals weergegeven
in figuur 2. ) Schijn bedriegt, want alle zaken die al aanhangig zijn of die nog
aanhangig gemaakt kunnen worden, vallen dan onder de nieuwe regel, terwijl
alle zaken die niet meer aanhangig kunnen worden gemaakt ( uitspraken in

Onmiddellijke werking met terugwerkende kracht daaronder begrepen.
Overigens was ook her oordeel dat de pleitnota' s toi de gedingstukken behoren terugwerkend.
208
De werking ex nunc is niet te verwarren met een toetsing ex nunc. Zie hierv66r, voe[noot 102.
209
H. R. W. Gokkel en N. van der Wal, Juridisch Latijn, Alphen aan den Rijn 1981, p. 40.
210
Dir fenomeen wordi ook wei eens relatief prospectieve werkmg of persoonlijk beperkk te™Bverking
genoemd. Zie Ph. Vanavermaete, Arresten inzake monetair compenserende bedragen of afgeleide
produkten, SEW 1982, p. 487, resp. W. Knittel, Zum Problem der Ruckwirkung bei einer
Anderung der Rechtsprechung, Eine Untersuchung zum deutschen und U. S. amerikanischen
206
207

-

Recht, Bielefeld 1965, p. 47
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kracht van gewijsde en dergelijke) met de nieuwe regel niet in aanraking
kunnen komen. Dit komt met andere woorden neer op terugwerkende kracht
( ex tunc) met de gedane zaken- uitzondering. Ik vind het nogal bevreemdend
'
hier van onmiddellijke werking' te spreken, maar wil men dat toch doen,
'
dan moet het ten minste onmiddellijke werking met terugwerkende kracht'
(' unechte Ruckwirkung' , zie figuur 5) heten.
(b) De zuiver onmiddellijke werking

De zuiver onmiddellijke werkingll' is de toepassing van een regel op feiten die
posterieur zijn aan de verkondiging van de regel, waarbij aan die feiten
rechtsgevolgen worden verbonden of juist ontnomen (of die regel nu geacht
moet worden voor de verkondiging reecls te hebben gegolden of niet) . De
gelding, het tijdstip van ' inwerkingtrecling', wordt wederom in het midden
gelaten; het gaat erom op welke feiten en rechtsgevolgen de regel van toepassing
is. In geval van zuiver onmiddellijke werking is dat alleen op posterieure
feiten. Anterieure feiten en anterieure rechtsgevolgen van die feiten vallen er
niet onder, zodat rechten en plichten die v66r de uitspraak uit een rechtsverhouding zijn voortgevloeid, worden geeerbiedigd212 C onmiddellijke werking
zonder terugwerkende kracht, figuur 5). Hierbij zij opgemerkt, dat het bij
deze anterieure rechtsgevolgen geenszins hoeft te gaan om afgehandelde zaken;

onmiddellijke werking beperkt de terugwerking dus veel verder dan de
uitzondering voor gedane zaken.
Zuiver is de onmiddellijk werking slechts zolang de nieuwe regel niet toch
weer op partijen in kwestie (inter partes) wordt toegepast. Hun geschil betreft
213
immers per definitie anterieure feiten.
Gebeurt dit wel, dan moet men
van
selectieve
spreken
onmiddellijke werking ( zie hierna), waarbij de regel
bijvoorbeeld erga omnes onmiddellijk werkt en inter partes terugwerkt of
omgekeerd.
In drie arresten van het Hof van Justitie gewezen op dezelfde dag214 wordt
de ongeldigheid van Verordening 652/ 76 vastgesteld. De door de nationale
211

Polak, Algemene beginselen, a. w., p. 258 spreekt van gematigd prospectieve tverking.
W. van Gerven, Het beleid van de rechter, Antwerpen/ Zwolle 1973, p.
132 voetnoot 5,
Hijmans van den Bergh, Opeenvolging van rechtsregels, a. w., p. 60 e. v. Vgl Stein, BroodNODI- gheden bij de toepassing van de overgangswet, a. w., p. 23 5.
Zie omtrent zuiver onmiddellijke werking bijv. Aries Tankers Corp. v. Total Transport Lid.
119771 1 All E. R. 398, p. 406 per Lord Simon, die dit als aanduidt als 'prospective overrulingextending-where appropriate to future cases only and not affecting the parties before the court, so
that the legal basis on which they made their bargain is not disturbed'
214
HvJ EG 1 5 oktober 1986, zaak 4- 79 ( Providence agricole de la Champagne/ ONIC) , Jur.
1980, p. 2823, 15 oktober 1986, zaak 109-79 (Maiseries de Beauce/ ONIC), Jur. 1980, p. 2883
312

2 I 3

en 15 oktober 1986, zaak 145- 79 (Roquette/Administration des Douanes) , Jur. 1980, p. 2917; zie
Ph. Vanavermaethe, Arresten inzake mone[air compenserende bedragen of afgeleide produkien,
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autoriteiten op basis daarvan geYnde of betaalde monetair
compenserende bedragen kunnen evenwel voor wat betreft het v66r de datum
van dit arrest gelegen tijdvak niet in geding worden gebracht. Wat er ook zij
van de geldigheid van de verordening, voor reecis gernde bedragen wordt niets
(

Franse)

afgedaan aan de destijds bestaande betalingsverplichting rechtsgevolg dat
anterieur is aan de uitspraak) .
Deze werking is zuiver onmiddellijk. 215 De beperking van de mogelijkheid
van terugvordering geldt erga omnes, maar gelijkelijk voor de klager in deze
zaak en in soortgelijke aanhangige gedingen. Zij gaat dus verder dan de hierna
te bespreken Defrenne- benadering waarin gelijke gevallen ongelijk behandeld
worden doordat slechts de klager ten volle volgens de nieuwe regel berecht
wordt.
Een laatste voorbeeld is de uitspraak van het Bundesarbeitsgericht betreffende de mogelijkheid van wijziging van bedrijfspensioenovereenkomsten ten
nadele van werknemers.
C

Der BeschluB des Gro.13en Senats vom 16. 9. 1986 (NZA 1987, 168)
wirkt nicht generell auf vorherige Abl6sungen von vertraglichen Einheitsregelungen durch Betriebsvereinbarungen zuruck. . . . Die Betriebsvereinbarung vom 28. 12. 1982 ist als wirksam zu behandeln, obwohl die
Betriebsparteien nach heutigen Erkenntnissen nicht das Recht hatten, das
bisher geltende vertragliche Regelungswerk zum Nachteil der Arbeit216
nehmer zu dndern.
De nieuwe rechtspraak had daarom alleen betrekking op nadien gewijzigde
overeenkomsten ( posterieure feiten) .
(c) Onmiddellijke werking met terugwerkende kracht

Een speciaal fenomeen is de werking jegens doorlopende rechtsverhoudingen.
In deze gevallen kunnen bepaalde rechtsfeiten anterieur en sommige
rechtsfeiten posterieur zijn aan de verkondiging van de nieuwe regel. Men
sluit bijvoorbeeld eerst een overeenkomst en wanpresteert later. De werking
jegens het latere rechtsfeit ligt dicht aan tegen de zuiver onmiddellijke

werking, maar dient er niettemin van te worden onderscheiden. Het verschil
kan worden geyllustreerd aan de hand van twee, aan de Duitse rechtspraak
SEW 1982, p. 476 e. v. en J. A. Usher, Invalid Monetary Compensation and Prospective
Overruling, Eur. L. Rev. 1981, p. 118 en 119.
215
Naar verluid hebben de Franse rechters er toch rerugwerkende kracht aan verleend en de
vorderingen uir onverschuldigde betaling toegewezen. Zie M. van Empel, It takes two to tango, in:
Een goede procesorde, a. w., p. 273, evenwel zonder verwijzing.
216

BAG, Urt. v. 20. 11. 1990, NZA 1991, 477.
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Het eerste is het zojuist, in de vorige paragraaf,
voorbeeld
van
zuiver onmiddellijke werking, waarbij de nieuwe
genoemde
regel enkel toepassing vond op vanaf dat moment gesloten,
en dus
posterieure, overeenkomsten. Het tweede is een mogelijke werking ten

ontleende gevallen.

van nog niet volledig uitgevoerde overeenkomsten,
die het
Bundesgerichtshof oppert in een uitspraak uit
1983.
Dergelijke
overeenkomsten kunnen ten dele onder de nieuwe regel komen te vallen:
aanzien

noch nicht erfollt ist und die
Erfollungshandlung nach dem im Zeitpunkt ihrer Beurteitung maBgebenden Anschauungen sittenwidrig wdre, so fuhrt auch das nicht zur
Nichtigkeit des ganzen Vertrages, sondern dazu, daB der Schuldner
217
gem[ d:81 § 242 BGB die noch ausstehende Erfullung verweigern kann.

Wenn das Rechtsgeschaft

Zuivere terugwerking is het niet, want de geldigheid van de eerder
gesloten overeenkomst blijft onaangetast. 218 Ook indien dus uit een bestaande
rechtsverhouding later rechten en plichten voortvloeien naar aanleiding van
andere rechtsfeiten ( een latere niet- nakoming) die posterieur zijn aan de
verkondiging van de nieuwe regel, is geen sprake van zuivere terugwerking,
indien de regel wordt toegepast op die posterieure feiten.
Maar geheel zonder terugwerking is de toepassing evenmin, want een
aanvankelijk aan de overeenkomst verbonden rechtsgevolg wordt eraan
ontnomen: van de anterieure overeenkomst kan vanaf dAt moment geen
nakoming meer worden gevorderd. Zuiver onmiddellijke werking, de
'
normale' werking, zou claarentegen betekenen dat de nieuwe regel toepassing
vindt op overeenkomsten die vanaf dat tijdstip gesloten worden ( enkel
posterieure feiten, zie figuur 4) .
Het betreft hetgeen hiervoor werd aangeduid als ' onmiddellijke werking
met terugwerkende kracht': vanaf de verkondiging van de nieuwe regel
worden rechtsgevolgen ontnomen aan anterieure feiten ( het sluiten van de
overeenkomst), die er destijds wel aan verbonden waren ( te weten het recht
op nakoming en de verplichting van de wederpartij daartoe) .

217

BGH, Urt.

v.

30.6. 1983, NJW 1983,

2692, p.

2693.

Zie ook BGH, Urt.

v.

26.4. 1972,

NJW 1972, 1799.
218
Ik neem aan dat nog wei kon worden geklaagd over tekortschietende nakoming van het
uitgevoerde gedeelte.
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(d) Selectieve onmiddellijke werking

Een derde manier wordt gerllustreerd door de uitspraak van het Hoog219
18 kinderen raken gewond bij
gerechtshof van Illinois, Verenigde Staten.
een verkeersongeval dat te wijten is aan de nalatigheid van de schoolbuschauffeur. Gezamenlijk beginnen zij een procedure. Na afwijzing van de
vordering houdt slechts Tom Molitor vol en hij krijgt uiteindelijk gelijk
'

doordat de hogere rechter omgaat. Voordien werd de zogenaamde sovereign
immunity doctrine' gehanteerd, die meebracht dat overheidsinstanties voor
onrechtmatige daden niet aansprakelijk konden worden gesteld. Deze leer
wordt thans verlaten. Het Hooggerechtshof overweegt dat niet gezegd kan
worden dat in vertrouwen op de immunity doctrine de onrechtmatige daad is
gepleegd, maar wel dat door gerechtvaardigd vertrouwen daarop nagelaten is
de financiele risico' s voldoende in te calculeren. Met name is geen adequate
verzekering afgesloten. Het Hof bepaalt deswege dat de nieuwe
aansprakelijkheidsregel pas effect zal krijgen in acties ingesteld na de dag van
220
de beslissing, opdat overheden de gelegenheid hebben zich te verzekeren.
De regel wordt evenwel ook reeds toegepast op Tom Molitor.
De beperking van de terugwerking in deze zaak is van een andere orde
dan de zuiver onmiddellijke werking. Enerzijds kan het zojuist erkende recht
op schadevergoeding ook voortvloeien uit een eerdere onrechtmatige
overheidsdaad ( anterieur feit), zolang de daartoe strekkende actie maar is
ingesteld na de dag der uitspraak. Ergo: de rechtssituatie van destijds-de
burger die schade lijkt tengevolge van overheidsdaden heeft geen recht op
schadevergoeding-wordt gewijzigd met terugwerkende kracht: de burger
heeft een recht op schadevergoeding, desbetreffende overheidsinstelling heeft
een schadevergoedingsplicht. Bij zuiver onmiddellijke werking ( zonder
terugwerkende kracht) daarentegen zouden anterieure rechtsgevolgen van
anterieure feiten in tact zijn gelaten en zou de nieuwe regel derhalve evenmin
op Tom Molitor zijn toegepast.
Anderzijds is de werking niet gewoon ex tunc omdat voor aanhangige
221
zaken de rechtssituatie onveranderd blijft: geen recht op schadevergoeding.
Afgehandelde zaken worden a fortiori uitgezondercl van de nieuwe regel.
Het verhaal had overigens een staartje. Omdat de andere 17 er in
slaagden aan te tonen dat de zaak van Tom als test-case was gebruikt, konden
zly

Molitor v. Kaneland Community Unit Dist., 163 N. E. 2d 89 (111. 1959), p. 97
de volgende dag ingestelde vorderingen betreffen per
definitie reeds voorgevallen feiten. Zoiets is aileen te verzekeren met een claims made- polis met
inloopdekking. Dergelijke polissen waren echter in de jaren ' 50 bepaald ongebruikelijk. Ook
overigens zou verzekering afstuiten op gebrek aan een onzekere gebeurtenis of verzwijging. Vgl. art[.
220

Dit argument is nogal vreemd, want

246, 251 K.
Zie nader over het gelijkheidsbeginsel en het beloningsaspect hoofdstuk VI.

221
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zij naar Amerikaans recht in hoger beroep toch weer wel profiteren van het
222
omgaan.
Dus: terugwerkende kracht inter partes (Tom Molitor en de zijnen) ;
terugwerkende kracht erga omnes; doch eerbiediging voor reeds aanhangige

gedingen. Hoe dan ook is dit een situatie waarin de ene partij weliswaar
principieel gelijk

heeft, maar toch niet wint. Als het zo is dat de

ongeschreven sovereign immunity doctrine eerst in de Tom Molitor- zaak werd
afgeschaft, dan had de tegenpartij, de Staat Illinois, voor het verleden gelijk,
maar verloor toch. Als het zo is dat die doctrine ten tijde van het bus ongeluk
al niet meer bestond, dan hebben partijen in andere, reeds aanhangige
gedingen die op dezelfde periode betrekking hebben, ten aanzien van het
recht het gelijk aan hun zijde, maar winnen niet.
Enigszins vergelijkbaar met de Tom Molitor- benadering is het overgangsrecht dat wordt toegepast in het Nederlands procesrecht. Op clit gebied waar
overgangsrechtelijke voorzieningen eenvoudig ad hoc en zonder veel
ingrijpende gevolgen kunnen worden getroffen, is de beperking van de
terugwerkende kracht inmiddels een gebruikelijke figuur. De normale gang
van zaken is dat de Hoge Raad gewoon uitgaat van de terugwerkende kracht
van de nieuwe interpretatie erga omnes,
doch
in het geval
zelf
een
die
niet
alleen
inter
uitzondering maakt,
overigens
partes behoeft te gelden en
in vergelijkbare gevallen herhaalbaar is. Bijvoorbeeld HR 19 november 1993,
NJ 1994, 241 m. nt. WH- S:

Zoals is beslist in HR 28 febr. 1992, NJ 1992, 356, staat de verzoekschriftprocedure van de art. 828a e. v. Rv ook open voor vorderingen tot
nakoming van een alimentatieovereenkomst....
Nu de inleidende dagvaarding op 29 maart 1990, dus voor 28 febr. 1992,
de datum van voormelde beschikking van de HR is uitgebracht, en art.
828a een vordering als de onderhavige niet met zoveel woorden vermeldt,
moet de vrouw evenwel in haar vordering ontvankelijk worden geacht
( rov. 4).

In de onderhavige procedure-en waarschijnlijk gelijkelijk in vergelijkbare
'
lopende zaken zo deze zich zouden voordoen-wordt de nieuwe' regel,
verkondigd op 28 februari 1992, niet toegepast. Daarin ligt het verschil met
de Tom Molitor- methode waar immers de nieuwe regel inter partes wel werd
toegepast. Aangenomen kan worden dat erga omnes en voor reeds aanhangig
gemaakte gedingen de benadering dezelfde is.
222

Norma Molitor v. Kaneland Community Distnct, 182 N. E. 2d 145 (Ill. 1962); zie hierover
Knittel, Zum Problem der Rockwirkung bei einer Anderung der Rech[sprechung, a. w., p. 46- 48,
alsmede Van den Bergh, a. w., p. 303- 304.
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Over de werking van de uitspraken van het Italiaanse Constitutionele
Hof, ten slotte, bestaat enige verwarring. Wordt een wet, die reeds
inwerkinggetreden is, inconstitutioneel verklaard, dan kunnen de daarin
vervatte normen niet meer worden toegepast vanaf de dag volgend op die der
223
De geldigheid van de wet in de voorafgaande
publicatie van de uitspraak.
periode blijft daarbij onverlet. Dit is dus een werking ex nunc.224 Niettemin stelt
Waarschijnlijk
Cappelletti, dat de inconstitutioneelverklaring retroactief is.
bedoelt hij hiermee dat zaken die nog aanhangig zijn of zullen zijn en
betrekking hebben op de inconstitutioneel verklaarde wet ook indien cle feiten
in die zaak zich ver v66r de uitspraak hebben voorgedaan, invloed van de
uitspraak van het Hof ondervinden. 225 Dit is wederom wat ik hierboven

terugwerkende kracht heb genoemd. Ik deel de
Italiaanse methode echter bij de onderhavige variant van ongelijke
onmiddellijke werking in, omdat er meer aan de hand is.
Door de constitutieve werking van de inconstitutioneelverklaring laat deze
ook achteraf de geldigheid van de wet gedurende de voorafgaande periode
onverlet. Anterieure rechtsgevolgen blijven dus in stand. Gezien het feit dat
het verbod van toepassing eerst geldt vanaf Utn dag na publicatie van de
uitspraak lijkt de conclusie gerechtvaardigd, dat de inconstitutioneelverklaring partijen zelf niet deert. De niet- toepassing 66n dag na publicatie
heeft echter enkel betrekking op de erga omnes- werking. InteT partes heeft de
'
inconstitutioneelverklaring vanaf heden' werking, hetgeen zoveel betekent
als: ze heeft terugwerkende kracht. Na inwerkingtreding van de wet is de
constitutionele toetsing meestal ' in via incidentale' ( concrete norm226
hetgeen impliceert dat een lagere rechter een soort prejudiciele
controle) ,

onmiddellijke werking

met

vraag heeft gesteld; diens vonnis komt dan altijd nd de uitspraak van het Hof.
Hiermee is de toetsing ' in via incidentale' jegens partijen altijd volledig

terugwerkend.

221

Art. 30 Wet van ll maart 1953, art. 136 Gw (Italic).

Cappelletti. Judicial Review in the Contemporary World, a. w., p. 90. Eveneens V. Vigoriti,
Italy: the Constitutional Court, A. J. C. L. 1972, p. 409.
22
Zie E. M. H. Hirsch Ballin, in: L. Prakke en C. J. A. M. Kortmann ( red. ), Het staatsrecht
van de landen der Europese Gemeenschappen, Deventer, 1998, p. 380.
226 Art. 137 Gw (Italic) j" art. 1 Constitutionele wet van 9 februari 1948, nr. 1 j" artt. 23- 27 wet
224

van 11 maart 1953, nr. 87) . Daamaast is er de abstracte normcontrole 'in via principale' die
meestal betrekking heeft op een nog niet afgekondigde wer preventieve normcontrole), Hirsch
Ballin, Her staarsrecht van de landen der Europese Gemeenschappen, a. w., p. 379.
C
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(e) Onmiddellijke werking en de 'reeds aanhangige gedingen'-benadering

Eveneens selectief werkend is de ' reeds aanhangige gedingen' - benadering
die
niet slechts 66n partij afzondert van andere justiciabelen, maar een categorale
uitzondering maakt op de beperking van cle terugwerkende kracht. 227
Standaardarrest inzake de werking ex nunc in de rechtspraak van het
Europese Hof van Justitie is de zaak Defrenne, 228 waarnaar al enkele keren is
verwezen. Het Hof belist dat art. 119 EEG- verdrag rechtstreekse werking
heeft, zodat voor de nationale rechterlijke instanties een beroep kan worden
gedaan op het hierin vervatte beginsel van gelijke beloning voor mannelijke
en vrouwelijke werknemers. Het betekent dat volgens art. 119 de toepassing
van het beginsel uiterlijk aan het einde van de eerste etappe van de
overgangsperiode moest zijn verzekerd ( 1 januari 1962 voor de oorspronkelijk
Lid- Staten, 1 januari 1973 voor de nieuwe) Volgens het Hof verzetten
dwingende overwegingen van rechtszekerheid zich er in beginsel tegen dat in
het verleden betaalde lonen wederom in geding worden gebracht. Daarom
meent het
.

[d]a t. . . op de rechtstreekse werking van art. 119 geen beroep kan
worden gedaan ter staving van loonaanspraken over tijdvakken voorafgaande aan de dag waarop dit arrest is uitgesproken, behoudens wanneer
een werknemer reeds een beroep in rechte of een daarmee gelijk te stellen
klacht heeft ingediend ( rov. 75) .
Deze nieuwe regel ( rechtstreekse werking van art. 119: er kan een
beroep
worden gedaan voor de nationale instanties op het beginsel van gelijke
beloning) geldt voor de toekomst. Hij is van toepassing op loonaanspraken uit
nog te sluiten arbeidsovereenkomsten ( posterieure rechtsgevolgen van
posterieure feiten) alsmede op die, welke voortvloeien uit een bestaande
arbeidsovereenkomst doch ontstaan
nd de
( posterieure
uitspraak
rechtsgevolgen van anterieure feiten) Bovendien wordt de regel toegepast op
aanspraken die dateren van v66r 8 april 1976 ( de datum van het arrest),
namelijk op de partijen in het onderhavige geding zelve, alsmede aanspraken
die reeds aanleiding hebben gegeven tot een rechtszaak die nog steeds
aanhangig is op het moment van de Defrenne- uitspraak. Nog niet aanhangige
.

111

Soms aangeduid als ' prospective overruling', met toepassing op ' all

( pending) cases thar have
final judgment', zie Calabresi, A Common Law for the Age of Statures, a. w., p. 280281, Zie ook Justice Traynor, Qua Vadis Prospective Overruling: A Question of Judicial
Responsibility, 28 Hastings L. J. 533 ( 1977), die een voorkeur heeft voor deze methode, alsmede

not reached

Ho#man v. Jones, 280 So. 2d 431 (Fla. 1973) .
228

HvJ EG 8 april 1976, zaak 43-75 (Defrenne Il), Jur. 1976, p. 455. NJ 1976, 510. Zie ook 15

december 1995, zaak C. 415/93 (KBVB/ Bosman) , Jur. 1995, p. I-4921, NJ 1996, 637.
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zaken die betrekking hebben op anterieure rechtsgevolgen worden niet berecht
volgens de nieuwe regel; er kan geen beroep gedaan worclen op de
rechtstreekse werking van art. 119. Er is dus sprake van onmiddellijke
229
werking met een selectieve terugwerkende kracht.
Vergelijkt men deze benadering met andere varianten, dan valt het
volgende op. Ten eerste heeft de uitsluiting van terugwerkende kracht voor

oude loonaanspraken iets van de in § 4(c) C iii) besproken uitzondering voor
uitgevoerde overeenkomsten: voorzover de arbeidsovereenkomst reeds is
uitgevoerd, kan men er niet meer in rechte tegen opkomen.
Ten tweede: afgezien van de terugwerkende kracht inter partes, is de
'
reeds aanhangige gedingen' - regel het spiegelbeeld van de selectieve
onmiddellijke werking in de Tom Molitor- zaak: daar werd beslist dat de nieuwe
regel zou worden toegepast in acties ingesteld na de dag van de beslissing.
Ieder ander dan Tom Molitor en de zijnen, die reeds een geding aanhangig
had gemaakt, viel nog onder de oude regel. In Defrenne was het juist
andersom: wie reeds een geding aanhangig had gemaakt of een daarmee gelijk
te stellen klacht had ingediend, kon juist w61 van de nieuwe regel profiteren.

6. Varianten van de werking ex mox
(a) Rechtspreken pro futuro

Uitgestelde werking, omgaan of vernietiging pro futuro of zuivere prospective
overruling zijn alledrie benamingen voor het fenomeen dat de rechter een

wijziging van het recht reeds doet plaatsvinden, maar deze regel op enig
moment na de verkondiging ervan nog niet wordt toegepast. De oude regel
heeft dus een nawerking, wordt voorlopig geeerbiedigd.
De kwalificatie pro futuro ( voor de toekomst) moet worden onderscheiden
van in futuro ( in de toekomst) . Wij spreken allddn van pro futuro, indien de
rechter de nieuwe regel daadwerkelijk reeds als geldend recht verkondigt, hetzij
door zich voor het eerst over de kwestie Uit te spreken, hetzij door om te gaan
of wetgeving wegens onverenigbaarheid met internationaal recht buiten
toepassing ( of wegens ongrondwettigheid nietig) te verklaren. Blijft dan het
oude recht voorlopig niettemin toepassing vinden, dan is sprake van
eerbiediging of nawerking voor bepaalde tijd. In plaats van de werking pro
futuro geef ik de voorkeur aan de meer gebruikelijke en beter bij de Ow
aansluitende terminologie en spreek ik hierna van uitgestelde werking.

229

Een vergelijkbare retroactieve toepassing op reeds aanhangige gedingen vind[ men in Coglati v.
pending
Ecco High Frequency Corp., 439 A. 2d 91 (N. J. Sup. Ct. 1981) (' retroactively, at least to
cases').
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De kwalificatie in futuro daarentegen ziet op de situatie dat vooralsnog geen
wijziging van het recht plaatsheeft, doordat de rechter de jurisprudentiewijziging, het buiten toepassing laten of de nietigverklaring zelf uitstelt tot een
later tijdstip. Dan is nog niet te spreken van een nawerking of eerbiediging
van de oude regel, want de ' oude' regel geldt nog steeds en zijn werking
( toepassing) is dus normaal.
(i) Uitgestelde werking met temgwerkende kracht (en met onmiddellijke werking)

Uitgestelde werking is eerbiediging nawerking) die zich beperkt tot een
bepaalde of onbepaalde termijn. Na verloop van die termijn strekt de nieuwe
regel zich w61 uit tot posterieure rechtstoestanden en soms zelfs tot anterieure
rechtsgevolgen van anterieure feiten. Zoals hierboven met betrekking tot de
temporele werking van wetgeving is besproken230, kan uitgestelde werking
daarom heel goed terugwerkende kracht of onmiddellijke werking met zich
C

meebrengen. Dit is het geval, indien een nieuwe rechtsregel na ommekomst
van de uitsteltermijn wordt toegepast op rechtstoestanden uit de voorafgaande
periode, ontstaan v66r respectievelijk na de inwerkingtreding van de
wettelijke bepaling.
Zo is het ook met de temporele werking van rechtspraak. Indien de
nieuwe rechtsregel na ommekomst van de uitsteltermijn wordt toegepast op
feiten die zich hebben voorgedaan vddr respectievelijk na de verkondiging van
de regel, is tevens sprake van terugwerkende kracht respectievelijk
231
onmiddellijke werking.
Een en ander zal zich steeds kunnen voordoen, wanneer de rechter
afl<ondigt dat de oude regel tot een bepaald moment wordt toegepast en
daarna alleen nog maar de nieuwe. Aldus bijvoorbeeld een uitspraak van de
Voorzitter van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. 232 De
Voorzitter kondigde aan een strenger beleid te gaan voeren en voortaan niet
meer over te gaan tot schorsing van het besluit tot intrekking van een
vervoervergunning ingeval de betrokkene inmiddels beter aan de voorwaarden
van de vergunning voldeed. Terwille van de rechtszekerheid was echter geen
plotselinge wijziging van de in voorafgaande jaren ontwikkelde jurisprudentie
230

§ 2 (c) (iv).
211

Polman, Temporele werkingen van wetten, a. w., p. 38, Koeman, Verandering van beleid bij
administratie en rechter, a. w., p. 984. Anders: Schoordijk, De civielrechtelijke aspecten van
verevening van pensioenrechten bij echtscheiding, a. w., p. 232, die uitsluiting van kmgwerkende
kncht en prospective overruhng over ten kam scheert.

212 Vz CBB 19 april 1984, AB 1985, 554 m. nt. JHvK ( Verbiezen/ Commissie
Vervoervergunningen). Zie ook BVerfGE 33, 303 ( 1972) waarin de Wet op de Universiteit van
Hamburg onverenigbaar met de Duitse grondwer werd bevonden, doch desbetreffend voorschrift
mocht worden toegepast 'uiterlijk tor het begin van het zomersemester 1973'.
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wenselijk en daarom kondigde de Voorzitter een overgangsbeleid tot 1 januari
1985 af. Hoewel dit niet in overeenstemming was met zijn materitle oordeel,
wees hij de vordering tot schorsing van de litigieuze beslissing toch toe. De
233
nieuwe regel werd dus op betrokkene evenmin toegepast.
Vanaf 1 januari 1985 zou echter nog slechts de nieuwe regel voor
toepassing in aanmerking komen, 66k op gevallen waarin het besluit tot
intrekking van de vervoervergunning tijdens de uitsteltermijn ( 19 april 1984-

1 januari 1985) is genomen of zelfs v66r de datum van de eerste verkondiging
van de nieuwe regel ( 19 april 1984) . 234 In voorkomende gevallen moeten wij
dus spreken van uitgestelde werking met onmiddellijke werking respectievelijk
met terugwerkende kracht.
(ii) Uitgestelde werking zonder onmiddellijke werking

Voorbeelden van uitgestelde werking zonder onmiddellijke werking zijn te
vinden in de rechtspraak van de belastingkamer en de Centrale Raad van
Beroep, waarvoor ik verwijs naar Hoofdstuk II. 235 In de genoemde
belastingzaak oordeelde de Hoge Raad het ' oude' waarderingsstelsel van
boven pari gekochte obligaties niet langer in overeenstemming met goed
koopmansgebruik. Maar de oude rechtsopvatting mocht nog worden toegepast
op leningen en obligaties die de belanghebbende op 1 januari 1992 in bezit zou
hebben. Dat wit zeggen dat de nieuwe regel niet terugwerkte jegens leningen
en obligaties die op de dag der uitspraak ( 13 november 1991) reeds
verworven waren, maar evenmin onmiddellijke werking had jegens in de
periode 13 november 1991.1 januari 1992 nog te verwerven leningen en
obligaties. De nieuwe rechtsregel was dus niet op alle posterieure feiten van
toepassing. De Hoge Raad ging enkel pro futuro om. De werking van het
omgaan werd uitgesteld tot het einde van de overgangstermijn van anderhalve
maand.
Doordat deze overgangsvoorziening is afgestemd op het tijdstip van de
feiten waarop de regel wordt toegepast en niet op het tijdstip vanaf wanneer de
Een half jaar later varieerde de Voorzitter zijn aanpak lichtelijk in Vz CBB 24 september 1984,
overwogen
AB 1985,555 m. nt. JHvK ( Dekker/ Commissie Vervoervergunningen) Wederom werd
dat rerwille van de rechtszekerheid geen plotselinge wijziging is gewenst van de ter zake in voorgaande
jaren ontwikkelde jurisprudentie. Maar de Voorzitter zag hierin thans reden om de bestreden
211

.

beslissing ten aanzien van de duur van de intrekking gedeeltelijk ie schorsen. Hiermee komt de
Voorzitter de beide partijen dus halverwege tegemoet. Hij past in wezen nog de oude regel toe

(schorsing in geval van verbetering), maar niet meer in volle omvang.
Zodanig geval was evenwel praktisch uitgesloten, omda[ de termijnen zouden zijn verlopen en
art. 65 Wet Arbo (oud) vereiste dat het belang van de verzoeker een onverwijlde voorziening
vordert. Het past dan niet om eerst in 1985 te klagen over een intrekkingsbesluit van v66r 19 april
214

1984.
2 5

§3(d).
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regel wordt toegepast, is een volledige uitsluiting van terugwerkende kracht
en van onmiddellijke werking gerealiseerd. Ook na ommekomst van de
overgangstermijn wordt de nieuwe, wel geldende regel niet toegepast op
tijdens deze termijn verworven leningen en obligaties. Er is sprake van
uitgestelde werking zonder onmiddellijke werking, vergelijkbaar met het
resultaat van HTR/Rebago 236 voor tijdens de overgangstermijn van toepassing

geworden algemene voorwaarden.
Dezelfde methode volgde het Hooggerechtshof van Minnesota, oordelend
dat de oude regel niet meer zou gelden ' with respect to torts which are
committed after the adjournment of the next regular session of the Minnesota
,237
Hiermee had de nieuwe regel zelfs na ommekomst van de
Legislature.
uitsteltermijn geen werking jegens direct aan dat moment voorafgaande
onrechtmatige daden.
(iii) Uitgestelde werking met onmiddellijke werking
Deze variant, die minder ver gaat dan de vorige, kan worden gerllustreerd
aan de hand van dezelfde belastingzaak. Zou de belastingkamer de nieuwe
regel na 1 januari 1992 hebben toegepast op tussen 13 november 1991 en 1
januari 1992 verworven leningen en obligaties, dan zouden wij te maken
hebben gehad met uitgestelde werking met onmiddellijke werking. Hiermee
zou wei de terugwerking jegens v66r 13 november verworven leningen en
obligaties, maar niet de onmiddellijke werking jegens na de verkondiging van
de regel verworven leningen en obligaties zijn uitgesloten.

(b) Omgaan en vernietiging in futuro

De figuur van omgaan, nietigverklaring, 'Ausserkrafttreten' of 'Aufhebung'
in futuTo is vergelijkbaar met hetgeen de Rechtbank Amhem ten aanzien van
'
art. 191 Ow uitgestelde inwerkingtreding' noemde.
Als in §2 (c) ( iv)
besproken, meen ik dat de Ow deze figuur niet kent. Hooguit is de benaming
'
uitgestelde inwerkingtreding' geschikt voor het besluit van destijds om
bepaalde delen van het Burgerlijk Wetboek nog niet op 1 januari 1985, doch
eerst per 1 januari 1992 in te voeren. Hiermee zijn de onderhavige varianten
in futuro enigszins vergelijkbaar.
In geval van omgaan of vernietiging in futuro kondigt de rechter aan te
omgaan of een ongrondwettige of met internationaal recht
onverenigbare wet nietig of buiten toepassing te zullen verklaren. Dit betekent
zullen

236
237
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Rb Amhem 24 febritari 1994, NJkort 1994, 8, besproken in § 2 (c) ( iv) .
St,anel v. Mounds Vietu School Dist. No. 621, 118 N. W. 2d 795 (Minn. 1962).
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dat de rechter niet beoogt nu reeds een wijziging van het geldend recht teweeg
te brengen, maar pas later. 238 Van beide enige voorbeelclen.
239
Van omgaan in futuro was sprake in Holytz v. Milwaukee , waarin het
'
Hooggerechtshof van Wisconsin verklaarde de doctrine of sovereign
immunity' te verlaten, doch eerst met ingang van een maand later teneinde
'
overheidsinstanties een grace period' te geven om maatregelen te nemen en
zich voor eventuele aansprakelijkheden te verzekeren.
Van vernietiging in futuro verschaft de Duitse constitutionele rechtspraak
illustraties. In Duitsland is een techniek ontwikkeld, waarbij een wet
onverenigbaar met de grondwet wordt verklaard onder de aankondiging dat de
wet eerst in de nabije toekomst nietig wordt, tenzij de wetgever de betreffende
240
Meestal zal hiervoor een in de toekomst gelegen
wet amendeert of intrekt.
datum worden gesteld. De formulering is steeds een variatie op:
Bundesverfassungsgerichtsgesetz bestimmt als Rechtsfolge der
Verfassungswidrigkeit nicht ausnahmelos die Nichtigkeit der Norm, es
241
15:Bt auch eine bloBe Verfassungwidrigerk18:rung zu.
Das

Men kan hierin eventueel een voorwaardelijke of uitgestelde nietigheid
zien; feit blijft evenwel dat die nietigheid thans juist niet uitgesproken wordthet is een vernietiging in futuTO.
In een erfopvolgingszaak koos het Bundesverfassungsgericht voor afwijzing
van de klacht, hoewel de litigieuze voorziening duidelijk niet in
overeenstemming was met § 3.2 van de Duitse grondwet, daarbij evenwel de
wetgever verplichtend vddr de nieuwe verkiezingen maatregelen te treffen.
De formele nietigverklaring bleef achterwege, hoewel cle bepaling met de
grondwet onverenigbaar was.

242
243

betreffende de zogenaamde Kohlepfennig
dat
nietigverklaring van de wet ertoe zou leiden dat de
overweegt het Hof
zou
verliezen. Volgens het Duitse Hof gebiedt het
heffing haar grond
In

een

zaak

van

1994

Zie bijv. Whitney v. City of Worcester, 366 N. E. ld 1210(Mass. 1977), p. 1212 ('westate our
intention to abrogate the doctrine') (mijn curs. ) Anders, doch onjuist, Koeman, Verandering van
beleid bij administratie en rechter, a. w., p. 984.
238

.

219
240

115 N. W. 2d 618 (Wis. 1962)
W. Rupp. von Brunneck, Admonitory Functions of Constitutional Courts, Germany: the
Federal Constitutional Court, A. J. C. L. 1972, p. 387.
241
BVerfG, Beschl. v. 11.10.1994, NJW 1995, 381 (het Hof verordonneert expliciet de
Weitergeltung van de inconstitutionele wet), Beschl. v. 25.9.92, NJW 1992, 3153 (' Biszu einer
Neuregelung bleiben die for verfassungswidng erkannten Regelungen weiter anwendbar') .
241
BVerfGE 1 5, 337 (1963) .p. 347 (wet is verfassungs,vidng, maar zal 'ohne Rucksicht auf seine
weitergelten, d. h. fur Verwal[ung und Gerichte verbindlich
Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz .
bleiben') . Zie ook BverfGE 21, 12 ( 1966) ( Nichagerkla™ng blijft achterwege) .

241 Beschl. v. 1 1. 10. 1994, NJW 1995, 381.
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algemeen belang dat het Hof zich beperkt tot Unvereinbarkeitserklai-ung onder

afkondiging van de Weitergeltung van de wet. De inconstitutionele wet in
kwestie blijft dus gelden. De wetgever wordt geen termijn gesteld noch blijkt
van enige waarschuwing dat voor de inconstitutionele wet op een gegeven
moment het doek zal vallen.
Het Hof knoopt er evenwel een overweging aan vast. Ofschoon door de
Weitergeltung de door de klager gedane betaling een rechtsgrond heeft,
oordeelt het Hof dat deze niettemin een vordering uit onverschuldigde
betaling heeft. Dit is nogal vreemd, want hiermee verleent het Hof inter
partes een terugwerkende kracht aan een vernietiging die erga omnes nog niet
heeft plaatsgevonden.
Een variant die in een ander opzicht tegelijkertijd uitgestelde werking 6n
terugwerkende kracht met zich meebrengt, komt men tegen in Oostenrijk.

Art. 140 lid 3 van

de Oostenrijkse grondwet bepaalt, voorzover hier van

belang,

die Aufhebung tritt am Tage der Kundmachung in Kraft, wenn nicht
der Verfassungsgerichtshof fur das Aussenkrafttreten eine Frist bestimmt.
Diese Frist darf ein Jahr nicht uberschreiten.
zou hierin een discretionaire bevoegdheid hebben. 144 Deze
vernietigingsfiguur heeft een hybride karakter. De inconstitutioneelverklaring
wordt reeds uitgesproken, maar een wijziging van het recht vindt nog niet
plaats, want de Aufhebung van de wet wordt maximaal een jaar uitgesteld.

Het Hof

Erga omnes hebben wij te maken met een vernietiging in fituro. Maar inter

werkt de Aufhebung toch weer terug; de partijen in de onderhavige
naar aanleiding waarvan het Hof zijn uitspraak doet, ondervinden
245
namelijk wel degelijk de gevolgen van de inconstitutioneelverklaring.
Afgezien daarvan is er in het Oostenrijkse geval sprake van inconstitutioneelverklaring in futuro. Er ontstaat de vreemde situatie dat een wel verkondigde,
maar nog niet als geldend recht aangemerkte nieuwe regel terugwerkende
kracht heeft.
Voorts is te wijzen op HR 12 mei 1999, BNB 1999, 271246, inzake het

partes

zaak,

arbeidskostenforfait Cart. 37 lid 1 onder a Wet IB 1964), leidende tot een
ongelijke behandeling binnen de categorie van werkenden, waarvoor de Hoge
244

Brewer- Carias, Judicial Review in Comparative Law, a. w., p. 202.
Cappelletti, Judicial Review in [he Contemporary World, a. w., p. 85, 89 voeinoot 13. Zie
eveneens art. 153 lid 3 van de Turkse grondwet, waarover Rumpf, Das turkische Verfassungsgericht
245

und die Grundzage seiner Rechtsprechung, a. w., p. 134, 166.
246
M. nt. P. J. Wattel. Zie reeds HR 15 juli 1998, BNB 1998, 293 m. nt. P. J. Wattel, alsmede
HR 31 januari 1990, WER 1990, p. 237, waarover P. Waitel, Conditional prospective nonoverruling, alsmede judgment- driven legislation, NJB 1990, p. 528.
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Hoofdstuk IX

Raad geen redelijke en objectieve rechtvaardiging kon vinden. De Hoge Raad
247
Vervolgens
constateert daarom strijd met artt. 14 EVRM en 26 IVBPR.
stelt de Hoge Raad zich de vraag of hij ' in de gegeven staatsrechtelijke
verhoudingen' zelf in het rechtstekort dient te voorzien en dient in te grijpen

in een wettelijke regeling dan wel zich terughoudend dient op te stellen. De
Hoge Raad kiest voor dit laatste en weigert de regeling buiten toepassing te
laten.

Niet uitgesloten is echter dat de afweging anders moet uitvallen ingeval de
wetgever ermee

bekend is dat een bepaalde wettelijke regeling tot een

ongerechtvaardigde ongelijke behandeling in de zin van voormelde
verdragsbepalingen Ieidt, maar nalaat zelf een regeling te treffen die de
discriminatie opheft(rov. 3.15) .
In rov. 3.18 onderstreept de Hoge Raad vervolgens nog eens ' de
mogelijkheid dat de afweging terzake in de toekomst anders moet uitvallen'
(lees: dat de Hoge Raad w61 zelf in het rechtstekort zal voorzien en dus in elk
geval art. 37 lid 1 onder a Wet IB buiten toepassing zal laten) ; en hij doet
dit, ervan uitgaande (lees: hij geeft opdracht) dat de regering ' met bekwame
spoed' een wetsvoorstel zal indienen teneinde recht te doen aan de

verdragsverplichtingen.

Kortom: de Hoge Raad spreekt reeds uit dat de wettelijke bepaling een
ongerechtvaardige ongelijke behandeling oplevert en met internationaal recht
onverenigbaar is. Maar het oordeel dat de regeling daarom buiten toepassing
moet worden gelaten stelt hij uit, op vergelijkbare wijze als de Oostenrijkse

inconstitutioneelverklaring zonder Atdhebung voor de duur van de
uitsteltermijn en de Duitse onverenigbaarheidsverklaring met Weitergeltung.
Men kan erover twisten of de regeling van het arbeidskostenforfait nu niet
meer geldt doch niettemin wordt toegepast dan wei nog steeds geldend recht
is. In overeenstemming met hetgeen in §2(b)i s opgemerkt, houd ik het
erop dat wij te maken hebben met een toepassing van nog steeds geldend
recht, omdat aan hoger recht geen voorrang kon worden gegeven. Ik zou het
arrest onder werking in futuro willen scharen, net als de Duitse vernietiging in
futuro waar het sterk op lijkt. Het oude recht blijft toepassing vinden en er
wordt geen specifieke, nieuwe regel geformuleerd.
De ' termijn' die de Hoge Raad stelt is evenwel onbepaald: zolang als nog
'
onder bekwame spoed' is te vatten. Bovendien is de termijn voorwaardelijk:
het buiten toepassing laten gaat niet door als de wetgever bijtijds een
gerechtvaardigde regeling treft.
Verschil met de Duitse en de Oostenrijkse benadering is ondertussen wel
dat de Nederlandse variant, door tussentijds ook op partijen in kwestie de
247

Rov 3.15: 'een ongerech[vaardigde ongelijke behandeling in de zin van voormelde

verdragsbepalingen'.
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oude regel toe te passen, verder gaat dan die varianten, die inter partes
terugwerken. ' s Hogen Raads benadering is daarom zuiverder. De
Oostenrijkse en de Duitse ongelijke behandeling lijkt mij minder goed te
rechtvaardigen.
Met omgaan of vernietiging in futuro beoogt de rechter niet nu reeds,
maar pas later een wijziging van het geldend recht teweeg te brengen.
Wanneer hij dat dan later doet, behoeft de terugwerking nog steeds niet
geheel uitgesloten te zijn248 , want het kan zijn dat de alsdan verkondigde regel
toepassing vindt op aan de tweede of zelfs aan de eerste uitspraak
voorafgaande feiten. In beide gevallen is sprake van terugwerkende kracht. 249
Nota bene: niet van onmiddellijke werking, want het met de inwerkingtreding
vergelijkbare ijkpunt is bij omgaan in futum de tweede, niet de eerste
uitspraak; vandaar dat ook de tweede uitspraak weer uitgestelde werking kan
hebben.

250

Een en ander is

te illustreren aan de hand van

de rechtspraak van

de Centrale Raad van Beroep.
In Hoofdstuk II 251 is reeds melcling gemaakt van de ommezwaai van de
Raad in oktober 1985 inzake het werknemerschap van de directeur252
aandeelhouder.
Dit betrof een omgaan pro futuro uitgestelde werking) .
Thans eerst aandacht voor de uitspraak die daaraan voorafging, een mooi
253
voorbeeld van omgaan in futuro.
In deze zaak vermeldt de Raad zijn eigen
254
van het begrip
rechtspraak bestaande in een jarenlange interpretatie
dienstbetrekking. Hij vraagt zich in toenemende mate af of deze interpretatie
nog wel kan worden gehandhaafd en overweegt:
C

Het is dan ook bepaald niet uitgesloten dat de Raad in toekomstige
gedingen van zijn bovenvermelde rechtspraak zal terugkomen.
'

niet uitgesloten' is te lezen als een belofte of aankondiging
van toekomstig omgaan. Weliswaar is de aankondiging niet erg concreet en
wordt geen expliciete, nieuwe regel geformuleerd, maar het is niettemin een
aankondiging. De inhoud van de toekomstige regel liet zich natuurlijk wel

Het

is bepaald

248

Polman, Temporele werkingen van wetten, a. w., p. 38
Zie bijv. Whitney v. City of Worcester, 366 N. E.ld 1210 (Mass. 1977) , p. 1212: omgaan
uitgesteld to[ he[ einde van het parlementaire :ittingsjaar 1978 en alsdan toe te passen met
terugwerkende kracht van ongeveer 4 jaar.
250
Zou men het ijkpunt bij de eerste uitspraak leggen ( he[geen onjuist is, want de rechter gaat nog
niet om), dan zou men in dat geval moeten spreken van 'uitgestelde wrgestelde werking'.
244

251

az
253
254
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CRvB 4 oktober 1985, AB 1986, 38 m. nt. JHS, RSV 1986, 21.

CRvB

22 januari 1985, AB 1985, 569, RSV 1985, 163.
10 december 1968(RSV 1969, 40 en 41).

T. w. sinds
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raden: op een gegeven moment zou de directeur- aandeelhouder niet meer als
werknemer in de zin van de sociale zekerheidswetten worden aangemerkt.
Niet alleen dit omgaan in futuTO is bijzonder, doch ook het genoemde
vervolg op deze opmerkelijke uitspraak. Omdat ook na omgaan in futuTo de
tweede uitspraak nog terugwerkende kracht kan hebben, zag de Raad
blijkbaar reden om in de tweede uitspraak inderdaad om te gaan, maar met
uitgestelde werking: in elk geval tot het moment waarop de herziene opvatting
voldoende algemene bekendheid heeft gekregen en uit dien hoofde of
anderszins bekend is dan wei geacht mag worden bekend te zijn aan
De combinatie levert een dubbele
belanghebbenden in concreto.
de
enige mij bekende situatie van omgaan in
overgangsvoorziening op en is
gevolgd
pro
omgaan
door
futuro.
futuro
Opgemerkt zij ten slotte dat omgaan en vernietiging in futuTo g66n
gevallen zijn waarin de ene partij weliswaar in zijn opvatting ten aanzien van
het geldend recht gelijk krijgt, maar toch niet wint. In tegenstelling tot
gevallen waarin de terugwerkende kracht ( soms), het gezag van gewijsde,
cassatie in het belang der wet, selectieve onmiddellijke werking, de reeds
aanhangige gedingen- regel of de uitgestelde werking zonder onmiddellijke
werking ( soms) toepassing vindt, h66ft de verliezende partij namelijk nog
geen gelijk. 255 Juist ' s rechters omgaan of vernietiging in futuro duidt erop dat
de toegepaste regel in elk geval nog steeds geldend recht is.
(c) Eerbiediging van oud recht

Indien een nieuwe rechtsregel weliswaar onverkort van toepassing is op
posterieure rechtsgevolgen van posterieure feiten, doch helemaal nooit
werking zal hebben ten opzichte van anterieure feiten, spreekt men, althans
in Nederland256, van eerbiedigende werking of nawerking. Het nieuwe recht
wordt dientengevolge evenmin op partijen in het betreffende geding toegepast:
de feiten zijn noodzakelijkerwijs anterieur aan de uitspraak. Eerbiedigencle
werking kan niet worden ondergebracht bij de vier hierboven behandelde
varianten, omdat noch van omgaan in futum noch van omgaan pm futuro
sprake is. Immers, de rechter gddt reeds om of vernietigt reeds en de nieuwe
regel is van toepassing op alle posterieure feiten. Bovendien sluit eerbiediging
alle retroactiviteit uit.
In de procedure die aanleiding gaf tot het Sabah- arrest257 was aan de orde
de vraag of de verwijzingsregels die de Hoge Raad in 1976 in het arrest
255

Net zo min als de partij die zich v66r inwerkingtreding beroept op cert wet die afwijkt van het

dan nog geldende recht.
z,6
De Belgen spreken hier van onmiddellijke werking. Zie hiervddr, § 2 (c) (iii) .
257

HR 4 april 1989, NJ 1990, 347 m. nt. JCS.

451

Algemeen deel van het rechterluk overgangsrecht

Chelouche/Van Leer had geformuleerd ook van toepassing moesten worden
geacht op huwelijken gesloten v66r de datum van dat arrest. In casu ging het
om een Indonesische vrouw en een Nederlandse man die in 1970 met elkaar
waren gehuwd te Sabah ( Maleisie), hetgeen tevens de plaats van hun eerste

huwelijksdomicilie vormde. Als hoofdregel gaat de Hoge Raad uit van de
kracht van
Chelouche/Van
terugwerkende
Leer,
maar bijzondere
omstandigheclen kunnen tot afwijking van dit beginsel nopen, zoals wanneer
de echtgenoten op goede gronden zijn uitgegaan van andere collisieregel
inzake het huwelijksvermogensregime dan die van voormeld arrest, hebben
aangenomen en redelijkerwijs hebben mogen aannemen dat hun
huwelijksvermogensregime daarom werd beheerst door ander recht en hun
vermrgensrechtelijke voorzieningen op dat recht hebben afgestemd. In
0odanig geval eerbiedigt de Hoge Raad de oude regel, komt aan deze regel een

nawerking toe.
Eveneens op het gebied van het i. p. r. - huwelijksvermogensrecht ligt het
Haagse Italianen- arrest, dat een beperking stek aan de werking van Chelouche
en dus mede betrekking heeft op de temporele werking van rechtspraak. Het
Haags huwelijksverdrag trad door opzegging op 23 augustus 1977 voor
Nederland buiten werking. De opzegging zou echtgenoten die gehuwd waren

nd de inwerkingtreding maar vdor de buitenwerkingtreding en vervolgens
gescheiden na 23 augustus 1977 in een onverwachte situatie brengen als
gevolg van de inmiddels plaatsgevonden jurisprudentiewijziging. Zij vertrouwclen er op onder vigeur van het verdrag gehuwd te zijn, hetgeen
impliceert dat op het huwelijksgoederenregime de nationale wet van de man
toepasselijk zou zijn en niet de Chelouche- regels. Volgens de Hoge Raad
brengt dan de rechtszekerheid mede dat op hen de collisieregel van art. 2 van
het verdrag van toepassing blijft. Het oude verdrag moet daarom worden
geeerbiedigd en de Chelouche- regels blijven buiten toepassing. 258
Eerbiediging vindt men ook in alimentatie- zaak uit 1993. 259 Ofschoon de
vrouw niet de verzoekschriftprocedure van artt. 828a e. v. Rv had gevolgd,
achtte de Hoge Raad haar toch ontvankelijk, omdat de inleidende
dagvaarding dateerde van v66r de datum van het nieuwe arrest, waarin zulks
260
was uitgemaakt.
Deze overgangsvoorziening wordt wederom louter ad hoc
het
verschil met een echte overgangsregel is klein, als men
gegeven. Maar
aanneemt dat in vergelijkbare gevallen, waarvan er waarschijnlijk maar een
handjevol bestaat en in de toekomst zal ontstaan, iets vergelijkbaars zal
gelden.

148 HR 27 maart 1981, NJ 1981, 335.
HR 19 november 1993, NJ 1994, 241 m. nt. WH. S.
260
T. w. HR 28 februari 1992, NJ 1992, 356.

259
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Ten slotte is het mogelijk de rechtspraak van de civiele kamer, waarin
overwogen wordt dat het geschil dient te worden beoordeeld naar het destijds
geldende recht, besproken in het vorige hoofdstuk26' bij de eerbiediging in te
delen. Zoals daar gesteld is, is deze indeling echter niet zonder risico, omdat
de beoordeling naar het destijds geldend recht geen werkelijke eerbiediging is,
zolang de declaratoire theorie wordt toegepast; naar de vorm is het
eerbiediging, doch naar inhoud betreft het dikwijls terugwerkende kracht.
7. Conclusie

dit hoofdstuk zijn de verschillende temporele werkingen in drie
hoofdgroepen ingedeeld: de werking ex tunc, ex nunc en ex mox. Onder die
hoofdgroepen gingen verschillende variaties schuil. Bij de beschrijving van die
variaties is getracht zoveel mogelijk aan te sluiten bij het begrippenapparaat
dat het Nederlandse recht reeds kent: terugwerking, onmiddellijke werking,
uitgestelde werking en eerbiediging. Een complicerende factor hierbij was dat
In

in de praktijk de neiging blijkt te bestaan om daarenboven de werking

erga

omnes en inter partes te onderscheiden. Zodoende ontstonden twee bijzondere

varianten, de reeds aanhangige gedingen- regel en de selectieve onmiddellijke
werking, waarbij dit onderscheid van belang is. Ofschoon zij dus eigenlijk
twee verschillende temporele werkingen combineren, zijn zij bij de werking ex
nunc ingedeeld.
Noodzakelijk was om de werking ex tunc te onderscheiclen in:
-de terugwerking zonder de gedane zaken- uitzondering
-de terugwerking met de geclane zaken- uitzondering
-de terugwerking voor bepaalde tijd
-de terugwerking die ' toevallig' niets uitmaakt ( waaronder het ambtshalve
aanvullen van verweren)
-de terugwerking zonder remedie

-het aanpassen van de stellingen

-de obiter dictum- methode en
-de cassatie in het belang der wet.
Onder de werking ex nunc vielen zodoencle:

«le zuiver onmiddellijke werking
-onmiddellijke werking met terugwerkende kracht
-de selectieve onmiddellijke werking en

-de

reeds aanhangige gedingen- regel.
Tot de werking ex mox werden gerekend:
-de werking voor de toekomst (pro futuro):

261

Hoofdstuk VIII, § 2.
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-de uitgestelde werking met terugwerkende kracht
«le uitgestelde werking met onmiddellijk werking
-de uitgestelde werking zonder onmiddellijke werking

-de werking in de toekomst ( in futuro) en
-de eerbiediging van oud recht.
Zodoencle bleek in de eerste plaats dat er in abstracto al heel wat
rechterlijk overgangsrecht bestddt-al was het nodig om de verschillende
onderdelen ervan uit uiteenlopende jurisdicties bijeen te brengen en al blijft
het voor het Nederlandse burgerlijke recht ondoenlijk om, afgezien van de
hoofdregel der terugwerkende kracht, echte regels van rechterlijk overgangsrecht aan te wijzen. In de tweede plaats bleek dat dit abstracte, niet aan enige
jurisdictie verbonden rechterlijk overgangsrecht zelfs een vrij uitgebreid scala
aan variaties kent, waaruit rechters kunnen putten. Het merendeel der
variaties op de temporele werking van rechtspraak heeft ook te onzent reeds
toepassing gevonden.

Opvallend is bovendien dat de literatuur strijdt omtrent de geoorloofdheid
van rechtspraak pro futuro bekend als ' prospective overruling'), terwijl veel
verdergaande vormen van rechterlijk overgangsrecht, zoals rechtspraak in
futuro en eerbiediging inmiddels al aanvaard zijn en ook worden toegepast. Dit
is enigszins bevreemdend, aangezien men toch zou verwachten dat wie het
meerdere mag, ook het mindere moet mogen.
Dit neemt niet weg dat een deel der variaties op de temporele werking van
rechtspraak bestaat uit rechterlijke experimenten die niet voor herhaling
vatbaar zijn. Menig variant heeft naar mijn mening nauwelijks bestaansrecht
C

en is onprincipieel of ongefundeerd. In het navolgende worden voor- en
tegenargumenten betreffende het rechterlijk overgangsrecht in het algemeen
en bepaaide overgangsrechtelijke typen in het bijzonder nader onderzocht en
afgewogen.
Een aantal overgangsrechtelijke typen zoals de temporele werking bij

heropening van zaken, cassatie in het belang der wet, het ambtshalve
aanvullen van verweren en het gezag van gewijsde worden traditioneel als
procesrechtelijk gezien. Evenzo kunnen de ( on- ) aantastbaarheid van
uitgevoerde overeenkomsten en dadingen als kwesties van materieel recht
worden gezien.
Dit alles neemt niet weg dat deze figuren regelingen van
overgangsrechtelijke problemen vormen die evengoed een plaats in de theorie
van het rechterlijk overgangsrecht hebben. Beoogd is in de eerste plaats een
overzichtelijke categorisering van het rechterlijk overgangsrecht aan te
brengen, maar hiermee zijn de gehanteerde benaderingen van overgangsrechtelijke problemen nog niet uitgeput. In de hiernavolgende Hoofdstukken
XI en XII wordt daarom het domein van het rechterlijk overgangsrecht verder
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uitgebreid. In het bijzonder worden procesrechtelijke en materieelrechtelijke
equivalenten van overgangsrecht nader onderzocht.
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Hoofdstuk X:

Beginselen, belangen en beleidsoverwegingen
achter het leerstuk der temporele werking

l. Inleiding

In dit hoofdstuk komen de argumenten aan de orde die tegen beperking van
de terugwerkende kracht worden ingebracht. Deze argumenten abstraheren
ten onrechte van hetgeen mijns inziens doorslaggevend is, te weten de stand
der maatschappelijke opvattingen. Van belang is op te merken dat de
achtergrond van de verschillende werkingen nog steeds wordt gevormd door
de Techtstheorie waarmee de rechter zich allieert. De werking ex mox
veronderstelt doorgaans de constitutieve theorie en de werking ex tunc staat in
verband met de declaratoire theorie. Voor de werking ex nunc ligt het wat
subtieler. De zuivere onmiddellijke werking duidt eveneens op de
constitutieve theorie. Maar deze theorie kan niet goed verklaren waarom de
werking soms selectief onmiddellijk is. De terugwerking inter partes van de
selectieve onmiddellijke werking en de reeds aanhangige gedingen- regel past
dan niet goed, zodat de rechters overgangsrechtelijk geen theoretische
consistentie kunnen bereiken.

In Hoofdstukken VII en VIII heb ik voor deze

twee

theorieen het

gedachtegoed van de Democratische School in de plaats gesteld. De hierop
gebaseerde democratische rechtsvindingsleer stelt in staat tot een
genuanceerder benadering van de opportuniteit van de verschillencle
werkingen. In hoeverre terugwerking niet alleen gerechtvaardigd, maar ook
geboden is, hangt af van de kenbaarheid van de stand van de maatschappelijke opvattingen. Dit betekent dat noch terugwerking op basis van de
declaratoire theorie, noch uitgestelde werking op basis van de constitutieve
theorie categorisch kan worden onderschreven. Vermoedt de rechter dat een
nieuwe uitspraak vooralsnog weinig steun heeft in de maatschappelijke
opvattingen of kunnen de maatschappelijke opvattingen in het verleden in het
geheel niet op bevredigende wijze worden vastgesteld, dan ligt een vorm van
onmiddellijke werking zonder terugwerkende kracht in de rede. De rechter
doet in dat geval een uitspraak die misschien niet helemaal out of the blue is,
maar toch voor haar legitimiteit afhankelijk is van de geanticipeerde werfkracht
die ervan uitgaat. Of dan voor onmiddellijke werking zonder terugwerkende
kracht dan wei voor uitgestelde werking moet worden gekozen, hangt
eveneens af van de verwachte kenbaarheid, dat wil zeggen van het moment
waarop de rechter redelijkerwijs kan verwachten dat ofwel de uitspraak zelf
voldoende kenbaar is geworden ofwel de daarin neergelegde opvatting
voldoende ondersteuning heeft gevonden.
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Dit alles neemt niet weg dat in rechtspraak en literatuur een aantal
argumenten een belangrijke rot speek in de discussie over de vraag welke
temporele werking de meest wenselijke is, die niettemin wat losser schijnen te
staan van de tot nog toe besproken theorieen. Als gezegd, hangt de
wenselijkheid van de ene of de andere werking echter af van de kenbaarheid
van de maatschappelijke opvattingen; deze argumenten komen mij dan ook
over het algemeen minder overtuigend voor. Het gaat in het bijzonder om de
volgende argumenten: het beloningsaspect of profijtbeginsel ( § 2), het
Boodgates- argument ( §2(e) ) , het gelijkheidsbeginsel ( § §3-4) ,d e rechtszekerheid en litis finiTi oportet ( § 5), de voorkeur voor rechterlijke terughoudendheid ( de voorkoming van rechterlijk activisme) ( § 6), het rechtsvergelijkend argument ( § 7) en de billijkheid ( §7(d) ) .1
Deze
aspecten

argumenten

zijn als beginselen, belangen,

beleidsoverwegingen,
'

of factoren aan te duiden. De precieze kwalificatie als beginsel',
'
beleidsoverweging' of wat dan ook verdient weinig aandacht, omdat mijns
inziens nauwelijks is aan te geven waar een rechtsbeginsel ophoudt en de
beleidsoverweging begint en hoe deze zich verhouden tot rechtens relevante
belangen. Dit hoofdstuk illustreert tevens dat het scherpe onderscheid dat
Dworkin beoogt te maken tussen principles en policies niet werkbaar en per
saldo wat willekeurig is. 2 De kwalificatie als rechtsbeginsel heeft geen
praktische betekenis en maakt slechts handig gebruik van de connotatie dat
'
'
men met recht' en niet met politiek' van doen heeft, terwijl aan 'beleid' het
aura van rechterlijke bevoegheidsoverschrijding kleeft--dit alles ten
onrechte3, want door het gebruik in een juridisch debat wordt een beleids'
matig argument een argument van juridische' aard. Omgekeerd verhindert
het inroepen van een rechtsbeginsel niet dat men beleidsmatig redeneert. De
rechtszekerheid en het gelijkheidsbeginsel worden in elk geval als beginsel
gezien, maar in het kader van de temporele werking is hun kracht afhankelijk
gemaakt, niet zozeer van hun afweging tegen andere rechtsbeginselen als wei
van beleidsmatige overwegingen, zoals hiema wordt betoogd.
2. Het beloningsargument

Dikwijls wordt geopperd dat het niet aangaat een partij slechts een theoretisch
succes te gunnen door deze weliswaar principieel gelijk te geven, maar
niettemin het geding op overgangsrechtelijke gronden te laten verliezen (' to

1

'
(b).
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De rol van de spreidingsgedachte is reeds in Hoofdstuk I, § 7 (c) betwist.
Een rechtsbeginsel is in feite algemeen wenselijk geacht en rechtens erkend beleid.

Zie Hoofds[uk Ill, §§ 3 (b) en 8 (a) (i), Hoofds[uk IV, §§ 3-4 en Hoofdsruk V, §§ 6 (a)-
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deprive a litigant of the fruits of his victory' 4) . De partij die de juiste
rechtsopvatting tot inzet van de procedure heeft gemaakt, zou mogen verwachten dat die opvatting ten aanzien van haar ook zal worden toegepast. '
Tenslotte is de totstandkoming van de nieuwe rechtspraak grotendeels aan de
inspanning van die partij te danken, omdat zonder diens persistentie het
vernieuwende arrest niet gewezen zou zijn; daarom dient de rechtzoekende,
indien hij van de rechter gelijk krijgt, vanzelfsprekend zijn zaak ook te
winnen, met andere woorden voor zijn verdiensten te worden beloond. 6
Volgens dit beloningsargument is terugwerking tegelijk een bewils van
erkentelijkheid voor de geleverde bijdrage tot de rechtsontwikkeling en een prikkel tot
dergelijke bijdragen in de toekomst.
Ik zou menen dat het hier een typisch beleidsargument betreft, maar
sommigen zien er een eis van rechtvaardigheid7 in of een beginsel of simpelweg
een regel van Nederlands recht ( het profijtbeginsel of de profijtrege18) . Men
kan de beloning overigens beter als een beleidsoverweging opvatten en niet als
de vindicatie van het recht om te winnen, omdat het argument in dat laatste
geval een cirkelredenering oplevert. Het punt is namelijk dat een partij die
zich beroept op een nieuwe regel, die er tot op dat moment nog helemaal niet
wds, moeilijk op basis daarvan een recht om te winnen kan hebben gehad.
Een recht om te winnen op basis van een nog niet- bestaande regel ligt
tenslotte helemaal niet voor de hand. Of iemand zodanig recht heeft, hangt

H. R. W. Wade, Beyond the law: a British innovation in judicial review. 43 Adm. L. Rev., p.
564. Zie ook L. E. Irish, Time and Law, Retrospectivity and Prospectivity of Statutes and Judicial
Decisions, D. Phil. thesis Oxford 1972, Bodeleian Law Library MS. D. Phil. d. 5405 ongepubliceerd) , p. 568 (' to deny the prevailing party the normal spoils of victory') .
F. P. Zwart, Enkele opmerkingen over rechterlijk overgangsrecht, NJB 1997, p. 111.
4

C

6 In deze

zin Wachter in zijn noot onder HR 18 december 1981, NJ 1982, 570
Assuradeuren), H J Simon en B. M. J. van der Meulen, Regelgeving, toetsing aan
ongeschreven recht en aansprakelijkheid naar Nederlands en Europees recht, RegeiMaat 1988, p
485, 487, Heemskerk in zijn noot onder HR 27 november 1981, NJ 1982, 503 m. nt. EAAL en
WHH (Boon/Van Loon), N. S. J. Koeman, Verandering van beleid bij adminis[ratie en rechter,
NJB 1982, p. 984, H. C. Cusell e. a., Sociale- zekerheidsrecht en overgangsrecht, Deventer 1995,
p. 136- 137, 146, J. W. Harris, Legal Philosophies, Londen 1997, p. 184, M. D. A. Freeman,
Standards of Adjudication, Judicial Law- making and Propspective Overruling, in: Lord Lloyd e. a.
( Gielen/

W. Friedmann, Limits of Judicial
(ed.), Current Legal Problems, Londen
1973,
p.
202,
Lawmaking and Prospective Overruling, 29 M. L. R. 593 ! 1966), p. 605, W. Knittel, Zum
Problem der Ruckwirkung bei einer Andemng der Rechtsprechung, Eine Untersuchung zum
deutschen und U. S. · amerikanischen Recht, Bielefeld 1965, p. 47 e. v. Zie ook Stovall v. Denno.
388 U. S. 293 ( 1967) , Li v. Yellmv Cab Co., 532 P. 2d 1226 (Cal. 1975) en reeds L. L. Fuller, The
Morality of Law, New Haven/ Londen 1969 (orig. 1964) , p. 57.
M. V. Polak, Omgaan en overgaan, Recente rechtspraak inzake rechterlijk overgangsrech[,
WPNR 5782 ( 1986) , p. 301.
M Zwart, Enkele opmerkingen over rechterlijk overgangsrecht, t. a. p., Cusell e. a., Socialezekerheidsrecht en overgangsrecht, a. w., p. 147 voemoot 12.
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van het overgangsrecht af en hoe dat behoort te luiden is nu juist de vraag die
9
men aan het beantwoorden is.
Het beloningsargument wordt vooral ingebracht tegen de zuivere
prospective overruling ( uitgestelde werking zonder terugwerkende kracht en
zonder onmiddellijke werking, zoals omgaan of vernietiging pro futuro) . Maar
het zou, consequent doorredenerend, een vergelijkbare kracht moeten hebben als argument tegen andere variaties waarmee de terugwerking ten minste
inter partes beperkt wordt, zoals de zuiver onmiddellijke werking, eer-

biediging, de uitzondering voor uitgevoerde overeenkomsten en de terugwerking zonder remedie, waarvoor immers evenzeer geldt dat de partij die
materieelrechtelijk gelijk krijgt, toch verliest. 10
Het beloningsaspect speelt een invloedrijke rol in het bijzonder ter
rechivaardiging van de ongelijke behandeling waarbij de nieuwe regel slechts
inter partes terugwerkt, zoals het geval was in de Duitse Kohlepfennig- zaak en
bij de Oostenrijkse methode. 11 In zijn negatieve vorm-wie niet procedeert,
wordt niet beloond-is het verenigbaar met de niet- werking in geval van
cassatie in het belang der wet en als gevolg van het gezag van gewijsde. Het
beloningsargument speelt een wat minder duidelijke rot in de reeds aanhangige
gedingen- regel. 12 Voorzover met het beloningsargument bedoeld is te zeggen
dat wie gelijk heeft, het ook moet krijgen ( in de zin van winnen), is het
beloningsargument strikt genomen niet van toepassing op de rechtspraak
bijvoorbeeld vernietiging of buiten toepassing laten) in futuro. Het wezen
van in futuro is immers juist dat de partij die zich op de nieuwe opvatting
beroept volgens de rechter nog geen gelijk h66ft, omdat de nieuwe opvatting
13
nog niet als recht aanvaard wordt.
Terugwerking op grond van de
overweging dat wie gelijk heeft, het ook moet krijgen, is wederom circulair.
Het beloningsargument heeft een sterke inturtieve kracht, maar
'
goedbeschouwd is het wel wat misleidend. Wie van beloning' van de ene
'
partij spreekt, zou eigenlijk tegelijk van bestraffing' van cle andere partij
moeten spreken. Door het aspect van ' bestraffing 14 erbij te betrekken,
ontstaat reeds een evenwichtiger beeld. De volgende zeven observaties lijken
mij te dezen van belang.
C

,

9 Hoofdstuk II, § 6 (c), Hoofdstuk III, §§ 8 (a) (v)-(vi) en Hoofdstuk IX, i. h. b. §§ 4 (c)
(ii), 4(d) (iii), 5 (d) en 6(a) (ii).
te Hoofdstuk IX, §§ 4 (c) (iii), 4 (d) (iv) en 6 (c).
"
12

"
I

4
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Hoofdstuk I X, §6(b)
Waarover Hoofdstuk I X, §5(e)
Hoofdstuk IX, § 6 (b)

Niet bedoeld in strafrechtelijke zin.

Hoofdstuk X

Beginselen, belangen en beleidsoverwegingen

(a) Wie veTdient nou eigenlijk

de beloning.' Standaardarresten als

gevolg van

'meervoudige causaliteit'
eerste plaats stelt het beloningsargument het belang van de
rechtsontwikkeling principieel boven dat van rechtszekerheid, continuyteit en
voorspelbaarheid, hetgeen is in zijn algemeenheicl niet zonder meer als juist is
aan te nemen. Vanuit een idealistisch oogpunt ( rechtszekerheid, het belang
van de regelgever bij gehoorzaamheid aan diens regels), is evenzo
verdedigbaar dat juist diegenen die de rechtspraak van de Hoge Raad serieus
nemen door erop te vertrouwen, een beloning voor goed gedrag verclienen. In
elk geval staat niet zonder meer vast dat zij voor hun vertrouwen op een
'
erkende rechtsopvatting een straf verdienen.
Ten tweede kan men, ook indien men aan het belang van de
rechtsontwikkeling voorrang wil geven, zich afvragen aan wie nou eigenlijk de
rechtsontwikkeling te danken is. Het beloningsargument veronderstelt een
nogal eenzijdig beeld van de procespartijen, zoals deze in cassatie tegenoverelkaar staan: het meelijwekkende beeld van een partij die jarenlang tegen
onrecht ten strijde is getrokken en in alle lagere instanties ongelijk heeft

In de

gekregen, onndat de lagere rechters onjuiste rechtsopvattingen en precedenten
koppig bleven volgen, en die desondanks-onder het motto luctor et emergomoedig doorvecht om bij de Hoge Raad ten langen leste te zegevieren.

De realiteitswaarde van deze beeldvorming is zeer te betwijfelen. Vele
standaardarresten zijn niet, althans niet in hoofdzaak, te danken geweest aan
de partij die met zijn nieuwe opvatting gelijk bleek te hebben. In het bekende
arrest Solleveld II15 besliste de Hoge Raad dat aan het bepaaidheidsvereiste
voor een cessie van toekomstige vorderingen is voldaan, indien de
vorderingen hun onmiddellijke grondslag hebben in een rechtsverhouding die
op dat moment reeds bestaat. Die opvatting was het Hof ook reeds gevolgd16,
zodat de Hoge Raad niet casseert. Het initiatief tot het cassatieberoep was
uitgegaan van de curatoren wier opvattingen de Hoge Raad afwees. Het arrest
Solleveld II hebben wij dus voornamelijk aan hun beroep te danken. Ook in
Teixeira de Mattost, hadden Teixeira en de bewindvoerder hun gelijk al bij het
Hof op zak. Het was de wederpartij die als eiser tot cassatie tot de Hoge Raad
doorging. Zo zijn er onder de standaardarresten tal van voorbeelden van
proceslustige verliezers, die een dankbare, doch onbeloonde taak op zich
hebben genomen.
"
16
17
I8

18

HR 24 oktober 1980, NJ 1981, 265 m. nt. WMK.
Zie rov. 7 van het Hof.
HR 12 januari 1968, NJ 1968 , 274 m. nt. HD.
Zie bijv. HR 19 mei 1967, Nj 1967, 261 m. nt.

GJS

(Saladin/HBU) , 1 juli 1977, NJ 1978,

84 m. nt. GJS (Gasbuis), 12 september 1986. NJ 1987, 267 m. nt. PAS ( Westhoff/ Spronsen) , 26
september 1986, NJ 1987, 253 m. nt. MS (Staat/ Hoffmann- La Roche), 23 september 1988, NJ

461

Algemeen deel van het rechterlijk overgangsrecht

(b) Heeft de beloning wel e#ect.'
De derde observatie staat

in

het verlengde

van de

vorige

(

wederom

veronderstellend dat men het belang van de rechtsontwikkeling hoger
inschat) . Meer in het algemeen ligt niet zonder meer voor de hand dat

degene die gelijk blijkt te hebben, meer ' recht' op beloning heeft dan de
'
wederpartij, want met gelijk hebben' staat geenszins vast dat men ook meer
verdienste voor de rechtsontwikkeling heeft. Een weerspannige wederpartij en
diens procedeerlust is net zo goed een noodzakelijk vereiste voor de
totstandkoming van een standaardarrest, ook als de wederpartij verweerder in
cassatie is. Indien de wederpartij meteen inbindt, schikt of verstek laat gaan,
komt er namelijk evenmin een standaardarrest van de Hoge Raad waarmee de
rechtsontwikkeling gediend zou zijn. Het is ten minste evenzeer aan de
'
koppigheid' van de wederpartij te danken, waarvoor deze dan niet minder
beloning verdient.
Wanneer nu aan de partij die zich op de nieuwe opvatting beroept de
beloning van de terugwerkende kracht onthouden wordt, moge het zo zijn dat
de helft van alle procespartijen minder proceslustig zal worden, zodra men
zich realiseert dat het oordeel misschien niet terugwerkt. Maar daar staat
tegenover dat dan de anclere helft ( alle wederpartijen), hopende op nonretroactiviteit, des te meer procedeerlust zal hebben, zodat per saldo de Hoge
19
Raad dezelfde gelegenheid tot rechtsontwikkeling worclt geboden.
(c) Is de beloning wel echt verdiend

Ten vierde is het beloningsaspect in elk geval niet redengevend voor de
terugwerkende kracht erga omnes. Stilzitters behoeven volgens deze ratio
immers geen beloning, want zij maken slechts gebruik van de nieuwe
ontwikkeling en hebben daartoe niets bijgedragen. Zo bijvoorbeeld de
appellant, die niettemin de vruchten plukte van het Van Benthem- arrest van
het EHRM. Die terugwerking was geen beloning, want appellant had een
heel ander betoog opgehangen en kreeg Van Benthem te elfder ure gratis in de
schoot geworpen.

1989, 743 m. nt. JHN en JCS ( Kalimijnen), 3 april 1987, NJ 1988, 276 m. nt. WMK (Van der
Meer/ Verploegh)
19
In vergelijkbare zin R. E. Keeton, Creative Continuity in the Law of Torts, 75 Harv. L. Rev.
463 ( 1962), p. 492. Deze tegenwerpingen lijken door de praktijk bevestigd te worden. Er is althans
geen enkele aanwijzing dat de rechtsontwikkeling in Duitsland, Oostenrijk, de VS en in het
Nederlandse belastingrecht te lijden heeft onder de beperking van de terugwerkende kracht.
( Overigens lijkt in Duitsland en Oostenrijk het beloningsaspect een enkele keer wei weer mee te

spelen. Zie BVerfO, Beschl. v. 11.10.1994, NJW 1995,381 en Hoofdstuk IX, § 6 (b) )
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Wat moeilijker ligt het met de reeds aanhangige gedingen- regel, zoals
toegepast in de arresten Sehos/Antersijn, Cijntje en Defrenne II. Strikt genomen
hadden slechts Mathilda en Defrenne een bijdrage aan de rechtsontwikkeling
geleverd, zodat uit een oogpunt van beloning weinig reden bestond om
dezelfde regel toe te passen op degenen die in de voorafgaande periode van
onzekerheid eveneens een aanspraak kenbaar hadden gemaakt. De gedachte
achter de reeds aanhangige gedingen- regel, die partijen in gelijktijdig lopende
procedures eveneens van de nieuwe regel laat profiteren, is waarschijnlijk dat
diegenen die in dezelfde periode dezelfde juridische stellingen poneerden,
evenmin hebben stilgezeten en daarom op dezelfde wijze moeten worden
beoordeeld. 20
De reeds aanhangige gedingen- regel vermijdt een zekere willekeur:
anderen hebben in dezelfde periode net zo zeer hun best gedaan om de rechter
tot de nieuwe rechtspraak te bewegen, maar in slechts 66n van de lopende
procedures komt de Hoge Raad uiteindelijk voor het eerst tot zijn nieuwe
rechtspraak die de rechtsontwikkeling voortstuwt. Wie dan beloond wordt,
behoort niet af te hangen van wie min of meer toevallig het eerst bij de rechter
terecht komt of in wiens zaak min of meer toevallig het eerst arrest wordt
gewezen. Dan is het beloningsargument echter aangevuld met een argument
21
van gelijke behandeling ( waarover meer hierna) . Dit neemt ondertussen
niet weg dat partijen beloond worden, ofschoon zij niet de conditio sine qua non
zijn geweest voor de nieuwe rechtsontwikkeling.
(d) Waarom moet Tetroactiviteit de beloning zijn.,

Een vijfde punt is dat het welbeschouwd een beetje vreemd is om voor hulp bij
de rechtsvorming als beloning retroactiviteit tussen partijen uit te loven. Men

gaat lobbyisten en maatschappelijke pressiegroepen, die wijzen op een
onvolkomenheid in het recht en het gedaan krijgen dat de wetgever tot nieuwe
wetgeving komt, toch ook niet belonen met retroactiviteit 2 Weliswaar is het
verschil dat de wetgever kan kiezen wat hij ter hand neemt, terwijl de Hoge
Raad moet wachten op hetgeen zich bij hem aandient, zodat hij van de
procedeerlust van justiciabelen afhankelijk is. Maar het verschil is niet z6
verschrikkelijk groot, als het op het eerste gezicht lijkt. Enerzijds kan de Hoge
Raad door middel van overwegingen ten overvloede meer aansnijclen dan hij
op zijn bord kreeg. Anderzijds kan ook de wetgever niet alles wat een nieuwe
regeling behoeft overzien en is ook hij grotendeels afhankelijk van signalen uit
samenleving, zoals hetgeen waarop maatschappelijke instanties,
individuele personen en de media de aandacht vestigen-reden waarom

de

20
2i

Vgl. J. de Boer, Ongelijke 'overruling', NJB 1992, p. 855: zij hebben ook kosten gemaakt.
Zo bijv. De Boer, Ongelijke 'overruling', t. a. p.
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politici het land intrekken en contact met de samenleving pogen

te houden,

er vele adviesinstanties bestaan en burgers en instanties het recht van petitie
hebben. Zonder maatschappelijke respons is ook de wetgever nergens. Toch
komt het bij niemand op om dergelijke bijdragen aan de rechtsvorming te
stimuleren door terugwerkende wetgeving tot hoofdregel te verheffen.

Als bovendien onrechtvaardig is, dat de klager zoveel kosten heeft
gemaakt bij de uitoefening van zijn dankbare taak waarvan het recht in zijn

algemeenheid wel, maar de klager niet de vruchten plukt, dan is nog niet
aangetoond waarom niet zou kunnen warden volstaan met de eenvoudige
22
vergoeding van die proceskosten.
(e) Beloont men een zegen of een vloek7 Het floodgates.argument

Ten zesde doet een tegenovergestelde beleidsoverweging, het floodgatesargument, de beloningswens wankelen. De floodgates- problematiek is in
Hoofdstuk I kort aangestipt. Daar werd met het beschikbare cijfermateriaal
onderstreept dat het dikwijls, ook waar het de temporele werking aangaat,
moeilijk is aan te geven wat de consequenties van de rechtspraak precies
zullen zijn. In plaats van op dergelijke praktische bezwaren wil ik thans op een
principielere kwestie ingaan, namelijk de vraag of en, zo ja, in hoeverre met
de eventuele ingrijpende consequenties van een

regel of een beslissing

uberhaupt rekening moet worden gehouden.
Deze kwestie is wat complexer van aard. Over het floodgates- argument
heerst in Nederland geen consensus. Op de achtergrond speelt, dat thans
geworsteld wordt met de vraag of de toegenomen claimbereidheid onder
justiciabelen nou eigenlijk positief of negatief is te waarderen.
In hoofdzaak zijn vier opvattingen over de gewenste invIoed van de
eventueel ingrijpende consequenties op het recht te onderscheiden. Ik
simplificeer die opvattingen sterk, omdat in principieel opzicht de kern
belangrijker is dan vertroebelende details, die weliswaar terecht meer
subtiliteit brengen, maar ook van de principe- kwestie afteiden.

altijd rekening te houden,
zowel in inhoudelijk als in overgangsrechtelijk opzicht. Spier heeft zich in deze zin
uitgesproken en als zijn opvatting te kennen gegeven dat de Hoge Raad in
geval van potentieel ingrijpende consequenties moet afzien van koerswijziging
dan weI terughoudend en casuistisch moet opereren dan weI de terugwerkende

( 1) Met

22

Vgl.

de eventueel ingrijpende consequenties is

EHRM 21 februan 1997, NJ 1997,

Hoofdstuk I X, §4(d) C iv).
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580 m. nt.

PJB (Van Raalte/Nederland), zie
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23

Wie zich over de sterke toename in de
claimbereidheid zorgen maakt en van mening is dat de rechter terughoudend
dient te zijn, indien nieuwe rechtspraak tot een stortvloed aan claims zou
kunnen leiden, zal bepaald niet veel voor het beloningsargument voelen. In
een tijd van vrees en beklag over de zozeer toegenomen claimbewustheid ligt
het nou niet meteen voor de hand justiciabelen voor die claimbewustheid te
kracht

nnoet

beperken.

gaan belonen.

Het volstrekt consequentialistisch redeneren is vooral het natuurlijke
domein van het utilisme en de rechtseconomie. Zoals in Hoofdstukken I, Il en
VI aan de orde kwam, betrekt de rechtseconomie haar beschouwingen zowel
op de inhoud van rechtsregels zelf als op de temporele werking. Aldaar is
eveneens aan de orde geweest dat rechtseconomen over het algemeen tegen
terugwerkende kracht gekant zijn, omdat daarvan geen prikkel ten aanzien
van het gedrag kan uitgaan. Faure24 beschouwt dan ook de zuivere prospective
overTuling zonder terugwerking inter partes als ' niet onbillijk' en stapt daarmee
over het beloningsargument heen.
Maar men kan vanuit de rechtseconomie evenzeer een betoog houden ten
gunste van de terugwerkende kracht, althans de terugwerking inter partes. Als
men nou eens niet naar het gedrag in het maatschappelijk verkeer kijkt, maar
naar

procesgedrag,

dan

blijkt ook

het

beloningsargument

een

rechts-

economische redenering en biedt de rechtseconomie geen eenduidig antwoord
meer. Met het beloningsargument wil men immers niet alleen achteraf de
partij die gelijk blijkt te hebben zijn verdiende loon geven. Men is ook
bevreesd, dat zonder terugwerking inter partes partijen niet meer tot de Hoge
Raad zullen doorprocederen. De terugwerking- als. beloning fungeert ex ante
als positieve prikkel, waarmee procespartijen gestimuleerd worden de
rechtsontwikkeling te bevorderen-gesteld dat men daaraan een groter belang

zou hechten dan aan
rechtseconomische

de

reductie van de foodgates. Ook dit is een

redenering

waaraan

Faure in

zijn

artikel over

terugwerkende kracht van de aansprakelijkheidsrechtspraak geen aandacht
besteedt. Mijns inziens gaat de redenering overigens niet op, want zij ziet de
rol van de wederpartij over het hoofd ( zie hierboven onder ( a) en ( b) ) .

21

De uitdijende reikwijdte van de aansprakelijkheid uit onrechtmatige

daad, HNJV

1996- 1,

p.

313-314, 327, 352, de:., De tragikomedie van art. 21 IBS (II), WPNR 6167 (1995), p. 113,
waar hij algemene regels waarvan de reikwijdte niet kan worden overzien, hekelt en pleit voor ' recht
doen op het concrete geval'. Vlg. C. C. van Dam, Zorgvuldigheidsnorm en aansprakelijkheid, diss.
RUU, Deventer 1989, p. 201 ligt de vrees voor overspoeling van de rechterlijke macht ten grondslag
aan de rechtspraak inz. schokschaden, kabelbreukzaken, schouderduwtjes en dergelijke ongelukjes.

Overigens pleit hij er zelf voor (p. 217) om, analoog aan de verhoging van de pakkans voor het
strafrechr, de procesdrempel te verlagen
24

Is aansprakelijkheid 'met terugwerkende kracht' efficient en verzekerbaar, a. w., p. 6.
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( 2) Met de consequenties is noch inhoudelijk noch in overgangsrechtelijk opzichi
rekening te houden. Dit is de stelling: recht is recht en het heeft een principiele

inhoud en gelding; de eventueel ingrijpende consequenties zijn op zich nog
geen reden om anders over een rechtsregel te denken. Het betreft hier een in
essentie liberaal- idealistische rechtsopvatting die principieel afwijzend staat
tegenover het utilisme en de rechtseconomie, omdat het genot van een
subjectief recht wordt ontleend aan de bestaande normen van het recht en
niet van de negatieve of positieve consequenties ervan afhangt. Deze
opvatting lijkt bij Stolker te ontwaren, die na veel mitsen en maren en weinig
duidelijke keuzes uiteindelijk ( min of meer) de financiele consequenties en de
Boodgates als argumenten afwijst, zowel ten aanzien van het inhoudelijke,

materieelrechtelijke oordeel als ten aanzien van de beperking van de
25
terugwerkende kracht.
Inderdaad kan men zich afvragen of het afzien van dfe interpretatie die de
rechter op zich w61 de juiste acht, niet strijdt met de integriteit van de
rechter, omdat het dan bij zijn oordeelsvorming ' niet zozeer om de norm zelf,
'
maar om de gevolgen' gaat. 26 Het zou ertoe leiden dat de rechter eiser
27
Wie het
weliswaar gelijk geeft, maar het hem tegelijkertijd onthoudt'
floodgates- argument afwijst en vindt dat wie gelijk heeft, het ook moet
krijgen, zal zich in sterkere mate tot het beloningsargument aangetrokken
.

voelen.

Mijns inziens staat deze opvatting in zoverre sterker dan de vorige dat een
toename van de claimfrequentie en de financiele gevolgen van nieuwe
rechtspraak als zodanig niet reeds voldoende argument zijn in kwesties van
rechterlijke rechtsvorming. Het is toch moeilijk te verdedigen dat onrecht zou
moeten blijven voortbestaan, omdat het te frequent is en het redres ervan te
veel geld zou kosten. Dat is toch iets te veel e#iciency- overweging ten
detrimente van rechtvaardigheid. 28

C. J. J. M. Siolker, De politieke rol van de rechter in her burgerlijk recht, in: M. G. Rood
), Rechiers en politiek, Zwolle 1993, p. 80.83. Maar in dez., Aansprakelijheid voor
beroepsfouten-van droomcarrere naar nachtmerrie, AA 1995, p. 21 wijkt hij ten dele van zijn
opvatting af en bepleit een terughoudende opstelling van de rechter t. a. V. beroepsaansprakelijkheid
van notarissen vanwege de mogelijk enorme financiele consequenties en de foodgates.
26
Stolker, De politieke rol van de rechter in het burgerlijk recht, a. w., p. 80
27 Stolker, De politieke rol van de rechter in het burgerlijk recht , a. w., p. 81.
28
Vgl. HvJ EG 8 april 1976, zaak 43/ 75 (Defrenne II) , jur. 1976, p. 455, NJ 1976, 510: 'dat
praktische gevolgen van een rechterlijke uitspraak weliswaar zorgvuldig moeten worden afgewogen,
doch dat dir er niet toe moet leiden dat de objectiviteit van het recht geweld wordt aangedaan . '
(rov. 71). Vgl. 2 februari 1988, zaak 24/86 (Blaizot) , jur. 1988, p. 379, NJ 1990, 39 (rov.
2,

( red.

30).
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Maar wie daaruit afteidt dat consequentialisme ook in overgangsrechtelijk
,9
opzicht geen rol mag spelen- , schiet mijns inziens door en leidt te veel uk dit
principiele bezwaar afi Stolker' s opvatting is vergelijkbaar met de in
Hoofdstuk III, 8 (a) ( iv) - (v) besproken, law-as-integrity opvatting van
'
Dworkin dat rechtspraak steeds is de vindicatie van een vooraf bestaand right
'
to win'. Net als Stolker maakt Dworkin de vergissing te denken dat gelijk
'
krijgen' of het hebben van een right to win' alleen maar van de inhoud van
de norm

afhangt. Dit

is

pertinent onjuist, want zij hangen in elk geval ook

steeds van het overgangsrecht af.
Het overgangsrecht onleent nu juist zijn bestaansrecht aan de redelijke
veronderstelling dat rechtswijzigingen ingrijpende consequenties kunnen
'
Consequentialistisch
hebben en het beoogt deze nu juist te reguleren.

redeneren' is bepaald niet ongebruikelijk in het overgangsrecht. 30 Wie dan
ook in overgangsrechtelijk opzicht het Boodgates. argument afwijst en oordeelt
dat wie gelijk heeft, het-onafhankelijk van het overgangsrecht-ook moet
krijgen, zegt in feite dat voor overgangsrecht in zijn algemeenheid geen plaats
'
is. Maar wie zo redeneert, gooit de rechtszekerheid te grabbel en vergeet'
zijn eigen idealisme, dat juist een groot pleitbezorger is van overgangsrecht en
tegenstander van terugwerking. 31
(3) Consequenties spelen inhoudelijk wel een rol, maar overgangsrechtelijk niet.
Volgens cleze opvatting zijn de eventueel ingrijpende consequenties van een
nieuwe regel, zoals de jloodgates, van groot belang bij de vraag of de rechter
van zijn rechtspraak dient terug te komen en bij nieuwe rechtspraak in het
algemeen. Met andere woorden: als omgaan ingrijpende consequenties zou
kunnen hebben, zou de rechter daarvan moeten afzien. Gesimplificeerd:
consequenties spelen inhoudelijk wel een rol, maar overgangsrechtelijk niet.
Naar mijn smaak combineert deze opvatting nou net de verkeerde
elementen van opvattingen ( 1) en ( 2) . Het bezwaar van deze opvatting is
bovendien dat zij tegelijkertijd twee tegenstrijdige beleidsoverwegingen
onderschrijft, want enerzijds is een gevreesde stortvloed aan claims een reden
om het bij het oude te laten ( een nieuwe rechtsontwikkeling wordt afgeweerd
met het floodgates- argument), doch anderzijds wordt claimbereidheid juist
beloond ( een nieuwe rechtsontwikkeling wordt gestimuleerd met het
24

Aldus is te lezen HvJ EG 19 oktober 1995, zaak C- 137/ 94 ( Richardson), Jur.
1995, p. I.
NJ 1996, 681 (' De mogelijke financiele gevolgen voor een Lid- Staat van een prejudicieel
arrest zijn op zich nooit een rechtvaardiging geweest voor een beperking van de werking in de tijd van
dat arrest' ( rov. 37) . Deze stellige afwijzing van consequentialistisch redeneren wordi door her HvJ
in de praktijk evenwel niet nageleefd ( zie hierna) .
30
Bijv. Parl. Gesch. Overgangsrecht ( Inv. 3,5 e n 6) ,p. 60- 65 (m.b.t. lopende procedures),
p.
146- 147 ( Mv. art. 166 Ow) C onmiddellijke werking niet wenselijk vanwege de financiele
3407,

consequenties) .

"

Zie Hoofistuk III, § 7
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beloningsargument) . Deze opvatting is in hoofdzaak de Engelse leer, in het
bijzonder van het Hogerhuis, die met de gevolgen zwaar rekening houdt in
het materieelrechtelijke oordeel-en om die reden zelden aan overruling
toekomt-maar in het geheel niet in het kader van de temporele werking
32
(liever starre decisis dan beperking van de terugwerking) .
Te onzent komt het dichtst in de buurt van deze opvatting Paul Scholten,
die immers uitgaat van terugwerkende kracht, maar eraan toevoegt dat het
rechtsleven voor schokkende rechtspraak niet bevreesd behoeft te zijn.
Geen rechter geeft zulk een uitspraak, vernielt zo, door een reactie op
zijn eigen leer, wat hele geslachten in vertrouwen op die leer hebben
33
opgebouwd.

In deze gedachtegang zijn eventuele ingrijpende consequenties van nieuwe
rechtspraak g66n reden voor de rechter om die gevolgen te mitigeren door
beperking van de terugwerking, maar wel reden om ervan af te zien om
Oberhaupt een bepaalde weg in te slaan, ook at zou de rechter die weg best weI
willen inslaan. 34 Het argument is vrij gebruikelijk en het codewoord is steecls

12

Bijv. Launchbury v. Morgans 119731 A. C. 127, waarin het Hogerhuis, o. m. vanwege de
gevolgen van terugwerkende kracht, weigerde aansprakelijkheid uit te breiden. ( Men had natuurtijk
ook gewoon de terugwerking kunnen beperken) . Zie voor het floodgates- argument in de Engelse
rechtspraak J. Bell, Policy Arguments in Judicial Decisions, Oxford 1985, p. 52,70.72, P. de
Cruz, Comparative Law in a Changing World, Londen 1995, p. 245, W. V. H. Rogers, Keeping
[he floodgates shut: ' mitigation' and 'limication' of tort liability in the English Common Law, in: J.
Spier (ed. ), The limits of liability, a. w., p. 75, i. h. b. 85-87 en R. J. P. Kottenhagen, Recente
ontwikkelingen in het Engelse precedentensysteem, NJB 1981, p. 284. Vgl. J. D. McCamus,
Restitutionary Recovery of Moneys Paid to a Public Authority under a Mistake of Law: Ignorantia Juns
in the Supreme Court of Canada, 17 U. B. C. L. Rev. 233 (1983), p. 257 en K. Mason,
Prospective Overruling, 63 Australian L. J. 527 (1989), p. 530. Zie ook Spartan Steel v. Martin 8

Co. 119731 1 Q. B. 27, p. 39, McLoughlin v. O'Brian 119821 2 W. L R. 982, p. 989, per Lord
Wilberforce, Jones v. Secretary of State for social Services I 19721 A. C. 944, Dutton v. Bognor Regis
U.D.C 119721 1 Q. B. 373 en Hercules Management Ltd. v. Ernst 8 Young 119981 I. J. I. L. 224,
225. In laaistgenoemde zaak wordt overwogen dat veelvuldig omgaan justiciabelen zou aanmoedigen
te vaak hun succes te beproeven door telkens opnieuw zaken aan de rechter voor [e leggen. Men zou
denken dat wie zo'n negatieve waardering heeft voor de claimbereidheid onder justiciabelen, er nog
minder voor zal voelen om deze bereidheid te belonen d. m. v. terugwerking inter partes.
Vreemdgenoeg redeneert de Engelse rechier zo niet. Voor kritiek op her oodgates- argument Kirby,
Radnedge v. GIO of NSW ( 1987) 9 N. S. W. L. Rev. 235, p. 244· 245. Zie voor een mogelijk
kentering Hoofdstuk XII, § 2(0
33
Asser- Scholten, Algemeen decl, Zwolle 1974, p. 92.
34
In de oudere literatuur werd het Bierbroutuerij- arrest genoemd als voorbeeld van een arrest
waarop de Hoge Raad in verband met de rechtszekerheid en de grote financiele consequenties nooit
terug zou komen, ook al zou hij anders over de fiduciaire eigendom zijn gaan denken. AsserScholten, r. a. p. Zie ook F. J. de Jong, Rede bij zijn afscheid als president van de Hoge Raad, NJB
1971, p. 579, die een aantal arres[en noemde, waarvan afwijking te grote verwarring zou

veroorzaken en coevoegde: 'Men kan gerust zijn! Aan dergelijke arresten zal de Hoge Raad zich
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'

terughoudendheid'. Men houdt het er dikwijls op dat de rechter wel een
,35
rechtsvormende taak heeft, maar dat hij ' zijn grenzen moet kennen : geen
grootscheepse koerswijzigingen, rechterlijke rechtsvorming moet stap- voorstap gebeuren. 36 Vergelijkbaar is het argument van Stolker37 dat de rechter
terughoudend moet zijn, indien een nieuwe uitspraak het stelsel waarop het
burgerlijk recht is gefundeerd op losse schroeven zou zetten. Stolker geeft het
voorbeeld van Meneer Jansen die per ongeluk een verkeerd gironummer
invult en daarmee fl. 2.000, = aan een willekeurige derde betaalt, dieuiteraard- v66r terugbetaling failliet gaat. Zijn geld krijgt Meneer Jansen niet
terug, slechts een concurrente vordering:

Hoe zuur ook, terugbetaling van die f 2.000 komt in strijd met een van
de gulden regels van ons faillissementsrecht, de paritas creditomm. Zou de
rechter niettemin oordelen dat Jansen zijn geld terug moet krijgen, dan
38
zet hij daarmee een deel van ons burgerlijk recht op losse schroeven.
'
Wat er ook zij van de gevolgen van de ondermijning' van het stelsel en
de vermeende fundamenten van ons burgerlijk recht ten spijt, dit is precies
39
Naast veel van de in
wat de Hoge Raad deed in Ontvanger/Hamm.
Hoofdstuk I genoemde jurisprudentie op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht, toont ook dit arrest aan dat de Hoge Raad zich door de
(eventueel ingrijpende) consequenties nauwelijks laat weerhouden van het
uitspreken van de door hem juist geachte rechtsregel. 40 Dat zou ook weinig

steeds

gebonden

achten. ' Op het Bierbrouwerij- arrest is de Hoge Raad inderdaad nooit

teruggekomen.

' Bijv. J. M.De
wetgeving van het Deparrement van Justitie, NJB 1995, p. 12,
Polak,
Kamphuisen, a. w., p. 31, M. Adams, De retroactieve wijziging van wijzigingen in de rechtspraak,
in: jura Falconis (ed. ),
Retroactiviteit van rechtsregels,
Leuven
1998,
p.
37
(' terughoudendheid') . Zie ook de opvattingen beschreven door J. M. Barendrecht, Het
constitutionele toetsingsrecht van de rechter, HNJV 1992- I, p. 138- 141.
J6
Zie ook De Boer, Ongelijke 'overruling", a. w., p. 855, die beperking van de terugwerking
afwijst. omdat deze omgaan veel te gemakkelijk maakt. Terugwerkende kracht maaki omgaan
moeilijker. Hij combineert dit argument in dezelfde alinea evenwel met de stelling dat het voor
rech[ers niet de meest aantrekkelijke bezigheid is om voor onjuist gehouden recht Ie moeten
toepassen, een combinatie van argumenten die onbegrijpelijk is. Als een rechter op eerdere
rechtspraak wil terugkomen, omdat hij deze voor onjuist houdt, dan leidt de terugwerkende kracht
als rem op rechtsvorming er toch juist toe, dat de rechter bij eerdere rechtspraak blijft en aldus het
voor onjuist gehouden recht moet blijven toepassenp
37
De politieke rol van de rechter in het burgerlijk recht, a. w., p. 60- 61. Of is zijn opmerking
slechts beschrijvend bedoeld,
'8
Stolker, De politieke rol van de rech[er in het burgerlijk recht, a. w., p. 60.
39
HR 5 september 1997, NJ 1998, 437 m. nt. PvS.
40
Zie evenwel HR 8 juli 1991, NJ 1991, 691 m. nt. MS ( Kunst- en Antieksrudio/ Lelystad),
waarin de HR overweegt dat omgaan ertoe zou leiden dat ten algemeen gebruikelijke, reeds tientallen
jaren bestaande gemeentelijke praktijk opeens door de rechter als ontoelaa[baar zou worden
bestempeld, heigeen met het oog op de rechtszekerheid omtrent de rechtstoestand van onroerend
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reeel zijn. Standaardarresten zullen altijd gewezen worden, ook wanneer zij
41
Mijns inziens is dit ook volkomen
ingrijpende consequenties hebben.
terecht, omdat het recht niet slechts ordening is, maar vooral een streven
als verbetering wordt gezien mag
nimmer worden tegengehouclen met het argument dat de rechtszekerheid
bevriezing van de rechtsontwikkeling zou vergen. Dreigt het rechtsleven te
worden verstoord, dan is het, net als bij het wettelijke burgerlijke recht het
geval is, aan het overgangsrecht een passende oplossing te vinden.

naar rechtvaardigheid. Wat in dat opzicht

( 4)

De eventueel ingrijpende consequentie moeten in beginsel geen invloed
de inhoud van de regel, maar ujn wel van belang bij de

hebben op

Dit lijkt sterk op

de opvatting van Vranken, diehet
overgangsrechtelijk mogelijk is om
voorzichtiger geformuleerd-meent dat
'
in ruimere mate' met de financiele consequenties rekening te houden dan in
het materiele civiele recht toelaatbaar is. 42 Het is ook de benadering die het
Bundesverfassungsgericht volgde toen het een belastingbepaling onverenigbaar
43
Een hausse aan vorderingen uit
met de Duitse grondwet verklaarcle.
'
staatliche
Finanzplanung' in gevaar brengen,
onverschuldigde betaling zou de
reden waarom het de wetgever opdracht gaf tot aanpassing binnen een termijn
van vier jaar, maar geen terugwerkend nietigheidsoordeel wenste en daarom
44
de regeling vooralsnog in stand liet.

overgangsrechtelijke regeling.

goed uitermate bezwaarlijk zou zijn ( rov. 3.3). Maar als de HR overigens een nieuwe opvatting beter
zou hebben gevonden, zou het m. i. de voorkeur hebben gehad deze bezwaren door beperking van de
terugwerking te ondervangen.
4I
Herhaald zij bovendien dat men ook met kleine stapjes ingrijpende veranderingen teweeg kan

brengen, zoals bleek uit het arrest Virgilius Berkhof
42
Concl. bij HR 10 mei 1996, NJ 1996, 643 Cijntje/ Protestants Nijverheidsonderwijs), onder
16. Zo lees ik ook, nog voorzichtiger geformuleerd, het preadvies van Barendrecht, Het
constitutionele toetsingsrecht van de rechter, a. w., p. 139- 141 en B. C. de Die, Beginselen van
Overgangsrecht, AA 1991, p. 823. Zie ook Miliangos v. Frank George (Textiles) Ltd. [ 19751 3 All
E. R. 801, p. 831 per Lord Simon, die uitgebreid uiteenzet waarom hij weigert om Ie gaan, doch
'
hieraan toevoegt: there has been... no consideration of what consequences the retrospective
alteration of the law (for. let us face it, that is the reality) may have. I would be more ready to go
along with my noble and learned friends if the decision had prospective effect only'
41 BVerfGE, Beschl. v. 25.9.1992, NJW 1992, 3153. De uitspraak vertoont vele
C

overeenkomsten met HR 12 mei 1999, BNB 1999, 271 m. nt. P. J. Wattel ( arbeidskos[enforfait) .
'
44
Zie om[rent de rol van aanzienlijke financiele gevolgen' in het Europese recht I. van der Steen,
Toepassing Barber- rechtspraak Hof van justitie: schending van artikel 26 BuPo. Verdrag, NTER
1999, p. 231. Zie voorts Kuhnel v. CAN Insurance Companies, 731 A. 2d 564 (N.J. Super. Ct.
1999) , Board of City Commissioners v. Litramie School Dist., 884 P. 2d 946 (Wyo. 1994) en Campbell
City School Dist. No. 1 v. Board of City Commissioners, 884 P. Zd 960 (Wyo. 1994), waarin om
diezelfde redenen een vordering uit onverschuldigde betaling afstuitte op beperking van de
terugwerkende kracht, alsmede A- G Van Dorst in zijn aanvullende conclusie bij HR 6 juli 1999, NJ
1999, 800 m. nt. JdH, sub 15, waar hij het floodgates- argument gebruikt om de terugwerking jegens
strafrechtelijk veroordeelden d. m. v. herziening af te wijzen.
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Uit het voorafgaande

moge

duidelijk zijn dat ik mij in beginsel bij deze
45

De praktische gevolgen die een
willen aansluiten.
benadering
rechterlijke beslissing voor het verleden kunnen hebben, moeten er niet toe
leiden dat de toepassing van dat recht in de toekomst in gevaar wordt
gebracht. 46 Deze opvatting stelt bovendien in staat ten opzichte van de
toenomen claimbewustheid een helderder positie in te nemen. Uit een
oogpunt van rechtvaardigheid kan men er moeilijk bezwaar tegen aantekenen
dat meer mensen, in plaats van maar te slikken, hun recht bij de rechter
halen. Zowel uit een oogpunt van rechtsbescherming en rechtsontwikkeling
als uit een oogpunt van rechtszekerheid zou de toegenomen claimbewustheid
positief te waarderen moeten zijn. Ook al bestaat de kans dat het hier
bagatelkwesties betreft, deze worden toch maar door de Hoge Raad opgelost,
zodat de onzekerheid afneemt en tot de rechtsontwikkeling worclt bijgedragen.
Bovendien is te bedenken dat rechtsonzekerheid niet zozeer wordt
47
veroorzaakt door nieuwe rechtspraak, als wel door de terugwerking ervan.
De overbelasting van de rechterlijke macht is een spijtige zaak, omdat deze
een snel redres van onrecht niet ten goede komt. Maar in plaats van het
vingertje naar de justiciabele te wijzen, zou ik de rechterlijke macht zelf op
haar verantwoordelijkheid willen wijzen. Zoals in Hoofdstuk 148 is aangegeven, is een deel van de toegenomen claimfrequentie immers te wijten aan
de terugwerkende kracht van rechtspraak, omdat er telkens een hele
generatie zaken uit het verleclen bijkomt, zoals in het geval van het uitgedijde
49
Bovendien zet de kennis van de automatische
aansprakelijkheidsrecht.
terugwerkende kracht de justiciabele alleen maar aan tot claimbereidheid,
naclat een nieuwe rechtsontwikkeling heeft plaatsgevonden. Als gezegd: dat is
nog geen reden om niet tot die nieuwe rechtspraak te komen, maar wel om te
beseffen dat de rechtsontwikkeling het heden en de toekomst dient en dat het
er niet om gaat de geschiedenis te willen veranderen.
zou

Zie evenwel de uitwerking in Hoofds[uk VIII, § 4 e n i. h. b. Hoofdstuk VI, §8.
46
HvJEG 8 april 1976, zaak 43/ 75 (Defrenne II), Jur. 1976, p. 455, NJ 1976, 510, alsmede
Sehos/An ersijn en Cijnve, waar de temporele werking beperkt werd en waar volgens Vranken een
'
stellige verwachting van een groot aantal claims' bestond, zijn als voorbeelden van deze benadering
te zien. Zie ook CRvB 23 februari 1984, TAR 1984, 82 waarin de ' ver strekkende gevolgen' reden
waren voor beperking van de terugwerkende kracht, maar overigens het materieelrechtelijke oordeel
niet bernvloedden. Deze gedachte vindt thans ook in Engeland weerklank, zie Klemwort Benson Ltd.
v. Lincoln City Council 119981 4 All E. R. 513, p. 549- 550 per Lord Lloyd (' Appellate courts ought
to be encouraged to change rhe law in those rare cases where change is needed. They should not be
inhibited by the fear of reopening past transactions') .
Ik heb het dan over de terugwerking erga omnes, maar ik vrees dat die met een
gelijkheidsargument al snel op de terugwerking mter parks volgt. Zie De Boer, Ongelijke
45

'overruling', a. w.,

p.

855-856 enhierna, §§3-4.

48

Hoofdstuk 1, §§ 7 ( b) C iii) en C v)

49

Zie

ook Hoofdstuk XII, § 2 (h) .
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Ik concludeer dat het floodgates- argument in het overgangsrecht en enkel
in het overgangsrecht een rol dient te spelen en daarom ook gerust tegen het
beloningsargument kan worden ingebracht.
(D Het principide gelijk is al een beloning

Ik kom op de zevende en laatste opmerking over het beloningsargument. In
hoeverre een partij zou moeten betreuren dat de rechter geen terugwerking
verleent aan het oordeel waarvoor deze partij had gepleit, hangt mede af van
het alternatief waartegen men het afzet. Een principiele overwinning is
namelijk in elk geval beter dan een eenvoudige afwijzing. Dit risico speelt met
name, indien de hierboven verdedigde opvatting wordt afgewezen en de
rechter zou menen dat de eventueel ingrijpende consequenties wet degelijk
van invloed moeten zijn op de beslissing om een nieuwe weg in te slaan en dit
vervolgens vanwege die consequenties weigert te doen. Indien de rechter
weliswaar vindt dat het anders moet, omdat het precedent achterhaald is en
niet meer past in de huidige maatschappelijke context of omdat de wetsuitleg
in zijn ogen steeds verkeerd is geweest, doch niettemin bij de in zijn ogen
verkeerde opvatting blijft uit angst voor een te grote breuk, is degene die zich op
de nieuwe opvatting beroept nog verder van huis. Dan bereikt hij ook voor de

toekomst niets. Er is met andere woorden een goede kans dat een profijtregel
zichzelf effectief ondergraaft. Als dat het altematief is--en dat is heel goed
denkbaar-dan heeft men des te meer reden om aan het beloningsargument
minder zwaar te tillen. Tenslotte werkt het achterwege laten van een beloning
in dat geval de rechtsontwikkeling minder tegen dan het verkiezen van de
status quo door een rechter die uit vrees voor een schok in het rechtsleven het
maar bij het oude laat. Net als bij cassatie in het belang der wet zal de
justiciabele die een nieuwe opvatting vertolkt toch nog liever te horen krijgen
dat hij ten minste principieel gelijk had dan dat de Hoge Raad-mwille van
de ingrijpende consequenties-zijn opvatting helemaal afwijst. Beter slechts
een morele genoegdoening als pleister op de wonde dan helemaal niets. 50
Een en ander zal nog sterker gelden ten aanzien van institutionele partijen
die als repeat players zijn aan te merken, voor wie de principiele overwinning
51
Te denken is bijvoorbeeld
overigens niet slechts morele genoegdoening is.
* H. U. Jessurun d'Oliveira, Kassatie in het belang van het recht, in: Speculum Langemeijer,
Zwolle 1973, p. 238- 239 m. b. t. cassafie in her belang der wet.
"
Aldus reeds Fuller, The Morality of Law, a. w., p. 57. Zie ook D. Olzen, Ilie
Rechtswirkungen ge:inderter hochstrichterlicher Rechtsprechung in Zivilsachen, JZ 1985, p. 162,
Freeman, Standards of Adjudication, Judicial Law- making and Prospective Overruling, a. w., p
203, Haa:en, De temporele werking, a. w., p. 199- 200 en vgl. de afwijzing van her
beloningsargument in publiekrechtelijke verhoudingen (t. o.v. de fiscus) door I.JJ Burgers, De
dynamiek van goed koopmansgebruik en prospective overruling, WER 6023 ( 1992) , p. 1242.
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aan overheidsinstanties, belangenorganisaties en verzekeringsmaatschappijen.
Deze hebben, afgezien daarvan dat zij minder emotioneel bij zaken betrokken
zijn, nog steeds een Banmerkelijk belang bij jurisprudentie die weI in hun
voordeel is, maar enkel voor de toekomst werkt.
3. Ongelijke beloning en ongelijke beloning

Ik kom terug op de

erga omnes- werking en de werking in lopende procedures

(de reeds aanhangige gedingen- regel) . Als gezegd berusten deze twee
werkingen op een combinatie van het beloningsargument en een gelijkheidsargument. De ironie wil dat de reeds aanhangige gedingen- regel ontwikkeld is
in een reeks uitspraken van het Hof van Justitie, de Hoge Raad en het
Gezamenlijke Hof voor de Nederlandse Antillen en Aruba, die allen in
materieelrechtelijk opzicht de gelijke beloning tussen mannen en vrouwen en
tussen gehuwden en ongehuwden betroffen. In overgangsrechtelilk opzicht
lijken deze uitspraken evenzeer een poging tot erkenning van gelijke rechten
op beloning, maar dan voor verleende diensten aan de rechtsontwikkeling.
Het beloningsargument heb ik als zodanig reeds van de hand gewezen.
Ten aanzien van de partijen in andere, reeds aanhangige gedingen gaat het in
elk geval niet op, omdat de nieuwe jurisprudentie niet aan hen te danken is
geweest. Al zou men tot terugwerking inter partes willen besluiten op grond
van het beloningsargument, dan nog kan aan die eenmalige terugwerking

werking worden afgeleid. Mijns inziens zou het
gelijkheidsbeginsel daarin geen verandering kunnen brengen, want als de wil
om te belonen doorslaggevend is als grond voor terugwerking inter partes, dan is
de casus op diezelfde doorslaggevende grond ongelijk aan andere gevallen die
eerst later ter berechting voorliggen en die dus ook geen bijdrage meer leveren

nooit enige

erga omnes-

53

aan de rechtsontwikkeling.
Uit een oogpunt van gelijkheid behoort slechts relevant te zijn wanneer de

feiten, waaruit desbetreffende aanspraken voortvloeiden, zich voordeden: op
regel worden toegepast. Daarvoor behoort
feiten uit dezelfde periode moet dezelfde
niet relevant te zijn wanneer de aanspraak kenbaar is gemaakt, doch slechts

'2 Waarschijnlijk lag

deze overweging ren grondslag aan belastingzaken HR 18 december 1991,
BNB 1992, 181 m. nt. G. Slot, 13 november 1991, BNB 1992, 109 m. nt. G. Slot, waarin de
Hoge Raad omging en de Staa[ssecretaris van Financien gelijk gaf, maar de terugwerkende kracht van

her nieuwe oordeel beperkte.
,,
Anders: De Boer, Ongelijke 'overruling', a. w., p. 855- 856, die de kosten en moeite voor de
hun gelijke
overige litiganten in andere, reeds aanhangige gedingen eerst aanvoert als grond voor

behandeling en

deze vervolgens irrelevant acht in vergelijking rot stilzitters die kosten en moeite

gespaard hebben en die daarom ook rech[ zouden hebben op

'gelijke' behandeling.
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wat destijds de stand van het recht was. 54 Waar het recht in beweging is, is
de stand der maatschappelijke opvattingen doorslaggevend en met name of
deze naar het oordeel van de rechter zodanig was dat partijen daarmee
rekening konden en moesten houden. Dit betekent dat de loonpenodes in
aanmerking hadden moeten worden genomen-niet de data van de
aanspraken-en dus had de Hoge Raad de reeds aanhangige gedingen- regel
niet in stand mogen laten. Door anders te oordelen is de anomalie ontstaan
dat over de periode 1990-1992 de regel van het arrest Mathilda wel werd
toegepast op Mathilda en Antersijn, maar niet op Cijntje. Daarin ligt mijns
inziens de w6rkelijke rechtsongelijkheid. De reeds aanhangige gedingen- regel
moet worden afgewezen, zoals deze ook voor het wettelijke recht als
hoofdregel is afgewezen ( art. 74 lid 3 Ow) .

55

4. Het gelijkheidsargument

Het gelijkheidsargument dwingt ons de vraag te stellen wat in
overgangsrechtelijk opzicht gelijkheid is oftewel wat het is dat gevallen gelijk
of ongelijk maakt. Soms is duidelijk wat niet als onderscheidend criterium
mag gelden C zie bijvoorbeeld art. 1 Gw), maar niet zelden is dit minder
duidelijk en gaat de gelijke behandeling afhangen van andere beginselen,
56
beleid en belangenafwegingen.
Gelijkheid is gelijkstelling Gelijk is wat men
als gelijk besluit te beschouwen. Zo werd het ongeval in 1976 van de
zevenjarige Virgilius Berkhof gelijkgesteld met het ongeval in 1970 van
vierjarige Ebele Dillema en niet met dat van achtjarigen, die-ik volg
Brunner57-in die tijd nog het eigen schuld- verweer tegengeworpen konden
krijgen.
Als men bedenkt dat het gelijkheidsbeginsel tevens vereist dat ongelijke
gevallen ongelijk behandeld worden naar de mate van hun ongelijkheid58, dan
is de cruciale vraag op grond van welk onderscheidend criterium een ongelijke
behandeling gerechtvaardigd is. Als het overgangsrecht telkens andere
onderscheiclende criteria hanteert59, krijgt het beroep op het gelijkheids54

Polak, Omgaan en overgaan, a. w., p. 302. Zie ook Zwart, Enkele opmerkingen over
rechterlijk overgangsrecht, a. w., p. 110. Ik in[erpreteer de overweging 'welk arrest betrekking had
op een ongeval in 1970' in her arrest Virgitus Berkhof als een poging van de Hoge Raad om
overgangsrechtelijk inderdaad bij de chronologie der feiten aan te knopen. Zie 0. A. Haazen,
Terugwerkende kracht in bewegingi, WPNR 6337 ( 1998), p. 749 en Hoofdstuk I, § 1.
55
Zie daarover Hoofdstuk XII, §§ 3 ( a) en ( c)
56
Zie bijv. De Boer, Ongelijke 'overruling', a. w., p. 856. i. g. v gezag van gewijsde 'verliest de
gflijkheid het van een ander publiek belang' ( litts hnin oportet of het rechtszekerheidbeginsel)
'
Noot onder HR 23 mei 1986, Nj 1987, 482 ( Frank Holsteijn) sub 2.
58
Zie bijv. EHRM 6 april 2000, NJCM- bulletin 2000, p. 1095 e. v. m. nt. A. C. Hendriks en
T. Loenen.
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beginsel een willekeurig karakter-precies datgene waartegen het gelijkheidsbeginsel bescherming beoogt te bieden.
De behoefte om een procespartij voor haar moeite te belonen is een van
de voorgestelde criteria. Ik heb het hierboven60 afgewezen, mede omdat het
ten onrechte onderscheid maakt tussen klager en wederpartij, die evenveelen soms de wederpartij zelfs meer-bijdrage hebben geleverd aan de

totstandkoming van een standaardarrest.
Wie de beloningsbehoefte op grond van gelijke behandeling als criterium
helemaal afwijst, zoals ( uiteindelijk) De Boer eveneens cloet, kan nog
verschillende kanten op. Voor De Boer is het een reden om een nieuwe regel
gelijkelijk te laten terugwerken zowel inter partes als in andere, aanhangige
gedingen als in toekomstige zaken als in oude, nog niet aanhangige en nog
niet verjaarde zaken. Slechts afgehandelde zaken zondert hij uit. Maar geen
logica kan verhinderen dat men tot het omgekeerde resultaat komt, namelijk
dat nieuwe rechtspraak noch inter partes noch erga omnes terugwerkt. Ook dat
om
is gelijke behandeling. 61 Men heeft toch nog steeds een criterium nodig
voor de ene dan wel de andere oplossing te kiezen.
63
De reeds aanhangige gedingen- rege162 en de Tom Moliter- benadering
laten de ongelijke behandeling afhangen van de volgorde waarin men de
rechter adieert. De reeds aanhangige gedingen- regel betekent: geen teruggevallen

werking erga omnes, wet terugwerking inter partes, alsmecle voor die
waarin reeds een aanspraak was kenbaar gemaakt, in rechte of anderszins. De
Tom Molitor- benadering was vrijwel omgekeerd: geen terugwerking voor reeds
aanhangige gedingen, maar wet voor Tom Molitor en de zijnen en voor de na
de datum van de uitspraak ingestelde vorderingen. De vraag blijft waarom
nou net de reeds aanhangige gedingen een speciale behandeling vergen, als
het beloningsargument niet opgaat en bovendien willekeurig is.
Wanneer moet iemand gelijkgesteld worden met zijn lotgenoten v66r hem
en wanneer met zijn lotgenoten na hem2 Met een beroep op het
gelijkheidsbeginsel stelt Hartlief te worstelen met prospective overruling in de zin
van uitgestelde werking. Hij lijkt te neigen naar terugwerking inter partes.

Juist voor een slachtoffer met letselschade...is het buitengewoon zuur
om te vernemen dat hij geen vordering heeft, maar eventuele lotgenoten
na hem wel. 64

60 §§2(a).(0
6I

sz
6$

64

Ketion, Crea[ive Continuity in the Law of Torts, a. w. , p. 491.
Hoofdstuk IX, § 5 (e)
Hoofdstuk IX, § 5 (d).
T. Hartlief, Interventie NJV- vergadering, HNJV 1996.II, p. 17
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Te vernemen dat men geen vordering heeft, is natuurlijk altijd zuur. De
thans relevante vraag is of vanuit een oogpunt van gelijkheid ' extra zuur' is te
vernemen dat een ander die w61 heeft. Als dit zo is, kan men ten minste vier

kanten op.
( 1) In de eerste plaats kan men weigeren een nieuwe regel te
ontwikkelen, redenerend dat de invoering van nieuw recht altijd een
ongelijke behandeling met zich meebrengt ten opzichte van hen die oncler het
oude recht vielen. Dat leidt ertoe dat een onjuist geachte rechtsopvatting
wordt gecontinueerd louter op grond van de gelijke behandeling-in beginsel
de redenering die aan stare decisis ten grondslag wordt gelegd. 65
( 2) Men zou ook kunnen volstaan met het slachtoffer te doen vernemen
dat lotgenoten na hem die vordering evenmin hebben ( eerbiediging of
uitgestelde werking) .
( 3) Of men oordeelt dat het evenzo zuur is, indien een slachtoffer met
letselschade wel een vordering heeft en zijn lotgenoten voor hem niet. Om te
voorkomen dat zij vememen dat zij geen vordering hebben en hun lotgenoot
na hen wei, moeten ook zij een vordering hebben. Maar dan is evenzo zuur
dat zij wel een vordering hebben en de lotgenoten die weer v66r hen kwamen
geen. En zo voorts met lotgenoten v66r hen. Dan eindigt de redenering met
algehele terugwerking, enkel beperkt door het gezag van gewijsde of
verjaring. Welke redenering te volgen is, volgt niet uit het gelijkheidsbeginsel.
( 4) Ten slotte is de vraag wat

Hartlief precies bedoelt met 'lotgenoten na
hem': lotgenoten die ' na hem' voor de rechter staan of zij die ' na hem',
eventueel onder een nieuw juridisch regime, let:selschade lijdenl Kijkt men
naar de volgorde waarin het slachtoffer en zijn lotgenoten voor de rechter
komen te staan, dan hanteert men een willekeurig criterium indien de
waterscheiding bij dit ene slachtoffer wordt gelegd. Geen van de genoemde
criteria en redeneringen doen mijns inziens recht aan hetgeen overgangsrechtelijk het ene geval van het andere onderscheidt, zodat zij juist een
ongelijke behandeling van gelijke gevallen kunnen veroorzaken.
Of bedoelt Hartlief de volgorde van schade lijden2 Dan is het een stap in
de goede richting, want waar het in het overgangsrecht om draait, is het
tijdstip van de feiten en rechtstoestanden ten opzichte van het tijdstip waarop
het nieuwe recht op kenbare wijze is gaan gelden. Met Polak en Zwart ben ik
het eens dat de vraag of een justiciabele 'na zijn lotgenoten' komt, niet
bepaald wordt door de volgorde waarin partijen zich bij de rechter

6i

Zie over het conflict tussen het materieel juisie oordeel en het gelijkheidsbeginsel Hoofdstuk

VII, §§ 4 (c) en (e) .
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vervoegen66, maar door de anterioriteit of posterioriteit van de feiten van dat
geval ten opzichte van de feiten van het precedent. Dient een geval uit een
voorafgaande periode zich eerst later aan bij de rechter, dan is het om die
reden een ongelijk geval. Dit is slechts anders, indien het precedent niet
volledig constitutief is en de rechter toepassing geeft aan ongeschreven recht
dat, in het licht van kentare maatschappelijke opvattingen van destijds, toen
reeds geldend

recht was. In dat geval zijn het oude en het nieuwe gelijk te

behandelen. Hoe dan ook behoort in beide gevallen het overgangsrecht aan te
knopen bij de chronologie van feiten of rechtstoestanden, niet bij het tijdstip
van gedingvoering of het kenbaar maken van een aanspraak. 67 Anders krijgt
men de situatie, zoals hierboven68 beschreven, dat in het ene geval de
Mathilda- regel wordt toegepast op de periode 1990- 1994, in het andere geval
niet op de periode 1987- 1992 en in weer een ander geval weer weI op de
periode 1987- 1993, zodat op 1987- 1992 twee verschillende regels zijn
toegepast. Of men krijgt de situatie, zoals door Spier69 besproken, dat het
arrest Marbeth van Uitregt in 1991 het arrest Frank Holsteijn van 1986
modificeert en deze nieuwe regel al wordt toegepast op een ongeval dat nog
v66r Frank Holstedn plaatsvond. Evenmin is veel gelijkheid te ontdekken in
de overgangsrechtelijke afhandeling van de grote waterscheiding van het
burgerlijk recht, Lindenbaum/Cohen van 1919.70 Toen in 1931 de Utrechtse
die
Rechtbank een oneerlijke concurrentie- kwestie had te beslissen,
nieuwe
het
de
introductie
van
uit
feiten
1904-15
jaar
v66r
betrekking had op
onrechtmatigheidscriterium-werd het geschil naar het nieuwe recht
afgehandeld

omdat de rechter bij de beoordeling van handelingen als deze, zich steeds
de vraag zal moeten stellen of zij indruischen tegen de in het verkeer
betamende zorgvuldigheid, onverschillig of die handelingen zijn begaan

66

Aldus ook de gedachte van art. 74 Ow, zie Part. Gesch. Overgangsrecht (Inv. 3,5 e n 6) ,p

60- 68.
67
Evenzo ( namens de meerderheid van de NVvR) F. B. Bakels, De Nederlandse Vereniging voor

Rechtspraak over het Ontwerp Overgangswet, KwNBW 1985, p. 57: rechtsbetrekkingen uit Ie
zonderen die toevallig object van een gerechtelijke procedure zijn levert een ongelijke behandeling
op, die uit een oogpun[ van rechtsgelijkheid rechtvaardigheid) niet te verdedigen is. Het nieuwe
recht moet in dezelfde zin en met dezelfde modaliteit op hetzelfde [ijdstip van toepassing zijn op
rechtsbetrekking van dezelfde aard. Zie voor scherpe kritiek op de selectieve werking die aanknoopt
bij het tijdstip van procederen, K. Roosevelt, A Little Theory is a Dangerous Thing: The Myth of
Adjudicative Retroacrivity, 31 Conn. LRev. 1075 (1999) , p. 1091.1092 (leidt tor ongelijke
behandeling van feiten ui[ dezelfde periode) .
C

6» Hoofdstuk l, § 3, Hoofdstuk 111, § 8 (a) ( vi) .
6v

De uitdijende reikwijdre van de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, HNJV 1996- I, p

219.

'0

HR

31

januari 1919, NJ 1919, 161.
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v66r of nd het tijdstip, waarop de H. R. van een veranderde opvatting in
deze blijk gaf.

71

De perversie van het gelijkheidsbeginsel, als men bedenkt dat de fameuze
woorden 'juffrouw, bedenkt wat u doet, want er ontstaat een enorme schade'
gesproken werden ' in den nacht van 4 op 5 Jan. 1909,72, waarmee duidelijk
is dat het oude recht nog consistent werd toegepast op feiten uit de periode
van ( in elk geval) 1902 tot 1909.73
In het licht van het gelijkheidsbeginsel kan men ten slotte nog de regeling
van cassatie in het belang der wet bezien. Het gelijkheidsbeginsel maakt die
regeling problematisch. Den Hartog Jager merkt op dat het voor betrokkene
( ook weer) ' zuur' is te ontdekken dat een in zijn nadeel gewezen vonnis in
het belang der wet vernietigd is. Hij citeert daarop Veegens, die had gesteld:
'
Iedere vernietiging in het belang der wet demonstreert dat aan de verliezende
partij onherstelbaar onrecht is aangedaan., 74 Deze stelling is mijns inziens te
algemeen geformuleerd, want zij gaat er wederom als vanzelfsprekend van uit
dat rechtspraak noodzakelijk zou moeten terugwerken. Dat is echter niet
'
'
juist. Kwalificaties als recht' en onrecht' hangen wederom, net als het recht
om een procedure te winnen, mede van het overgangsrecht af. Onrecht
constitueert de vernietiging in het belang cler wet, indien een onrechtvaardige
temporele werking wordt gekozen.
Art. 98 RO behelst een bijzondere regel van overgangsrecht: een in het
belang der wet gewezen arrest kan erga omnes wel terugwerken, maar de
terugwerking jegens partijen wordt door art. 98 RO uitgesloten. Niettoepassing op de oorspronkelijke partijen is in elk geval geen onrecht, indien
de nieuwe regel zo verrassend is, dat deze ook zonder het verbod van
terugwerking inter partes van art. 98 RO niet behoort terug te werken; eerder
wordt dan door de niet- terugwerking jegens partijen onrecht venneden.
Voor het overige is de kwalificatie ' onrecht' afhankelijk van de vraag of
men art. 98 RO-als bijzondere overgangsregel die in staat stelt de
oorspronkelijke partijen anders te behandelen dan anderen-z6lf onrechtvaardig vindt. Een ongelijke behandeling levert de bepaling zeker op. We
moeten ons derhalve wederom afvragen of het onrecht in de ongelijke
behandeling schuilt, dus of het 'extra zuur' is dat een ander w61 van het arrest
kan profiteren of dat een ander een in zijn nadeel gewezen vonnis of arrest wel
in zijn voordeel vernietigd kan krijgen. Wederom is de ongelijkheid met het
7I

Rb Utrecht

11

november 1931, NJ 1933, 1021, p. 1022 ( Minimax/ Spanjaard) .
Nederlandsche Rechtspraak 215, 27, p. 239 (Zutphense

' HR 10 juni 1910, W. 9038,

iuffrouw) .
73
Zie HR 6 januari 1905, W. 9163 (Singer), 24 november 1905, W. 8304(Necec).
34
Cassatie in het belang der wet. Een buitengewoon rechtsmiddel, diss. EUR 1994, p. 243 en
voe[noot 31.
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beloningsargument in elk geval niet te rechtvaardigen, want in geval van
cassatie in het belang der wet levert niemand, behalve de Procureur- Generaal
en de Hoge Raad, een bijdrage aan de rechtsontwikkeling. Maar dit neemt
niet weg dat in dit geval de rechtsontwikkeling mijns inziens van
doorslaggevende betekenis moet zijn. Aan het belang van de rechtsontwikkeling is in dit geval w61 voorrang te verlenen, omclat men hier van
enig tegengas van het floodgates- argument weinig last heeft. De toestroom van
beroepen ligt immers geheel in handen van de Procureur- Genemal, wiens
beleid bepaald geen blijk geeft van een zodanig frequent gebruik dat hierdoor
de Hoge Raad overbelast zou raken.
Ten slotte is van belang dat de wetgever in art. 98 RO bewust voor de
niet- terugwerking jegens partijen heeft gekozen, waaraan niet zomaar te
tornen is. Kortom: dat een partij slechts een theoretisch succes gegund wordt
doordat deze weliswaar principieel gelijk krijgt, maar niettemin het geding op

overgangsrechtelijke gronden verliest, is inherent aan de cassatie in het
belang der wet. Zou men een eventueel daaruit resulterende ongelijke
behandeling onaanvaardbaar vinden, dan is deze ongelijkheid Op te heffen
door de terugwerking van een in het belang der wet gewezen arrest erga omnes
eveneens te beperken.
5.

Litis finiri oportet

Aan de verhouding tussen de rechtszekerheid en de legitimiteit van het recht
zijn uitgebreide beschouwingen gewijd in Hoofdstukken I- V. Dat het
rechtszekerheidsbelang of het rechtszekerheidsbeginsel-ik zou hier liever van
een fundamenteel en essentieel vereiste willen spreken-en rol speelt, lijkt
mij een open deur. De rechtszekerheicl is de bestaansgrond van het
overgangsrecht. Omdat de legitimiteit van het recht met de kenbaarheid
samenhangt en met de legitimiteit geen loopje kan worden genomen, is zij
cruciaal voor de aanhangers van de Democratische School.
Of voor de rechtszekerheid een nog verdergaande rol is weggelegd, die zich
uitstrekt tot gevallen waarin een rechtens onjuiste beslissing is gegeven, is
verder louter een kwestie van prakticabiliteit. Er zou in sommige gevallen best
voor te pleiten zijn dat een eens gemaakte fout zoveel mogelijk ongedaan
gemaakt zou moeten worden. Of men met het gezag van gewijsde of een
dadingsovereenkomst op zak tegenover zijn wederpartij die de zaak tracht te
heropenen, zal winnen, is afhankelijk van beleid: dat het eens een keer moet
ophouden met procederen-litis finin oportet-is een typische beleidsoverweging75 die een overlapping vertoont met het fit)odgates- argument 76
79

P. A. Butler, MiStaken payments, Change of Posi[ion and Restitution, in: P. D. Finn ( ed. ),
Restitulion, North Ryde 1990, p. 102- 103, Restatement ( First) of Restitution, s. 45
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( ofschoon sommigen ook hierin weer een rechtsbeginsel of een algemeen
belang willen zien77) Afgedane zaken blijven over het algemeen afgedaanis,
ook al blijkt die afdoening later juridisch onjuist. Was de afdoening inderdaad
onjuist, dan is sprake van een ongelijke behandeling; en de ongelijkheid
berust op het feit dat men zijn kans gehad heeft en men niet aan de gang kan
blijven. Dit is niets anders dan de stelling dat het gelijkheidsbeginsel
.

beleidsmatig wordt ingevuld.
Dezelfde beleidsoverweging ligt ten grondslag aan de Amerikaanse
rechtspraak op het stuk van proces- en bewijsrechtelijke ( niet materieelrechtelijke) rechtswijziging in strafzaken. Daar staat heropening door middel
van habeas corpus wel open, maar deze wordt doorgaans ingeperkt door middel
van uitsluiting van de terugwerkende kracht. Men zag er niet met plezier naar
uit dat tengevolge van nieuwe rechtspraak een stortvloed aan habeas corpus79
beroepen zou ontstaan en vervolgens de gevangenissen zouden leeglopen.
In sommige doorlopende verhoudingen, zoals de ouderlijk macht ( thans:
gezag), wil men nog weI spreken van een beginsel der herroepelijkheid. Ik
zou zelf de nadruk willen leggen op het feit dat enerzijds in dit soort gevallen
door het elimineren van de gedane zaken- uitzondering niemand in zijn
belangen wordt aangetast en juist alle betrokkenen er beter van worden.
Anderzijds betreft het een relatief gering aantal zaken dat de rechterlijke
macht best aankan.
Met beslissingen inzake levensonderhoud is het al moeilijker, onndat de
temporele werking ten faveure van de een ten koste van de ander gaat. Het
beginsel der herroepelijkheid wordt hier sterk bernvloed door beleid: de
billijkheid of compassie. In Hoofdstuk IXHI is betoogd dat ook hier litis finiri
oportet wel wat zwaarder zou kunnen wegen, als het gaat om later opkomende

wijzigingen van

cle

rechtspraak.

( 1936) , Comment (' policy against reopening settled transactions'), alsmede Mamot v. Hampton
( 1797) 7 T. R. 269, per Lord Kenyon ( policy ' not to reopen settlements, for there must be an end
to li[igation' ) .

16

Vgl. C. J. van Zeben, Onrechtmatige daad van de rechter, in: Van Ops[all- bundel, Deventer
1972, p. 212: zonder litis hon oportet 'zou het hek van de dam zijn'. Zie ook Kuhnel v. CAN
Insurance Companies, 731 A. ld 564 (N. J. Super. Ct. 1999), p. 571 ('reopening of potentially
thousands of proceedings thai have long since been resolved ( . . . ) invites chaos, a result that we are

not willing to sanction. ')
''
B. Winters, De procedure na cassatie en verwijzing in civiele zaken, diss. EUR 1992, p. 123·
124, 200, 213, De Boer, Ongelijke 'overruling', a. w., p. 856, Burgerlijke Rechtsvordering
( Korthals Altes) , Boek I, art. 419, aant. 3, Stein in zijn noot onder HR 28 maart 1980, NJ 1980,
489 ( Van Geelen- Challa/ Schols)

Zie Hoofdstuk IX, § 4 (c)
''
Ik zal mij geen uitwijdingen over het strafrecht veroorloven, maar merk slechts op dat men zich
kan afvragen of de gevangenissen niet leeg horen te lopen, als zij volzitten met mensen die op
onrechtmatige wijze veroordeeld zijn.
§ 4 (b) (iii)
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Met boedelscheidingen ligt het eveneens wat lastiger. In beginsel zou de
verdeling een gedane zaak moeten zijn. Wanneer de verdeling geeffectueerd
wordt deels door middel van een periodieke uitkering, is zij als doorlopende
rechtsverhouding te kwalificeren. De wetgever handhaaft, waarschijnlijk niet
stilstaand bij de jurisprudentiewijziging als potentiele oorzaak van benadeling
of dwaling, de mogelijkheid van heropening. Persoonlijk zou ik menen dat
ook het procederen daarover eens op moet houden. Uit Boon/Van Loon en de
korte vervaltermijn van drie jaar ( art. 3:200 BW), leid ik af dat de Hoge
Raad en de wetgever er ( soms) ook zo over denken.
6. De voorkeur voor rechterlijke terughoudendheid
(a) De stoel van de wetgever en het 'zwijgen is goud'-argument
Een veel gehoord bezwaar tegen regulering van de temporele werking van
rechtspraak brengt de scheiding der machten in stelling en lijkt principieel,

maar is het niet. Het argument is er in twee formuleringen.
Ten eerste: de rechter die zelf bepaalt welke overgangsrechtelijke gevolgen
zijn uitspraak heeft, Zou te zeer op het terrein van de wetgever treden ( op de
81
stoel van de wetgever gaan zitten) .
Van het argument in deze formulering kan men zich eenvoudig ontdoen

door middel van een argumentum ad absurdum. Ook terugwerking is een
82
temporele werking en dus een rechterlijke bepaling van de overgangsrechtelijke gevolgen van zijn uitspraak. Ook de rechter die expliciet
terugwerking verleent aan een regel van ongeschreven recht ( of impliciet door
deze regel ' gewoon' toe te passen), bepaalt de overgangsrechtelijke gevolgen
van zijn uitspraak. Dat hij iets bepaalt over de overgangsrechtelijke gevolgen,
al is het maar een impliciete terugwerkende kracht, is onvermijdelijk, want
elke uitspraak moet nu eenmaal aan de betreffende rechtsregel een temporele
werking geven, anders weet men niet of deze regel wel dient te worden
83
toegepast.
Wie de rechter verbiedt ook maar iets te bepalen over de
overgangsrechtelijke gevolgen van zijn uitspraak, verbiedt derhalve de rechter
recht te spreken.
De tweede formulering is preciezer en luidt dat door beperking van de
terugwerking de rechter zich openlijk als wetgever gedraagt en dus op diens
stoel gaat zitten. 84 Dit argument is een herformulering van de declaratoire
8j

De formulering aangehaald door Burgers, De dynamiek van goed koopmansgebruik en
prospec[ive overruling, a. w., p. 1240.
Zie o. m. Hoofdstuk II, § 3 (c) , Hoofds[uk IX, § 4.

'8'

Hoofdst,ik II, §6(c)-(d)

Mason, Prospective Overruling, a. w., p. 531 ('critics argue that in exercising the device,
judges are seen to be lawmakers'). Zie ook De Boer, Ongelijke 'overruling', t. a. p. die zich afvraagt
M4

481

Algemeen deel van het Techterlijk overgangsrecht

veelvoud van redenen zoals geanalyseerd in
2 zowel in de continentaalrechtelijke stelsels als
in de Common Law ernstige tekortkomingen en inconsistenties vertoont.
Hier zij nog slechts opgemerkt dat het als bezwaar tegen rechterlijk
overgangsrecht zijn pijlen op het verkeerde doel richt. Niet het openlijk
toegeven van rechterlijke regelgeving, maar de rechterlijke regelgeving z6lf
hoort de declaratist te bezwaren. Het simpele feit dat een rechter een
vernieuwende, constitutieve uitspraak doet, is in de ogen van de declaratoire
theorie reeds een rechterlijke bevoegdheidsoverschrijding, die de aanhangers
van deze theorie tegen de borst stuit. Rechterlijke regelgeving wordt niet door
rechterlilk overgangsrecht veroorzaakt. De overgangsrechtelijke regeling komt
'
eerst na het onbevoegdelijk' scheppen van een nieuwe regel. Zodra de ( in de
ogen van de declaratist ongeoodoofde) rechterlijke regelgeving er ligt, is het
kwaad geschied. Rechterlijk overgangsrecht geeft clit feit alleen maar opentijk
theorie,

die

om

een

Hoofdstukken VII en VIII, §

toe.
'
Maar het openlijk toegeven ervan maakt het kwaad' voor de declaratoire
theorie niet erger noch maakt het verzwijgen ervan het ' kwaad' voor de
declaratist minder erg. Zo kan men zich serieus afvragen wat er voor de
declaratist nu eigenlijk mee is gewonnen om de rechter te verplichten een
vermeende bevoegdheidsoverschrijding te verzwijgen. Het recht kan toCh
moeilijk de opvatting koesteren dat het ongeoorloofde minder ongeoorloofd is
als de dader het maar niet openlijk toegeeft. Dat is hetzelfde als de bewering
dat een moord minder ongeoorloofd is, zolang men er maar z' n mond over
houdt. Juridisch en moreel gezien raakt een dergelijke redenering kant noch

wal. Bovendien komt zij voor

de

rechtspraak neer op een oproep om de

openheid te schuwen, die in een tijdperk waar zoveel aandacht is voor
motiveringseisen wat vreemd overkomt.
Wat dus begon als een fundamenteel bezwaar tegen rechterlijk
overgangsrecht met een beroep op de scheiding der machten, is alleen een
fundamenteel bezwaar tegen rechterlijke regelgeving. Als bezwaar tegen
rechterlijk overgangsrecht is het hooguit een niet nader onderbouwde en mijns
inziens niet voor veralgemening vatbare voorkeur voor stiekem gedoe. Het
kan toch niet zo zijn, dat de machtenscheiding dAdrtoe noopt.
Men kan het ook omdraaien: als rechterlijke regelgeving het kwaad is,
dan maakt de terugwerkende kracht dit kwaad alleen maar erger. In zekere zin
is juist dat de rechter zich door de terugwerkende kracht te beperken als
wetgever gedraagt. Maar dat is in dit verband eerder als een begrenzing van de
macht van de rechter te zien dan als een machtsusurpatie. Het is immers juist
of de rechter zich met prospective over™ling niet op de s[oel van de wetgever plaarst. ik laat hier in het
midden of die beroemde stoel niet be[er te beschrijven is als een luie stoel waarin men goed dutten
kan of als een gezellig tweezitsbankje waarin plaats is I-oor wetgever en rechter.
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de terugwerkende kracht die de rechter tot beduidend mter in staat stelt dan

Het onderhavige argument, dat is gebaseerd op de
bevoegdheid
van de wetgever en de rechterlijke terughoudendheid,
exclusieve
getuigt zo bezien van een valse bescheidenheid. Alle praat over ' s rechters
beperkte bevoegdheden en terughoudendheid ten spijt, gedraagt de rechter
zich als machtiger dan de wetgever, eigent zich een bevoegdheid toe tot
regelgeving met terugwerkende kracht die zelfs de wetgever op basis van wet
en rechtspraak doorgaans onthouden wordt. ' [ W] as sogar dem Gesetzgeber
nicht erlaubt ist, muB erst recht der dem Gesetz unterworfenen
,85
Rechtsprechung verboten sein.
Uit het primaat van de wetgever vloeit nog een tweede argument voort
dat een strekking heeft die tegenovergesteld is aan hetgeen hieruit gewoonlijk
wordt afgeleid. Als men werkelijk vindt dat het primaat bij de wetgever moet
liggen, pleit zulks immers juist voor een verregaande overgangsvoorziening in
de vorm van omgaan of vernietiging m futuro, zodat de wetgever in staat
gesteld wordt in de tussenperiode in te grijpen. Zo bijvoorbeeld de Supreme
Judicial Court van Massachusetts:
de wetgever vermag.

[ W] e state our intention to abrogate the doctrine of municipal immunity
in the first appropriate case decided by this court after the conclusion of
the next ( 1978) session of the Legislature, provided that the Legislature
at that time has not itself acted definitively as to the doctrine....[T]he
Legislature will have the final word.... With respect to any action the
Legislature may take, the principles which we express in this opinion only
suggest the balance of equities we think sound. We hope, of course, that
86
the principles we stress here will aid the Legislature in its deliberations.

Hoe langer de afgekondigde uitstelperiode waarin de nieuwe regel nog niet
toegepast, des te meer tijd heeft de wetgever om v66r ommekomst
worden
zal
van de termijn de aangekondigde regel te verijdelen. Dit zal zelfs een vrij
substantiele uitsteltermijn dienen te zijn, want het wetgevingsproces zal enige
tijd vergen. In essentie beroepen de belastingkamer, het Hooggerechtshof van
Wisconsin en het Duitse constitutionele hof zich op deze ratio in de in het
vorige hoofdstuk 7 reeds besproken zaken. Persoonlijk zou ik menen dat een
D. Medicus, Ober die Ruckwirkung von Rechtsprechung, NJW 1995, p. 2582. Uitzondering
is ie maken voor hetgeen o. b. v. de kenbare maatschappelijke opvattingen en heersende
rechisovertiligingen reeds op een bepaald moment in het verleden als geldend recht moet worden

85

aangemerkt.
Whimey v. Cio of Worcester, 366 N. E. 2d 1210(Mass. 1977), p. 1212- 1213.

86

8' Hoofdsruk IX, § 6 (b), zie HR 12 mei 1999. BNB 1999, 271 m. nt. P. J. Wattel
(

arbeidskostenforfait), Hobtz v Miltvaukee, 115 N. W. 2d 618 (Wis.

1962), BverfGE 15,377

( 1963) .
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dergelijke benadering van omgaan of vernietiging in futuro van meer
rechterlijk verantwoordelijkheidsgevoel getuigt dan de naar rechtsweigering
neigende88 tournure dat er keuzes gemaakt moeten worden die de rechts89
vormende taak van de rechter te buiten zouden gaan.
(b) Justice Scalia en de voorkoming van rechterlilk activisme

De Amerikaanse rechter Scalia komt de declaratist te hulp door van het
argument-het betreft in feite een derde formulering van het argument van de
scheiding der machten-een weloverwogen beleidsargument te maken. In
Beam Distilleries v. Georgia heeft Supreme Court Justice Scalia zich in algemene
zin tegen beperkingen van de terugwerkende kracht uitgesproken. Scalia' s
redenering is dat rechterlijke regelgeving indirect wel degelijk door rechterlijk
'
overgangsrecht veroorzaakt' wordt. Onbeperkte terugwerkende kracht heeft

over het algemeen namelijk zodanig ingrijpende consequenties dat koerswijzigingen hierdoor belemmerd worden. De mogelijkheid van beperking van
de terugwerking haalt die belemmering weg, grijpt minder in het rechtsleven
in en maakt het dus gemakkelijker voor een rechter om van eerdere
rechtspraak terug te komen. Een beperking van de terugwerking zou daarom
aanzetten tot omgaan. Omgaan is rechterlijke rechtsschepping en komt
daarom in strijd met de rechtszekerheid, hetgeen onwenselijk is.
Ik zou menen dat beperkte terugwerkende kracht inderdaad kan aanzetten
tot omgaan, maar alleen ten aanzien van rechtspraak waarover de rechter
toch al anders was gaan denken, maar die hij niet durfde te verlaten vanwege
de rechtszekerheid en de ingrijpende consequenties.
Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat Scalia' s redenering iets heeft
van het paard achter de wagen spannen. Als men het argument alleen
'
juridisch' bekijkt, blijft men in een cirkeltje draaien: omgaan moet terugwerkende kracht hebben, want als het die niet heeft, is een uitspraak
constitutiefi constitutieve rechterlijke uitspraken zijn in strijd met de regel van
staTe decisis; stare decisis is nodig, want anders ontstaat rechtsonzekerheid;
rechtsonzekerheid ontstaat, omdat het niet is toegestaan om terwille van de
rechtszekerheid beperkingen te stellen aan de terugwerkende kracht.
Zo bezien blijft Scalia' s argument: dat beperking van de terugwerking niet
kan, omdat beperking van de terugwerking niet kan. Scalia beroept zich dus
wel op de rechtszekerheid, maar het argument is op zichzelf niet
-

Striki genomen is van rechtsweigering geen C nooit) sprake, als men rich realiseert da[ ' geen
beslissing' ook een beslissing is. Juist op het stuk van de temporele werking is dit duidelijk te zien:
geen beslissing om[ren[ de temporele werking =terugwerkende kracht; de weigering tot [oepassing van
rechterlijk overgangsrecht is ook toepassing van rechterlijk overgangsrechi.
M.
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redengevend, want rechtszekerheid kan ook met overgangsrechtelijke
middelen bereikt worden. Voor- en tegenstanders van de terugwerkende
kracht blijven zo langs elkaar heen praten. Het gaat hen beiden om de
rechtszekerheid, maar simpelgezegd wil de 66n die bereiken door overgangsrecht en de ander door stilstand.
Wat te denken van Scalia' s voorkeur voor stare decisis7 Scalia' s
'
redenering krijgt pas zin in het licht van de politiek' die er achter ligt. Samen
met Robert Bork behoort Scalia tot de voornaamste spreekbuizen van het
90
zogenaamde Originalism of Traditionalism of Traditional Conservatism , een
stroming in de Verenigde Staten die de idee van een 'living Constitution' afwijst
en en de nadruk legt op de oorspronkel#ke bedoeling en betekenis van de
Amerikaanse grondwet.

Laws, including the Constitution, must . . . be read, to the extent
possible, as embodying the intentions of the people who adopted them
91
rather than the opinions of those who hold judicial office today.

Dit

zou volgens de Origmalists democratisch zijn en in overeenstemming

met de Rule of law.
In deze visie fungeert de terugwerkende kracht van rechtspraak als een
bewust opgeworpen barriere. De Originalist kiest voor een beleid dat zoveel
mogelijk barricades opwerpt teneinde te voorkomen dat de rechter het recht
verder ontwikkelt of een reeds in de maatschappij plaatsgevonden
ontwikkeling van het ongeschreven recht erkent. Men moet rechtsontwikkeling voor de rechter zo moeilijk mogelijk maken.
Scalia' s keuze voor onbeperkte terugwerkende kracht komt niet voort uit
een eenzijdige voorkeur voor rechtsopvattingen van vandaag, die aan het
verleden worden opgelegd; Scalia heeft bepaald geen voorkeur voor
hedendaagse opvattingen en bepleit allerminst een favor novi. De keuze voor
onbeperkte terugwerking komt voort uit een evenzo eenzijdige voorkeur voor
'
rechtsopvattingen uit een verder verleden vandaar Originalism'), die aan het
recente verleden en het heden worden opgelegd. Dit laat zich gemakkelijk
illustreren. In een bekende zaak, Planned Parenthood of Southeastern
92
Pennsylvania u. Casey , waarin de belangrijke abortus- beslissing in Roe v.
Wade93 opnieuw aan de orde werd gesteld, sloot Scalia zich aan bij de
'
minderheidsopinie die Roe v. Wade als wrongly decided' wilde beschouwen,
C

go

19

Zie daarover Th. W. Merrill, Bork v. Burke, Originalism, Democracy, and the Constitution,
J. of Law & Public Policy ( 1996), p.
509, M. W. McConnell, Four Faces of

Harv.

Conservative Legal Thought, 34 Law School Record 1988, p. 12.
9I
McConnell, Four faces of conservative legal thought, a. w., p. 13
';
505 U. S. 833 ( 1992).
"
410 U. S. 113 ( 1973) .
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omdat volgens hem de vrijheid van abortus in de Amerikaanse grondwet van
94
1787 niet te lezen was. Expliciet keert deze opinie zich tegen het beroep op
de maatschappelijke opvattingen waardoor de opinion of the Court zich liet
inspireren.

The Judicial Branch derives its legitimacy, not from following public
opinion,
but from deciding by its best lights whether legislative
enactments of the popular branches of Government comport with the
Constitution. The doctrine of stare decisis is an adjunct of this duty and
should be no more subject to the vagaries of public opinion than is the
basic judicial task. . . . [T]h e Court' s legitimacy is enhanced by faithful
95
interpretation of the Constitution irrespective of public opposition.
Ik kan deze opvatting, die zich beroept op de Rule of law en de
democratische gedachte, maar moeilijk meevoelen. Bij de law en the Rule of
law denken de Originalists blijkbaar niet aan de buiten de rechter gelegen en in
het maatschappelijk verkeer ontwikkelde normen van ongeschreven recht,
doch slechts aan de formele rechtsbronnen als wetgeving en ooit gegeven
rechterlijke interpretaties en precedenten. Hiermee wordt het Originalism
echter innerlijk tegenstrijdig. Het ongeschreven recht heaft zich namelijk
ontwikkeld; en dit zowel in het maatschappelijk verkeer als in de rechtspraak.
Een terugkeer naar oorspronkelijke opvattingen, zoals Scalia voorstaat, kan
daarom door stare decisis niet geeffectueerd worden. Dan wordt het
noodzakelijk om op eerdere rechtspraak juist teTUg te komen, zowel in
overgangsrechtelijk als in materieelrechtelijk opzicht. Zo deed Scalia in James

Distilling Co. v. Georgia'6 en Harper v. Virginia Dept. of Taxation97
afstand van de eerdere lijn in de rechtspraak ten aanzien van het overgangsrecht die beperking van de terugwerking als mogelijkheid erkende; en zo was
het onder meer Scalia die Roe v. Wade wilde ' overrulen'.
Voorts vermag ik niet in te zien waarom de bekrachtiging van opvattingen
van twee eeuwen geleden, een tijd waarin de representativiteit van de
afgevaardigden in de Verenigde Staten evenmin als in Nederland-zacht
uitgedrukt-niet op haar best was, uit democratisch oogpunt voorrang zou
moeten hebben op de hedendaagse maatschappelijke opvattingen en de
opvattingen ten tijde van de feiten van de uitspraak a quo, zoals die in het
B. Beam

94

De achtergrond van het hemieuwd aan de orde stellen is dat de ' Republikeinse' rechters in het
Hooggerechtshof inmiddels in de meerderheid waren gekomen. Ovent:ling van Roe v. Wade ging niet
door op uitgebreid gemotiveerde stare decists- gronden. De beslissing en de motiveringen beslaan 311
pagina's.
9S
Casey, 505 U. S. 833, p. 962- 964.
96 501 U. S. 529 ( 1991) .
'1
509 U. S. 86 ( 1993)
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recht tot uitdrukking komen, zelfs wanneer die oude opvattingen inmiddels
gemarginaliseerd zijn. 98 lk kan niet nalaten op te merken dat dit mij als
99
ronduit ondemocratisch voorkomt.
Het Originalism lijkt mij niet een benadering die navolging verdient. Voor
het ongeschreven privaatrecht kan een dergelijk rechtsvindingsleer mijns
inziens niet worden aanvaard. Wat er ook zij van de gronden voor een
conservatieve benadering van de rechtsontwikkeling-die ik zeker voor100
-in elk geval is niet vol te houden dat de rechtspraak en het
sta
ongeschreven recht in het algemeen niets met de voortgang des rechts Uit te
staan hebben. Een leer die een terugkeer voorstaat naar oorspronkelijke

opvattingen is in feite niet meer conservatief, maar reactionair.
(c) 'Opstaan voor iemand misstaat niemand'

Het argument van de machtenscheiding staat niet toe dat de rechter zijn
handen in onschuld wast door bescheiden naar de wetgever te verwijzen. Het
is namelijk nog maar de vraag of wij hier te maken hebben met een opvatting
van de wetgever over de taak van de rechter of met een taakopvatting van de
rechter zelf of over een opvatting van de rechter over de opvatting van de
wetgever over de taak van de rechter! De rechter komt er niet gemakkelijk
van af door roomser dan de Paus te zijn. De wetgever laat zelf-heel
bewust-de verdere rechtsontwikkeling aan de rechter over. Hij staat zijn
stoel vrijwillig af. Daarbij heeft de wetgever nooit gezegd dat die rechtsontwikkeling met terugwerkende kracht dient te geschieden. Integendeel.
Niet alleen dwingt de wetgever de rechter helemaal niet tot terugwerkende
rechtspraak, hij heeft zelfs een neiging tot het tegengestelde, de uitsluiting van
de terugwerkende kracht. In het kader van de totstandkoming van de Ow
stelt de Commissie:
Met name wanneer het concrete geval model staat voor een bepaald,
veelvuldig voorkomend type geval, lijkt de figuur van de prospective
rulings uitkomst te bieden ( en gelegenheid te geven tot aanpassing van de
contracten) . 101

De Minister antwoordt:
Dit laatste was m. b. t. Roe v. Wade overigens niet het geval.
99 Zie ook J. M. Barendrecht, Recht als model van rechtvaardigheid, diss. KUB, Deventer 1992,
p. 235 ( het is een vreemd spel: dat wergeving steeds democratisch is gelegitimeerd, omdat zij vele
jaren terug democratisch tot stand zijn gekomen, is niet erg overtuigend en lijkt vaak niet meer dan
een dogma).
98

100

Zie Hoofdstuk VI, § 3.

101

Parl. Gesch. Overgangsrecht ( Inv. 3, 5 en 6) , p. 29.
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Ik

zou

hier

zeer

voorzichtig willen zijn,

omdat

ik

meen

dat

een

beantwoording van zo'n vraag niet ligt op het ter·rein van de wetgever. Tot diens

taak behoort het zo duidelijk mogelijke wetsteksten te formuleren en in de
parlementaire stukken zijn bedoelingen uiteen te zetten.... Blijken
straks niettemin vergissingen te zijn gemaakt, dan is het echter aan het
beleid van de onafhankelijke rechter overgelaten, of en op welke wijze hij hier

de pijn wil verzachten. Dat hij onder

omstandigheden een beroep op

rechtsdwaling aanvaardt of een prospective TUling geeft, is niet uitgesloten. 102

( Mijn cursivering. )

Gewezen zij nog op hetgeen gestelcl werd tijdens

de parlementaire

behandeling van de BOPZ:

Voorts hebben de leden van deze fractie in het algemeen de vraag aan de
orde gesteld wat het oordeel van de regering is over de terugwerkende
kracht van arresten, waarin een nieuwe rechtsopvatting is neergelegd.

Wij wijzen er op dat in

de

literatuur over

de

problematiek van het

overgangsrecht bij gewijzigde rechtspraak verschillend wordt

gedacht....

Gelet op het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel zijn wij geneigd
voorshands te opteren voor geen terugwerkende kracht, maar wij zijn van
oordeel dat uiteindelijk de rechter zich daartoe zal moeten uitspreken. 103 ( Mijn

cursivering. )
7. Het rechtsvergelijkend argument

(a) Inleiding

Al geruime tijd wordt in de rechtswetenschap veel aandacht besteed aan
'
'
rechtsvergelijkende argumentatie' of de rechtsvergelijkende interpretatiemethode'. 104 Vroeger were! ook veelvuldig naar het buitenlandse Franse)
'
recht gekeken, maar die rechtsvergelijking' kwam meer neer op rechtshistorische en wetshistorische interpretatie, vergelijkbaar met de ZuidAfrikaanse rechtspraktijk vandaag, waar het Nederlandse ( Oud- Vader'
landse) recht nauwgezet wordt bestudeerd. Dit type rechtsvergelijking' is een
heel andere kwestie dan waar wij het thans over hebben.
Voor wat betreft de vraag wat wij in algemene zin met de kracht van het
C

rechtsvergelijkend argument aanmoeten, sluit ik mij nagenoeg geheel aan bij
m
10;

104
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Parl. Gesch. Overgangsrecht (Inv. 3, 5 en 6) , p. 31- 32.

MvA I, 30 juni 1992, 21 239.
Zie hieromtrent bijv. J. A. Pontier, Rechisvinding, Nijmegen 1998, p. 39.
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Vranken. Hij merkt op dat het rechtsvergelijkend argument nauwelijks een
rol speelt bij de uitleg en toepassing van autonoom nationaal recht. 105 Dat
kan ook nauwelijks, want de rechtsvergelijkende interpretatie, als onderscheiden van de wethistorische, is geen interpretatie. Van buitenlands recht is
met de beste wil van de wereld geen uitleg van Nederlands recht te maken.
Buitentands recht geldt immers niet in Nederland, is in beginsel niet bindend
106
Met de declaratoire theorie, volgens welke
voor de Nederlandse rechter.
rechters enkel uitleggen wat rechtens geldt en steeds gegolden heeft, is het
overnemen van buitenlandse rechtsregels, die van de Nederlandse afwijken,
'
niet te verenigen. Weliswaar stelt Von Bart07 dat voor rechtsvergelijkende
'
interpretatie' slechts' nodig is dat Europese nationale rechters ' see
themselves as courts fighting side by side with the same aim... and in that
way they could accept a new way of discovering the law: in a europhile
interpretation. ' Maar in een situatie waarin de Europese rechtsstelsels niet
'
eenvormig zijn, komt discovering', ondanks de declaratoire bijklank, neer
op een oproep tot rechterlijke rechtsschepping.
Dit is ondertussen geen probleem voor de aanhangers van de constitutieve
theorie. Alleen met de aanvaarding van die theorie is het overnemen van

buitentands recht echt verenigbaar. De rechter is dan aan het geldend recht
niet gebonden in die zin dat hij zel f tot rechtsschepping bevoegd is, in welk
geval hij gerechtigd zou zijn dusdoende een unificatiebeleid te voeren. 108 Uit
bovenstaande opmerkingen van Vranken, dat doorslaggevend is dat
buitenlands recht niet bindend is en dat de rechtsvergelijking bij de uitleg van
Nederlands recht een geringe rol speelt, maak ik op dat Vranken ook in deze
109
Zulks lijkt in
context tijdelijk terugkomt van de constitutieve theorie.

overeenstemming met de opvatting van de Hoge Raad dat de ontwikkelingen
in andere landen niet beslissend kunnen zijn, ook al verzet geen rechtsregel
110
zich ertegen hierop acht te slaan.
Met democratische rechtsvinding is het rechtsvergelijkende argument
moeilijk te verenigen, omdat het buitenland op zich weinig te melden heeft
over de stand van de maatschappelijke opvattingen hier te lande. Het is
evenwel niet uitgesloten dat, waar maatschappetijke omstandigheden in hoge
105

Asser· Vranken, Algemeen

'

deel, Zwolle

1995.

nrs.

198- 204.

Autonoom'

in de zin van i. t. t.

internationaal privaatrecht, eenvormig privaatrecht en andere privaatrechtelijke verdragen.
106
Zie Hoofdstuk Il, § 6 (c) ; Asser- Vranken, a. w., nrs. 203- 204.
101 Ch. von Bar, A European Law of Torts, Saggi, Conferenze e Seminari 19, Centro di studi e
ricerche di diritio comparato e straniero, 1996, p. 2.
108
In die zin dan ook J. M. Smits, Een Europees privaatrecht als gemengd rechtsstelsel, NJB 1997,
p. 63- 64: ' De rechter heeft een zo grote vrijheid dat hij in essentie bepaalt wat rechtens is. '
109
Zie ook Asser- Vranken, a. w., nrs. 74 en 81 inz. de gebondenheid van de rechter aan her
recht. Dit leidt uitzondering waar het recht zwijgt of onduidelijk is (nr. 214) . Zie voorts Hoofdstuk

VII, §4(d).
"'

HR 8 juli 1992, NJ 1992, 714 (Aids- arres[) .
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mate vergelijkbaar zijn, de in het buitenland heersende opvattingen een
zekere aanwijzing zouden kunnen zijn voor de maatschappelijke opvattingen
111

alhier.

Zelfs met het Europees privaatrecht in het achterhoofd is met het
rechtsvergelijkende argument voorzichtigheid geboden. Of rechtssystemen
naar elkaar toe dienen te groeien of juist niet, is een vraag die niet in haar
algemeenheid is te beantwoorden. Afwijkingen tussen de rechtsregels van
verschillende rechtsstelsels louter omwille van de afwijking is natuurlijk niet te
rechtvaardigen. Maar afwijking van het buitenland kan wel in de recle liggen
bijvoorbeeld ingeval een regel of rechtsfiguur is ingebed in een rechtssysteem
dat wezenlijk anders is of indien deze te zeer verbonden zijn met een
maatschappelijk verkeer dat in sociaal- economisch en cultureel opzicht
afwijkt. Evenmin is een voorkeur voor internationale rechtseenheid reeds
voldoende beargumenteerd met de veronderstelling dat eenheid misschien
112
goed is voor de internationale handel of efficienter zou zijn dan diversiteit.
Maar dls men toch wil aannemen dat rechtsstelsels naar elkaar toe dienen
te groeien, dan betekent dit per definitie dat of het ene of het andere stelsel

(of beide) moeten veranderen. Gebeurt dat door middel van rechtspraak,
dan kan men niet alsnog betogen dat slechts uitgelegd wordt hoe het altijd is
geweest; want als het altijd al is geweest zoals thans uitgelegd, zou er reeds
eenvormigheid hebben moeten zijn. Maar dan zou ' naar elkaar toegroeien'
113
helemaal niet meer nodig zijn.
Lord Goff, de meest fervente rechtsvergelijker onder de Lav Lords, geeft
helemaal een vreemde draai aan het rechtsvergelijkend argument. Hij kiest
niet voor de declaratoire theorie om hiermee de beperkingen van de
rechtsvergelijking te schetsen, maar gebruikt juist het rechtsvergelijkend argument
om te betogen dat 66k in Engeland de declaratoire theorie aanvaard moet
worden.

"'

Volgens Vranken kan het rechisvergelijkende argument gebruiki worden om herijking (omgaan)
rechtvaardigen, wanneer d$ms he[ eigen recht aan kritiek onderhevig is (nr. 214) . Dir is beter
met democratische rechtsvinding dan met de constitutieve of de declaratoire theorie in
te

overeenstemming te brengen.
112
Over die kwestie enerzijds J. M. Smits, Een Europees privaatrecht als gemengd rechtsstelsel,
NJB 1998, p. 61 en anderzijds W. W. Bration en J. A. McCahery, The New Economics of
Jurisdictional Competition: Devolutionary Federalism in a Second- Best World, 86 Geo. L. J. 201
( 1997) en 0. A. Haazen, Comparanve Law and Economics en her Europees privaatrecht als
ongemengd rechts stelsel, NJB 1998, p. 1231- 1232.
113
J. Spier en 0. A. Haazen, The European Group on Tort Law (' Tilburg Group') and the
European Principles of Tort Law, ZEuP 1999, p. 481-482 ('the paradox of unification') . Vgl. de
dubbelzinnigheid van anticiparie en het naar elkaar toegroeien van oud en nieuw recht, Hoofdstuk

VII,§3(0
490

Hoofdstuk X

Beginselen, belangen en beleidsoverwegingen

Indeed 1 understand that a declaratory theory of judicial decision applies
114
in Germany, though I do not know its precise form.

Dat laatste blijkt wet hieruit dat hij het Duitse recht gebruikt voor zijn
stelling dat de declaratoire theorie ' inevitable' is. Lord Goff had kunnen
zeggen dat in tai van landen de declaratoire theorie aan zware kritiek
onderhevig is, dat de Duitse, de Amerikaanse en zelfs de Nederlandse rechter
soms openlijk de constitutieve theorie hanteren. Maar dAt doet hij niet. In
plaats hiervan volgt hij een redenatie die nogal zwak staat. Ten eerste is de
inspiratie op het Duitse recht op lucht gebaseerd, want het Duitse recht
'
bewijst eerder dat de declaratoire theorie niet inevitable' is. In werkelijkheid
heeft de Duitse rechter namelijk een vrij genuanceerd systeem van
115
Ten tweede gebruikt
overgangsrecht voor nieuwe rechtspraak ontwikkeld.
hij het vermeende Duitse recht om te beredeneren dat de rechtspraak in het
Engelse recht een declaratoir karakter heeft. Dat is een rechtsvergelijkend
argument dat met de declaratoire theorie z6lf onverenigbaar is, want een kind
kan zien dat het Duitse recht geen uitleg van Engels recht is.
Rechtsvergelijking betekent niet meer en niet minder dan dat men de
vruchten plukt van de rechtswetenschappelijke, parlementaire en rechterlijke
arbeid elders verricht. Het rechtsvergelijkend argument, wil het meer zijn dan
een eenvoudige oproep tot naupen of tot deviantie per se, lost zich op in een
onderzoek naar de validiteit van andere argumenten, namelijk die welke in
116
Dergelijke argumenten worden
binnen- en buitenland worden gebruikt.
door dit hele proefschrift heen besproken en verdienen geen aparte status als
'
rechtsvergelijkend argument'. Wat aan variaties op de temporele werking in
het buitenland beschikbaar is, is in het vorige hoofdstuk behandeld.
Zoals blijkt uit het voorbeeld van Lord Goff, wordt het rechtsvergelijkend
argument met betrekking tot de temporele werking van rechtspraak niettemin
gehanteerd. 117 Aangezien ik de indruk heb dat in het algemeen inspiratie door
het Amerikaanse en het Duitse recht een nogal veetvoorkomend fenomeen is
en omdat in dit geval gebleken is dat de stand van zaken aldaar niet steeds
correct wordt weergegeven, 118 zie ik mij gedwongen hierop in te gaan. Met
Kleinwort Benson Ltd. v. Lincoln City Councill 199814 All E. R. 513, p. 536.
Zie hiema, §§ (c) (i) en ( ii) . Zie ook Hoofdstuk VIII, § 2 (a)
116
Asser- Vranken, a. w., nrs. 202 ( rechtsvergelijking geen zelfstandig argument) , 205, 210
( verwijzend naar de opvattingen van Fokkema), 211 (geen zelfstandige normatieve betekenis) en
114
115

215.

Zie ook De Boer, Ongelijke 'overruling', a. w., p. 855- 856 m. b. t. het Amerikaanse recht.
eine
Die Anderung der Rechtsprechung:
Zie
voor andere landen Th.
Probst,
rechtsvergleichende, methodologische Uniersuchung zum Phiinomen der h6chstrichterlichen
Rechisprechungslinderung in der Schweiz ( Civil law) und den Vereinigten Staaten ( Common law),
Basel 1993 ( Zwitserland), M. Adams, De retroactieve werking van wijzigingen van rechtspraak, in:
Jura Falconis Libri ( ed. ), Retroactiviteit van rechtsregels, Leuven 1998 ( Belgie), Mason,
117

"8
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bovenstaande kanttekeningen in het achterhoofd, maak ik derhalve een
uitzondering voor deze rechtsstelsels.
(b) De Tegeling van de temporele werking in de Verenigde Staten

(i) De temporele werking van Techtspraak in het privaairecht

Om te beginnen bestaan in het Amerikaanse recht verschillende regels en
benaderingen van de temporele werking van rechtspraak. Deze diversificatie
is niet zozeer het gevolg van een opvatting dat per rechtsgebied
gedifferentieerd zou moeten worden-ofschoon dit soms ook een rol speeltmaar heeft vooral te maken met de dualistische structuur van het Amerikaanse rechtsbestel en de daarmee ten dele corresponderende verdeling van
rechtsmacht. Daarop kom ik in de volgende paragraaf terug.
Wanneer in de Amerikaanse rechtspraak gesproken wordt over de
bevoegdheid tot prospective ruling of prospective overruling wordt de vraag
doorgaans in algemene zin besproken en wordt dikwijls geen onderscheid
gemaakt tussen de verschillende variaties als in Hoofstuk IX onderscheiden.
Met ' prospective' kan zijn bedoeld wat ik met onmiddellijke werking zonder
terugwerkende kracht, met selectieve onmiddellijke werking of met
uitgestelcle werking heb aangeduid. Als in het vorige hoofdstuk is
aangegeven, sluiten die laatsten niet uit dat er toch een zekere terugwerking
'
ontstaat. Ik spreek daarom hierna doorgaans van beperking van de
terugwerking' in het algemeen.
Voor het privaatrecht bestaan twee benaderingen die elkaar overigens
weinig ontlopen. Dikwijls wordt de terugwerking als algemeen uitgangspunt
genomen, maar wordt tegelijk erkend dat de rechters een discretionaire
bevoegdheid of' inherent power' hebben om hun rechtspraak ' prospective' te
119
maken.
In vele staten120 wordt evenwel een uitgebreider toets aangelegd, die de
temporele werking laat afhangen van vier factoren:
Prospective Overruling, t. a. p.

(Australie), Irish, Time and Law, a. w. (i. h.

b.

Engelind en

Wales).
119

Lannom u. Kosco, 634 N. E. 2d 1097 (Ill. 1994) (Illinois) Magee u. Landrieu, 653 So. 2d 62
(La. Ct. App. 1995) (Louisiana), McCoy v. Colonial Baking Co., Inc., 572 So. 2d 850 (Miss.
1990), Kue#er v. Brown 879 S. W. Zd 658 (Mo. Ct. App. 1994), (Missouri), Kuhnel v. CAN
,

Insurance Companies, 731 A. 2d 564 (N.

j. Super. Ct. 1999), Darrotu v. Hanover Township, 278

v. Indep. School Dist. No. 1 of Tulsa County, 935 P. 2d
294 (Okla. 1997) (Oklahoma), August v. Stasak, 424 A. 2d 1328 (Pa. 1981) (Pennsylvania) ,

A. 2d ZOO (N. J. 1971) (New Jersey), Clay

Herrera v. Virginia, 483 S. E. 2d 492 (Va. Ct. App. 1997) Virginia) .
120
Zie Richmond v. Pluid, 925 P. 2d 251 (Alaska 1996) (Alaska), Lowing v. Allstate Ins. Co., 859
P. ld 724 (Ariz.
1993)
Arizona), L.offland Brothers Co. v. Industrial Claim Appeals O#ice of
C

C

Colorado,
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754 P. 2d 768 (Colo.

Ct.

App.

1988)

C

Colorado), GeneTal Motors Corp. v. Rasmussen,

Hoofdstuk X

Beginselen, belangen en beleidsoverwegingen

1. the foreseeability of the overruling of precedent or the degree to which
the resolution of a case of first impression was clearly foreshadowed;
2. the purpose of the new rule and whether or not it is hindered by
prospectivity only;
3. the measure of reliance on the old rule; en
4. the injustice or hardship imposed on the parties by retroactivity or
prospectivity.
Soms wordt erover getwist of de viertraps- toets gewoon de regel is of dat
de terugwerkende kracht hoofdregel is, waarop de viertraps- toets uitzondering
kan maken. Het maakt ondertussen weinig uit, want ook de viertraps- toets

leidt dikwijls

Ook wordt er soms over getwist of voor het

tot terugwerking.

onrechtmatige daadsrecht de viertraps- toets in aanmerking komt dan wel de
terugwerkende kracht als regel zonder uitzondering moet gelden. 12' Zo
122
waar de hoogste Califorbijvoorbeeld in Newman v. Emerson Radio Corp.
'
vrijwel
al
zijn
pioneering
tort decisions'
nische rechter overwoog dat
terugwerkende kracht hadden gehad, ook als deze een duidelijke breuk met
123
daarvoor geldende recht teweegbrachten.
Niettemin kan men concluderen dat wat er ook zij van de frequentie van
terugwerkende kracht, in de meeste staten de viertraps- toets wordt gehan-

teerd voor nieuwe rechtspraak op het terrein van het burgerlijk recht; en voor
welke temporele werking ook wordt gekozen-terugwerking of een beperking
daarvan-die keuze is steeds afhankelijk van de regels van het overgangsrecht.

340 S. E.Zd 586 (Ga. 1986), Fender
1995)

,

Fle,vellen v. Atlantic Casualty

u.

Adams Exterminaton, 460 S. E. 2d 528 (Ga. Ct. App.
300 S. E.ld 673 (Ga.
1983) (Georgia), Elg v

Co.,

Metzger, 470 N. E. 2d 302 (Ill. 1984) ,
Illinois), Taylo·r v.
Ct. App. 1993)
Kurapati, 600 N. W. 2d 670 (Mich. Ct. App. 1999), Goodrigde v. Ypsilanti Township Board, 529
N. W. 2d 665 ( Mich. Ct. App. 1995) ( Michigan), Amencan Fan* Mutual Insur. Co. v. Ryan, 330
N. W. 2d 113 (Minn. 1983) (Minnesota), Sumners u. Sumners, 701 S. W. 2d 720 (Mo. 1985)
( Missouri), Hampton National Bank v. Desjardins, 314 A. 2d 654 (N. H. 1974) (New Hampshire),
Fischer v. Canario. 670 A. 2d 516 (N. J. 1996), Cresp v. Stapf, 608 A. ld 241 (N. J. 1992) (New
Jersey), Cox v. Hatvorth, 284 S. E. 2d 322 (N. C. 1981) (North Carolina), Lzrsen v. Sioux Falls
School Dist, 509 N. W. 2d 703 (S. D. 1993) South Dakota), Retchley v. District of Columbia Dep't
of Employment Services, 531 A. 2d 244(D. C. Ct. App. 1987) (District of Columbia) .

Whittington, 518 N. E.ld 1232 (Ill. 1987), Brotm
Norberg v Centex Homes Corp.,

616 N. E. 2d

1342

v.

(Ill.

C

C

Voor beide twisten: Newman v. Emerson Radio Colp., 772 P. 2d 1059 (Cal. 1989) C Broussard J.
dissenting), Moradi-Shalal v. Fireman's Fund Ins. Companies, 758 P. 2d 58 (Cal. 1988) (Mosk J.
dissenting)
122 772 P. 23 1059 (Cal. 1989).
123
Zoals zojuist aangegeven geldt dit niet voor een groo[ aantal jurisdicties buiten California, zie
bijv. Darroie v. Hanover To,unship, 278 A. Zd ZOO (N. J. 1971) (New Jersey), Taylor v. Kurapati,
'
600 N. W. 2d 670 ( Mich. Ct. App. 1999) ( afschaffing wrongful birth' - actie voor toekoms[
m. u. v. reeds aanhangige gedingen) ( Michigan), McCoy v. Colonial Baking Co., Inc., 572 So. 2(1 850
(

Miss. 1990)

(

Mississippi) , Bro en v. Metzger, 470 N. E. ld 302 (Ill. 1984) (Illinois)
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(ii) De temporele werking van constitutionele rechtspraak

In zijn puntige pleidooi tegen beperkingen van de terugwerkende kracht leunt
De Boer sterk op James B. Beam Distilling Co. v. Georgia 124 en op de opinie van
Scalia. Beam was een van de laatste gelegenheden dat het Hooggerechtshof
zich uitgebreid in het probleem van de retroactieve rechtspraak heeft verdiept
en zich hierover heeft uitgesproken. 125 De Boer stelt dat het Amerikaanse
Hooggerechtshof nog niet zo lang geleclen op zijn rechtspraak betreffende de
beperking van de terugwerking is teruggekomen wat strafzaken betreft en dat
overigens ' selectieve prospective overruling' C uitgestelde werking erga omnes,
terugwerking inter partes) in civiele zaken nimmer is toegepast en inmiddels
ingevolge Beam ook niet meer te verwachten is. 126
In het licht van de vorige paragraaf kan die kenschets niet worden
gevolgd. De suggestie dat in de Verenigde Staten de beperkte terugwerking in
het ene geval nooit bestaan heeft en in het andere geval op haar retour is, is
onjuist en berust op een misvatting over het Amerikaanse rechtssysteem.

Allereerst rijst de vraag wat Beam precies verbiedt op het stuk van het
overgangsrecht. Formeel is het antwoord: helemaal niets. Het Hof was zo
verdeeld dat het op een stemming over de uitkomst van het geschil moest
aankomen. De rechters schreven maar liefst vijf separate opinions; geen 66n
daarvan kreeg meer dan drie ( van de negen) rechters achter zich kreeg. In
zo' n geval staat alleen vast dat een meerderheid zich achter de uitkomst
schaart, op wat voor verschillende gronden dan ook. Zonder in de technische
details van de Amerikaanse stare decisis- doctrine te treden, komt het erop
neer dat een zodanige uitspraak geen precedentwaarde heeft.
Dit doet er voor ons ondertussen niets toe, want, als gezegd, gaat het in

de rechtsvergelijking om de gebruikte inhoudelijke argumenten. Waarop die
argumenten betrekking hadden, is nog wel relevant om aan te geven. Om te
beginnen laat Justice Souter de mogelijkheid van beperking van de
terugwerking, in het bijzonder de meest extreme vorm van uitgestelde
werking volledig in tact:

This opinion does not speculate as to the bounds or propriety of pure
prospectivity.

127

Daarnaast heeft De Boer de opinie van Souter in de context van het
Amerikaanse rechtssysteem misverstaan. In die context is een civil case nog

124
125

126

iz'
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501 U. S. 529 ( 1991) .
Zie overigens nog Harper v. Virginia Dept. of Taxation, 509 U. S. 86 ( 1993)

Ongelijke 'overruling', a. w., p. 855.
501 U. S. 529, p. 530.
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geen civiele zaak. Civil staat hier tegenover criminal, hetgeen verklaart dat
'
het Hooggerechtshof belastingzaken onder civil cases' begrijpt. Voorzover de
rechtspraak van het Hooggerechtshof als argument voor de terugwerkende
kracht hier te lande zou worclen aangevoerd, wil ik deze iets te rappe
rechtsvergelijking voorkomen.
Gedurende een eeuw ( 1842- 1938) heeft het Hooggerechtshof zich direct
met het gemene burgerlijk recht beziggehouden. Men spreekt ten aanzien van
die rechtspraak van federal common law. Sinds het standaardarrest Ene
128
Railroad v. Tompkins
van 1938 is het burgerlijk recht echter exclusief een
zaak voor de afzonderlijke staten en conformeren de federale rechters en het
Hooggerechtshof zich aan de statelijke wetgeving en rechtspraak, tenzij
uiteraard constitutionele aspecten een rol spelen. Afgezien van de oude
rechtspraak, bestaat er dus geen federal common law meer.
Voor het Hooggerechtshof en de federale rechters is het civiele recht
slechts een civil case als er over strijd met de grondwet wordt geklaagd. Strijd
met de grondwet is er evenwel niet reeds op de grond dat de statelijke rechter
de terugwerking heeft beperkt, bijvoorbeeld door selectieve prospective
129

overruling.
Wel betekent dit dat dat federale rechters, zich conformerend aan de
statelijke civiele rechtspraak, deze onmiddellijk ( retroactief) toepassen. 130
Maar dit leidt weer uitzondering indien die rechtspraak zelf alleen prospectief
131
en conform het statelijke
werkt, hetgeen onder Sunburst mogelijk blijft

overgangsrecht ( zie hierboven onder ( i)) soms ook nodig zal zijn.
Dit alles neemt niet weg dat best mogelijk is dat statelijke rechters zich

ook voor het privaatrecht laten bernvloeden door

de constitutionele
rechtspraak van het Hooggerechtshof. Daar Iijkt het vooralsnog niet op-de
meeste staten hanteren de viertraps- toets-maar om voorspellingen
132
hieromtrent te doen is niet aan de Nederlandse jurist.
In zaken betreffende de grondwettigheid van belastingheffing geldt
inmiddels het uitgangspunt van algehele terugwerkende kracht met
uitzondering van gedane zaken. Met de mededeling dat dit uitgangspunt
'
fairly reflects the position of a majority in Beam' -een eenvoudige verwijzing
naar Beam was niet mogelijk, want Beam had immers geen directe precedenwaarde-werd het door het Hooggerechtshof voor het eerst aanvaard in
I

28

304 U. S.

64 ( 1938).

8 Refining Co., 287 U. S. 358 ( 1932).
Vandenbark u. 0,vens-Illinois Glass Co., 311 U. S. 538(1940) .
l3t
Roosevelt, The Myth of Adjudicative Retroactivity, a. w., p. 1088 (' If a state court ruled that
its decision should be applied only prospectively, as Sunburst had held it might, Vandenbark would
presumably require federal courts to follow [his prescription') .
132
Zie hiervoor, § ( b) ( i), voor een aantal gevallen, waarin statelijke rechiers ook na Beam en
Harper de viertraps- toets bleven toepassen of de terugwerkende kracht anderszins beperkten.
129

Great Northern Railway Co. v. Sunburst Oil

'
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Harper v. Virginia Dept. of Taxation.
niet het burgerlijk recht.

133

Het betreft nog steeds federal law

,

dus

When the Court applies a rule of federal law to the parties before it, that
rule is the controlling interpretation of federal law and must be given full
retroactive effect in cases still open on direct review as to all events,
regardless of whether such events predate or postdate the Court' s
134
announcement of the rule.
Het oordeel was voornamelijk op het gelijkheidsbeginsel gebaseerd, zodat
de mogelijkheid van de andere gelijke behandeling ( uitgestelde werking erga
omnes en inter partes) nog steeds openstaat, al moet die mogelijkheid voor het
135
belastingrecht thans als theoretisch worden beschouwd.
Ten slotte het strafrecht, waarover ik kort wil zijn. De Boer' s opmerking
dat het Hooggerechtshof recentelijk in strafzaken op de beperking van de
terugwerkende kracht zou zijn teruggekomen, is misleidend. Voor de
genoemde strafzaken moet immers onderscheid worden gemaakt tussen direct
review ( hoger beroep en de gewone strafcassatie) en habeas corpus ( herziening) . Voor de eerste categorie zaken geldt thans de regel van
136
Maar die regel
terugwerkende kracht met de gedane zaken- uitzondering.
hangt samen met het aldaar, anders dan te onzent, vigerende verlofstelsel. 137
In habeas co,pus- zaken is

er-met weinig beduidende uitzonderingen-geen

138

Hierop is het Hooggerechtshof niet teruggekomen;
terugwerkende kracht.
het heeft de non- retroactiviteit juist bevestigd. 1 39

m 509 U. S. 86 (1993)
114 Harper, 509 U. S. 86 ( 1993) , p. 97. Om het ingewikkeld te maken: deze nieuwe rule of
reIroactivity geldt blijkbaar ook voor de ™le of retroactivity zelf, want de re[roactiviteitsregel van Harper
werd met terugwerkende kracht toegepast ter beoordeling van de terugwerkende kracht van Bendix
Autolite Corp. v. Mideiveso Enterprises, Inc., 486 U. S. 888 ( 1988). Niet alleen is dir weinig elegant en
doet het denken aan de Baron von Miinchhausen, zie Hoofdstuk VII, § 4(g) C ii), ook is het in
strijd met American Trucking Associations v. Smith, 496 U. S. 167 ( 1990) dat het overgangsrecht van
destijds, t. W. de toen nog vigerende viertraps- toets, weergaf en geen terugwerking mer zich mee
bracht.

R. J. Sweeney, Harper i,. Virginia Department of Taxation: Of Pernicious Abstractions and the
Death of Precedent, 39 N. Y. L. Sch. L. Rev. 859 ( 1994)
136
Griffith v. Kentticky, 479 U. S. 314 ( 1987).
117
Tegen de ach[ergrond van her verlofstelsel is het uit een oogpunt van gelijkheid moeilijk te
verdedigen om het soordeel van terugwerkende krachi roor de verdachte/ veroordeelde in de
geselecteerde zaak te onthouden aan at diegenen die nier her geluk hadden dat hun zaak door her
Ils

Hooggerech[shof werd uitgekozen. Zie uirdrukkelilk Grdfith v. Kentucky, 479 U. S. 314, 323
(1987).
1/8

Teague v. Lane, 489 U. S. 288 (1989). Zie Hoofdstuk IX, § 4 (b) (i)

t'.

Gillmore v. Taylor, 508 U. S. 33 3 ( 1993). Deze rechtspraak is thans wettelijk verankerd in 11

U. S. C. § 2255.
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(c) De regeling van de temporele werking in Duitsland

(i) De temporele werking van Techtsplaak in het privaatrecht

In het Duitse recht heeft de ontwikkeling van ad hoc- oplossingen naar een
algemene regeling van de temporele werking van rechtspraak zich eveneens al
geruime tijd geleden voltrokken.
In 1972 week het Bundesgerichtshof nog zonder slag of stoot van zijn eigen
rechtspraak af en zette, de wet herinterpreterend, de verjaringstermijn voor
140
alle dienstverleningsovereenkomsten van 30 jaar om in een van 2 jaar.
Deze onmiddellijke werking had onmiskenbaar terugwerkende kracht, want in
66n keer viel het doek voor acties uit wanprestatie uit de voorafgaande periode
van 28 jaar.

In 1974 werden rechtszekerheid en vertrouwen in de afweging betrokken.
Het betrof hier een vennootschapsrechtelijke casus, waarin het Hof een niet
direct uit de wet kenbare interpretatie gaf, die bovendien van eerdere rechtspraak afweek. Voor het verleden, de betreffende casus incluis, had de
141
nieuwe regel geen werking.
Thans is in de civiele rechtspraak de temporele werking expliciet van een
£42
Dit betekent allerminst dat
afhankelijk gemaakt.
terugwerking uitgesloten is. Integendeel, zoals in de Verenigde Staten blijft de
terugwerking de hoofdregel, waarop evenwel uitzonderingen mogelijk zijn.
In het Duitse recht zijn twee lijnen te ontwaren: een die in de
belangenafweging de inhoud ( strekking) van de nieuwe regel benadrukt en
een die meer de nadruk legt op de maatschappelijke opvattingen ten tijde van
de feiten van het onderhavige geval. De eerste benadering incorporeert het
materiele recht in het overgangsrecht, hetgeen ertoe zou kunnen leiden dat
het overgangsrecht in feite buiten spel wordt gezet. Deze neigt al gauw naar
143
verregaancle terugwerking.
Voorbeelden van deze benadering zijn de in Hoofdstuk IX, § 4 (a)
besproken borgtocht- arresten. 144 Daar werd tot terugwerking geconcludeerd.
De belangenafweging kan echter ook leiden tot zuiver onmiddellijke werking,
waarmee alle terugwerking wordt uitgesloten en de uitspraak slechts werkt
voor nadien gesloten overeenkomsten ( posterieure rechtsfeiten) . 145 Tussen
omgaan en cases of first impression wordt-terecht-geen onderscheid gemaakt:

belangenafweging

140 BGH, Urt. v. 26.4.1972, NJW 1972, 1799.
141 BGH, Urt. v. 18.3. 1974, NJW 1974, 1191.
142

Medicus, Ober die Ruckwirkung von Rechtsprechung, a. w., p. 2583.2584.

143

Zie hierna, § 8.

'44 BGH, Urt. v. 18. 1. 1996, NJW 1996, 924, Urt. v. 29.2. 1996, NJW 1996, 1467.
i45

BAG, Urt. v. 20. 11. 1990, NZA 1991, 477.
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Beurteilung durch die hachstrichterliche
Rechtsprechung, die sich bis dahin zu der Frage nicht geduBert hatte, war
daher nicht ohne weiteres zu rechnen. Das rechtfertigt es im Grundsatz,
einen solchen fruher geschlossenen Vertrag auch far die Zeit des
146
Bestehens einers Aufsichtsratsmandats als wirksam zu behandeln.

Mit einer abweichenden

De tweede benadering is mijns inziens genuanceerder en juister. Zij sluit
aan bij de rechtspraak betreffende §§ 138 en 242 BGB.
Naar algemene opvatting is de nietigheid van overeenkomsten wegens
strijd met de goede zeden ( Sittenwidrigkeit, § 138 BGB, waarover meer in
Hoofdstuk XII, §§ 3 ( e) - ( f) ) te beoordelen naar het tijdstip van de contrac[sluiting. 147 Sittenwidrigkeit is niet in de eerste plaats in moralistische zin op
te vatten. De VerkehTsitte of Verkehrsauffassung staat dichter bij onze
verkeersopvatting, in Nederland heersende rechtsovertuiging of gewoon de
redelijkheid en billijkheid dan bij de zedelijkheid.
De Duitse rechtspraak vervalt niet flauw in de declaratoire theorie,
redenerend dat de opvattingen van nu ook destijds reeds golden, maar

onderzoekt daadwerkelijk de ' Auffassungswandel'
verandering van de
maatschappelijke opvattingen) en de stand van die opvattingen in de
relevante periode. 148 Voor toetsingen van algemene voorwaarden geldt het
'
moment van gebruik. Veranderingen in de Rechts- und Bewertungsregeln',
die ten tijde van de incorporatie van de algemene voorwaarden nog niet
voorzienbaar waren, kan de gebruiker immers onmogelijk in ogenschouw
149
nemen.
Als gezegd15o betekent deze benadering evenmin dat terugwerking steeds
'
uitgesloten is. Terugwerking ligt in de rede indien de Bewertungswandel' zich
reeds op een in het verleden gelegen tijdstip had voltrokken. 15' In 1983 heeft
het Bundesgerichtshof te beslissen over een kredietovereenkomst van 1976.
Volgens rechtspraak daterende van 1981 is de overeenkomst wegens Sittenwidrigkeit nietig. Dat die uitspraak eerst vijf jaar na het sluiten van de
C

146 BGH, Urt. v. 25.3.1991, NJW 1991,1830, p. 1833.
147 BGH, Urt. v. 30.3.1995, NJW 1995, 1886, Urt. v. 30.6.1983, NJW 1983, 2692;
Soergel, 138 Rdnr 40 e. v., Palandi, 138 Rdnr 9 e. v., MunchKomm 1 38, Rdnr 114, Medicus,
Ober die Ruckwirkung von Rech[sprechung, a. w., p. 2579- 2581. Zie voor uitleg van
overeenkoms[en o. m. 01:en, Rech[swirkungen geanderter hechstrichterlicher Rechtsprechung in
Zivilsachen, a. w. , p. 162 ('auszulegen, wie es zum Zeitpunkt seines Abschlusses in der
Rechtsprechung bewertet wurde') .
148

BGH, Urt. v. 8.1.1975, NJW 1975, 638, Medicus, Ober die Ruckwirkung von
Rechisprechung, a. w., p. 2578.
149
Medicus, Ober die Ruckwirkung von Rechtsprechung, a. w., p. 2579.2580.
'50 Hoofdstuk VIll, §§ 3-4.
1:1
Medicus, Ober die Rtickwirkung von Rechtsprechung, a. w., p. 2579.
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overeenkomst viel, staat er niet aan in de weg dat de overeenkomst ook in
1976 reeds als sittenwidrig en dus als nietig moet worden beschouwd. 152
153
pleit ervoor, mijns inziens terecht, om deze benadering te
Medicus
veralgemenen voor de rechtens relevante Wertanschauungen en Wertenwandel
als zodanig. Dat is wat ik met democratische rechtsvinding heb aangeduid.

(ii) De temporele werking van constitutionele rechtspraak

In Hoofdstuk IX zijn bij de behandeling van de verschillende varianten van de
werking ex mox de uitgestelde nietigverklaringen van inconstitutionele
wetgeving door het Bundesverfassungsgericht reeds aan de orde geweest. Thans
kunnen wij hierover dus kort zijn.
Het Duitse constitutionele hof hanteert eveneens een overgangsrechtelijke
regel die de temporele werking van een belangenafweging afhankelijk maakt.
Deze belangenafweging geldt

zowel

voor de terugwerking,

als

voor

de

onmiddellijke werking en de vemietiging in futuro en de afweging is in beginsel
dezelfde voor de temporele werking van rechtspraak en wetgeving. Gewogen
wordt het algemeen belang (' das Wohl der Allgemeinheit'), de individuele
belangen van partijen ( in het bijzonder het vertrouwen op de oude regel of op
het voortbestaan van een rechtstoestand), de gerechtvaardigdheid van het
vertrouwen ( de voorzienbaarheid van verandering) en de ernst van de ingreep
in de bestaande rechtstoestand. 154 De belangenafweging wordt eveneens op de
inhoud van de nieuwe regel betrokken, zoals de dringendheid van de
wijziging, doel en strekking van de nieuwe regel. 155 In het lijstie niet expliciet
opgenomen, maar weI van groot belang, zijn de ingrijpende (financiele)
consequenties, die in de belangenafweging onder het individuele of het
algemeen belang meespelen.

156

(d) Evaluatie van de Amerikaanse en de Duitse benaderingen

Het opvallendste verschil tussen de Duitse ( en de Nederlandse) benadering
enerzijds en de Amerikaanse anderzijds ligt goeddeels buiten het privaatrecht
en betreft het belastingrecht. 157 Waar het Hooggerechtshof inmiddels nog
"2 BGH, Urt. v. 30.6. 1983, NJW 1983, 2692. Het Hof maakt ook gewag van de mogelijkheid
van ' onmiddellijke werking mei terugwerkende kracht'.
151

154

Ober die Ruckwirkung von Rechtsprechung, a. w., p. 2577.
BVerfG, Beschl. v. 23.6.1993, NJW 1993, 2923, Beschl. v. 13. 5. 1986, NJW 1986,

2561, Beschl. v. 10. 4. 1984, NJW 1984, 2567.
m
BVerf(3, Beschl. v. 13. 5. 1986, NJW 1986, 2561, Beschl. v. 10. 4. 1984, NJW 1984,
2567, Beschl. v. 25. 9. 1992, NJW 1992, 3153.
156
BVerfG, Beschl. v. 25.9. 1992, NJW 1992, 3153.
157
Daaraan zit alleen voor wat betreft de onverschuldigde beraling een civielrechtelijk aspect.
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alleen van volledige terugwerking met de gedane zaken- uitzondering wil
weten, biedt het belastingrecht in Duitsland juist de meeste voorbeelden van
vernietiging in futuro. Verwijzend naar het Amerikaanse recht, achtte
Wachter prospective overruling op het terrein van het belastingrecht weinig
rele1158, hetgeen zich wederom voordoet als een rechtsvergelijkend argument.
Ook De Boer is, als gezegd, met een beroep op het Amerikaanse recht
159
afwijzend.
De belastingkamer van de Hoge Raad, die zowel prospective
overruling als het buiten toepassing laten in futuro gepraktizeerd heeft, opteert
evenwel voor de Duitse zienswijze, die naar mijn inschatting haar verklaring

vindt in het Rodgates- argument.
Het gelijkheidsargument heeft in de Amerikaanse constitutionele rechtspraak sterk aan kracht gewonnen. De civiele rechtspraak staat een
uitzondering inter partes echter toe op basis van de billijkheid (' the injustice or
hardship imposed on the parties by retroactivity or prospectivity') . Het Duitse
constitutionele hof maakte eveneens een uitzondering inter parks in de
Kohlepfennig- zaak. Voor de afwijzing van deze ongelijke behandeling zij naar
hierboven, § 4 verwezen.
Dan de overige factoren. Waar de Duitse rechtspraak kijkt naar het
vertrouwen op de oucle regel of op het voortbestaan van een rechtstoestand,
beziet de Amerikaanse ' the measure of reliance on the old rule'. Beide stelsels
denken daarbij ( kennelijk) aan het daadwerkelijke vertrouwen van de
160
individuele partij, een subjectieve toets.
Met een subjectieve toets komt men mijns inziens in een moeras terecht,
want het vertrouwen op tot dan toe bestaande rechtsnormen, waarvan men in
alle redelijkheid toch mag uitgaan, wordt dan erg moeilijk te bewijzen. Een
subjectieve toets toetst bovendien iets wat over het algemeen irrelevant zal
zijn. Men zou als vereiste kunnen stellen dat de partij aannemelijk maakt dat
hij juridisch advies heeft ingewonnen en zodoende op de stand van de
rechtspraak ( of de literatuur) vertrouwd heeft. 161 Maar dit ziet over het hoofd
dat de toegang tot juridisch advies en dus tot het beroep op vertrouwen
bepaald niet gelijkelijk over de justiciabelen is verdeeld. Voor een vermogende partij zal het eenvoudiger liggen om ook voor zaken van een geringer

158

Noot onder HR 18 december 1981, NJ 1982, 570 (Gielen/ Assuradeuren).
T. a. p. Anders: H. C. F. Schoordijk, De civielrechtelijke aspecten van verevening van
pensioenrechten bij echtscheiding, meer in het bijzonder die lussen in algehele gemeenschap gehuwde
echtgenoten, in: H. C. F. Schoordijk, Ch. J. Langereis en H. J Vilain, Pensioenverrekening bij
echtscheiding, Deventer 1982, p. 32, Burgers, De dynamiek van goed koopmansgebruik en
prospective overruling, a. w., p. 1242. Zie ook HR 28 juni 2000, BNB ZOOO, 275 m. nt.
1;9

Hoogendoom.
160

Vgl. Olzen, Rechtswirkungen ge:inderter hachstrichterlicher Rechtsprechung in Zivilsachen,

a. w., p. 162.

161
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belang gauw even wat juridisch advies in te winnen. Voor het
overige kan van een justiciabele alleen verwacht worden dat hij zich houdt
aan hetgeen in het licht van de maatschappelijke opvattingen in het
maatschappelijk verkeer als betamelijk, zorgvuldig, geoorloofd of redelijk en
billijk is. Dat kan minder, maar ook meer zijn dan hetgeen in de rechtspraak
of literatuur is uitgemaakt. Zoals de Hoge Raad het uitdrukt in Staat/Shell,
komt het aan op hetgeen in het licht van de toenmalige stand van de
maatschappelijke opvattingen kenbaar was. Mijns inziens geldt dit zowel in
cases of first impression als voor koerswijzigingen. Op eerdere uitspraken die
( financieel)

inmiddels door de maatschappelijke ontwikkelingen zijn achterhaald, moet
niet vertrouwd worden.
De ' gerechtvaardigdheid van het vertrouwen' in de Duitse rechtspraak is
vergelijkbaar met de factor voorzienbaarheid van de nieuwe rechtspraak in de
Amerikaanse (foreseeable en clearly foreshadowed) . Het lijkt erop dat hiermee
twee keer hetzelfde gezegd wordt, want er is weinig verschil met de vorige
factor. In feite is deze factor dan ook slechts de andere kant van de medaille:
als de nieuwe regel duidelijk voorzienbaar was, is op de oucle niet te
'
vertrouwen. Wat clearly foreshadowed' was, wordt door Amerikaanse
rechters afgeleid uit nieuwe rechtspraak in andere staten of uit eigen
precedenten die de eerdere rechtspraak uitholden, alsof justiciabelen die
steeds zouden lezen. 162 En al zouden zij dat doen, er is dikwijls meer
juridische scholing nodig om de precieze reikwijdte mede in het licht van
ander juridisch materiaal als rechtsbeginselen te kunnen inschatten. Een
dergelijk voorzienbaarheidstest is met andere woorden voor de jurist misschien
handzaam-omdat hij zich dan tot een typisch juridische analyse kan

beperken-maar nog steeds onjuist. De voorzienbaarheid van nieuwe
163
rechtspraak is niet op het beeld van de Herculische justiciabele te enten.
Dan voe! ik meer voor de overweging van het BAG:
Ob das Vertrauen in die maBgeblichkeit dieser Rechtsprechung schon
durch das Urteil des 6. Senats vom 12. 8. 1982 erschuttert wurde,
erscheint zweifelhaft. . . . Vor allem aber konnte von den Betriebs-

162
BVerfG, Beschl. v. 26.6. 1991, NJW 1991, 2549: uit andere rechtspraak wordt afgeleid dat
afwijking van een eerdere uitspraak een voorzienbare ontwikkeling was. Daarbij speelde echter
eveneens een rol dat veel kritiek op de oude regel bestond. De heftigheid van de kritiek is een sterke
aanwijzing dat de eerdere ui[spraak nier met de maatschappelijke opvauingen in overeenstemming
was. Idem Olzen, Rechtswirkungen geiinderter huchstrichierlicher Rechtsprechung in Zivilsachen,
a. w., p. 160 die de kritiek in de litera[uur als toets voor de voorzienbaarheid van de rech[swijziging

hanteert.
161

Zie Hoofdstuk III, §8 (b).
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parteien nicht verlangt werden, die Auswirkungen dieses Urteils zu erkennen.

164

Eerst wanneer rechters zich door democratische rechtsvinding laten leiden
is er hoop op voorspelbaarheid. Keerzijde daarvan is dat justiciabelen aan
diezelfde maatschappelijke opvattingen worden gehouden en de voorspelbaarheid daaraan afgemeten wordt. Deze benadering is te verkiezen boven het
zoeken naar eerdere rechtspraak. Het zoeken naar precedenten maakt een

aantoonbaar vertrouwen in ongeschreven rechtsnormen te moeilijk voor de
ene justiciabele, als er geen precedenten zijn; en te gemakkelijk voor de
andere, die zich dan reeds veilig zou mogen wanen, zodra geen identiek
precedent is aan te wijzen.
De billijkheid, expliciet als factor gesteld in het Amerikaanse recht
(' injustice or hardship'), is ten slotte een overweging die steeds een rol
behoort te spelen in de rechtspraak, zeker ook overgangsrechtelijk. 165 De
billijkheid ( redelijkheid en billijkheid, rechtvaardigheid) is echter op zichzelf
nog geen criterium. Voorop moet staan dat de billijkheid in de regels van het
overgangsrecht zelf reeds opgeslagen moet worden.
De laatste factor die in het Amerikaanse en het Duitse recht een rol
speelt, is mijns inziens een vreemde eend in de bijt en verdient afzonderlijke
aandacht.
8. De strekking van de nieuwe regel en de favor novi

Zowel de Amerikaanse als de Duitse rechter neemt doel en strekking van de
nieuwe regel in hun overgangsrechtelijke overweging op ( de Amerikaanse

overigens meer in de privaatrechtelijke dan in de constitutionele rechtspraak) . Zo beziet de Amerikaanse rechter doorgaans ' the purpose of the new
rule and whether or not it is hindered by prospect:ivity only', tenvijl de Duitse
de dringendheid van de vervanging van de oude door de nieuwe regel alsmede
het doel van de nieuwe regel in de belangenafweging betrekt. Zo overweegt
het Bundesgerichtshof bij het geven van een nieuwe interpretatie van de
borgtochtregels
dat de algemene voorwaarden- regeling een strenge,
geintensiveerde inhoudelijke toetsing ( Schutzzweck) ten doel heeft. 166 In de

regeling van § 9 AGBG zelf zijn de belangen van de gebruiker reeds
meegewogen en gekozen is voor een beschermingsfunctie ten gunste van
consumenten.

164 BAG, Urt. v. 20.11.1990, NZA 1991,477, p. 480.
165
Bijv. art. 75 Ow, HR 27 november 1981, NJ 1982, 503 m. nt. EAAL en WHH (Boon/Van
Loon) ; De Boer, Ongelijke 'overruling', a. w., p. 856.
166
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Overwegingen als deze zijn van inhoudelijke aard en hebben veel weg van
'

de zogenaannde

favor

novi,

de

keuze

voor

de

meest gunstige bepaling'

(begunstigingsbeginsel) of de better law- benadering-wat er ook zij van de
verschillen tussen deze drie 167-zoals deze oorspronkelijk door Leflar voor het
internationaal privaatrecht is bepleit. De rechter zou bij de keuze tussen
'
rechtsstelsels niet een ethisch neutrale' verwijzingsregel moeten hanteren,
maar zich dienen te laten leiden door de regel die hij voor het concrete geval
168

beter acht.
De better law. benadering is niet erg populair-zij ondermijnt in feite het
stelsel van verwijzingsregels van het traditionete internationaal privaatrechtmaar is toch in bepaalde onderdelen van het internationaal privaatrecht
terechtgekomen. 169 Een van de bezwaren tegen de better law- gedachte is dat
de neiging zou kunnen ontstaan het eigen, vertrouwde recht al gauw als
170
'
beter' aan te duiden.
Toch is voor de better law- benadering weI enig begrip op te brengen, want
dat een rechter verkiest om de door hem beter geachte rechtsregel toe te
passen lijkt een natuurlijke neiging voor een rechter. Soms wordt de rechter
gehinderd om de better law- gedachte materieelrechtelijk een rol te laten spelen,
bijvoorbeeld doordat hij moeilijk zomaar het buitenlandse recht in het licht
van de beste opvatting kan interpreteren. Het uitleggen van buitenlands recht
is immers niet zijn taak, maar die van de buitenlandse rechters in kwestie.
Zodoende rest voor de better law- gedachte nog enkel een eventuele rol als

verwijzingsregel.

Wat er ook zij van deze overweging in het internationaal privaatrecht, in
context ligt dit in elk geval anders. Over het
Nederlandse ongeschreven recht kan-moet-de rechter zich uitspreken aan
de hand van hetgeen hij in het licht van de hedendaagse opvattingen beter
acht. De rechter kan dikwijls zijn opvatting over goed recht al in het
materiele recht zelf kwijt en heeft daar het overgangsrecht niet voor nodig.
de overgangsrechtelijk

167
Art. 1 lid 2 Sr bijv. kan nopen tor onderscheiding: men moge de nieuwe wet beter vinden, doch
in voorkomend geval moet de meest gunstige bepaling, evt. de oude, worden toegepast.
168
R. A. Leflar, Choice- Influencing Considerations in Conflicts Law, 41 N. Y. U. L Rev. 267
( 1966) , waarover L. Strikwerda, Inleiding tot het Nederlandse Internationaal Privaatrecht,

Groningen 1995, nrs. 24 en 41.
169
Bijv. art. 2 Wet Conflictenrecht Echtscheiding, art. 2 Wet Conflictenrecht Huwelijk en art. 3
Haags Verdrag inz. de vol[rekking en erkenning van geldigheid van huwelijken van 14 maart 1978,
Trb. 1987, nr. 137, art. 9 Haags Verdrag inz. de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen
opde weg van 4 mei 1971, Trb. 1971, nr. 118, artt. 1 en SCIEC- Overeenkomst inz. de wettiging
door huwelijk van 10 september 1970, Trb. 1972, nr. 61, artt. 4.6 Haags Alimentatieverdrag van
2 oktober 1973, Trb. 1974, nr. 86. Zie Strikwerda, Inleiding tot het Nederlandse Intemationaal

Privaatrecht, a. w., nrs. 24, 41, 108, 115, 120- 121, 137 en 187.
170
Strikwerda, Inleiding tot het Nederlandse Internationaal Privaatrecht, a. w., nr. 41.
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De gedachte heeft in het overgangsrecht weinig aanhangl" en ik zou dit
graag zo houden. Wat er ook zij van de rol van de favor novi in het i. p. r.,de
172
better law- gedachte is een Fremdkarper in het overgangsrecht.
Soms lijkt zij te onzent ook voor het overgangsrecht te worden
173
De overgangswetgever zegt de gedachte af te wijzen,
geopperd.

opmerkende

dat de regel van de onmiddellijke werking als een louter formeel
uitgangspunt is aanvaard. De regel is dus niet aanvaard bijv. omdat de
174
wetgever zijn nieuwe produkt beter acht dan het oude.

Maar hij lijkt de verleiding niet helemaal te hebben kunnen weerstaan:
Zoals is opgemerkt, gaat het ontwerp ervan uit dat bij de bovengenoemde
categorieen van rechtsgevolgen de nieuwe wet onmiddellijk gaat inwerken
op de bestaande rechtstoestand. . . . De reden daarvan is dat het nieuwe

recht hier dikwijls beter aansluit bij het oude, althans bij datgene wat in

171

Zie evenwel arr. 81 lid 1 j" lid 3 Ow, waarin het beginsel van de 'meest gunstige bepaling
doorklinkt (overigens in afwijking van de rechispraak van de Hoge Raad, zie Hoofdstuk XII, § 3
(e) ) , alsmede De Die, Beginselen van Overgangsrecht, a. w., p. 826 en 829.
172
Hijmans van de Bergh was ervan overtuigd dat de better law- benadering gepraktizeerd werd,
noot onder HR 28 ok[ober 1966, NJ 1967, 1 ('Naarmate men het oude recht meer als odieus, als
'

onrech[' beschouwt, zal aan de nieuwe wet te eerder exclusieve werking (of zelfs terugwerkende
kracht) worden [oegekend') . Zie ook diens noot onder HR 25 november 1966, NJ 1967, 259
'
( Droogdok/ Oldermann) . Hij ach[re de benadering behoorlijk verdedigbaar', maar bleeft kritisch.
Ofschoon de gedachte ook was verankerd in het door hem ontworpen, doch later door de wetgever
niet overgenomen, art. 4a Wet AB, verzette hij zich tegen de opvatting dat de nieuwe wet als regel
onmiddellijk zou moeten werken, louter omdat deze beter wordt geacht dan de oude. Vgl. J JR.
Polman, Temporele werkingen van werten, diss. Amsterdam 1984, a. w., p. 77- 85 (voorzover uit
deze passage een opvatting spreekt, lijkt het die op p. 79 re zijn, waar de gedachte voor het
privaatrecht wordt verworpen, behoudens ' bijzondere omstandigheden') . Zie ook Popelier,

Toepassing van de wet in de tijd, a. w., nr. 55.
171 I. Joppe, Overzicht der Nederlandse rechtspraak, WPNR 5511 ( 1980), p. 223, M. Reinsma,
Nieuw overgangsrecht, KwNBW 1985, p. 43, Winters, De procedure na cassatie en verwijzing in
civiele :aken, a. w., p. 213 (als her oude recht apert onredelijk is) . Allen maken slechts een
terloopse opmerking. Expliciet zijn F. B. Bakels, De Nederlandse Vereniging voor Rechispraak over
her Ontwerp Overgangswet, KwNBW 1985, p. 57 (onmiddellijke werking voor lopende procedures,
omdat her nieuwe recht 'inhoudelijk superieur' is) en H. Stein, Brood- NODI- gheden bij de
[oepassing van de overgangswet Boeken 3,5 en 6 NBW, preadvies NJV, HNJV 1985- 1, p. 235.
Wie zo redeneert, zou evenwel niet voor onmiddellijke werking moeten kiezen, maar voor aigehele
terugwerkende krachr. Da[ genoemde schrijvers daarvoor niet kiezen, kan niet op een
rechtszekerheidsargument gebaseerd zijn, want dat argument keert zich evengoed tegen de
onmiddellijke werking (met terugwerkende kracht)
'
4 P;tri. Gesch. Overgangsrecht ( Inv. 3,5 en 6), p. 11.
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jurisprudentie en literatuur veelal wordt verdedigd, en dat overigens het
175
nieuwe recht een kennelijk betere regeling geeft dan het oude.
Wie regelgevers het recht toedicht de favor novi of de better law- gedachte
in de door henzel f opgestelde overgangsregeling op te nemen, bindt de kat op
het spek. Die regelgever zal de laatste zijn om de oude regel tot better law te
kronen. Is de wetgever iets te verrukt over zijn produkt, dan kan het reden
de

zijn voor

rechter om aan de hand van

algemene beginselen van

overgangsrecht in te grijpen.

Opneming van de favor novi in het overgangsrecht doet potentieel het
hele overgangsrecht teniet. Zoals in Hoofdstuk I is betoogd, is het een
vanzelfsprekend en nogal frequent verschijnsel dat de nieuwe regel beter is dan
zijn voorganger. Waarom anders zou de regelgever de oude door de nieuwe
, 176

Dat een nieuwe wettelijke regel of een nieuwe rechterlijke
interpretatie beter is, zal doorgaans precies de reden zijn waarom de wetgever
deze invoert of de rechter deze in zijn rechtspraak aanvaardt. Als eerdere
vervangent

rechtspraak als een minder juiste rechtsopvatting wordt ervaren en bijvoorbeeld veel kritiek ondervindt, moet de rechter vooral omgaan, zoals ook
de wetgever de regels die hij beter acht maar moet invoeren. Als de Duitse
rechter de beschermingsfunctie van de algemene voorwaarden- regeling wil
effectueren, moet hij vooral die interpretatie geven, die deze
beschermingsfunctie tot volle wasdom doet komen.
Maar dit alles heeft met de temporele werking niets te maken. ' [ Tl he
reasons that make a new legal rule right may not make that rule' s result right
in the case before the court. , 177 Dat een nieuwe regel inmiddels en voor nu
beter is, is de beste grond die de regelgever zich kan wensen om deze te
aanvaarden. Maar het betekent allerminst dat een rechtswijziging meteen tot
een herbeoordeling van de geschiedenis zou moeten leiden. Dat een nieuwe
regel beter is, is standaard. Dat is nou net de reden dat hij gegeven wordt; en
daarom rijst nu juist een probleem van overgangsrecht. Dat de nieuwe regel
als beter werd gezien, zal ongetwijfeld een goed deel van bijvoorbeeld de
anticiperende rechtspraak kunnen verklaren, maar niet haar terugwerkende
kracht. Anders dan in het i. p. r., luidt de favor novi in het overgangsrecht

m Pad. Gesch. Overgangsrecht ( Inv. 3,5 e n 6) ,p. 18. Zie ook p. 11, waar word[ opgemerkt
dat nieuwe regels met onmiddellijke werking veelal niet storend zijn, maar juist beter passend dan het
oude recht.

"6 Daarin schuil[ dan ook een belangrijk verschil met het i. p. r. : de Nederlandse rechter kan het
buitenlandse recht niet vervangen.
- Roosevelt, The Myth of Adjudicative Retroactivity, p. 1105. Zie ook Popelier, Toepassing van
de wet in de tijd, a. w., nr. 73 ('dat de nieuwe norm be[er is, zegt noch[ans niets over de
1

[oepasselijke regels van overgangsrecht') .
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een zoektocht in naar een omstandigheid die haast per definitie aanwezig is.
Daarom zou de favor nout het wezen van het overgangsrecht aantasten.
Wat de meest gunstige bepaling is voor de een, is vanzelf minder gunstig
voor de ander. Ter bescherming van die laatste partij dient het overgangsrecht. Het is niet de taak van het overgangsrecht om het voor die ander n6g
178
minder gunstig te maken.
In het overgangsrecht gaat het er slechts om of
hetgeen inmiddels en voor nu als beter recht wordt gezien, in het verleden ook
reeds op kenbare wijze als better law werd beschouwd. Het is goed denkbaar
dat dit voor rechtspraak die veel kritiek heeft ondervonden het geval is. 179
Binnen het overgangsrecht is ruim plaats voor terugwerking en onmiddellijke
180

werking, als de nieuwe opvatting al eerder algemeen als beter werd gezien.
Maar daar heeft men de favor novi niet voor nodig. Dan is het namelijk geen
voorkeur voor het nieuwe, maar gewoon een toepassing van het bestaande.
Hierbij komt dat ik allerminst van mening ben dat het overgangsrecht
'
ethisch neutraal' zou zijn. Integendeel, het is juist een vertaling van hetgeen
181
de rechtvaardigheid vergt.
Kortom: nog beter recht bereikt men door het
overgangsrecht niet te veronachtzamen.
9. De 'nu of nooit'-regel
(a) Inleiding

In zijn conclusie voor Van Hassel/Roosendaall82 was A- G Mok van mening dat
overgangsregeling alleen mogelijk is in het arrest waarin de nieuwe
rechtsopvatting voor het eerst worde geformuleerd. 183 Het Hof van Justitie gaat
van eenzelfde regel uit. 184 Het was ook de regel waarvan ook de Rechtbank in
een

178

Vgl. De Die, Beginselen van Overgangsrecht, a. w., p. 826, waar hij stelt dat voor het
beginsel van de meest gunstige bepaling in het vermogensrecht daarom slechts een beperkte rol is
weggelegd
179

180
181

Bijv. de rechtspraak van v66r het Stierkalf- arrest.
Hoofdstuk VIII, §§ 3- 4.
Koud recht' is het beslist niet.

Vgl.

H. L

van der Beek,

Overgangsrecht nieuw Burgerlijk

Wetboek, diss. RL, Deven[er 1992, p. 50- 52 n. a. v. art. 75 Ow.
182
HR 4 april 1986, NJ 1986, 568, besproken in Hoofdstuk IX, § 4 (a).
183
S[ellende onder 5 subc. 'Nu dit lin het onderhavige gevall niet gebeurd is lijkt het mij ui[ een
oogpunt van gelijke rechtsbedeling verwerpelijk andere verzoekers wei een overgangstermijn te
gunnen.'

HvJ EG 15 december 1995, zaak C-415/93 (KBVB/ Bosman), Jur. 1995, p. 1-4921, NJ
1996, 637, rov. 142 ( een beperking van de temporele werking kan door het Hof slechts worden
aangebracht in het arrest waarin de gevraagde uitlegging wordt gegeven) , 28 september 1994, zaak
C-57/93 (Vroege/ NCIV), Jur. 1994, p. I-4541, NJ 1995, 385, rov. 31 en reeds Hv EG 27
maart 1980, zaak 61/ 79 (Denkavit), Jur. 1980, p. 1223, NJ 1981, 263 (rov. 18). Zie eveneens
Lord Denning MR in Choice Investments Ltd. v. Jeromnimon 119811 1 All E. R. 225, p. 226 ('not
'
unless I the House of Lordsl makes it clear that it is doing a piece of prospective overruling'. There
was no such reservation in the Mihangos case'; volgt terugwerking) .
184
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het Zorba- geval uitging. Mijns inziens bestaat er geen aanleiding om deze
vermeende regel, die ik hierna kortheidshalve zal aanduiden als de ' nu of
185
nooit' - regel, te aanvaarden.
(b) Waarom de 'nu of nooit'-regel.'

of nooit' regel kennelijk niet bedoeld is.
vermelde
Men herinnere zich de in § 2 (a)
rechtspraak: standaardarresten
waarin ook het Hof reeds van de nieuwe rechtsopvatting was uitgegaan. Het
is uitgesloten te achten dat met de ' nu of nooit' regel bedoeld is dat mdt het
arrest van het Hof, zijnde het arrest waarin de nieuwe rechtsopvatting voor
het eerst werd geformuleerd, de temporele werking onveranderlijk vastligt,
des dat zelfs de Hoge Raad daaraan gebonden zou zijn en geen
overgangsregeling meer mag treffen. Dit zou de gerechtelijke hierarchie op
Eerst is aan te geven wat met de ' nu

-

-

haar kop zetten.
Wat is dan wel bedoeldl Kennelijk dat zowel de lagere rechter als de Hoge
Raad gebonden is aan de temporele werking die een nieuwe regel bij zijn eerste
toepassing meekreeg ( een expliciete overgangsvoorziening of de impliciete

terugwerkende kracht) .
Er zijn dan verschillende rationes te bedenken die aan de ' nu of nooit' regel ten grondslag zouden kunnen liggen. De eerste is die, welke Mok eraan
ten grondslag legt, namelijk de rechtsgelijkheid: eenmaal met terugwerkende
kracht toegepast, zou het gelijkheidsbeginsel vereisen dat die toepassing
gelijkelijk geschiedt in daaropvolgende (latere) gevallen. Is dus eenmaal een
186
overgangsrechtelijke voorziening achterwege gelaten, dan blijft het daarbij.
Reeds gesteld is dat dit niet opgaat indien die eerste toepassing met
terugwerkende kracht op een beloningsbehoefte was gebaseerd. Is er geen
reden waarom een partij een beloning zou verdienen, dan duidt dit er juist op
dat het latere geval ongelijk is aan het geval waarin de winnaar met
terugwerkende kracht werd beloond. 187 Maar ook overigens is het beginsel der
De ' nu of nooit' regel wordt door de Hoge Raad in elk geval thans niet meer gevolgd. Zie HR
19 november 1993, NJ 1994, 241 m. nt. WH- S waarin de Hoge Raad alsnog een dagvaarding buiten
de werking van zijn beslissing in HR 28 februari 1992, NJ 1992, 356 houdt, omdat die dagvaarding
eerder was uitgebracht dan het moment van ' s Raads beslissing. Zie voorts HR 30 september 1994,
24 april 1992, NJ 1993,
NJ 1995, 26Om. nt. EAA (Sehos/ Antersijn) (t. a. v. het arrest Mathilda),
643 (Van Wijngaarden/ Staat) ( t. a. v. Swat/Van Amersfoort), alsmede 3 februari 1984, NJ 1984.
765 m. nt. FHJM en WLH ( mogelijkheid van aanpassen stelling n. a. v. Gielen/Assuradeuren)
Verdedigbaar is dat hier ook moet worden genoemd HR 4 april 1989, NJ 1990, 347 m. nt. JCS
(Sabah), waarin Hoge Raad aan Chelouche/Van ker m6er terugwerking verleende dan in Chelouche
het geval was (leek te zijn) geweest.
186
Aldus de ' nu of nooit' regel in Ha,per v. Virginia Department of Taxation, 509 U. S. 86 ( 1993) .
185

-

-

waarover
187

§ 7

( b)

(ii).

Zie hierv66r, § 3.
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gelijke behandeling van gelijke gevallen niet redengevend voor de ' nu of
nooit' - regel, want de vraag is namelijk wat ' daaropvolgende (latere) '
gevallen precies betekent. Het is heel goed mogelijk dat de feiten van het
tweede geval dat zich bij Hof of Hoge Raad aandient nog liggen v66r die van
het eerste geval. Ik moge verwijzen naar hetgeen in § 4 over Hartlief s
slachtoffer met letselschade en zijn 'lotgenoten na hem' is gezegd. Opdat
zaken uit dezelfde periode op dezelfde wijze worden behandeld, is aan de
chronologie der feiten af te meten of een geval een ' daaropvolgend (later) '
geval is, niet aan het moment van arrest wijzen.
Een tweede ratio voor de ' nu of nooit' regel zou kunnen zijn dat het
omwille van de rechtseenheid de voorkeur geniet dat de hoogste rechter
uitmaakt wat de temporele werking zal zijn.
Dat clit de voorkeur heeft, lijkt mij een juiste overweging, maar zij sluit
niet uit dat een lagere rechter later nog tot een nadere regeling van de
temporele werking komt. Als betoogd in Hoofdstuk VII, bestaat geen
verticale precedentbinding, ook niet ' een beetje binding'. Dit betekent dat in
de praktijk een lagere rechter zich wellicht grosso modo gedraagt als ware er
inderdaad een soort ' nu of nooit' - regel. Maar hieruit moet niet de iure het
bestaan van de ' nu of nooit' regel worden afgeleidiss, want hij blijft tot
navolging niet verplicht. ( Voor het overige lost deze kwestie zich op in een
gelijkheidsargument, zie hierboven. ) Een en ander volgt ook uit Sehos/AnteTst) n 89, waarin het Hof een overgangsregel had opgesteld voor de regel van het
190
Mathilda- arrest
( die de Hoge Raad zelf terugwerkend had toegepast) . De
Hoge Raad liet deze afwijkende overgangsregel expliciet in stand.
-

-

Opgevat als een rechtseenheidsargument zou de ' nu of nooit' - regel
overigens m66r vragen dan zijn ratio rechtvaardigt. Een goed voorbeeld van
een geval waarin de Hoge Raad inderdaad omwille van de rechtseenheid
uitmaakte wat de temporele werking van zijn rechtspraak was, is Van
191
betreffende de onrechtmatigheid van bodemverontWijngaarden/Staat
reiniging jegens de overheid. Maar het is tevens een voorbeeld van een
afwijzing van de ' nu of nooit' - regel zelf, want de Hoge Raad reguleerde
hiermee de temporele werking van het eerdere arrest Staat/Van Amersfoort. 192
Hiermee komen wij op een derde, mogelijke ratio, namelijk dat de gever
van de regel zelf de temporele werking dient aan te aangeven. Ook hiervoor is
weI wat te zeggen, in het bijzonder wanneer het om rechtspraak van de Hoge
Raad gaat. Maar er kan tegen ingebracht worden dat deze regel in de
188

Of het moet zijn in de zin van een ' regel' waarop ' zonodig' ititzonderingen gemaakt kunnen
worden.
189

HR 30 september 1994, NJ 1995, 260 m. nt. EAA.

190 HR 7 mei 1993, NJ 1995, 259 m. nt. EAA.

191 HR 24 april 1992, NJ 1993, 643.
92

HR 9 februari 1990, NJ 1991, 462 m. nt. CJHB.
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verhouding tussen wetgever en rechter evenmin geldt, aangezien de wetgever
de temporele werking van jurisprudentie kan reguleren (en reguleert) en de
193
Bovendien geldt ook hier dat
rechter de temporele werking van wetgeving.
de ' nu of nooit' - regel m66r verbiedt dan de ratio vereist, want de ' nu of
tevens verhinderen dat de Hoge Raad, wanneer hij de gever
was, zelf alsnog in een regeling van de temporele werking

nooit' regel zou
-

van de regel

voorziet, terwijl de ratio dit juist wel zou toestaan. Zo' n verbod zou
neerkomen op horizontale precedentbinding en zou zijn grondslag moeten
vinden in het beginsel der gelijke behandeling, waarvoor ik wederom naar
hierboven verwijs. Ook van de aldus opgevatte ' nu of nooit' - regel lijkt
Sehos/Antersijn een afwijzing te vormen.
In het buitenland vindt een regel als de ' nu of nooit' - regel eveneens
weinig ingang. Ofschoon in de Duitse jurisprudentie het retroactiviteits194
··
probleem dikwijls in de eerste uitspraak zelf onder ogen werd gezien , zi n
195
Terwijl de
ook gevallen bekend, waarin dit eerst later ter sprake kwam.
eerste groep gevallen geen gewag maakt van een dergelijke regel, maken de
tweede groep gevallen duidelijk dat zodanige regel in de Duitse rechtspraak
niet bestaat. Evenmin bestaat een dergelijke algemene regel in de Verenigde
196
Staten.
(c) De onwenselijkheid van de 'nu of nooit'-regel

De ' nu of nooit' regel zou alleszins aanvaardbaar zijn, indien van de Hoge
Raacl kan worclen verwacht dat hij bij alle nieuwe rechtspraak alle mogelijke
consequenties, die tot een overgangsrechtelijke voorziening zouden kunnen
nopen, heeft kunnen overzien. Zoals al enkele malen werd betoogd 197, is de
moeilijkheid hiervan echter niet zelden een probleem en reeds daarom is de
'
nu of nooit' regel onwenselijk. De ' nu of nooit' regel dwingt in feite tot het
nemen van een overgangsrechtelijke beslissing, ook als men tot beslissen nog
niet echt in staat is. Al heeft het in het algemeen de voorkeur dat de rechter
meteen expliciet in de temporele werking van zijn uitspraak voorziet, hij dient
de mogelijkheid te hebben zijn oordeel hieromtrent uit te stellen, als het
198
en
doorhakken van de knoop voor het onderhavige geval niet vereist is
vooralsnog onvoldoende informatie beschikbaar is-of de raadslieden deze
-

-

-

onvoldoende hebben aangedragen-aangaande de stand van de maatschapZie Hoofdstuk l, § 6 (b) en Hoofdstuk IX, § 4 (b) (ii)·(iv), (c) (i)-(iii) en (d) (iii)
194 Bijv. BGH, Urt. v. 29. 2. 1996, NJW 1996,1467.
19:
Bijv. BGH, Urt. v. 18. 1.1996, NJW 1996, 924.
196
Zie bijv. Linkletter v. Walker, dat alsnog de terugwerking beperkie van Mapp v. Ohio. Zie
14'

evenwel Glock v. Coca-Cola Co., 639 A. 2d 1191 (Pa. Sup. Ct. 1994)
1.7
Hoofdstuk 1, § 7 (b) en Hoofdstuk VI, § 8.
198

Zie

Hoofdstuk

IX,

§

4

(d) .
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199

De terugwerking zonder terugwerking- methode
pelijke opvattingen.
bijvoorbeeld, niet ongebruikelijk in gevallen dat geen beslissing behoeft te
worden genomen ten aanzien van de terugwerkende kracht, aangezien de
oude en de nieuwe regel in dat ene geval toch tot dezelfde oplossing leiden,
vraagt om verwerping van de ' nu of nooit' - regel: wie het probleem bewust
naar voren schuift, moet de kans (en de moed) hebben het later, indien
nodig, w61 onder ogen te zien.
Hier komt bij dat de temporele werking in haar procesrechtelijke context
moet worden gezien, een context die aan de rechter, inclusief de Hoge Raad,
eveneens beperkingen oplegt. Deze en dergelijke procesrechtelijke aspecten
worden hierna in Hoofdstuk XI nader aan de orde gesteld. 200
10. Conclusie

beperking en uitsluiting van de terugwerkende kracht
van rechtspraak ingebracht dat hiermee procespartijen de prikkel tot
procederen zou worden ontnomen, zodat de Hoge Raad onvoldoende
gelegenheid zou hebben om de rechtsontwikkeling voort te stuwen. Dit
beloningsargument of profijtbeginsel, dat ertoe strekt dat diegene die na lang
procederen gelijk blijkt te hebben het ook dient te krijgen, dient om taI van
redenen te worden afgewezen.
Het gelijkheidsargument, zoals dat op het stuk van het rechterlijk
overgangsrecht tegen beperking van de terugwerkende kracht wordt gebruikt,
berust op een misverstand. Effectief leidt terugwerking tot evenveel of zelfs
tot meer ongelijkheid dan enkel prospectieve werking. Bepaalde vormen van
rechterlijk overgangsrecht, zoals selectieve onmiddellijke werking en de reeds
aanhangige gedingen- regel, leiden tot een ernstige en nauwelijks te
rechtvaardigen ongelijkheid en dienen op die grond te worden afgewezen.
Materieelrechtelijke overwegingen, zoals de favor novi of the better lawgedachte, dienen aan het materiele recht ten grondslag te worden gelegd; zij
horen in het overgangsrecht niet thuis, hebben zelfs de neiging het
overgangsrecht geheel teniet te doen. Typisch overgangsrechtelijke overwegingen, zoals de rechtszekerheid, litis finiri oportet en het Noodgates- argument,
moeten in de eerste plaats in het overgangsrecht een rol spelen.
De gedachte dat de rechter zich met de ontwikkeling van rechterlijk
overgangsrecht op het terrein van de wetgever zou begeven, is wederom een
misvatting. Wie de rechter een rechtsscheppende taak wil onthouden ( de
aanhanger van de declaratoire theorie) moet zich over rechterlijke regelgeving, niet over rechterlijk overgangsrecht beklagen. Er is ook voor de

Ten onrechte

is tegen

'w Hoofdstuk VIII, § 4.
zoo
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declaratist weinig mee gewonnen door veronachtzaming van rechterlijk
overgangsrecht rechterlijke regelgeving onopgemerkt te laten. Voorts getuigt
het trias. argument van een valse bescheidenheid, want met het verlenen van
terugwerkende kracht aan nieuwe rechtspraak gedraagt de rechter zich als
machtiger dan de wetgever. Bovendien heeft de wetgever juist zijn zegen
gegeven aan rechterlijke beperking van de terugwerkende kracht van
rechtspraak.

Ten slotte is enige regel die ertoe zou strekken dat de temporele werking
slechts beperkt zou kunnen worden in de uitspraak waarin de nieuwe
rechtsopvatting voor het eerst wordt geformuleerd en dat een rechter in een
later geschil dus gebonden zou zijn aan een eenmaal nagelaten beperking van
de terugwerkende kracht ( de ' nu of nooit' regel), buitengewoon onwenselijk. Precedentbinding is niet aanvaardbaar, zeker niet als het in feite om
-

een nagelaten oordeel gaat, en het gelijkheidsbeginsel vergt niet dat een
rechterlijk verzuim op overgangsrechtelijk gebied ook in latere gevallen fataal
is. De regel dat op feiten uit dezelfde periode dezelfde regel moet worden
toegepast, zou door de ' nu of nooit' regel zelfs kunnen worden geblokkeerd.
Bovendien is de ' nu of nooit' - regel en in het licht van de nog matige
belangstelling voor het rechterlijk overgangsrecht en vanwege de moeilijkheid
-

om de consequenties van nieuwe rechtspraak tevoren geheel te overzien
onwenselijk.
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Hoofdstuk XI:

Het overgangsrecht in lopende procedures

1. Inleiding

In dit hoofdstuk worden twee met het procesrecht verband houdende kwesties
besproken, die bijzondere aandacht verdienen als het gaat om de temporele
werking van een nieuwe regel in lopende procedures. De eerste kwestie is in
feite een nader betoog voor de stelling: de temporele werking van rechtsregels
voor lopende procedures is een kwestie van overgangsrecht. De tweede
kwestie betreft de vraag: hoe luidt dan dit overgangsrecht2 In beide kwesties
zijn wij uiteraard vooral geynteresseerd in hetgeen hangende de procedure
dient te gebeuren, indien tussentijds nieuwe rechtspraak opkomt.
2. Het overgangsrecht in de context van het procesrecht

(a) Klagen over schending van niet-geldend recht. Overgangsrecht is ook recht

De stelling dat de temporele werking van rechtsregels voor lopende procedures
een kwestie van overgangsrecht is, lijkt ( tegenwoordig) wellicht een vanzelfsprekendheid. Dit moge zo zijn, ik wil haar toch poneren. Daar is reden toe,
omdat dit inzicht van systematisch belang is en omdat een onvoldoende oog
voor overgangsrechtelijke aspecten er in het verleden toe geleid heeft dat men
het spoor gevolgd heeft van artt. 48, 419 Rv en 99 RO, hetgeen deels ten
'

onrechte is. In het bijzonder is de vraag gerezen of niet- geldend recht recht'
is in de zin van art. 48 Rv en hoe het kan dat in cassatie oud recht toegepast
kan worden, met andere woorden of het niet vreemd is om het niet langer
geldende recht als ' recht' in de zin van art. 99 RO aan te merken. Van de
verwarring die hierdoor is ontstaan, is het Nederlands procesrecht nog niet
geheel hersteld. In verband hiermee is ook thans nog nuttig een en ander in
overgangsrechtelijke termen te analyseren.
Richten wij ons vooreerst op het novum in cassatie bestaande in het
beroep op een tussen het arrest van het Hof en dat van de Hoge Raad in
werking getreden nieuwe rechtsregel ( met terugwerkende kracht of

onmiddellijke werking) .
Indien de cassatieadvocaat bijtijds weet heeft van de ( aanstaande)
inwerkingtreding van een nieuwe wettelijke bepaling, kan hij de toepasselijkheid van deze bepaling als nieuwe stelling van zuiver juridische aard
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aanvoeren. 1 De klacht komt dan neer op een klacht over niet- toepassing van
2
48 Rv door de lagere rechter.
De vraag rijst dan of ( 1) de klacht over niet- toepassing van art. 48 Rv
niet onterecht is, aangezien de lagere rechter het nog niet geldende recht niet
'
k6n toepassen en dus niets verkeerds' gedaan heeft ( geen recht heeft
geschonden), ( 2) nog niet geldend recht wel als recht in de zin van art. 99
RO kan worden aangemerkt en ( 3) de Hoge Raad en de lagere rechter het
oude dan wel het nieuwe recht dienen toe te passen. Deze vragen moeten in
onderling verband beantwoord worden. De laatste vraag komt evenwel
hoofdzakelijk in § 3 aan de orde.
Over vraag ( 1) is ooit een principiele controverse ontstaan tussen Van

Dijk3 en de Hoge Raad naar aanleiding van een uitspraak van de lagere
rechter, die in overeenstemming was met de op het tijdstip van deze beslissing
geldende wet, maar in strijd kwam met een daarna in werking getreden,
nieuwe wet, die terugwerkencle kracht had. Aan de ene kant staat de

opvatting van Van Dijk dat de lagere rechter de nog- niet geldende wet nog
niet k6n toepassen, dat er dus ten tijde van die beslissing geen sprake was van
verkeerde toepassing of schending van de wet en dat het cassatie- instituut ten
doel heeft beslissingen in lagere instantie op hun juistheid te toetsen. 4 Aan de
andere kant staat de opvatting van de Hoge Raad, uitgedrukt in een arrest
lagere rechter
van 19535 , dat zijn taak niet zozeer is om te controleren of de
een fout heeft gemaakt, maar veeleer om er voor te waken dat, althans
voorzover het de opgeworpen rechtsvragen betreft, in het geding tussen
partijen de beslissing6 in overeenstemming is met de wet ( thans: het recht) .
Ik sluit mij bij de opvatting van de Hoge Raad aan, met dien verstande dat ik
aanteken dat hiermee vraag ( 3) nog niet meteen beantwoord is.
ongeschreven recht kan deze jurisprudentie mutatis mutandis gelden.
'

Voor het

G. J. Scholten valt Van Dijk bij met de stelling dat men zeer wel kan
volhouden dat het in strijd met een goede procesorde is als een cassatiemiddel

'

Mits deze stelling geen onderzoek van feitelijke aard vergt, er voldoende grondslag in de
bestreden uitspraak en de stukken van het geding te vinden is en zij zonder uitzondering te gelden
heeft. Zie Veegens/ Korthals Aka/ Groen, Cassatie in civiele zaken, Zwolle 1989, nr. 127 en
Burgerlijke Rechtsvordering ( Korthals Altes) , Boek I, art. 99 RO, aant. 14.
2
Veegens/ Korthals Altes/ Groen, Cassatie, a. w. , nr. 126, W. Hugenholtz en W. H.
Heemskerk, Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht, Den Haag 1998, nr. 1994, nr.
194.
1

V. J. A. van Dijk, Nova in het burgerlijk geding, inaugurele rede RUU, Zwolle 1966, p. 3-

18.

4

Van Dijk, Nova in her burgerlijk geding, a. w., p 9- 18. Vgl. ook B. Winters, De procedure

na cassatie en verwijzing in civiele zaken, diss. EUR 1992, p. 212.

5

HR

18

maart 1953, NJ 1953, 361 m. nt. DJV

6
Uit het arrest valt niet op te maken of hij hiermee de bestreden beslissing of de beslissing van de
Hoge Raad zelf bedoelt. In her arrest zijn aanwijzingen voor beide te vinden. Praktisch maakt het
overigens niet uit.
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klaagt over schending van recht dat op het moment van uitbrengen van de
cassatiedagvaarding nog niet geldt. ' 7 Als men echter bedenkt dat rechtspraak
ook rechtsscheppend kan zijn, kdn Scholten niet bedoeld hebben te zeggen
wat hij zegt. Als bewerker van de Asser- Schoken kan aan hem de opvatting
toegedicht worden dat rechtsregels, zoals het daar wordt uitgedrukt, niet of
niet steeds, aan de werkzaamheid van de rechter voorafgaan en de rechtsregel
eerst met de beslissing is gegeven. 8 Deze opvattingen gecombineerd, zouden
betekenen dat rechtsscheppende beslissingen nooit tot cassatie zouden kunnen
leiden, omdat de Techascheppende beslissing nu eenmaal recht schept ( met
andere woorden: op het moment van uitbrengen van de cassatiedagvaarding
gold dat recht nog niet) . Wie gelooft dat de Hoge Raad (wel eens) aan
rechtsschepping doetg, moet toegeven dat het in dergelijke gevallen heel wel
denkbaar, zo niet volstrekt normaal is dat het cassatiemiddel geacht moet
10
worden te hebben geklaagd over schending van nog niet geldend recht.
Ik kom weldra op vraag ( 1) terug. Eerst ga ik in op de argumenten van
Scholten en Van Dijk, die op art. 99 RO gebaseerd zijn, waarmee wij komen
'
op vraag ( 2) . Is nog niet geldend recht recht' in de zin van art. 99 ROZ Dit
'
is een vergelijkbare kwestie als de vraag of niet langer geldend recht recht' is
in de zin art. 99 RO. Als men de vragen z6 stelt, moeten de antwoorden
mijns inziens zonder meer bevestigend luiden. 11
Op het eerste gezicht zou men als volgt kunnen redeneren. In cassatie
kan niet worden geklaagd over schending van buitenlands recht ( art. 99 lid 1
sub 2 RO). Voor niet- geldend Nederlands recht, in de zin van niet langer of
nog niet geldend recht, bevat de wet geen voorziening, maar voor dit niet
thans geldend recht zou men analoog aan het niet hier geldend recht kunnen
oordelen dat in cassatie niet kan worden geklaagd over schending van dat
recht.
Het zou echter op het tweede gezicht meer voor de hand liggen om a
contrario te redeneren. Nog afgezien daarvan dat ook op de uitsluiting van
12
vreemd recht kritiek is geuit , is de ratio voor de uitsluiting van vreemd recht
immers daarin gelegen dat uitspraken van de Hoge Raad voor de vorming van
dat recht geen betekenis hebben en dat een uniforme toepassing van dat recht

'

Noot onder HR 24 oktober 1975, NJ 1976, 137 ( Ruhland/ Koppen).

8

Asser- Scholten, Algemeen deel, Zwolle 1974, p. 9.
De constitutieve theorie, het realisme en de leer van de democratische rechtsvinding.
Of de Hoge Raad zou in die gevallen geacht moe[en worden ambishalve te hebben gecasseerd.

9
10

Zie daaromtrent hierna, onder ( b) .
"
Maar m. i. stelt men hiermee de verkeerde vragen, zoals hierna wordt betoogd.
2
Veegens/ Korthals Altes/ Groen, Cassatie, a. w., nr. 90.
I
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in Nederland niet beoogd wordt. 13 Er

is

nauwelijks of geen Nederlan(is

rechtseenheidsbelang.

Die ratio is voor niet langer of nog niet geldend Nederlands recht
wezenlijk anders. Aan de verdere ontwikkeling van niet langer geldend recht
is weliswaar weinig behoefte, maar eenheid en duidelijkheid ten aanzien
hiervan kan heel wel gewenst zijn, omdat goed mogelijk is dat krachtens het
overgangsrecht dat oude recht nog moet worden toegepast. Het lijkt daarom
zonneklaar dat men wel degelijk cassatie kan instellen wegens schending van
het destijds geldende recht; en de Hoge Raad toetst dit recht ook en past het
ook toe. 14 In tegenstelling tot het elders geldend recht is het voorheen geldend
recht dus weI voor toetsing in cassatie vatbaar, zo zou men in alle redelijkheid
kunnen stellen. Evenzo voor het nog niet geldende recht, waarvoor ' s Hogen
Raads opvattingen reeds van belang zijn; dit uiteraard voor de toekomst, maar
15
in geval van anticipatie evenzeer voor het heden en het verleden.
Niettemin meen ik dat vraag ( 2) en daarmee ook het zojuist gegeven
antwoord verkeerd zijn geformuleerd. Men kan weliswaar beweren dat nietgeldend, maar wel toepasselijk recht ' recht' is in de zin van art. 99 RO. 16
Maar als de Hoge Raad overweegt dat een geschil moet worden beoordeeld
'
naar het destijds geldende recht', is het nog maar de vraag of hij daarmee
'
impliciet het niet langer geldende recht als recht' in de zin van art. 99 RO

aanmerkt. Hij zegt alleen-impliciet of expliciet-dat uit kracht van het
17
overgangsrecht het destijds geldend recht moet worden toegepast , net zoals
het overgangsrecht in voorkomend geval zou kunnen meebrengen dat het
thans geldend recht toepassing dient te vinden.
In genoemd arrest van 195318 legde de Hoge Raad als zijn opvatting van
zijn taak als cassatierechter neer, dat hij niet zozeer de lagere rechter
I

1

H. J.

Snijders M.

Ynzonides en G. J.

Meijer, Nederlands burgerlijk procesrechi, Deventer

1997, nr. 273.

Bijv. HR 2 oktober 1998, NJ 1998, 832 (Buis/ De Haas) , 28 november 1997, NJ 1998, 658
m. nt. WMK (onder NJ 1998, 657) (Durlinger/ Bakens), 7 april 1996, NJ 1996, 499 m. nt.
WMK, 26 april 1996, NJ 1996, 476 (American Express/ Kahn) , 22 april 1994, NJ 1995, 615
m. nt. WMK, 25 februari 1994, NJ 1994, 451 m. nt. PAS (Post/Van Kampen), 14 december
t4

1990, NJ 1992, 20 m. nt. EAAL ( onder NJ 1992, 25) ,
15

Als men renminste wil toegeven dat anticipatie

soms rechtsschepping is.

Anders zal men

beweren dat i. g. v. anticipatie het nieuwe recht juist wei reeds gold. Zie Hoofdstuk VII, §§ 3 ( d)(D·

Vgl. Heemskerk in zijn noor onder HR 5 mei 1978, NJ 1979, 218 (Van der Berg/ Kraayer).
Bijv. HR 14 december 1990, NJ 1992, 20. Aldus impliciet ook W. Snijders, Overgangsrecht
voor lopende procedures, in: W. H. Heemskerk, Th. B. ten Kate e. a. C red. ), Een goede
procesorde, Haardt- bundel, 1983, die de imloed van wetswijziging op lopende op zaken niet
onderzoekt a. h. v. artt. 48, 419 lid 1 Rv en 99 RO, doch geheel vanuit het overgangsrecht. Zijn
opstel betreft vooral de vraag welke overgangsrechteliike regel, welke [emporele werking, moet
gelden. Zie voor de theoretische grondslag hier\·an i. v. m. de gebondenheid van de rechter aan het
thans geldende recht Hoofdstuk VII, §2(d). Zieook Hoofdstuk VIII, §2(a)
18
HR 18 maart 1953, NJ 1953, 361 m. nt. DJV
t

6

17
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controleert, als weI ervoor waakt dat

de beslissing in elk geval in
overeenstemming is met de wet. De tournure 4 in overeenstemming is met de
wet' ( die in die casus terugwerkende kracht had), is te lezen als ' in
overeenstemming is met de inmiddels vanwege die terugwerkende kracht)
toepasselijke wet' of als ' in overeenstemming is met de inmiddels geldende
wet, die een overgangsbepaling bevatte die tot terugwerkende kracht strekte'.
C

Hoe dan ook moet de beslissing in elk geval in overeenstemming zijn met de
inmiddels toepasselijke wet en welke wet dat is, oud of nieuw, is afhankelijk
19
van het inmiddels geldende overgangsrecht.
Het thans geldende overgangs'
recht, geschreven of ongeschreven, is stellig recht' in de zin van art. 99
ROzo , zodat men op zich er niet raar van hoeft op te kijken, wanneer als
gevolg hiervan in cassatie niet langer geldend of voorheen nog niet geldend
21
recht aan de orde is.
In voorkomend geval moeten ook de cassatiemiddelen in de overgangsrechtelijke context worden begrepen. Wie klaagt over schending van niet
Ianger geldend recht of over ten tijde van de uitspraak a quo nog niet geldend
recht dat inmiddels met terugwerkende kracht of onmiddellijke werking is
ingevoerd, klaagt tevens over het overgangsrecht en kan beslist niet om die
reden gezegd worden te handelen in strijd met een goede procesorde. 22 De
klacht over een niet- geldende rechtsregel betreft zijn temporele werking,
want niet- geldend recht kan nog wel steeds werken, d. i. krachtens
overgangsrecht moeten worden toegepast. Heden ten dage kan men voor
lopende procedures een beroep doen op art. 74 leden 3 en 4, in fine Ow,
23
Maar ook v66r de totstandkoming van dit artikel was
eventueel analoog.
zoiets een kwestie van overgangsrecht. 24 Zo versta ik eveneens ' s Raads
10

Veegens/ Korthals Altes/ Groen, Cassatie, a. w., nr. 154 ( de Hoge Raad toetst aan het nieuwe
recht als dat terugwerkende kracht heeft).
20
dealszin
rechtvan
in
art. 99 RO,
Ongeschreven rechtsbeginselen gelden immers
Snijders/ Ynzonides/ Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, a. w., nr. 273.
21
Dit punt, ofschoon voor velen thans wellicht evident, dient te worden gemaakt, omdat men
anders ten onrechte zou kunnen menen dat de toepassing van het destijds geldende recht i. s. m. de
Rule of law is. Zie bijv. K. Roosevelt, A Little Theory is a Dangerous Thing: the Myth of
Adjudicative Retroactivity, 31 Conn. L. Rev. 1075 ( 1999) , p. 1111- 1137, waarover Hoofdstuk
Vill, § 2 (a) . Zie ook Hoofdstuk III, § 3 (b) en Hoofdstuk VII, §§ 2 (a) en (c) (i)
22
Vgl. HR 14 december 1990, NJ 1992, 20. Nauwelijks uit te maken is of de Hoge Raad o. g. v.
art. 48 Rv en cfm. HR 5 mei 1978, NJ 1979, 218 m. nt. WHH (Van der Berg/ Kraayer) het
overgangsrecht ambishalve vaststelt (ic. eerbiediging) of het middel, dat klaagt over schending van
her oude recht, kennelijk zo moet worden gelezen dat het implicitt beroep doet op eerbiediging.

21

Vgl. HR 23 april 1993, NJ 1993, 384, 14 december 1990, NJ 1992, 20, 8 februari 1991, NJ
1992, 21 m. nt. EAAL
24
Zobijv. in HR 12 december 1969, NJ 1970, 213 m. nt. HB (Van Gorp/ Raymakers), waarin

eiser in cassatie klaagde over her ten onrechte toepassen van niet langer geldend recht (de oude
Huurwet). Waar het echter om gaat is of ten onrechte niet langer toebassehjk rech[ werd [oegepas[ en

het antwoord op die vraag

is afhankelijk van het geldend overgangsrecht. Bij gebreke aan een
overgangsbepaling leidde de Hoge Raad uit de strekking van de nieuwe we[ af dat deze de oude wet
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25

Kortom: zolang men zich de rol van het
uitspraak in Ruhland/Koppen.
geldende overgangsrecht blijft realiseren, is het helemaal niet nodig om nietgeldend recht als recht in de zin van art. 99 RO aan te merken. 26 Hiermee is
vraag ( 2) beantwoord en keer ik terug naar vraag ( 1) .
De Hoge Raad waakt ervoor dat de beslissing in overeenstemming is met
het recht, inclusief het overgangsrecht. In een bepaalde optiek moet dat ook
wel, omdat de wetgever kan willen dat een nieuwe bepaling meteen in
lopende procedures wordt toegepast. Omdat het bij lopende procedures per
11
definitie om anterieure feiten gaat , hebben wij het hier over terugwerking of
onmiddellijke werking ( met terugwerkende krachtls). Zou de Hoge Raad
slechts controleren of de uitspraak waarvan eiser in cassatie is gekomen,
destijds het recht geschonden heeft (of een motiveringsgebrek veroorzaakte)
en niet tevens zou controleren of de uitspraak in overeenstemming is met de

inmiddels geldend wet, dan zou deze overgangsrechtelijke intentie van de
wetgever geblokkeerd worden.
Tot deze slotsom moet men althans komen, als men zou menen, zoals
bijvoorbeeld Van Dijk en Scholten, dat de uitspraak van de lagere rechter,
gewezen v66r inwerkingtreding van de nieuwe wet, geen schending van die

nieuwe wet noch van het daarop betrekking hebbende overgangsrecht kan
opleveren ( omdat die nieuwe wet bij het wijzen ervan nog niet gold) en dus
onaantastbaar zou zijn. Tegen deze redenering kan men evenwel het volgende
inbrengen. Inderdaad lijkt de toetsing van de bestreden uitspraak aan
wettelijke bepalingen die ten tijde van die uitspraak nog niet in werking
getreden waren en die de rechter op dat moment nog helemaal niet kon
29
Maar indien de wetgever heeft gewild dat de
toepassen, merkwaardig.
eerbiedigde, kortom: dat het oude recht terecht was toegepast. Zie voor een geval waarin o. g. v. het
overgangsrecht deels het nieuwe recht in de lopende procedure moest worden toegepast HR 21 mei
1982, NJ 1982, 528 (Horick/ Wagemans).
25
HR 24 oktober 1975, NJ 1976, 137 m. nt. GJS. Na indiening van her beroepschrift in cassatie
treedt een nieuwe wettelijke bepaling van huurrecht in werking en wei met terugwerkende kracht. De
cassatieklacht wordt afgewezen, omdat de te™giverkende kracht de Hoge Raad noopt deze te beoordelen
aan de hand van de nieuwe, achteraf gewijzigde bepaling volgens welke ' s Hofs uitkomstdaargelaten haar houdbagrheid onder het recht dat ten tijde van ' s Hofs arrest gold-in elk geval in
orde is.
26
Behalve wellicht wanneer een nieutee regel van overgangsrecht moet worden aanvaard. Dit le idt
overigens weer uitzondering, indien men, de leer van de democratische rechtsvinding volgend, de
regel van ongeschreven overgangsrecht krachtens maaischappelijke opvattingen over terugwerkende

kracht als reeds geldend overgangsrecht kan aanvaarden.
Uiteraard m. u. v. de verbodsactie, zie art. 3:296 BW.

17

28

Zie Hoofdstuk IX, § 2 (c) (ii) , figuur 5.
Winters, De procedure na cassatie en verwijzing in civiele zaken, a. w., p. 212. Winters
springt de opvatting van Van Dijk en Scholten bij. Zo uitzonderlijk is het overigens niet, want als de
Hoge Raad anticipeert, terwijl de lagere rechter dat niet had gedaan, en vervolgens casseert, doer
zich die situatie eveneens voor. Zie voor de geoorloofdheid van toepassing v66r inwerkingtreding
29

(

anticipatie) Hoofdstuk VII, § 3.
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nieurve wet onmiddellijk of met terugwerkende kracht in lopende procedures
toepassing vindt, impliceert de alternatieve opvatting ( van Van Dijk en
Scholten) dat men aan de Hoge Raad vraagt om dit overgangsrecht te
schenden. Dit is toch ook merkwaardig2 Mijns inziens heeft de Hoge Raad

het bij het rechte eind, als hij aan het overgangsrecht gevolg geeft.
Wintersio persisteert de opvatting van Van Dijk en Scholten:

Men kan zich afvragen of er weI sprake is van schending van het recht,
i. c. de wet, als de bestreden uitspraak in strijd is met nieuwe wettelijke
bepalingen die ten tijde van die uitspraak nog niet golden.
De juiste optiek is mijns inziens die welke, anders dan Van Dijk,
Scholten en Winters, de overgangsrechtelijke context niet over het hoofd
ziet. Men kan zich inderdaad afvragen of er wel sprake is van schending van
het recht en het antwoord is, anders dan deze schrijvers menen: jazeker.
Constitueert de nieuwe wet nieuw recht, dat terugwerkende kracht heeft, dan
moet achteraf de conclusie zijn dat het overgangsrecht geschonden was.
Voorzover de nieuwe wet slechts codificeerde wat tevoren reeds als
ongeschreven recht gold, kan eveneens sprake zijn van schending van het
destijds geldende materiele recht. 31 De app rechter kan heel goed achteraf
blijken het recht te hebben geschonden, ofschoon die wet ten tijde van de
uitspraak niet bestond en niet kon worden toegepast. Dat is nou juist het
gevolg van-en het klassieke bezwaar tegen-de terugwerkende kracht van
rechtsregels. Normaal gesproken is het een justiciabele, die hiervan de dupe
wordt: hem wordt aangerekend een rechtsregel te hebben geschonden die op
dat moment helemaal nog niet gold. Van de terugwerking van rechtspraak
jegens justiciabelen gaan Winters32, Scholten33 en de Hoge Raad34 zelf ook uit.

Dat de terugwerking van rechtsregels er in dit geval toe leidt dat ook van de
apptlrechter gezegd moet worden dat deze een regel heeft geschonden die hij
niet kon kennen of, zo al, niet mocht toepassen, is vervelend voor die

rechter. Maar het is niet zo erg als voor justiciabelen wie dit, ingeval van
nieuwe rechtspraak maar soms ook daarbuiten, geregeld overkomt. Het is de
consequentie van de terugwerkende kracht of de onmiddellijke werking ( met
terugwerkende kracht) waarmee nieuw recht in een lopende procedure wordt
toegepast: niet alleen de justiciabele, maar ook de appdlrechter wordt dan
achteraf geacht het recht te hebben geschonden. Om nou de apptlrechter in
De procedure na cassatie en venvijzing in civiele zaken, t. a. p.
Voor wat betreft nieuwe rechtspraak geldt hetzelfde, indien men de declaratoire theorie of de
democratische rechtsvindingsleer volgt.
12
De procedure na cassatie en verwijzing in civiele zaken, a. w. , p. 200, 216.
Asser- Schotten, a. w., p. 137.
30
31

34

Zie Hoofdstuk I, § 3, Hoofdstuk II, §3 (b).
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bescherming te nemen, stellende dat hij tenslotte vddr de wetswijziging geen
'
recht geschonden had en dat hij tenslotte niets verkeerds' gedaan had, en
ondertussen de justiciabele van die bescherming verstoken te laten, zet de
wereld op haar kop. Het recht is er niet om hiermee juristen van dienst te
zijn. Het verbod van terugwerkende kracht strekt ter bescherming van de

justiciabele, niet van de apptlrechter.
Concluderend is de visie van de Hoge Raad, dat het zijn taak is om
ervoor te waken dat de beslissing in overeenstemming met het recht is, te
onderschrijven. Maar de Hoge Raad heeft zich hiermee onnodig kwetsbaar
opgesteld Omdat men in de jaren vijftig kennelijk onvoldoende gewend was
in termen van overgangsrecht te denken, heeft de Hoge Raad het doen
voorkomen alsof dit iets anders is dan de controle op rechtsschending door de
lagere rechter. Zo is een schijnbare tegenstelling ontstaan tussen twee taak.

opvattingen voor de cassatierechter.
Die tegenstelling berust evenwel op een misverstand. Indien de nieuwe
wet voorziet in overgangsrecht, ofwel in algemene zin ofwel in de zin van een
specifieke bepaling voor lopende procedures, dan moet de Hoge Raad in
35
overeenstemming met dAt recht rechtspreken. Moet uit het overgangsrecht
worden afgeleid dat in lopende procedures het oude recht geeerbiedigd dient te
worden, dan is de beslissing die dat doet dn in overeenstemming met de wet
( althans met de wettelijke overgangsbepaling) 6n geen schending van het
destijds geldend recht ( althans niet als gevolg van het overgangsrecht) .
Voorziet de wet in enigerlei terugwerkend effect ( terugwerkencle kracht of
onmiddellijke werking met terugwerken :le kracht), dan is de beslissing van de
lagere rechter v66r de wetswijziging 6n niet in overeenstemming met de wet
( de wettelijke overgangsbepaling) cin met terugwerkende kracht een schending van het recht. Er is dus helemaal geen verschil tussen de controle op de
lagere rechter en het waken voor beslissingen in overeenstemming met het
recht. De discussie over de taak van de cassatierechter is een discussie op het
verkeerde spoor geweest.

Wat overblijft van de visie van Van Dijk, Scholten en Winters is dat zij
terugwerkende kracht laten betekenen dat de justiciabele wel achteraf geacht
kan worden het recht te hebben geschonden, maar de app rechter niet. Dit
meten met twee maten moet worden afgewezen.

In Hoofdstuk IX, §4(d) ( ii) is gebleken dat er in de jurisprudentie
evenwel ook gevallen zijn, waarin de Hoge Raad het juridisch nouum in
35

Voorziet de wet hierin niet, dan geldt hetzelfde o. b. v. ongeschreven overgangsrecht ( algemene
beginselen van overgangsrecht) . Zie evenwel voor het verbod van ambtshalve cassatie hierna, §
(b).
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cassatie niet toestond, waar het ging om nieuwe, door hemzelf verkondigde
regels. Zo bijvoorbeeld de Cadix- zaak. 16 Drie weken na arrest van het Hof 7
38
De daarin mede tot uiting komende
wees de Hoge Raad Fokker/Zenmeld.
onevenredigheidsregel (of - uitzondering) werd door eiser in cassatie in de
39
Gezien de terugwerkende toepassing
Cadix- zaak in zijn klacht aangevoerd.
onevenredigheidsregel
in
van de
Fokker/Zentveld zelf, was aan te nemen dat
regel
terugwerkende kracht had. De klacht ging hier klaarblijkelijk ook
deze
van uit. De Cadix- zaak was derhalve vergelijkbaar met die van de wetswijzigingen na arrest van het Hof, behalve dat het hier om een jurisprudentie40
De Hoge Raad overwoog deze keer dat op de onevenwijziging ging.
redigheidsregel voor het Hof geen beroep was gedaan en verwierp mede op die
grond het beroep.
Deze benadering is mijns inziens niet consistent met andere rechtspraak
41
waarin juridische nova wel werden toegestaan en behoort niet te worden

gevolgd. Ik neem overigens aan dat de benadering in deze oude zaak ( 1968)
42
tegenwoordig inderdaad niet meer gevolgd wordt.
Hiermee zijn vragen ( 1) en ( 2) beantwoord. Vraag ( 3) is in zoverrre
beantwoord dat, indien tussen Hof en Hoge Raad nieuw recht komt te
gelden, het toe te passen recht in elk geval niet 6f altijd het nieuwe 6f altijd
43
het oude is. Het antwoord is afhankelijk van het overgangsrecht. Thans is
het overgangsrecht in de context van artt. 48 en 419 Rv te bezien.
(b) Ambtshalve toetsing van het overgangsrecht in cassatie

In civilibus is de Hoge Raad gebonden aan de cassatiemiddelen Cart. 419 lid 1
Rv). Dit brengt met zich mee dat de Hoge Raad de bestreden beslissing niet
ambtshalve mag toetsen. Het thans volgende onderdeel is geen pleidooi voor
heroverweging van dit stelsel, doch strekt integendeel tot ' herbevestiging'
van een stelsel dat mijns inziens dreigt te eroderen. In het bijzonder leidt
16

HR 13 december 1968, NJ 1969, 174 m. nt. GJS.
Hof Den Haag 15 december 1967, NJ 1969, 41 ( Cadix/ AEH).
38
HR 5 januari 1968, NJ 1968, 102 m. nt. GJS.
19
Het middel klaagde over ' s Hofs schending van het recht door aan te nemen dat de schuldenaar
heeft in te staan voor de deugdelijkheid van het gebruikte middel zonder zich af te vragen of zulks
redelijk was in verband met de onevenredigheid tussen de bedongen geringe tegenprestatie en de
37

omvang van de schade.
40
Omtrent de vraag of en, zo ja, in hoeverre Fokke /Zeniveld een wijziging van het recht behe6de,
zie hierna, § 2 (b).

"

HR 18 maart 1953, NJ 1953, 361 m. nt. DJV, 24 oktober 1975, NJ 1976, 137 m. nt. GJS en
28 maart 1980, NJ 1980, 489 m. nt. PAS, waarin de Hoge Raad telkens wel aan de nieuwe regel
gevolg geeft, ook al was deze in appal nog niet ter sprake gekomen.
Mede in het licht van de moderne jurisprudentie, dat gelegenheid tot het aanpassen van
stellingen kan worden geboden. Zie hierna.
4,
Voor het overige vindt vraag ( 3), als gezegd, in § 3 beantwoording.
42
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onvoldoende aandacht voor de problematiek van de temporele werking, zeker
wanneer men strikt redeneert, ertoe dat het verbod van ambtshalve toetsing
onbedoeld op de tocht komt te staan.
Het verbod van ambtshalve toetsing heeft voor de temporele werking een
aantal tamelijk gecompliceercle kanten. Op het verbod lijken drie overgangsrechtelijke ' uitzonderingen' te bestaan. De eerste is de in Hoofdstuk IX'14
besproken ambtshalve aanvulling van verweren (' terugwerking zonder terugwerking') . Het is geen echte uitzondering, want het betreft ambtshalve
aanvulling van rechtsgronden, geen ambtshalve cassatie, want gecasseerd
wordt er juist niet.
'
De tweede uitzondering' is de regel dat na verwijzing partijen in de
gelegenheid dienen te worden gesteld om hun stellingen en conclusies in het
licht van het nieuwe recht ( wetswijziging of wijziging van rechtspraak) aan te
45
passen. Deze regel is een bijzondere regel van processueel overgangsrecht.
'
Deze overgangsregel wordt door de Hoge Raad ambtshalve toegepast'. Een
aanvulling van rechtsgronden levert dit meestal niet op. Veelal wordt immers
op andere gronden gecasseerd, waarna de Hoge Raad aangeeft dat er
aanleiding is of kan zijn voor dem overgangsvoorziening. De aanpassingsmogelijkheid komt eerst na cassatie en na verwijzing in beeld.
Soms echter ligt dit anders en worden de rechtsgronden niet alleen door
de Hoge Raad aangevuld, maar wordt bovendien mede op grond van
veronachtzaming van deze overgangsregel gecasseerd. Althans daar lijkt het op
in Van Geelen-Challa/Schols. 46 Deze huurzaak betrof de temporele werking van
de Wet van 21 juni 1979, Stb. 330. Het middel klaagde erover dat de
rechtbank in hoger beroep krachtens de overgangsbepaling van de nieuwe wet
(onmiddellijke werking met terugwerkende kracht) de nieuwe wet had
moeten toepassen. De Hoge Raad is het hiermee eens. Hij voegt er aan toe:

Voorts had de Rb. in verband daarmee pp. in de gelegenheid moeten
stellen hun stellingen en conclusies aan deze nieuwe juridische situatie aan
te passen.

Het bovenstaande brengt mee dat het bestreden vonnis niet in stand kan

blijven...
Onder het ' bovenstaande' valt in elk geval ook hetgeen er blijkens dit
citaat inderdaad direct bovenstaat: de regel die tot aanpassing der stellingen en
conclusies gelegenheid biedt. Deze overgangsregel was evenwel, in tegenstelling tot de wettelijke overgangsbepaling, in de gehele procedure niet aan

"

§4(d) (ii).
Zie hierna, § 3 (e) .
46 HR 28 maart 1980, NJ 1980, 489 m. nt. PAS.
4;
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de orde geweest.

Evenmin was er in het cassatiemiddel over geklaagd.

Zodoende lijkt het erop dat de Hoge Raad mede op grond van een ambtshalve
aangevulde regel van ongeschreven overgangsrecht casseert.
'
De derde uitzondering' is wellicht de temporele werking van nieuwe
jurispnidentitle regels. Hiervoor dient eerst te worden bezien wat de Hoge
Raad dient te doen, indien een klacht is gericht tegen het niet- toepasselijke
recht, doch geen klacht tegen het wel toepasselijke. Ik geef eerst de logische,

doch naar mijn mening niettemin verkeerde, consequenties weer van het
vigerend stelsel; daarna wordt aangegeven hoe men aan deze consequenties
kan ontsnappen.
Bezien wij vooreerst de situatie dat de cassatieadvocaat niet bekend was
met een aanstaande wetswijziging. Het antwoord van de Hoge Raad in Van
der Berg/Kmayer47 is duidelijk. Dan geldt:

grenzen van art. 99 Wet R048-zelf vast te
stellen welke rechtsregels in het gegeven geval toepasselijk zijn.

De HR dient-binnen

de

Maar dit betekent niet dat de Hoge Raad in dit geval ook kan casseren:

Indien de rechter in de bestreden uitspraak ten onrechte niet toepasselijke
regels heeft gehanteerd en het cassatiemiddel niet daartegen opkomt maar
opwerpt dat de rechter de door hem toepasselijk geachte regels onjuist
heeft uitgelegd of toegepast, kan dit cassatiemiddel niet slagen. Schending van een niet toepasselijke rechtsregel is immers geen grond tot
cassatie.

49

Wij zien hier de werking van het subtiele verschil

tussen de verplichte
de
verboden
van
aanvulling van de
aanvulling
rechtsgronden ( art. 48 Rv) en

47

HR 5 mei 1978, NJ 1979, 218 m. nt. WHH.
Als gezegd stelt dit geen grenzen aan het onderzoek van niet langer of nog niet geldend recht,
omdat dat het geldend overgangsrecht betreft. Volgens annotator Heemskerk heeft de tournure
4H

betrekking op vreemd recht en gewoonterechi.

HR 5 mei 1978, NJ 1979, 218 m. nt. WHH (Van der Berg/ Kraayer). Men lette vooral op de
formulering ' niet toevasseluke rechtsregel'. Dat was i.c. de w61 geldende, nieuwe wet. Een
vergelijkbaar geval had zich eerder voorgedaan. In HR 14 oktober 1953, NJ 1954, 4 (CdK
Gelderland/ De Hoop) oordeelt de Hoge Raad dat de klacht weliswaar gegrond is, maar niet tot
cassatie kan leiden, omdat het middel alleen klaagt over het verwaarlozen van het vervallen
wetsvoorschrift dat krachtens het overgangsrecht van de nieuwe wet niet meer van toepassing is.
Kortom: schending van een vervallen wetsvoorschrift kan niet tot cassatie leiden, mdien alleen
clddrover geklaagd is en inmiddels niet meer dit wetsvoorschrift doch de ge,vijzigde Avet van toepassmg is. Zie
ook HR 18 maart 1953, NJ 1953, 361 m. nt. DJV, waarin de Hoge Raad toetst aan her nieuwe
inmiddels met terugwerkende kracht ioepasselijke recht, ' voor wai betreft de door het cassatieberoep
opge,vorpen rechtsvragen' ( mijn curs. ) .
49
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5e

1 Rv)
Al uitgelegd is dat het hier niet zozeer om
schending van een niet toepasselijke rechtsregel gaat, maar om een schending
middelen (419 lid

51

van het overgangsrecht, waartegen de klacht had moeten worden gericht.
Het tweede geval waarin deze situatie zich veelvuldig voordoet, is het
geval waar het thans om gaat, namelijk dat op het laatste nippertje nieuwe
rechtspraak opkomt, waarvan de advocaat nog geen weet heeft noch kan
hebben.

52

Men denke aan het geval dat in de

laatste fase

van cassatie het

Hof van Justitie, het EHRM of de Hoge Raad in een andere zaak een nieuwe
rechtspraak inluiden; of aan het frequentere geval dat de Hoge Raad in de
betreffende zaak zelf een nieuwe regel verkondigt.
In beginsel moet dezelfde benadering gevolgd worden: de Hoge Raad dient
zelf vast te stellen welke rechtsregels in het gegeven geval toepasselijk zijn,
dat wil zeggen: hij moet zich afvragen of de oude regel geeerbiedigd moet
worden dan wet de nieuwe regel moet terugwerken.
Indien nu het Hof van de oude regel is uitgegaan, terwijl de Hoge Raad
meent dat zijn nieuwe regel terugwerkende kracht moet hebben, terwijl geen
klacht is gericht tegen het ten onrechte toepassen van de oude in plaats van
de nieuwe regel, kan de Hoge Raad volgens Van deT Berg/Kraayer niet
casseren. Immers:

Indien de rechter in de bestreden uitspraak ten onrechte niet toepasselijke
regels [ in casu de oude rechtspraak] heeft gehanteerd en het cassatiemiddel niet daartegen opkomt maar opwerpt dat de rechter de door hem
toepasselijk geachte regels [ in casu de oude rechtspraak] onjuist heeft
uitgelegd of toegepast, kan dit cassatiemiddel niet slagen. Schending van
een niet toepasselijke rechtsregel [ de oude rechtspraak] is immers geen
53
grond tot cassatie.
Aangezien cassatieklachten doorgaans niet gericht zijn tegen niet54
toepassing van een nieuwe regel , zou de Hoge Raad in geval van nieuwe
rechtspraak doorgaans niet op grond van de nieuwe regel mogen casseren,
:0

Zo klaarblijkelijk ook Heemskerk in zijn noot onder het arrest.
Het middel is in het licht van het overgangsrecht te lezen. Als een middel klaagt over oud
recht, maar geen beroep doer op de overgangsregel volgens welke het oude recht inderdaad
5I

toepasselijk is, is dit door de Hoge Raad ambishalve aan te vullen. Past de Hoge Raad he[
overgangsrecht ambtshalve toe en blijkt het middel over nie[· toepasselijk recht te klagen, dan kan
her niet tot cassatie leiden.
:2
Deze situatie is dus anders dan die van de Cadix- zaak, waarin Fokker/Zentwki nog wei kon
worden meegenomen.
5;
HR 5 mei 1978, NJ 1979, 218 m. nt. WHH (Van der Berg/ Kraayer). Zie ook HR 14 oktober

1953, NJ 1954, 4 (CdK Gelderland/ De Hoop).
is immers nogal moeilijk om een klacht te richten tegen her ten onrechte niet met
terugwerkende krachi toepassen van een nieuwe regel die nog niet door de Hoge Raad is verkondigd.

'4 Her
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indien hij meent dat deze terugwerkende kracht heeft en dus van toepassing
is.

Dit leidt nu tot het vreemde resultaat dat, op grond van het verbod van
ambtshalve aanvullen van de middelen Cart. 419 lid 1 Rv) , juist wanneer de
Hoge Raad zijn nieuwe regel wil laten terugwerken, ' s Hofs toepassing van de
oude regel in stand zou moeten blijven. Het resultaat is met andere woorden

dat, omdat over het overgangsrecht niet

is geklaagd, de Hoge Raad met zijn
omnes
kan bewerkstelligen,
doch feitelijk
terugwerking
erga
uitspraak weI een
55
het oude recht inter partes geeerbiedigd blijft.
Men stelle zich nu de volgende situatie voor: het Hof was, zoals in de in
56
het vorige hoofdstuk genoemde gevallen , reeds van de nieuwe regel en diens
terugwerkende kracht uitgegaan, maar de Hoge Raad meent nu-anders dan
in voornoemde gevallen-dat deze regel een uitgestelde werking moet hebben.
Als dan de klacht enkel luidt dat de nieuwe regel gewoon verkeerd is, doch
geen klacht is gericht tegen het ten onrechte toepassen van de nieuwe in plaats
van de oude regel, kan de Hoge Raad evenmin casseren. Immers:

Indien de rechter in de bestreden uitspraak ten onrechte niet toepasselijke
regels [ in casu de nieuwe rechtspraak] heeft gehanteerd en het
cassatiemiddel niet daartegen opkomt maar opwerpt dat de rechter de
door hem toepasselijk geachte regels [in casu de nieuwe rechtspraak]
onjuist heeft uitgelegd of toegepast, kan dit cassatiemiddel niet slagen.
Schending van een niet toepasselijke rechtsregel [ de nieuwe rechtspraak]
57
is immers geen grond tot cassatie.

Dit resultaat is zo mogelijk nog vreemder. Het zou betekenen dat, mocht
de civiele kamer in navolging van de belastingkamer, de Centrale Raad van
Beroep en de Amerikaanse rechter eindelijk ook eens tot uitgestelde werking
van zijn nieuwe rechtspraak beslissen, de Hoge Raad niettemin ' s Hofs toepassing van de nieuwe regel met terugwerkende kracht in stand moet laten.
Schending van een niet- toepasselijke nieuwe rechtsregel met uitgestel- de
werking is immers geen grond tot cassatie. . . Het resultaat is: uitgestelde
maar
vanwege
werking eTga omnes,
terugwerking inter partes.
Nu zijn er twee mogelijkheden:

het

verbod

van

ambtshalve

cassatie

55

Het resultaat is tegenovergesteld aan hetgeen het beloningsargument voors[aat, maar zij die dit
argument hanteren, zullen ermee kunnen leven. Het cassatiemiddel pleit i.c immers niet reeds voor
de nieuwe opvatting, die de Hoge Raad eigener beweging verwoordt. Er valt dus niets te belonen.
Zie over het beloningsargument Hoofdstuk X, § 2.
Teixeira de Mattos, Saladin/HBU, Gasbuis,
Solleveld II,
96
Hoofdstuk
X.
§ 2
(a)
Westhoff/Spronsen. Staat/Hofmann-La Roche, Kalimijnen en Van def Meer/\/erploegh)
"
HR 5 mei 1978, NJ 1979, 218 m. nt. WHH (Van der Berg/ Kraayer).
C
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( a) Ofwel neemt men aan dat dit onredelijk is en dat de Hoge Raad in
deze gevallen ambtshalve dient te casseren ( of eventueel de middelen heel

welwillend lezen, hetgeen bijna op hetzelfde neerkomt) . Dan hebben wij dus
een heuse overgangsrechtelijke uitzondering op het verbod van ambtshalve
cassatie;
( b) Ofwel blijft de Hoge Raad loyaal aan art. 419 lid 1 Rv en aan zijn
arrest van 1978 ( Van der Berg/Kraayer) en aanvaardt dat mlks nu eenmaal de
consequentie is van het vigerend stelsel. In dit geval rijst een lastig probleem
voor diegenen die de ' nu of nooit' - regel, die alle latere rechters wil houden
aan een eenmaal uitgesproken overgangsrechtelijk oordeel58, voorstaan. Men
dient zich dan af te vragen welke temporele werking dan de overgangsregel is,
die is neergelegd in het eerste arrest waarin de nieuwe rechtsopvatting wordt
geformuleerd; is dat de werking erga omnes van de Hoge Raad of de werking
inter partes van het Hofl Enerzijds zou het de inter partes- werking moeten zijn,
omdat in ons voorbeeld het Hof de nieuwe regel voor het eerst formuleerde.
Anderzijds zou het de erga omnes- werking moeten zijn, omdat de Hoge Raad
het in deze hypothetische gevallen met de inter partes- werking duidelijk niet
eens is en de inter partes- werking alleen maar het toevallige gevolg is van een
gebrekkig cassatiemiddel.

Blijft men bij de afwijzing van de ' nu of nooit' - regel, zoals ik voorsta,
dit alles geen probleem. Maar zou de ' nu of nooit' - regel aanvaard

dan is

dan zou ik met de erga omnes- werking van een eenmaal ( impliciet)
overgangsrechtelijk oordeel moeite hebben; niet zozeer met de uitgestelde
worden,

werking erga omnes van het hierboven genoemde voorbeeld-men mag
aannemen dat dit oordeel, gezien het uitzonderlijke karakter van uitgestelde
werking, weloverwogen en expliciet zal zijn. Maar aan een impliciet
overgangsrechtelijk oordeel van temgwerking erga omnes van de Hoge Raad,
dat volgens de ' nu of nooit' - regel latere rechters zou binden, kleven wel
bezwaren, zeker wanneer daarover geen debat is geweest naar aanleiding van
een cassatiemiddel.

Bezien wij de eerstgenoemde situatie dat het Hof niet, maar de Hoge
Raad wel voor terugwerking kiest. Denkbaar is dat de Hoge Raad de nieuwe
regel maar erga omnes laat terugwerken, omdat hij zich realiseert dat de
terugwerking de partijen in het geding toch niet zal beinvloeden, aangezien de
Hoge Raad wegens het ontbreken van een daartoe gerichte klacht toch niet

kan casseren. De Hoge Raad zou-ten onrechte-kunnen menen dat

:8
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terugwerking geen probleem is, omdat de terugwerking dat in dit concrete
59
geval niet is.
Denkbaar is ook dat de terugwerking veeleer op een automatisme is te
herleiden en dat verondersteld wordt dat rechtspraak als hoofdregel moet
terugwerken. In elk geval kan ik mij best voorstellen dat de Hoge Raad niet
geneigd is zichzelf te belasten met een uitgebreide studie van de meest
wenselijke temporele werking van zijn nieuwe uitspraak, die dan voor eens en
voor altijd zou moeten gaan gelden, ook dan wanneer partijen deze kwestie
'
helemaaI niet aan de orde stellen. Wederom spelen themata als claimcultuur'
en ' overbelasting van de rechterlijke macht' op de achtergrond mee; men mag
aannemen dat de Hoge Raad zich niet bepaald geroepen voelt zich steeds
eigener beweging in het probleem van de temporele werking van zijn
rechtspraak te verdiepen. 60 Als verklaring voor een terugwerkend oordeel is
een automatisme realistischer en waarschijnlijker dan een weloverwogen
beslissing.
Welke van deze twee mogelijkheden, mogelijkheid ( a) of (b), volgt de
Hoge Raad2 In theorie geldt nog steeds en behoort mijns inziens te gelden: (b)
de Hoge Raad moet ambtshalve vaststellen of een rechtsregel waarover wordt
geklaagd wel van toepassing is, maar indien hij concludeert dat een andere
regel van toepassing is en de klacht dadrtegen niet gericht is, kan de klacht
niet tot cassatie leiden. 61 Ik meen dat de Hoge Raad deze benadering, die

uitvloeisel is van het vigerende middelenstelsel, behoort te blijven volgen.
Er is echter enige reden om ervan Uit te gaan dat de Hoge Raad soms toch
de eerste weg-mogelijkheid ( a) -volgt en zich in de praktijk door art. 419 lid
1 Rv er niet van laat weerhouden somtijds te casseren op rechtsgronden die
niet in de cassatiemiddelen zijn aangevoerd, te weten dat zijn nieuwe
rechtspraak terugwerkt. Die indruk zou men althans kunnen krijgen, grotendeels op grond van een bewijs uit het ongerijmde.
Als men aanneemt dat de Hoge Raad enerzijds niet ambtshalve casseert
en anderzijds ten minste soms aan rechtsschepping doet, kan men zich erover
verbazen dat er geen enkele uitspraak is te vinden, waarin de Hoge Raad de
59
Vgl. de in de rechtspraak toi uiting komende neiging te menen dat de terugwerkende kracht
geen of een minder groot probleem oplevert als de uitspraak in het concrete geval niet terugwerkt
erugwerking zonder terugwerking) . Zie Hoofdstuk IX, §4(d) .
Daar staat overigens weer tegenover dat het niet alleen de duidelijkheid, maar ook de
vermindering van de overbelasting ten goede zou komen indien de Hoge Raad frequenter temporele
beperkingen zou stellen aan zijn rechtspraak. Zie Hoofdstuk I, §§ 1 en 7 (b) (iii). (iv) en hierv66r,
HoofdsIuk IX, § 4 (b) (iii).
61
Burgerlijke rechtsvordering ( Asser), Boek 1, ar[. 48 Rv, aant. 10. Als die theorie ook
daadwerkelijk gepraktizeerd zou worden, moet de 'nu of nooit' - regel nog steeds afgewezen worden,
want 's Hogen Raads ambishalve overwogen overgangsregel kan redelijkerwijs nog steeds niet
betekenen dat over de temporele werking zo uitputtend is nagedacht dat elke nadere bezinning op een
later moment pertinent onredelijk moet worden geacht.
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redenering van Van der Berg/Kraayer op jurisprudentiewijziging toepast. Trouw
aan Van der Berg/Kraayer zou betekenen dat deze gevallen er in de jurisprudentie hadden moeten zijn. De afwezigheid van dergelijke gevallen zou niet

bewijzen dat de Hoge Raad niet aan rechtsschepping doet, maar wel dat hij in
de praktijk verhuld ambtshalve casseert.
Men zal in de jurisprudentie inderdaad weinig gevallen vinden waarin de
Hoge Raad ( i) expliciet overweegt dat hij een nieuwe rechtsregel verkondigt
en (ii) ambtshalve vaststelt dat de nieuwe jurisprudentiele regel krachtens
overgangsrecht terugwerkend van toepassing is en ( iii) mededeelt dat het middel
enkel klaagt over schending (onjuiste uitleg/toepassing) van de oude rechtsregel en
nalaat op te komen tegen het ten onrechte niet toebassen van de nieuwe regel. Wat

is de middelen zeer welwillend lezen.
Indien het middel wel met juistheid de nieuwe rechtsopvatting bepleit, maar
niet opkomt tegen het ten onrechte niet toepassen van die rechtsregel door de
lagere rechter, zal de Hoge Raad met behulp van de declaratoire theorie doen
alsof die nieuwe regel reeds voordien gold. Zodoende kan het middel dat
klaagt over schending van het oude recht toch tot cassatie leiden. 62
De onderhavige kwestie van de ambtshalve cassatie zal ik adstrueren aan
de hand van het genoemde arrest Fokker/Zentveld. In deze zaak beweerde het
middel dat het recht de regel kende dat een schuldenaar heeft in te staan voor
de deugdelijkheid van het door hem gebruikte materiaal. Het klaagde erover
dat het Hof het recht had geschonden door ten onrechte niet die regel toe te
passen, doch een andere regel die niet bestond. Het middel moet dus geacht
worden een klacht te bevatten over het recht van toen.
De Hoge Raad bewandelde de zojuist beschreven weg van de declaratoire
theorie. Zijn standpunt was genuanceerder dan dat van het middel: noch het
middel noch het Hof hadden het bij het rechte eind. Uiteraard deed het er
alleen maar toe dat het Hof het niet juist had, zodat de cassatieklacht
slaagde. Het middel klaagde over schending van het recht van toen en dat
was het, de declaratoire theorie volgend, ook.
Gaat men echter van de constitutieve theorie uit, dan poneerde de Hoge
Raad in Fokke /Zentveld een nieuwe jurisprudentiele regel. Er was weI wat voor
te zeggen om het zo te zien, want de regel leek af te wijken van eerdere
63
rechtspraak.
Annotator Scholten schreef dat het arrest ' een principiele
beslissing' was, die de Hoge Raad ' voor het eerst' gaf en waarmee hij
kennelijk afweek van zijn mening van 1947 ( weI instaan voor deugdede Hoge Raad doorgaans zal doen,

61

Maar da[ lost het probleem niet op, indien het Hof van de terugtierking van de nieciwe regel was
uitgegaan en de Hoge Raad meent dat deze regel uitgestelde werking moe[ hebben. Hij kan moeilijk
m. b. v. de declaratoire theone en de terugwerkende kracht het cassatiemiddel uitleggen als gericht
tegen de oude, toepasselijke regel om vervolgens te oordelen dat deze regel zo nieuw is dat hij een
uitgestelde werking dient te hebben en dus niet toepasselijk is.
61
HR 21 maart 1947, NJ 1947, 383 m. nt. EMM (Halcyon/SNAC) .
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lijkheid) . Als de regel van 1947 het tot op dat moment gelclend recht
weergaf, kan en moet het middel nog steeds geacht worden over het recht van
toen te klagen; het klaagde er niet over dat de nieuwe regel niet was
toegepast, noch over het miskennen van de terugwerkende kracht van de
nieuwe regel. Aangezien de Hoge Raad ( blijkbaar) wel uitging van de
terugwerking van de Fokker/Zentveld- regel en aangenomen dat de regel onder
de constitutieve theorie nieuw was, klaagde het middel over schending van
een niet- toepasselijke regel, te weten de tot op dat moment nog geldende
regel van 1947 ( wel instaan voor deugdelijkheid). De Hoge Raad zou dan
strikt genomen hebben moeten zeggen dat schending van deze niet
toepasselijke regel geen grond tot cassatie is. Dat hij dat niet deed, is onder de
constitutieve theorie te beschouwen als ambtshalve cassatie.
Zo zou ik het echter niet willen zien. Mijns inziens klopt de constitutieve
lezing niet en moet uit deze casus geen ambtshalve cassatie worden afgeleid.
Zulks hoeft echter niet beredeneerd te worden door zonder meer van de
declaratoire theorie uit te gaan. De leer van de democratische rechtsvinding
biedt ( wellicht) een betere analyse.
Uit het Cadix- arrest-ik geef toe: dat is met wijsheid achteraf-is af te
leiden dat de Hoge Raad helemaal niet bedoeld had te zeggen dat het instaan
voor de deugdelijkheid van het materiaal geen Nederlands recht is of was.
Het instaan voor de deugdelijkheid is hoofdregel, de in Fokker/Zentveld
genoemde omstandigheden kunnen evenwel tot afwijking hiervan nopen. Dat
de hoofdregel in beginsel gold, was de opvatting waarvan Suijling had gezegd
dat deze leefde in de zakenwereld. Thans is natuurlijk moeilijk na te gaan of
Suijling dat destijds goed had gezien. Maar aangenomen dat het klopte, kan
op basis van de democratische rechtsvindingsleer worden gesteld dat, naar het
recht van toen, het Hof de verkeercle regel toepaste en het cassatiemiddel
daarover klaagde. Zodoende was van ambtshalve cassatie geen sprake.
Ik geef toe dat er in de rechtspraak nog veel meer situaties zouden moeten
zijn, waarin de Hoge Raad een nieuwe jurisprudentiele regel verkondigt die
met terugwerkende kracht wordt doorgevoerd, terwijl geen klacht tegen het
ten onrechte niet toepassen ervan was gericht. Dergelijke verkondigingen
gebeuren namelijk echt niet steeds op instigatie van het cassatiemiddel en in
navolging van de daarin neergelegde rechtsopvatting ( zodat het cassatiemiddel
uitgelegd zou kunnen worden alsof het ook de terugwerking van de nog te
wijzen nieuwe jurisprudentiele regel aan de orde stelt) . Niet zelden zal de
cassatie- advocaat helemaal geen weet hebben van de nog neer te leggen regel
en kAn hij dus niet opkomen tegen het ten onrechte niet toepassen ervan.
Wellicht zijn er meer gevallen, waarvoor dit had moeten gelden, maar de
Hoge Raad toch casseerde. Wie per se wil, kan dan uit de onvindbaarheid
van overweging ( iii) ( men had moeten opkomen tegen niet- toepassing van
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de nieuwe regel), eventueel een aanwijzing putten voor ambtshalve cassatie.

Aan diegenen, die dit zouden willen betogen, kan worden toegegeven dat het
noemen van concrete voorbeelden, waarin dit zich dan zou hebben
voorgedaan, uberhaupt uiterst moeilijk is; zulke voorbeelden leiden al gauw

tot een welles- nietes spelletje over de vraag of de nieuwe regel wel
rechtersrecht is en/ of misschien toch reeds voor het oude recht al gold en
over de uitleg van de cassatiemiddelen in kwestie.
Ik heb zelf 66n geval gevonden die reden zou kunnen vormen om dit te
concluderen. Maar ik ben sterk geneigd om aan te nemen dat dit geval
gewoon een verkeerde beslissing was. Te wijzen is op HR 1 mei 1987, NJ
1988, 55 m. nt. AHJS (Tesfamariam/ Staat), hetgeen een betrekkelijk veilig
voorbeeld is. De zaak betreft het vreemdelingenrecht, in het bijzonder de
uitleg van Vreemdelingencirculaire 1982. Aan de orde is wat het criterium is
voor uitzetting van een vreemdeling naar een derde staat hangende zijn
beroep. Het Hof was uitgegaan van de regel dat uitzetting is toegestaan,
indien de Staatssecretaris ' in redelijkheid tot diens oordeel kon komen' dat de
vluchteling genoegzaam bescherming geniet/ zich niet in een vluchtsituatie
bevindt. 64 Het cassatiemiddel bepleit de regel dat vereist is dat tussen redelijk
denkende mensen er geen twij fel over kan bestaan dat dit het geval is ( hierna:
het ' geen twij fel' criterium) .
Het middel klaagt over schending van het op dat moment geldend recht.
Maar op het moment dat het cassatiemiddel dit doet, is de uitspraak waarin
de Hoge Raad zou uitmaken dat het om het ' geen twijfel' criterium gaat65,
nog niet gewezen. De raadsman hoopt met andere woorden, dat de Hoge
Raad met een nieuwe regel komt, die hij met terugwerkende kracht zal
doorvoeren.
De door het cassatiestelsel aangewezen weg zou dan zijn dat het middel
erover klaagt dat het Hof ten onrechte niet reeds tot erkenning van de nieuwe
regel ( het geen twijfet- criterium) is overgegaan en dat deze nieuwe regel
bovendien met terugwerkende kracht had moeten worden toegepast.
Niemand zal dit doen, maar mijns inziens zou het volgens het systeem wel zo
horen te worden geformuleerd. Dan behelst het middel een klacht over
-

-

overgangsrecht, wat het in wezen ook is. Dan zegt het middel waar het op
staat: wil a. u. b. een nieuwe regel verkondigen en deze met terugwerkende
kracht toepassen.
In essentie zei de raadsman dit ook: in zijn replieknota in cassatie had hij
erop gewezen dat het toen nog te wuzen am, richtinggevend zou zijn. Hij
stelde zich daarmee met zoveel woorden op het standpunt dat dit nog te wijzen
64
65

66
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arrest terugwerkende kracht zou hebben. Hij deed het alleen niet in het
middel zelfi en voor de vraag of cassatie ambtshalve geschiedt of niet, is
doorslaggevend wat er in het middel stond.
Wat deed de Hoge Raad2 In de eerste plaats verkondigde hij in een
andere zaak67 inderdaad de nieuwe regel ( het geen twijfel- criterium) . In de
tweede plaats verleende hij terugwerkencle kracht aan de nieuwe regel, zodat
hij in staat was te casseren, hetgeen hij deed. In de derde plaats maakt hij het
moeilijk voor diegenen die zich willen beroepen op de declaratoire theorie dat
het hier slechts een uitleg van materiele wetgeving betreft. Hij overweegt
namelijk dat in de procedure na verwijzing gelegenheid tot aanpassing van de
stellingen moet worden geboden ( rov. 3.5) Hiermee geeft de Hoge Raad toe
dat het om een nieuwe jurisprudentiele regel gaat, want voor gelegenheid tot
aanpassing is vereist dat het om een nieuwe ( en onverwachte) rechtsregel
gaat die tot een nieuwe juridische situatie leidt ( het noviteitsvereiste68) . Het
betekent ook dat de Hoge Raad ambtshalve casseerde, want het middel
klaagde, in tegenstelling tot de replieknota, slechts over schending van eendat is gebleken-niet toepasselijke regel zonder te klagen over de w61, met
terugwerkende kracht, toepasselijke nieuwe regel. Omdat in dit geval geen
overtuigend beroep op de maatschappelijke opvattingen kan worden gedaan,
moet de conclusie zijn dat ambtshalve is gecasseerd.
Ik betreur deze niet nader gemotiveerde afwijking van het cassatiestelsel.
Als de raadsman vindt dat een nieuwe regel dient te worden erkend en
terugwerkend te worden toegepast, dan moet hij dit maar in het cassatiemiddel
stellen. Doet hij dat niet, dan hoeft de Hoge Raad hem niet te helpen.
.

(c) Ambtshalve toetsing van het overgangsrecht door de lagere rechter

Thans de vraag wat voor de lagere rechter geldt. Dat het ook hier een kwestie
van overgangsrecht betreft, behoeft, neem ik aan, thans geen betoog meer.
Aan de orde is de vraag in hoeverre de lagere rechter het overgangsrecht
ambtshalve moet toepassen. Het is aan weinig twijfel onderhevig-het is
immers recht in de zin van art. 48 Rv-dat de rechter het overgangsrecht
ambtshalve dient toe te passen in die zin dat hij aan de hand van het
overgangsrecht nagaat welke rechtsregel, het oude of het nieuwe recht, van
toepassing is.69 Dit geldt gelijkelijk voor de rechter in eerste aanleg en de
api,elrechter. Voor de appelrechter rijst echter een specifieke vraag, namelijk
of deze de verdergaande verplichting heeft om in voorkomende gevallen tot
m
68

HR 23 januari 1987. NJ 1988, 54 m. nt. AHJS (Khalifa/ Staat).
Zie hierna. § 3 (e) .

Bijv. Rb Maastricht 16 januari 1992, Njkort 1992, 9(Onderlinge Voorzorg/ ABP) , Rb Zwolle
25 mgusrus 1993, NJkort 1993, 49(Simon/ Hop) .
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vernietiging over te gaan. Dit betreft dus vernietiging op
overgangsrechtelijke gronden, buiten de grieven om. 70 In het vervolg concentreer ik mij op die appdlrechter.
In het algemeen wordt aangenomen dat geen plaats is voor ambtshalve
71
vernietiging door de app6lrechter.
De appdlrechter moet ambtshalve
rechtsgronden aanvullen binnen het door de grieven ontsloten gebied.
Daarbuiten is, naar de meer gangbare opvatting, slechts plaats voor
ambtshalue

72
vernietiging, ingeval die rechtsgronden de openbare orde betreffen.
Is het overgangsrecht een kwestie van openbare orde, Of een kwestie van
openbare orde is, is een open vraag en voorshands geen gegeven vanwaaruit
men verder kan redeneren. 73 Het is eerder een conclusie die regressief
redenerend tot stand komt. Het enige dat men erover kan zeggen is dat het
begrip openbare orde terughoudend is te interpreteren 74 , hetgeen niet meer en
niet minder betekent dat men zo min mogelijk gevallen wil hebben waarin de
appelrechter ambtshalve zou moeten vernietigen. 75 Tegen die achtergrond
heeft bij de vraag of het overgangsrecht van openbare orde is,
het
ontkennende antwoord reeds het voordeel van de twijfel. Er moet een

Ter vergelijking Glock v. Coca-Cola Co., 639 A. ld 1191 (Pa. Sup. Ct. 1994) inz
produktaansprakelijkheid voor een exploderende colaftes. Overgangsrechtelijk geldt dat een nieuwe
regel ( in mijn terminologie) ' onmiddellijke werking zonder terugwerkende kracht' heeft, als dit in
her nieuwe arrest is bepaald. Voor het overige is er slechts terugwerking indien de nieuwe regel in een
eerder stadium van de procedure reeds was ingeroepen. I.c. werd de vasts[elling van medeschuldpercentages niet gewijzigd door de nieuwe regel van proportionele aansprakelijkheid naar rato van de
causale inbreng, omdat een dergetijk verweer in lagere instantie van de procedure niet was
voorbehouden. Doorgaans hangt de toe te passen regel evenwel niet af van de stellingen van partijen
en maakt de rechter ambtshalve een overgangsrechtelijke ahveging, die overigens meestal in het
voordeel van terugwerking lijkt uic te vallen. Zie August v. Stasak, 424 A. 2d 1328 (Pa. 1981) ,
Florida Elks Children's Hospital v. Stanley, 610 So. 2d 538 ( 5th Cir. 1992), Ho#man v. Jones, 280
So. 2d 431 ( Fla. 1978) , Magee v. Landneu, 653 So. 2d 62 (La. C[. App. 1995) en Maurice
National Bank v. Zernial, 880 S. W. 2d 282 (Tex. Ct. App. 1994).
71
Burgerlijke rechtsvordering (Asser) , Boek I, art. 48, aant. 10.
72
H. E. Ras, De grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep in burgerlijke zaken, Arnhem 1992,
nr. 44, L. D. Pels Rijcken, Twee studies rondom art. 48 Rv, RMTh 1987, p. 181,
Hugenhohz/ Heemskerk, Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht, a. w. , nr. 184,
Burgerlijke rechisvordering Asser) , Boek L art. 48, aant. 9. Zie bijv. HR 22 januari 1982, NJ
70

C

1982, 175.
73

Behalve dan voor de kwesties waarvoor dit inmiddels is uitgemaakt. Zie het overzicht van Ras,
De grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep in burgerlijke zaken, a. w., nrs. 56- 60. Het zou gaan
om rechten en regels die ' niet ter vrije beschikking van partijen' staan. Beide begrippen zijn vaag,
rekbaar en mistig, zie nr. 60 onder verwijzing naar Veegens en Pels Rijcken.
74
Ras, De grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep in burgerlijke zaken, a. w., nr. 60.
75
Dit is evenwel geen kwestie van een noodzakelijke be[ekenis die het begrip ' openbare orde' als
rechtsbegrip ' nu eenmaal' heeft, maar van beleid. Uit oogpunt van beleid is het hoogst onwenselijk
dat de app6lrechter uit zichzelf op alle slakken zout zou moe[en leggen. Hij dient bijv. wel een
verantwoordelijkheid te hebben ter voorkoming van verstoringen van het systeem ( internationale
rechtsmacht, competentieverdeling tussen burgerlijke en administratieve rechter, de aard van het
kort geding), zie Ras, De grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep in burgerlijke zaken, r. a. p.
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bijzonder goede, specifieke reden zijn om een rechtsregel van openbare orde te
achten. Een dergelijke goede reden kan ik niet bedenken76, zodat ik het er
voorshands op houd dat het overgangsrecht niet van openbare orde is.
De rechtspraak van de Hoge Raad inzake het bieden van gelegenheid tot
het aanpassen van stellingen en conclusies gooit evenwel roet in het eten. Die
rechtspraak komt hierna in § 3 (e) aan de orde. 77 Het is noodzakelijk op die
bespreking enigszins vooruit te lopen.
Wat ambtshalve vernietiging is en wat niet, hangt uiteraard van de
grieven af, niet van de feitelijke stellingen. Tegenwoordig bestaat de mogelijkheid tot aanpassing van ' stellingen en conclusies'. Daaronder vallen onder
'
meer feitelijke beweringen en verweren. Met conclusie', bijvoorbeeld een
conclusie van eis, is kennelijk ook de memorie van grieven bedoeld, zoals
78
Maar hiermee wil niet gezegd zijn,
deze conclusie in hoger beroep heet.
ofschoon men het anders zou kunnen lezen, dat met het bieden van de
gelegenheid om de stellingen en conclusies aan te passen partijen dan ook de
memorie van grieven zouden mogen aanpassen in die zin dat nieuwe g·rieven
zouden kunnen worden opgeworpen. Dit zou neerkomen op een na verwijzing
niet toegestane eiswijziging. 79 De zaak bevindt zich na verwijzing in de stand
waarin zij zich bevond toen de door de Hoge Raad vernietigde uitspraak werd
gewezen; hetgeen voorafgaande aan de vernietigde uitspraak in de procedure
heeft plaatsgevonden, blijft in stand. 80
Bezien wij thans Van Geelen-Challa/Schols waar de Hoge Raad overwoog

dat de rechtbank als appelrechter ( 1) krachtens de overgangsbepaling van de
inmiddels in werking getreden wet in overeenstemming met die wet had
Behalve voor het geval waarin het gaat om de temporele werking van de regels van openbare
orde zelf. Meen[ de rechter in eerste instantie dat een regel van openbare orde o. g. v. het
overgangsrecht nog niet of niet meer van toepassing is en past hij deze dus nie[ toe, dan zal de
appelrechter evt. ambtshalve dienen te vernietigen, indien hij, eveneens op overgangsrechtelijke
gronden, meen[ dat de regel wel van toepassing is. Het openbare orde. karakier van een regel werkt
76

dus door in diens remporele werking.
'r

78

Zie ook Hoofdstuk IX, § 4 (d) (v) .

Bijv. in die zin Winters, De procedure na cassatie en verwijzing in civiele zaken, a. w., p.

158.

HR 18 juni 1999, NJ 1999, 646 ( Menterne/Dollard:ijlvest) , 26 januari 1968, NJ 1968, 231
( Dekker/ Van der Linde) , 14 december 1962, NJ 1964, 372 m. nt. HB (Van Crugten/ Michiels van
Kessenich), 7 november 1958, NJ 1959, 105 (Twentsche/Grontmij), Snijders/ Ynzonides/ Meijer,
Nederlands burgerlijk procesrecht, a. w., nr 264: nieuwe grief bij akte wordt doorgaans niet
toegela en, onder verwijzing naar HR 1 juli 1988, NJ 1989, 156 m. nt. WHH ( Fugro/ Joustra),
Burgerlijke rechtsvordering C Korthals Altes) , Boek I, art. 424, aant. 1, Burgerlijke rechtsvordering
(Wesseling. van Gent), Boek I, art. 134, aant. 3, B. Winters, De grenzen van de rechtsstrijd na
cassatie en verwijzing door de Hoge Raad in civiele zaken, RMTh 1990, p. 123.
80
Winters, De procedure na cassatie en verwijzing in civiele zaken, a. w., p. 169- 170. Tegen
her alsnog aanpassen van de grieven geldt het bezwaar van bijna volledig hernieuwd procederen, de
hieraan verbonden dubbele kosten en de weinig lonkende extra belasting van de rechterlijke macht.
Zie daaromtrent § 3 (a) hierna.
79
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moeten beslissen en ( 2) partijen in de gelegenheid had moeten stellen om hun
stellingen en conclusies aan te passen.
Aangezien in appel hiertoe niets was aangevoerd, is hiermee gezegd dat de
rechtbank het nieuwe recht ambtshalve had moeten toepassen. Maar
ambtshalve toepassing van het nieuwe recht ( met terugwerkende kracht) was
alleen mogelijk op basis van het ambtshalve toe te passen overgangsrecht van
de nieuwe wet, waarmee de nieuwe wet zichzelf als toepasselijk recht
aanwees. Nu de gelegenheid tot aanpassing in de gehele procedure niet aan de
orde was geweest, is hiermee bovendien met zoveel woorden gezegd, dat de
rechtbank deze aanpassingsregel ambtshalve had moeten toepassen. In beide
rechtsoverwegingen ligt dan tevens besloten dat de rechtbank de beslissing
van de kantonrechter-zo hiertoe aanleiding bestond-had moeten vernietigen op basis van het ambtshalve toe te passen overgangsrecht ( te weten
de overgangsbepaling en de aanpassingsregel) . 81 Hierin lijkt dus besloten te
liggen dat ambtshalve vernietiging op overgangsrechtelijke gronden mogelijk
82
is.

Voor jurisprudentiewijziging zou hetzelfde kunnen gelden. In die richting
wijst de conclusie van A- G Moltmaker bij NJ 1991, 37681 inzake de
erkenning van een natuurlijk kind en de ontvankelijkheid van de vader. Ten
tijde van de beschikking van de rechtsbank ' gold, 84 volgens Moltmaker nog de
regel van NJ 1986, 3. Ten tijde van de beschikking ' gold' evenwel de nieuwe
regel van NJ 1990, 628 dat de biologische vader voor ontvankelijkheid
'
bijkomende omstandigheden' moet stellen. Het Hof had deze laatste
beschikking ambtshalve met terugwerkende kracht toegepast en de feitelijke
omstandigheden in het licht hiervan gewaardeerd. Volgens het middel zou het
Hof partijen hiermee hebben verrast. De terugwerkende kracht wordt door
het middel niet bestreden ( ! ) . Wel wordt het Hof verweten dat het de vader
(ambtshalve) in de gelegenheid had moeten stellen zich over de nieuwe
uitspraak alsnog uit te laten. Onder verwijzing naar de jurisprudentie inzake
het aanpassen der stellingen acht de A- G dit middel gegrond, waarmee hij
met zoveel woorden zegt dat het Hof deze regel van overgangsrecht ambtshalve had moeten toepassen. Daarmee is ook gezegd dat de hieraan ten
grondslag liggende terugwerkende kracht 85 ook ambtshalve toegepast had
81

Waartoe anders zou de aanpassing van stellingen dienen, als vernietiging toch niet mogelijk

was 7
82

Overigens betrof een van de weinige, min of meer duidelijke gevallen van ambtshalve
5 december 1975, NJ 1976, 338, eveneens her overgangsrecht.
83
HR 22 februari 1991, NJ 1991, 376 m. nt. EAAL inz. erkenning natuurlijk kind. Zie conclusie
onder 2.3. De Hoge Raad komt aan de kwestie niet toe, omdat hij ervoor kiest op een
motiveringsklacht te casseren ( rov. 3.5)
84
Ik zou zeggen: was van toepassing.

vernietiging, t. w. HR

85

534

Hoofdstuk IX, § 4 (d) (v) , alsmede hiema, § 3 (e) .

Hoofdstuk XI

Het overgangsrecht in lopende procedures

moeten worden. Dit impliceert dat, indien alsdan van onvoldoende bijkomende omstandigheden zou zijn gebleken,
het Hof ambtshalve de
rechtbank
had moeten vernietigen op overgangsrechtelijke
beschikking van de
gronden, te weten de terugwerking van NJ 1990, 628.
Als ik Van Geelen-Challa/Schols correct lees en aangenomen dat A- G
Moltmaker het bij het rechte eind heeft, rijst vervolgens de vraag: is deze
rechtsopvatting ruim of eng te lezen De ruime lezing is nogal
onwaarschijnlijk. Volgens een ruime lezing zou geconcludeerd moeten worden
dat het overgangsrecht van openbare orde is. Immers, enerzijds wordt
ambtshalve vernietiging op overgangsrechtelijke gronden mogelijk geacht,
terwijl anderzijds ambtshalve vernietiging alleen mogelijk is, indien het een
86
kwestie van openbare orde betreft.
Volgens een enge lezing daarentegen
heeft deze rechtspraak alleen betrekking op aanpassingen van stellingen aan
een nieuwe rechtsontwikkeling in het geding waarop partijen niet eerder
konden inspelen. 81 Alleen dan zou ambtshalve vernietiging mogelijk zijn.
Ik neem aan dat de enge lezing het dichtst in de buurt van de correcte
dat in appal na
lezing komt. De ratio ervan lijkt daarin gelegen,
memoriewisseling het debat in beginsel gesloten is. Appellant is de
mogelijkheid ontnomen na indiening van de memorie van grieven nog op
nieuwe wetgeving of rechtspraak in te gaan, ook als de daarin neergelegde
regels voor toepassing in aanmerking komen. Ambtshalve toepassing,
inclusief ambtshalve vernietiging, schiet dan appellant, die eis en grieven
immers niet meer kan wijzigen, te hulp. Wordt de nieuwe wet van toepassing
of komt nieuwe rechtspraak reeds v66r de memorie van grieven op, dan geldt
de ambtshalve vernietiging niet; de appellant had dan immers nog wel de
gelegenheid om hierop in te gaan.
Een in het oogspringend bezwaar tegen deze lezing is echter dat hiermee
gezegd lijkt te zijn dat het overgangsrecht van openbare orde is, afhankelijk
van de vraag of het nieuwe recht v66r of na de memorie van grieven opkomt.
Anders gezegd: overgangsrecht zou van openbare orde zijn, afhankelijk van
het moment van indienen van de memorie. Dit lijkt mij een vreemde en niet
verdedigbare constructie.

88

Wellicht is zo de opmerking van Franx bedoeld (conclusie bij HR 5 juni 1987, NJ 1987, 795
( Van Opzeeland/ Muller), onder 8), dat de rechispraak waarin ambtshalve vemietiging werd
afgewezen, achterhaald is.
87 Winters, De procedure na cassatie en verwijzing in civiele zaken, a. w., p. 171.
88 Men kan er het slippery slope- argument tegen in brengen: wat dan indien de Hoge Raad 66n
week voor indiening een arrest wijst, waarmee de advocaat niet bekend kon zijn, bijv. omdat het nog
niet was gepubliceerd? Wordt niet ambtshalve vernietigd, indien de nieuwe uitspraak v66r indiening
van de memorie van grieven komt, dan heeft de advocaat die van de uitspraak toevallig kennis
draag[ ( bijv. via kantoorgenoten), een voordeel t. 0. v. hen die er niet van konden weten. ( Dit zou
een bevoordeling van grote kantoren kunnen impliceren) .
86
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De oplossing is dan, dat men aanneemt dat deze rechtspraak geheel los
staat van de openbare orde- kwestie. Dit impliceert de stelling dat naast de
openbare orde- uitzondering gewoon nog een uitzondering erkend is, ingeval
89
van plotseling opgekomen nieuw recht.
De zogenaamde ' enge leer', die
ambtshalve vernietiging beperkt enkel tot kwesties van openbare orde, geldt dan
niet meer of moet worden gemodificeerd.
Blijft ondertussen het bezwaar dat ambtshalve vernietiging in deze
gevallen een bevoordeling van de appellant inhoudt. Het is weliswaar sneu
dat deze na memorie van grieven niet meer op het inmiddels van toepassing
geworden recht kan ingaan, maar dat hij van dat nieuwe recht geen weet kon
hebben, betekent nog niet dat hij er daadwerkelijk op zou zijn ingegaan, als hij
er wel van had kunnen geweten. Doordat de appalrechter hem nu de
gelegenheid tot aanpassing van zijn stellingen geeft, wordt hij echter met zijn
neus op die nieuwe rechtspraak gedrukt, waar hij zich anders misschien niet
op had beroepen, ook al had hij het gekund. Het verdient mijns inziens de
voorkeur te oordelen, dat wanneer beide partijen van de nieuwe rechtspraak
niet kon :len weten, zij ook voor beide partijen buiten beschouwing blijft.
Hierna in §3(e) wordt betoogd, dat de aanpassingsmogelijkheid pas in zicht
komt, als de nieuwe regel van toepassing wordt ( zie bijvoorbeeld art. 74 lid 2

Ow) . Hierin ligt naar mijn mening de oplossing: de appelrechter kan aan de
tussentijds opgekomen nieuwe rechtspraak terugwerkende kracht onthouden.
Dan wordt de nieuwe regel niet van toepassing en blijft dus de gelegenheid tot
aanpassing buiten beschouwing.
Tot slot zij opgemerkt dat de afwijzing van een verplichting tot
ambtshalve vernietiging op overgangsrechtelijke gronden tot consequentie
heeft dat partijen het in de hand hebben om in hoger beroep hun
geschilpunten geheel naar oud recht te laten beoordelen, niettegenstaande de
90
Zo ook zouden zij dan kunnen
inwerkingtrecling van een nieuwe wet.
bewerkstelligen dat een kwestie naar nieuw recht wordt beoordeeld, ofschoon
de hierop betrekking hebbende overgangsbepaling uitgestelde werking

voorschrijft.

91

Die weg gaat kennelijk Wincers, De procedure na cassatie en verwijzing in civiele zaken, a. w.,

8.

171.
Ook art. 74 lid 3 Ow wordt dan dus niet ambishalve toegepast.
91

Hiermee zouden partijen overigens weI de weg naar cassatie afsnijden, voor het geval de
api,6lrechter tot een rechtens onj u ist oordeel komt: schending van niet- toepasselijk rech[ is immers
geen grond tot cassatie, zie hiervddr § 2(b) .
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3. Hoe luidt het overgangsrecht in lopende procedures.'

(a) Het uitgangspunt. geen bijzondere regel in lopende procedures
is komen vast te staan, dat de temporele werking van
rechtsregels in lopende procedures een kwestie van overgangsrecht is en welke
consequenties dit heeft, is de vraag te beantwoorden hoe dit overgangsrecht
dan wet luidt.
Met betrekking tot de vraag naar de meest wenselijke benadering van de
temporele werking van rechtsregels in lopende procedures staan twee
opvattingen tegenover elkaar. De aangevoerde argumenten zijn in wezen
dezelfde als de beleidsmatige en beginselmatige argumenten die in Hoofdstuk

Nu voldoende

X in algemene zin zijn behandeld.
Aan de ene kant staan zij die een speciale voorziening bepleiten voor
lopende procedures, te weten eerbiediging van oud recht. Zij voeren aan dat
een toepassing van het nieuwe recht ( tengevolge van terugwerkende kracht of
onmiddellijke werking met terugwerkende kracht) in lopende procedures leidt
tot aanzienlijke vertraging, chicanes en dubbele procedures. Gedingen zouden
in feite opnieuw gevoerd moeten worden, omdat uitgebreider onderzoek nodig
92
kortom: processuele
zal zijn en debatten heropend moeten worden,
93
Vanwege het litis finiri oportet- beginsel zou dit
vertraging en rompslomp.
alles minder wenselijk zijn.
Aan de andere kant staat de opvatting, die een van het overige
overgangsrecht afwijkende regeling afwijst en daarmee ook eerbiediging,
omdat een speciale regeling zou leiden tot ongelijke behandeling tussen reeds
94
aanhangige en nog niet aanhangige gedingen.
Het moge duidelijk zijn dat deze twee opvattingen elkaar niet behoeven
uit te sluiten, zodat men het met beide opvattingen in grote lijnen eens kan
zijn. Argumenten die verwijzen naar het bezwaar van het hernieuwd voeren
van procedures en litis finiri oportet zijn variaties op het floodgates- C of
overbelastings- ) argument. In het kader van het overgangsrecht voor het
95
nieuwe BW wees Bakels er namens de NVvR op dat men voor het ontstaan
92

J. Spier, Kanttekeningen van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen bij het Ontwerp
Overgangsrecht, KwNBW 1985, p. 53, F. B. Bakels, De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
en het Ontwerp Overgangswet, KwNBW 1985, p. 56 ( de minderheidsopvatting van de NVvR),
Winters, De procedure na cassatie en verwijzing in civiele zaken, a. w., p. 211- 213. In die zin ook
P. A. Stein in zijn noot onder HR 19 december 1980, NJ 1981, 266. Zie ook Parl. Gesch.
Overgangsrecht ( Inv. 3, 5 en 6) , p. 60, 63- 64.
91
Stein, Brood- NODI- gheden bij de toepassing van de Overgangswet boeken 3, 5 en 6 NBW,
preadvies NJV, HNJV 1985- I, p. 205.
94
Bakels, De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en het Ontwerp Overgangswet, a. w., p

56- 57.
De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en het Ontwerp Overgangswet, a. w., p. 57.
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van een stuwmeer van ten tijde van de invoering lopende en door die
invoering vertraagcle procedures evenwel niet bevreesd hoefde te zijn.
Hiermee is mijns inziens geenszins gezegd dat dit type argument overgangsrechtelijk geen rol behoort te spelen; men meende slechts dat het met het
96
extra werk voor de rechterlijke macht wel mee zou vallen.
Met het gelijkheidsargument ben ik het hartgrondig eens. 91 Zoals ten
aanzien van de temporele werking van rechtspraak reeds is gesteld, behoe ft het
gelijkheidsargument in het geheel niet tot afwijzing van eerbiediging of
uitgestelde werking te leiden. Slechts doordat het uitgangspunt van de Ow
6verigens onmiddellijke werking met terugwerkende kracht is, levert een
eerbieding een afwijkende behandeling op. Maar voor de temporele werking
van rechtspraak hoeft dit uitgangspunt niet te worden aanvaard. Gelijke
behandeling kan dan leiden tot terugwerking of zuiver onmiddellijke werking
of uitgestelde werking gel#kelijk voor alle procedures waarvan de litigieuze feiten
uit dezelfde periode stammen. De concrete keuze uit deze werkingen is
afhankelijk te maken van de bovengenoemde rechtszekerheidsargumenten.
De overgangswetgever kiest eveneens voor gelijke behandeling, zonder
dat hij hierbij zonder meer kiest voor terugwerking, onmiddellijke werking,
uitgestelde werking of eerbiediging. Als hoofdregel laat hij die werking van de
98
overige bepalingen van de Ow afhangen ( art. 74 Ow).

Aanvankelijk knoopte de regeling aan bij de inwerkingtreding ( art. 74
0. Inv. ) . Dat is na discussie veranderd. Er wordt thans gesproken van
'
[ h] et van toepassing worden van de nieuwe wet'. De Parlementaire
Geschiedenis laat er geen twijfel over bestaan dat dit te lezen is als: het van
toepassing worden tengevolge van terugwerkende kracht, onmiddellijke
werking of uitgestelde werking. 99 Hiermee is duidelijk geworden dat art. 74
Ow in beginsel geen bijzondere regel van overgangsrecht behelst; het wil gewoon
dat het krachtens overgangsrecht toepasselijke recht wordt toegepast.
Voor het juiste begrip van art. 74 Ow is essentieel zich te realiseren dat
het artikel dus steeds moet worden gezien in verband met het overige
overgangsrecht, waarnaar leden 2- 4 j° iici 1( ' Het van toepassing worden van
de wet') verwijzen. Hiermee heeft de overgangswetgever ervoor gekozen om
in lopende procedure niet een bijzondere regeling te laten gelden.

96 Zie ook Stein, Brood- NODI- gheden bij de [oepassing van de Overgangswet, a. w., p. 204205 en Parl. Gesch. Overgangsrecht (Inv. 3, 5 en 6) , p. 63- 64.
97
Zie hierv66r, Hoofdstuk X, §§ 3-4 m. b. t. de afwijzing van de reeds aanhangige gedingenregel.
98

Zie evenwel art. 101 Ow waar hij kiest voor eerbiediging indien reeds een rechterlijke uitspraak
was gevraagd. Zie o. m. Hof Den Bosch 21 juni 1994, NJkort 1994, 18.

99
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De literatuur is soms wat onzorgvuldig bij de weergave van art. 74 Ow.
Uitgangspunt is niet, zoals Reinsmaloo beweert, dat in lopende procedures het
nieuwe recht van toepassing is. Dit is slechts indirect het geval. Het
uitgangspunt van art. 74 is dat het geen bijzonder uitgangspunt heeft, doch
is het uitgangspunt
gewoon bij de overige bepalingen van de Ow aansluit; weI
101
onmiddellijk
van toepassing is.
daarvan dat nieuw recht
Evenmin kan men art. 74 samenvatten als Stein101 doer : wetswijziging
hangende appal- instantie vindt onmiddellijk toepassing, wijziging hangende
cassatie- instantie niet. Daaraan is immers toe te voegen: als de wettelijke
bepaling tenminste onmiddellilke werking heeft. Heeft een bepaling krachtens de
Ow terugwerkende kracht, uitgestelde werking of wordt het oude recht
geeerbiedigd, dan gaat Stein' s korte samenvatting niet op. Dan vindt
wetswijziging hangende appel- instantie helemaal geen onmiddellijke
toepassing.

(b) De uitzonderingen van art. 74 leden 3 en 4 Ow

Er geldt geen bijzondere overgangsrechtelijke regel voor de temporele werking
van rechtsregels in lopende procedures. De bepalingen van de Ow vinden
onverminderd toepassing.
Dit is slechts anders ( a) indien het geding in hoogste feitelijke instantie in
staat van wijzen verkeert en de rechter niet tot voortzetting van het geding
103
en ( c) voor de
beslist (lid 3), ( b) voor de procedure in cassatie (lid 4)
procedure na verwijzing, mits de zaak niet in haar geheel opnieuw behoeft te
worden behandeld (lid 4, in fine). Voor die gevallen geeft art. 74 een
nadere, van de overige bepalingen van de Ow afwijkende, regel. In zoverre
behelst art. 74 dus w61 een bijzondere regeling. Deze regeling geldt indien de
procedure loopt bij het van toepassing worden van de wet, dus bijvoorbeeld
na ommekomst van een uitsteltermijn. In de drie bovengenoemde gevallen
voorziet art. 74 leden 3 en 4 dan in een ( additionele) eerbiediging.
De bijzondere regeling is op litis finiTi oportet te herleiden. Deze drie
gevallen worden terecht gezien als gevallen waarin de zaak op het punt van
'
finiri' staat. Uit praktisch oogpunt werd gekozen voor eerbiediging in
procedures die in staat van wijzen verkeren teneinde heropening van de
104
Eerbiediging in de
debatten in een zeer laat stadium tegen te gaan.
procedure in cassatie verhindert dat door het van toepassing worden van
100
toi

Reinsma, Nieuw overgangsrecht, a. w., p. 46.
Ofschoon men met art. 69 Ow in de hand waarschijnlijk evengoed zou kunnen beweren dat het

uitgangspunt eerbiediging is.
102
Brood- NODI- gheden bij de toepassing van de Overgangswer, a. w., p. 205.
'01 Bijv. HR 7 februari 1992, NJ 1992, 809 m. nt. HJS ( Kamerman/ Aro Liase)
104
Parl. Gesch. Overgangsrecht (Inv. 3, 5 en 6), p. 64.
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nieuw

recht een nieuwe feitelijke behandeling nodig wordt, welke
105
Ook na verwijzing moet het van
mogelijkheid in cassatie ontbreekt.
toepassing worden van de nieuwe wet de zaak niet op zijn kop zetten. 106 Dit is
ondertussen niet redengevend als na verwijzing de zaak toch in haar geheel
opnieuw moet worden behandeld, zodat in dat geval het nieuwe recht wel van
toepassing kan worden (lid 4, in fine). toi
Ten onrechte brengt de redactie van leden 3 en 4, bij zorgvuldige lezing,
niet tot uiting dat eerbiediging van het oude recht inderdaad de bedoeling is
van leden 3 en 4. Door de aanknoping bij het ' van toepassing worden' in
plaats van bij de inwerkingtreding is de het overgangsrecht in lopende
procedures onafhankelijk gemaakt van de vraag of de nieuwe regel reeds geldt
( in werking is getreden) . De wetgever is evenwel vergeten de zinsnede ' Het
tevoren geldende recht' in lid 3 dienovereenkomstig te wijzigen in: het
tevoren toepasselilke recht. Dat dit een foutje is, is evident.
Titel 1 van Boek 7 trad per 1 januari 1992 in werking, doch werd eerst
per 1 januari 1993 van toepassing op v66r 1992 gesloten overeenkomsten van
108
In art. 74 lid 3 Ow
koop en ruil ( art. 196 lid 1 Ow, uitgestelde werking) .
staat nu dat op procedures, die reeds lopen bij het van toepassing worden van
Titel 1(1 januari 1993) , het ' tevoren geldende recht' van toepassing blijft,
indien de procedure in staat van wijzen is. Maar het tevoren ( d. i. v66r
1993) geldende recht was inmiddels al het sinds 1 januari 1992 geldende,
nieuwe recht. Dat dat recht van toepassing zou zijn, is kennelijk niet bedoeld.
Lid 3 wilde in dit geval juist het oude recht van toepassing laten. 109 Anders
zou het ook geen zin hebben om te spreken van ' blijft van toepassing', want
het nieuwe recht wAs nog niet van toepassing; het zou-als lid 3 er niet wasingevolge art. 196 lid 1 Ow van toepassing worden.
Ook in lid 4 is de wetgever vergeten de zinsnede ' het voordien geldende
recht' te vervangen door ' het voordien toepasselijke recht'. 110 i Voordien'
betekent immers: voor het van toepassing worden van de wet, d. i. in geval

van Titel 1 Boek 7 v66r 1993. Het
inmiddels

Titel

1,

dat

alleen

toen geldende

nog

niet

recht was per 1 januari 1992
De
van toepassing was.

105

Parl. Gesch. Overgangsrecht ( Inv. 3,5 e n 6) ,p. 60; Stein, Brood- NODI- gheden bij de
toepassing van de Overgangswet, a. w., p. 205- 206.
106
Stein, Broad- NODI- gheden bij de toepassing van de Overgangswet, a. w., p. 206, Wincers,
De procedure na cassatie en verwijzing in civiele zaken, a. w., p. 213- 214, M. Reinsma, Nieuu·
overgangsrecht, KwNBW 1985, p. 46 ( toepassing van nieuw recht in de verwijzingsprocedure zou te
vaak behandeling van nieuwe feitelijke vragen vergen) .
107
Winters, De procedure na cassatie en verwijzing in civiele zaken, a. w., p. 214.
IOM

Op consumentenkopen van v66r 1992 is Titel 1 helemaal nooit van toepassing geworden ( art.

196 lid 2, eerbiediging) .
109

Parl. Gesch. Overgangsrecht ( Inv. 3, 5 en 6), p. 64, laatste twee zinnen.
Eender in art. 79 Ow waarin ' het tevoren geldende recht' eveneens gelezen moet worden als
'her tevoren toepasselijke recht'.
110
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overgangswetgever bedoelde echter precies het tegenovergestelde te bepalen,
111
namelijk dat het oude recht van toepassing blijft.
Op nieuwe wetgeving die niet in een regeling voor lopende procedures

voorziet, past de Hoge Raad art. 74 lid 4 Ow analoog

112

Soms wordt
beweerd dat deze bepaling een algemeen beginsel van overgangsrecht behelst.
Richt men zich op de temporele werking van rechtspraak, dan valt op dat de
'
Hoge Raad van dit algemene beginsel' afwijkt. In strijd met de geest van art.
74 lid 4 Ow is zijn uitspraak van 1 mei 1987113, waarin de Hoge Raadambtshalve-casseert op basis van nieuwe jurisprudentie gewezen in een
andere zaak anderhalf jaar na ' s Hofs arrest. In afwijking van de regeling van
art. 74 lid 4 Ow verleent hij aan het nieuwe recht terugwerking.
toe.

(c) De Teeds aanhangige gedingen-regel

Een bijzondere regel van overgangsrecht in lopende procedures is uiteraard de
regel die voorziet in een afwijkende temporele werking speciaal voor die
procedures: de reeds aanhangige gedingen- regel. Deze regel wordt in de
rechtspraak soms gehanteerd. In Hoofdstuk X is deze regel afgewezen, omdat
hij tot ongelijke behandeling leidt en aanknoopt bij een overgangsrechtelijk
irrelevant criterium. Hier wil ik nog slechts opmerken dat de reeds aanhangige
gedingen- regel bovendien afwijkt van de door de wetgever in art. 74 Ow
gekozen methode. 114 E6n van de belangrijkste, door een meerderheid van de
NVvR naar voren gebrachte en door de Minister overgenomen, bezwaren
tegen een bijzondere regeling voor reeds aanhangige gedingen, was precies dit

argument, dat de uitzondering tot ongelijke behandeling zou leiden. Wil men
voor de temporele werking van rechtspraak zoveel mogelijk bij de regeling van
de Ow aansluiten, dan pleit zulks tegen de reeds aanhangige gedingen- regel,
die een anomalie in het systeem vormt. De reeds aanhangige gedingen- regel
behoort geen bijzondere regel van overgangsrecht in lopende procedures te
zijn.

"'

Parl. Gesch. Overgangsrecht ( Inv. 3, 5 e n 6) , p. 59-60, 62
11: HR 23 april 1993, NJ 1993, 384, 14 december 1990, NJ 1992, 20,
21 m. nt. EAAL.
"' NJ 1988, 55 m. nt. AHJS (Tesfamariam/ Staat).
114

8

februari 1991, Nj 1992,

Zie echter art. 101, in jine Ow. Ook dit artikel wijkt trouwens af van de

reeds aanhangige

gedingen- regel, aangezien hier voor eerbiediging wordt gekozen. Het Belgische Hof van Cassatie, 10
juni 1998, Recente Arresten van het Hof van Cassatie 1999, p. 16 koos voor 'onmiddellijke
werking' van een nieuwe wet in lopende procedures. Hieronder wordt evenwel verstaan: werking
me[ eerbiediging zal
jegens feiten die zich na inwerkingtreding roordoen, heigeen in Nederiand eerder

worden aangeduid. Zie Hoofdstuk IX, §§ 2 (c) ( ii) - ( iii).
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(d) De procedure na verwijzing

Of men nu van terugwerking uitgaat of niet, na verwijzing is

de rechter
in
cassatie niet of niet met succes bestreden, eerder gegeven
gebonden aan
eindbeslissingen. 115 Voorzover een nieuwe leer van de Hoge Raad strijdt met
een reeds eerder gegeven bindende eindbeslissing, is de nieuwe jurisprudentie
dus niet toe te passen, zodat deze in zoverre niet terugwerkt. 116 Deze
bijzondere regel van overgangsrecht-<le niet- terugwerking van nieuwe
jurisprudentie na verwijzing jegens reeds eerder gegeven eindbeslissingen-is
wederom een toepassing van de gedane zaken- uitzondering, die te herleiden is
de vraag rijzen in hoeverre de
op litis finiTi oportet. 117Dit doet
verwijzingsrechter uberhaupt aan het overgangsrechteluk oordeel van de Hoge

Raad gebonden is.
Art. 424 Rv verplicht de rechter naar wie de zaak na cassatie verwezen
is,

recht te spreken

Raad. 118

' met inachtneming van de uitspraak'

van de

Hoge

Dit maakt beantwoording eenvoudig, zolang de Hoge Raad zich over

de temporele werking inderdaad uitspreekt. Dit zal het geval zijn, wanneer hij
de bestreden beslissing op overgangsrechtelijke gronden vernietigt; dat kan zich

voordoen, indien de nieuwe leer reeds in een eerdere uitspraak was neergelegd
en het Hof heeft aangenomen dat die nieuwe rechtspraak het oude recht
eerbiedigt. Is de Hoge Raad het hiermee expliciet niet eens en casseert hij op
die
dan moet de verwijzingsrechter vanzelfsprekend dit
grond,
overgangsrechtelijk oordeel volgen.
Ook zou ik menen dat de rechter na verwijzing gehouden is aan een
expliciet en gemotiveerd overgangsrechtelijk oordeel, waarmee de Hoge Raad de
verkondiging van een nieuwe leer in diezelfde uitspraak gepaard doet gaan.
Volgens Winters zou de verplichting tot inachtneming echter voor de
gehele

verwijzingsbeslissing gelden.

Deze gebondenheid van de verwijzingsrechter aan de uitspraak van de
Hoge Raad leidt ertoe dat, als de Hoge Raad niets overweegt omtrent de
al dan niet toepasselijkheid van de nieuwe leer op het voorliggende geval,
de verwijzingsrechter recht moet spreken volgens de nieuwe leer. Slechts
de Hoge Raad kan voorkomen dat de nieuwe leer wordt toegepast....

115

Winters, De procedure na cassatie en verwijzing in civiele zaken, a. w., p. 73 e. v., 216,
dez., De grenzen van de rechisstrijd na cassatie en verwijzing door de Hoge Raad in civiele zaken,
a. w., p. 116- 118.
116
Winters, De procedure na cassatie en verwijzing in civiele zaken, t. a. p.

"
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Hoofdstuk IX, § 4 (c) en Hoofdstuk X, § 5.
HR 17 augustus 1918, Nj 1918, 965.
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Voor de verwijzingsrechter doet zich in deze dus geen probleem van
overgangsrecht voor.

119

Deze enge opvatting behoort mijns inziens niet te worden gevolgd. Ten
betoge hiervan strekken de volgende zeven argumenten.
In de eerste plaats is verdedigbaar dat de gebondenheid van de lagere
rechter zich sowieso alleen uitstrekt tot het materiele aspect van de zaak en
niet tot de overgangsvraag of de nieuwe leer ook daadwerkelijk in het
onderhavige geval moet worden toegepast. 120 Ingeval de Hoge Raad casseert,

doch het probleem van de temporele werking doodzwijgt, leidt dit ertoe dat
zijn rechtspraak geacht moet worden vrijwel steeds terug te werken, in elk
geval inter partes. Maar de Hoge Raad zegt dat niet. Zijn overgangsrechtelijke
oordeel is daarmee veel te impliciet om er de verwijzingsrechter op vast te
pinnen. De conclusie lijkt in elk geval niet dwingend dat de rechter na

verwijzing per se gebonden zou zijn aan iets wat de Hoge Raad niet zegt,
121
althans slechts impliciet.
In de tweede plaats is, wellicht ter verklaring voor zijn stilzwijgen, de
Hoge Raad zich van het overgangsrechtelijke probleem van zijn rechtspraak
nog altijd te weinig bewust. Goed denkbaar is dat hij er dikwijls niet eens bij
stilstaat of, zo hij dat al doet, dat hij meent het probleem uit de weg te
kunnen gaan door erover te zwijgen. Neemt nu de rechter na verwijzing
daarentegen wet de moeite om zich naar aanleiding van de nieuwe leer in de
temporele werking ervan te verdiepen ( waartoe hij ambtshalve verplicht
is'22), dan behoort hij aan de omissie van de Hoge Raad om een
overgangsvoorziening te treffen, niet gebonden te zijn. Ik vermag niet in te
zien waarom de lagere rechter gebonden zou moeten zijn aan hetgeen waarmee
de Hoge Raad in gebreke is.
Ten derde is denkbaar, dat de Hoge Raad zich van het temporele
probleem wel bewust is, maar meent dat de opportuniteit van terugwerking
samenhangt met feitelijke oordelen en dat hij zich om die reden onthoudt van
expliciete, overgangsrechtelijke stellingname. In dat geval is het overgangsrecht na verwijzing-onafhankelijk te formuleren door de verwijzingsrechtergewoon een kwestie van een efficiente taakverdeling tussen rechterlijke
instanties.
119

B. Winters, Omgaan van de Hoge Raad en de verwijzingsprocedure, WPNR 5814 ( 1987) , p.
51, dez., De procedure na cassatie en verwijzing in civiele zaken, a. m, p. 107 e. v., 117- 124.
120 M. V. polak, Naschrift, WPNR 5814 ( 1987) , p. 52. Winters, die dit ontkent, spreeki
zichzelf tegen. Op p. 212 van zijn diss. acht hij het zeer wel denkbaar dat na vernieriging o g. v.
oud recht, de zaak door de verwijzingsrechter wordt afgedaan a. h. v. nieuw recht. Wat is dit anders
dan een niet- gebondenheid aan het overgangsrechtelijke aspect van ' s Raads beslissing 1
1:' Vgl. polak, Naschrift, r. a. p.
122

Zie hierboven, § 2 (c) .
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Een en ander sluit, ten vierde, aan bij de benadering van de Hoge Raad
in Sehos/Antersijn 12' en Cijntje/Protestants Nijverheidsonderwijs 124, waarin hij

toestond dat het Hof een nadere overgangsvoorziening trof naar aanleiding
125
van ' s Hogen Raads nieuwe leer, verkondigd in de het arrest Mathilda.
Weliswaar betrof dit een nadere overgangsvoorziening in een later geding en
niet reeds in de verwijzingszaak. Maar de kwestie illustreert precies hoe
wenselijk het is deze lijn uit oogpunt van rechtsgelijkheid door te trekken naar
de verwijzingsrechter. Die vrijheid is wenselijk, omdat op deze wijze al
meteen vanaf het begin van de nieuwe regel rechtsongelijkheid tussen de
toepassing in de zaak na verwijzing en die in latere zaken vermeden kan
worden. De Hoge Raad heeft toegestaan dat het Hof van de Nederlandse
Antillen en Aruba de loonvordering van Cijntje over de jaren 1987- 1992
afwees op grond van rechterlijk overgangsrecht, terwijl de loonvordering over
diezelfde jaren voor toewijzing vatbaar was in de procedure na verwijzing in de
126
zaak Mathilda.
Had nu de verwijzingsrechter in de Mathilda- procedure

afwijking van het impliciete oordeel van de
dit geval) terugwerkt reeds een overgangstreffen, dan had deze ongelijkheid wellicht voorkomen kunnen

reeds de vrijheid gehad om in
Hoge Raad dat zijn regel ( in

voorziening te
worden.
Ten vijfcle kan worden toegegeven dat een letterlijke interpretatie van de
tekst van art. 424 Rv tegen het hier verdedigde standpunt pleit. Daar staat
evenwel tegenover dat de uitzondering op de terugwerking voor reeds gegeven
eindbeslissingen-evengoed een overgangsregel127--evenmin in de wettekst te
lezen is.

Ten zescle moet aan de wil en de bedoeling van de wetgever eerder een
ontleend voor het tegenovergestelde van hetgeen Winters
Al
de
heeft
betoogt.
oorspronkelijke wetgever misschien gedacht aan volledige
de
inachtneming van
uitspraak van de Hoge Raad, dit hoeft op zichzelf nog
niet doorslaggevend te zijn, want aan de overgangsrechtelijke kwestie zal hij
uberhaupt niet gedacht hebben. Het art:ikel draagt nu eenmaal de sporen van
een tijd, waarin de wetgever alleen aan wetsuitleg dacht128-het artikel stamt
uit de hoogtijdagen van het legisme-waarin men minder stilstond bij
veranderingen van het rechtersrecht en de maatschappelijke opvattingen
statischer waren. Tegenwoordig weet de wetgever beter en blijkt hij helemaal
argument worden

12' HR 30 september 1994, NJ 1995, 260 m. nt EAA.
124 HR 10 mei 1996, NJ 1996, 643.
125

HR 7 mei 1993, NJ 1995, 259 m. nt.
126

Hoofdsruk 1, § 3, Hoofdsruk X, § 4.

127

Hoofdsiuk IX, § 4 (c)
128
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Zie bijv. ook art. 99 RO (oud).

EAA (Mathilda).
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129

Bovendien heeft de
moderne wetgever in art. 74 lid 4 Ow een regeling neergelegd, waaraan
precies de tegenovergestelde gedachte ten grondslag ligt: in geval van nieuw
recht is ook na verwijzing het oude en voorheen toepasselijke recht te
eerbiedigen, tenzij de zaak in haar geheel opnieuw moet worden
behandeld. 130 De verwijzingsrechter moet het recht hebben met betrekking
tot nieuw rechtersrecht bij art. 74 lid 4 Ow aan te knopen, in elk geval
indien de Hoge Raad niet expliciet en gemotiveerd aangeeft waarom hij nalaat

niet zo van terugwerkende rechtspraak geporteerd.

zich bij lid 4 aan te sluiten.

Ten slotte is de gebondenheid aan '

s Hogen Raads impliciet gegeven
in
verband
met de gebondenheid van
oordeel
onwenselijk
overgangsrechtelijk
de verwijzingsrechter aan eerder gegeven eindbeslissingen. Indien daartegen
in cassatie niet is opgekomen, is de rechter aan eerdere eindbeslissingen
gebonden, ook al zouden deze inmiddels niet in overeenstemming met de
nieuwe regel zijn. 131 Dat levert een probleem op in het geval dat tegen deze
eindbeslissingen niet is opgekomen, maar zij wel voortbouwen op of onverbre-

kelijk samenhangen met de vernietigde beslissing. Het proces zou een
willekeurige weg kunnen gaan en het eindoordeel een warrig of inconsistent
geheel kunnen worden, deels op basis van de nieuwe regel en deels gebaseerd
op eindbeslissingen volgens de ou ;le regel of volgens andere rechtsregels die in
het licht van de nieuwe regel wellicht eveneens verouderd zijn. Ter

vermijding

hiervan kan men

twee

kanten op. Men kan ook die

eindbeslissingen aantastbaar maken, ofschoon er geen middel tegen was
gericht ( ambtshalve! ) Daarvoor kiest Winters. 132 Maar mijns inziens beter,
want genuanceerder, is om de verwijzingsrechter ten minste de bevoegdheid
te geven om zelf uit te maken wat in het concrete geval de beste manier is om
een redelijk en consistent oordeel te waarborgen. Eventueel kan hij daartoe
.

de onaangetaste eindbeslissing onaangetast laten en de nieuwe leer niet laten
terugwerken.
Kortom: verwijzing na cassatie impliceert dat aan de verwijzingsrechter
opdracht gegeven wordt om nader te bepalen of de door de Hoge Raad
verkondigde, nieuwe regel ook moet worden toegepast op het onderhavige
geval, hetgeen met zich meebrengt dat de verwijzingsrechter aan de hand van
Parl. Gesch. Overgangsrecht (Inv. 3,5 en 6) , p. 31-32, alsmede MvA I, 30 juni 1992,21
239, m. b. r. nieuwe rechtspraak: 'Gelet op het rechtszekerheids . en vertrouwenbeginsel zijn wij
geneigd voorshands Ie opteren voor geen terugwerkende kracht.. '
10
Hierv66r, §3(b) . Daar pleit Winters, De procedure na cassatie en verwijzing in civiele zaken,
a. w., p. 210·214 t. a. v. nieuwe wetgeving zelf trouwens ook voor.
Ill
Winters, De procedure na cassatie en verwijzing in civiele zaken, a. w., p. 216.
119

I:w. 'Dep'r:I';en,v'in 'lee.reonriess d, anctm ept e, :Ztinggend grgedt 2'IM,t :It'2:,2'1

gewijsde aan, waarvoor litis finin oportet de doorslag geeft.
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onderzoek van de relevante feiten ( d. i. het tijdstip waarop de gebeurtenissen
plaatsvonden en de toen geldende maatschappelijke opvattingen) de vraag
dient te beantwoorden wat de temporele werking van ' s Hogen Raads arrest

is. De aanpassingsregel biedt partijen gelegenheid de verwijzingsrechter bij dit
onderzoek behulpzaam te zijn.
Mijn conclusie komt erop neer dat ook voor de procedure na verwijzing de
'nu of nooit' regel behoort te worden afgewezen. Ik ben mij ervan bewust dat
er ook bezwaren aan kleven om de last om zich te verdiepen in het
overgangsrecht ten aanzien van nieuwe rechtspraak bij de verwijzingsrechter
te leggen in plaats van bij de Hoge Raad. De kans op een tweede
'
cassatieberoep wordt hierdoor vergroot, leidende tot heropening' van het
debat, dit terwijl het rechterlijk overgangsrecht dikwijls reeds tijdens het
eerste cassatieberoep had kunnen worden afgehandeld. Ik ben mij er evenwel
ook van bewust dat het ideale geval dat de Hoge Raad zelf zich expliciet en
gemotiveerd over het overgangsrecht uitlaat zich helaas zelden voordoet. Dit
gegeven kan zijn oorzaak vinden in eenvoudige onwil van de Hoge Raad,
maar ook in de situatie dat partijen de kwestie niet hebben aangekaart
(bijvoorbeeld omdat zij de nieuwe rechtspraak niet konden bevroeden), zodat
de Hoge Raad onvoldoende informatie ter beschikking stond voor een passend
overgangsrechtelijk oordeel. De vrijheid van de verwijzingsrechter is dan de
enig resterende methode om het rechterlijk overgangsrecht op de agenda te
-

plaatsten.
(e) De aanpassingsregel en diens voorwaardelijke karakier

Het bieden van gelegenheid om stellingen en conclusies aan te passen aan
nieuwe recht berust op een Tegel 133 Dem regel-verder te noemen: de
'
aanpassingsregel' -is een bijzondere regel van overgangsrecht. 134 Uit rechtspraak en literatuur is af te leiden, dat de aanpassingsregel toepassing vindt,
indien in een lopende procedure een nieuwe rechtsregel van toepassing wordt;
wet of rechtspraak moeten een nieuwe juridische situatie inluident35 ( het
Ill

Snijders in zijn noot onder HR 7 februari 1992, NJ 1992, 810 ( Liberty/ Budget) sub 5. Zulks
blijkt ook uit de opneming ervan in art. 74 lid 2 Ow.
134
'
Asser- Vranken, a. w., nr. 252, waar deze als procesrechtelijk decl' van het rechterlijk
overgangsrecht wordt aangeduid.
135
HR 19 januari 1996, NJ 1996, 617 ( aanpassing aan de 'hiervoor aanvaarde regel'), 8
november 1985, NJ 1986, 309 m. nt. PAS ( Van Haaren/ Cehave) ('aanpassing aan de in dit arrest
neergelegde rechtsregels'), 3 februari 1984, NJ 1984, 765 m. nt. FHJM en WLH ( Interpolis/ X), 17
september 1982, NJ 1983, 44 m. nt. LWH Hofstede/ Visser), 17 september 1982, NJ 1983, 306
C

Klomp/ Michel),

27

november 1981, NJ 1982, 503 m. nt. EAAL en WHH (Boon/ Van Loon)
( aanpassen aan de wijziging in de rechtspraak van de HR') ; Stein, Brood- NODI- gheden bij de
toepassing van de Overgangswet, a. w., p. 208 e. v. ( alleen als nieuwe regel van toepassing is),
H. G. T. J. jansen, Het Ontwerp Overgangswet vanuit de advocatuur bezien, KwNBW 1985, p. 59
(
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Bovendien moet de nieuwe regel onuerwacht komen. 136
Idealiter zou deze eis niet gesteld moeten zijn, want de situatie dat een
rechtsregel onverwacht van toepassing wordt, behoort zich niet voor te doen.
137
Realiter heeft dit vereiste wel een functie. Het vereiste zal voor wetgeving
minder betekenis hebben dan voor rechtspraak. Niettemin zijn gevallen
bekend dat ook wetgeving plotsklaps van toepassing werd. 138 \/oor de
rechtspraak hangt het ervan af in hoeverre de Hoge Raad succesvol is met zijn
democratische rechtsvinding. Ten slotte is ( uiteraard) vereist dat het gaat om
een situatie waarop partijen redelijkerwijs niet eenier hadden kunnen
noviteitsvereiste)

.

139

inspelen.
De aanpassingsregel luidt derhalve: indien een nieuwe rechtsregel min of
meer onverwacht in lopende procedures voor toepassing in aanmerking komt

en partijen op het van

toepassing worden niet eerder hadden kunnen
inspelen, dan kan de rechter gelegenheid bieden tot aanpassing van stellingen
en conclusies. Deze regel verleent een bevoegdheid, geen verplichting. 140
Wel is de rechter verplicht ambtshalve de regel in overweging te nemen, met
andere woorden te bezien of voor het gelegenheid bieden tot aanpassing
141
aanleiding bestaat.
De aanpassingsregel is slechts voor een beperkt geval gegeven, namelijk
wanneer het nieuwe recht in een lopende procedure moet worden toegepast.
Anders gezegd: elke daadwerkelijke toepassing van de aanpassingsregel
impliceert ( veronderstelt) een voorafgaand oordeel dat nieuw recht voor
toepassing in aanmerking komt. Maar de aanpassingsregel zelf verplicht niet tot

(noodzaak rot aanpassing alleen als het nieuwe recht van he[ oude afwijkt), Winters, De procedure
na cassatie en verwijzing in civiele zaken, a. w. , p. 197 ( nieuwe juridische situatie)
136
Snijders in zijn noot onder HR 7 februari 1992, NJ 1992, 809 ( Kamerman/ Aro Lease) sub 2
(d) (geheel of tamelijk onverwacht), Winters, De procedure na cassatie en verwijzing in civiele
zaken, a. w., p. 197 ('min of meer onverwacht', beslissing die ' niet zonder meer voor de hand
lag').
1,7

Bijv. i. k. v. de aanpassingsregel van art. 74 lid 2 Ow. Zowel de tekst van het BW, als de
datum van invoering, als de tekst van de Ow waren immers al geruime tijd kenbaar.
118
Bijv. het geval berecht in HR 28 maart 1980, NJ 1980, 489 m. nt. PAS ( Van GeelenChalla/ Schols) . De nieuwe huurwetgeving van 21 juni 1979 trad reeds op 1 juli 1979 in werking en
was van toepassing in lopende procedures.
1 9
Winters, Deprocedure nacassatie en verwijzing inciviele zaken, a. w., p. 171-172, 193, 196
(i. g. v. ' nietiwe ontwikkelingen in het geding'), Snijders in zijn noot onder NJ 1992, 810 sub 5,
Stein in zijn noot onder HR 28 maart 1980, NJ 1980, 489 ( Van Geelen- Challa/ Schols).
140

Asser- Vranken, a. w., nr. 252.

141

Men zie bijv. HR

19

januari 1996, NJ 1996, 617 (na verwijzing moet aan pp. gelegenheid

geboden worden) , HR 10 december 1993, NJ 1994, 191 (Automotive Products/ Valeo) ( HR gaat
ervan uit dat Hof pp. gelegenheid zal bieden) , HR 27 november 1981, NJ 1982, 503 m. nt. EAAL
en WHH ( Boon/ Van Loon) , 28 maart 1980, NJ 1980, 489 m. nt. PAS ( Van GeelenChalla/ Schols), Concl. A- G Molimaker bij HR 22 februari 1991, NJ 1991, 376 m. nt. EAAL sub
2.3; Winters, De procedure na cassatie en verwijzing in civiele zaken, a. w. , p. 198, Snijders in zijn

noot onder NJ 1992, 809, sub 2 ( e).
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het oordeel dat het nieuwe recht moet worden toegepast. De regel zegt niet welke
temporele werking de nieuwe rechtsregel heeft of behoort te hebben. Die
vraag is nog steeds van het algemeen overgangsrecht afhankelijk. 142 De regel
is met andere woorden voorwaardelijk: als de rechter toI: het oordeel komt dat
de nieuwe rechtsregel terugwerkt of onmiddellijke werking met terugwerkende
kracht heeft, dan is te bezien of een gelegenheid tot aanpassing wellicht

opportuun is. De Hoge Raad kan de terugwerking evenwel ook uitsluiten, in
welk geval hij niet op grond van de nieuwe regel kan casseren. Dan volgt
vanzelf ook geen verwijzing en dus komt men aan het aanpassen der stellingen
niet toe.

143

Vrankent44 pleit ervoor de bevoegdheid tot aanpassing om te zetten in een
ambtshalve verplichting, telkens wanneer de rechter overweegt een nieuwe
weg in te slaan of zich bij nieuwe rechtspraak per direct aan te sluiten. Dit
voorstel is tegen de achtergrond van het voorwaardelijke karakter van de
aanpassingsregel te lezen. Aan te nemen is dat Vranken het voorwaardelijke
karakter blijft erkennen, zodat een ambtshalve verplichting zou betekenen: als
de rechter tot terugwerking ( beter: toepassing) van de onverwachte en
nieuwe regel besluit, dan is hij ambtshalve verplicht de gelegenheid tot
aanpassing te geven.
Vranken kAn immers niet bedoeld hebben dat de rechter in geval van
nieuwe rechtspraak steeds gelegenheid tot aanpassing moet bieden, want de
toepassing van de aanpassingsregel veronderstelt, als gezegd145, meestal enige
terugwerking ( zuivere terugwerkende kracht of onmiddellijke werking met
terugwerkende kracht) . Een onvoorwaardelijke verplichting zou met andere
woorden vrijwel steeds vereisen dat de rechter aan de regel enigerlei
terugwerking zou moeten verlenen, hetgeen volstrekt onverenigbaar zou zijn
'
met Vranken' s pleidooi voor rechterlijk overgangsrecht' ( in de zin van
beperking van de terugwerkende kracht van rechtspraak) . 146

142
Aldus art. 74 lid 2 Ow: 'In gedingen als bedoeld in lid 1 bepaalt de rechier
een termijn
waarbinnen partijen de gelegenheid wordt geboden hun stellingen en conclusies voorzover nodig aan
te passen. ' Lid 1 betreft het van toepassing worden van de wer tijdens een lopende procedure. Zie voor
de betekenis van ' van toepassing worden' hierv66r §§ 3 ( a) - ( b) .
14/
Denkbaar is nog weI de volgende situatie. De Hoge Raad verkondigt een volstrekt nieuwe regel
en deelt mede dat deze eerst per 1 januari a. s. zal worden toegepast ( zie voor voorbeelden van deze
methode pro filtum ( = uitgestelde werking) Hoofdstuk IX, § 6 (a) (i) ) . Loopt een geding bij een
andere rech[er op 1 januari, dan wordt dus die regel dan van coepassing, zodat de aanpassingsregel in
aanmerking komt. Ook deze variant zal evenwel doorgaans terugwerking impliceren ( uirgeste Ide
werking met terugwerkende kracht), zie Hoofdstuk IX, § 6 (a) (i) .
144
Asser- Vranken, a. w., nr. 252.
.

145

146
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Hoofdstuk I, § 3 (d) , Hoofdstuk IX, § 4 (d) (v) .
Zie Asser- Vranken, a. w., nrs. 69, 190, 252- 255.
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In deze voorwaardelijke zin verstaan, kan ik ermee instemmen en bestond
de ambishalve verplichting trouwens al ten aanzien van het van toepassing
worden van de nieuwe BW- wetgeving C zie art. 74 lid 2 Ow).
In de aanpassingsregel ligt een gedeeltelijke afwijzing van het litis finiri
147
Aanpassing staat immers toe dat het debat ten
oportet- argument besloten.
dele opnieuw gevoerd moet worden, nieuwe bewijsaanbiedingen op de
proppen komen en dergelijke. Dit is echter niet bezwaarlijk, onndat de
aanpassingsregel geen inbreuk maakt op het overgangsrecht, doch daarvan
juist afhankelijk is. BO de keuze voor een rechtvaardige temporele werking behoort
het litis finiri oportet-argument Teeds een belangrijke rol te hebben gespeeld. Is de
keuze voor een bepaalde temporele werking eenmaal gemaakt en wordt de
nieuwe regel van toepassing, dan behoeft litis finiri oportet niet nog eens te
worden gewogen.
Over de aanpassingsregel kan ik overigens slechts in zoverre enthousiast
zijn, dat het ten minste een minuscuul stapje in de goede richting is. Zonder
meer te onderschrijven is de aanpassingsregel van art. 74 lid 2 Ow. Deze valt
middenin een regeling van het overgangsrecht en nieuwe wetgeving die
tevoren voldoende kenbaar waren. Wat er ook zij van de zelden gekozen
terugwerkende kracht en de frequente onmiddellijke werking met terugwerkende kracht, de regels waren tenminste bekend. In de context van
nieuwe rechtspraak is de aanpassing echter heel andere koek dan in de context
van het nieuwe BW. Er is buitengewoon weinig reden om tevreden
achterover te leunen, denkende dat er tenslotte iets wordt gedaan aan de
verrassing waarmee de justiciabele geconfronteerd wordt. Dat ' iets' is
namelijk verdomde weinig.
Gelegenheid bieden tot aanpassing van stellingen en conclusies is wel het
allerminste dat een rechter kan doen, als hij regels geeft en deze terugwerkend
doorvoert. Maar voldoende is die gelegenheid geenszins. De methode van het
aanpassen der stellingen snijdt eerst iemand opzettelijk in de vingers en geeft
hem dan een doekje voor het bloeden. Als de regel w6rkelijk zo nieuw, zo
onverwacht en zo moeilijk kenbaar is, waarom meent men dan de justiciabele
met terugwerkende kracht eraan te kunnen houdenl Terugwerking is alleszins
gerechtvaardigd, indien de regel niet nieuw, onverwacht of moeilijk kenbaar
is. Maar dan is er ook weinig reden om partijen de stellingen te laten
aanpassen.

Deze benadering van het overgangsrecht ten aanzien van nieuwe
rechtspraak meet met twee maten. Een nieuwe regel is nieuw genoeg om
gelegenheid te bieden voor het aanpassen der stellingen, maar niet nieuw
genoeg om de terugwerking ervan te beperken. Dat is gewoon inconsistent.
147
Vgl. Winters, De grenzen van de rechtsstrijd na cassatie en verwijzing door de Hoge Raad in
civiele zaken, a. w., p. 126.
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Hoe kan nu een regel voor justiciabelen aanvankelijk ( ten tijde van de
gedraging) w61 voldoende kenbaar zijn om hem eraan te houden en een paar
jaar later voor de rechtsgeleerde advocaat die de zaak in hoger beroep bepleit
ineens niet meer2 Ik herhaal: het recht is er niet om er enkel juristen mee van

dienst te zijn.
In Hoofdstuk II 148 is gesteld dat de redenering die uit de constitutieve
theorie de noodzaak van overgangsrecht doet volgen door de civiele rechter
alleen in het kader van het aanpassen der stellingen duidelijk wordt gevolgd.
Het hierboven besproken noviteitsvereiste lijkt zulks te bevestigen. Het
probleem is dat met de constitutieve theorie, dat wil zeggen zonder de
declaratoire theorie, de Hoge Raad in zijn tot aanpassing strekkende verwijzingsinstructie met zoved woorden aan de juristenwereld staat te vertellen
dat hij zich overgeeft aan regelgeving met terugwerkende kracht. De methode
van het aanpassen der stellingen en conclusies impliceert dan immers
terugwerkende kracht of onmiddellijke werking met terugwerkende kracht,
want het gaat om aanpassing aan de nieuwe regel. Dit lijkt een regelrechte
inbreuk op het idealistisch gedachtegoed. Wat er ook zij van de doordrenking
van het Nederlandse recht van het idealisme, er is geen enkele jurist in
Nederland die zich tegen deze methode heeft teweergesteld. Integendeel, zij
wordt positief ontvangen.
Met de declaratoire theorie is de mogelijkheid van het aanpassen der
stellingen in beginsel niet te verenigen. Als er niets nieuws is en de regel
allang bestond, is er weinig reden om partijen zich hierop processueel in te
laten stellen. Die reden is er wel in Dworkin' s variant van de declaratoire
theorie. Als betoogd in Hoofdstuk III,49 , heeft de Hoge Raad zich in
150
inderdaad van deze variant bediend. Aldaar is
Kamerman/Aro Lease
opgemerkt dat met het kunnen aanwijzen van een in de wet verankerd
rechtsbeginsel de kenbaarheid voor justiciabelen nog allerminst is aangetoond.
Men heeft onverminderd met een nieuwe regel te maken. Ook de
Dworkiniaanse theorie kan niet verklaren waarom een rechtsregel die een
procespartij niet kon kennen, wel reden is voor het aanpassen van stellingen,
doch niet voor beperking van de terugwerking.
4. Conclusie
De temporele werking van rechtsregels in lopende procedures is een vraag van
overgangsrecht. Onvoldoende besef hiervan heeft ertoe geleid dat in het
verleden gedacht is dat er een tegenstelling bestaat tussen een taakopvatting
'IR
149

§ 3 (d)
§ 8

m HR
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( a)

7

( vi).

februan 1992, NJ 1992, 809 m. nt. HJS.
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van de Hoge Raad waarbij deze controleert of de lagere rechter ten tijde van
zijn uitspraak een fout heeft gemaakt en de taakopvatting waarbij hij ervoor
waakt dat binnen de opgeworpen rechtsvragen in het geding tussen partijen de
beslissing ten tijde van ' s Hogen Raads uitspraak in overeenstemming is met
het recht. Het verschil in taakopvatting zou vooral van belang zijn, indien
een nieuwe regel eerst na de uitspraak van de appalrechter opkomt.
De Hoge Raad spreekt echter ook volgens het overgangsrecht recht en
voorzover er een klacht tegen gericht is, kan hij op grond hiervan casseren.
Op het van toepassing worden van de nieuwe regel na de cassatiedagvaarding
doch v66r ' s Hogen Raads uitspraak, kan het middel anticiperen. Dit is
geenszins in strijd met een goede procesorde.
Deze analyse m6et wei opgaan, anders zouden rechtsscheppende
beslissingen nooit tot cassatie kunnen leiden. De in een rechtsscheppende
beslissing neergelegde nieuwe regel gold immers per definitie nog niet op het
moment van uitbrengen van de cassatiedagvaarding. Om te kunnen casseren
is nodig dat de nieuwe regel terugwerkende kracht of onmiddellijke werking
met terugwerkende kracht heeft 6n een daartoe strekkende en als zodanig te
lezen klacht werd geformuleerd.
Is de Hoge Raad op grond van het overgangsrecht van oordeel dat de
nieuwe regel terugwerkende kracht heeft, dan concludeert hij dat de
app rechter, althans voorzover het de opgeworpen rechtsvragen betreft,
achteraf het recht heeft geschonden. Hetzelfde geldt indien de Hoge Raad
meent dat de nieuwe regel in de procedure direct op de ( anterieure) feiten
van het onderhavige geval behoort te worden toegepast. Men heeft dan met
onmiddellijke werking met terugwerkende kracht van doen. Beide vormen
van terugwerkende kracht brengen met zich mee dat de appdlrechter het recht
geschonden heeft ( bijvoorbeeld door het ten onrechte niet toepassen van art.
48 Rv) , zelfs als hij dat recht helemaal nog niet mocht toepassen. Hoe
'oneerlijk' dit ook jegens de app&lrechter moge zijn, dit is de consequentie
van het oordeel dat een regel terugwerkende kracht of onmiddellijke werking
met terugwerkende kracht heeft. In het licht van de gebruikelijke terugwerkende kracht van rechtspraak waaraan justiciabelen onderworpen worden,
zou het hypocriet zijn hiertegen ineens bezwaar aan te tekenen, nu het om de
at}palrechter gaat.

Onvoldoende besef dat dit soort kwesties overgangsrechtelijke vragen
zijn, verklaart niet alleen dat sommigen gemeend hebben dat klagen over nog
niet geldend recht in strijd met een goede procesorde zou zijn en dat de
api)Blrechter het recht ( inclusief art. 48 Rv) niet geschonden zou hebben,
indien dat recht eerst na diens uitspraak opkomt. Onvoldoende besef
verklaart ook dat er enkele schoonheidsfoutjes in de rechtspraak zijn
geslopen. Zo zijn er enige tekenen dat de Hoge Raad ambtshalve zou casseren
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en de appelrechter ambtshalve vernietigt op overgangsrechtelijke gronden.
Een dergelijke ontwikkeling zou onjuist zijn. De Hoge Raad dient wel zelf vast
te stellen welke rechtsregels in het gegeven geval toepasselijk zijn, dat wil
zeggen dat hij zich dient af te vragen of de oude regel geeerbiedigd moet
worden dan wel de nieuwe op enigerlei wijze moet terugwerken. Maar indien
cassatieklachten enkel gericht zijn tegen de oude regels, kan de Hoge Raad in
geval van nieuwe rechtspraak niet op grond van de nieuwe regel casseren,
indien hij meent dat deze terugwerkende kracht heeft en dus van toepassing
lS.

Is de nieuwe regel een wettelijke, dan zal de nieuwe regel partijen in
cassatie dikwijls weinig baten, gezien ( het eventueel analoog toe te passen)

art. 74 lid 4 Ow, dat in eerbiediging van oud recht voorziet. Ten onrechte
wijkt de Hoge Raad van deze benadering af door te gemakkelijk van
terugwerking uit te gaan, indien de nieuwe regel een jurisprudentiele is. Zou
de Hoge Raad deze praktijk staken en afstand doen van het automatisme
waarmee aan rechtspraak terugwerkende kracht wordt verleend, dan betekent
zulks nog niet dat eiser geen belang bij cassatie meer zou hebben. Ook het
alsdan toepasselijke oude recht kan natuurlijk geschonden zijn of aan de
beroepen beslissing kan een motiveringsgebrek kleven. Bovendien is, indien
de benadering van de democratische rechtsvindingsleer wordt gevolgd, heel
'
goed mogelijk, dat een naar aanleiding van de klacht gewezen nieuwe'
rechtsregel wel degelijk reeds het oude recht betreft, zodat de nieuwe
uitspraak inderdaad dient terug te werken.
Het overgangsrecht kan in geval van nieuwe rechtspraak of wetgeving
slechts aanleiding geven tot ambtshalve vernietiging, indien ( a) het de
temporele werking van een regel van openbare orde betreft en ( b) de nieuwe
opkomt na de indiening van de memorie van grieven. Die laatste
mogelijkheid is in het stelsel niet goed te plaatsen. Toch ga ik ervan uit dat zij
regel

zo bedoeld is. Of voor ambtshalve vernietiging op overgangsrechtelijke
gronden verder nog plaats is, is onduidelijk. Ik meen van niet, maar men kan
erover twijfelen.
De temporele werking van rechtsregels in lopende procedures is een vraag
van algemeen overgangsrecht. De hoofdregel van art. 74 lid 3 Ow is geen
bijzondere regel van overgangsrecht, doch strekt ertoe te bevestigen dat het
krachtens het overgangsrecht toepasselijke recht ook in lopende procedures
gewoon wordt toegepast. Art. 74 Ow verklaart zelf op geen enkele wijze de
nieuwe rechtsregel in lopende procedures van toepassing, doch veronderstelt
dat deze van toepassing is geworden. Is dit niet het geval, komt men aan art.
74 Ow niet toe.
Men moet dus eerst bezien of de nieuwe regel op grond van het algemeen
overgangsrecht inderdaad weI van toepassing is geworden. In geval van
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NBW- wetgeving geschiedt dit aan de hand van de Ow, in geval van andere
wetgeving aan de hand van de daarin vervatte overgangsbepalingen en/ of de
Ow analoog en/ of algemene beginselen van overgangsrecht. In geval van
nieuwe rechtspraak behoort dit nog steeds te geschieden aan de hand van de
democratische rechtsvindingsleer, zoals uiteengezet in Hoofdstuk VIII.
De aanpassingsregel-die van art. 74 lid 2 Ow of de in de jurisprudentie
ontwikkelde aanpassingsregel-verklaart een nieuwe rechtsregel evenmin van
toepassing, derogeert geenszins aan het algemeen overgangsrecht.

De regel

terugwerkende kracht of tot onmiddellijke werking met
doch geeft slechts een nadere regeling voor het geval
kracht,
terugwerkende
dat de nieuwe regel van toepassing wordt. Kortom: de aanpassingsregel is
voorwaardelijk. Ook de ambtshalve toepassing van de aanpassingsregel is
voorwaardelijk ( alleen als de nieuwe regel op grond van het algemeen
overgangsrecht van toepassing moet worden geoordeeld) . Noch ten aanzien
van een nieuwe wettelijke regel noch ten aanzien van nieuwe jurisprudentiele
regels schrijft de aanpassingsregel terugwerking voor. Of de nieuwe regel
inderdaad van toepassing is geworden, hangt nog steeds van het algemeen
overgangsrecht af. In geval van nieuwe rechtspraak behoort de temporele
werking onverminderd vanuit de democratische rechtsvindingsleer te worden

verplicht niet

tot

benaderd.

Er bestaan enige bijzondere wettelijke regels van overgangsrechtelijke aard
voor de temporele werking van nieuwe regels in lopende procedures. Dit zijn
bijvoorbeeld artt. 74 lid 3, in fine en lid 4 en 101 Ow. Zij schrijven alle
eerbiediging voor. Het huidige uitgangspunt van de terugwerkende kracht van
nieuwe rechtspraak wijkt dus tevens van deze regelingen af.
Een bijzondere regel van overgangsrecht voor nieuwe rechtspraak is ook

enge lezing van dit artikel. Onder de
verplichting van de verwijzingsrechter om de uitspraak van de Hoge Raad in

art. 424 Rv. Ik pleit voor een

acht te nemen valt niet het impliciete overgangsrechtelijke oordeel van de
Hoge Raad. De verwijzingsrechter is niet gebonden aan hetgeen de Hoge
Raad niet ( expliciet) uitspreekt.
Een bijzondere regel voor de temporele werking van rechtspraak is ten
slotte per definitie de reeds aanhangige gedingen- regel. Deze regel verleent
aan lopende procedures een speciale status en creeert hiermee een ongelijke
behandeling. Om precies deze principiele reden, rechtsongelijkheid, is de
regel in het kader van art. 74 Ow afgewezen. Het argument raakt nieuwe
rechtspraak mutatis mutandis en verdient in deze context evenzeer afwijzing.
Ook waar de Ow weI in een bijzondere regel voor lopende procedures
voorziet, zoals in art. 101 Ow, wijkt de reeds aanhangige gedingen- regel
volstrekt gif van de daarin vervatte eerbiediging.
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Het overgangsrecht in lopende procedures verschaft verschillende,
additionele redenen om de ' nu of nooit' regel af te wilzen. Er is veel behoefte
aan de mogelijkheid om op een later moment nog tot een nadere regeling van
het overgangsrecht te komen. Dit geldt reeds in algemene zin, omdat niet de
indruk bestaat dat de Hoge Raad staat te popelen om die taak op zich te
nemen en zich telkens in de temporele werking te verdiepen, ook dan
wanneer deze door partijen niet aan de orde wordt gesteld. Gezien het verbod
van ambtshalve cassatie en de afhankelijkheid van het cassatiemiddel kan
bovendien twijfel ontstaan over de vraag welke temporele werking van een
'
nieuwe regel nu eigenlijk is neergelegd in de eerste' uitspraak waarin de
nieuwe rechtsopvatting wordt geformuleerd. In het geval de Hoge Raad een
nieuwe regel verkondigt in een obiter dictum ligt het evenmin erg voor de hand
dat hij daaraan meteen een overgangsrechtelijke overweging wijdt: ofschoon
dit voor de rechtsgemeenschap wenselijk zou zijn, is het voor het geschil in
kwestie ten slotte per definitie irrelevant. Zelfs in de procedure na verwijzing
moet de ' nu of nooit' regel worden afgewezen, tenzij de Hoge Raad in zijn
verwijzingsuitspraak expliciet en gemotiveerd op de temporele werking ingaat.
Om verschillende redenen is het wenselijk dat de verwijzingsrechter de
mogelijkheid heeft tot een nader overgangsrechtelijk oordeel te komen. Ten
slotte is ook de aanpassingsregel een nadere voorziening van overgangsrecht,
die de rechter nog na (juist na) een vemieuwende uitspraak van de Hoge
Raad kan toepassen. Het is een overgangsrechtelijke voorziening die een
latere rechter kan treffen, zelfs wanneer de Hoge Raad hierover niets bepaalt.
Het bieden van gelegenheid tot aanpassen van stellingen en conclusies is
overigens niet de beste overgangsrechtelijke uitvinding van de Hoge Raad.
Het is pure symptoombestrijding van een ziekte die men eerst zelf
veroorzaakt.
-

-
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Hoofdstuk XII: Dwaling omtrent het ongeschreven recht
1. Inleiding

Bevat het procesrecht enkele bepalingen die kunnen worden gezien als een
nadere regeling van het overgangsrecht ten aanzien van jurisprudentiewijzigingen, het materiele burgerlijk recht voorziet op tal van terreinen in
regelingen die de temporele werking van rechtspraak en het ongeschreven
recht onmiddellijk raken. Doorgaans staan deze regelingen materieelrechtelijk
te boek als regels voor de rechtsdwaling. Onder rechtsdwaling versta ik hier
elke dwaling omtrent het objectieve recht ( rechtsdwaling in ruime zin) en niet
alleen de rechtsdwaling die leidt tot een wilsgebrek, zoals geregeld in art.
6:228 BW ( rechtsdwaling in enge zin).
Hetgeen in het voorafgaande overgangsrechtelijk is benaderd, kan men
ook materieelrechtelijk tegemoet treden en in dat verband aanduiden als het
probleem der dwaling omtrent ongeschreven recht. Die laatste benadering
wordt in het Nederlands burgerlijk recht doorgaans gekozen. Zij wordt in dit
hoofdstuk mede bezien, waarbij tevens de relatie tot het overgangsrecht wordt
onderzocht. In het bijzonder komen hierna aan de orde: de nietigheden van
rechtswege van art. 3:40 BW, het onrechtmatigheidsvereiste en het onrechtmatigheidsbewustzijn in verband met de toerekenbaarheid van de onrechtmatige daad ( art. 6:162 leden 2 en 3 BW), de onverschuldigde betaling
( art. 6:203 BW) , de rechtsdwaling als wilsgebrek ( art. 6:228 BW) , de
onvoorziene omstandigheden (art. 6:258 BW) en de vaststellingsovereenkomst ( artt. 7:900- 906 BW) .
Reeds hier zij aangegeven, dat uit een oogpunt van systematiek de
belangrijke vraag rijst of deze onderdelen van het burgerlijk recht in een
bepaald opzicht tevens als bijzondere regelingen van overgangsrecht zijn te
zien of dat, juist omgekeerd, het overgangsrecht een nadere regeling geeft van
( van invloed is op) deze burgerlijkrechtelijke regels en leerstukken. Dit komt
'
neer op de vraag welk rechtsgebied moet worden geacht voorrang' te
'
hebben, welk rechtsgebied derogeert' aan het andere. Het antwoord op deze
vraag heeft belangrijke consequenties.
Zoveel is in elk geval duidelijk: op het onderhavige terrein is in bijzondere
mate zichtbaar hoezeer burgerlijk recht, overgangsrecht en de verschillende
rechtsvindingsleren ineengrijpen. De strekking van het hierna volgende
betoog is dat de analyse van de onderhavige problematiek via de rechtsdwaling
onvoldoencle precies en principieel is, zich telkens op de verkeerde vraag richt
en uiteindelijk niet kan overtuigen, kortom: dat deze minder juist en minder

1

Zie i. h. b. §§ 2 (h) , 3 (e) , 4 (d) en 5 (b) hierna.
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wenselijk is. Wat een overgangsrechtelijk probleem is, behoort niet door het
materiele recht te worden opgelost. Betoogd wordt dat de situatie daarom
rechtens niet anders is c. q. behoort te zijn, dan reeds in de voorafgaande
hoofdstukken is verdedigd.

'

Ik heb niet de pretentie om alle, als rechtsdwaling' gekwalificeerde
gevallen met harde regels tot oplossing te kunnen brengen. Wat ik wel kan
zeggen is dat een deel van de rechtsdwalingsproblematiek verkeerd benaderd
wordt, dat ten onrechte de vraag gesteld wordt voor wiens risico een
rechtsdwaling komt en dat men zich eerst zou moeten afvragen of van een
rechtsdwaling wel sprake is. Die laatste vraag stelt in staat om een aantal
kwesties van onrechtmatige daadsrecht, onverschuldigde betaling en de
rechtsdwaling als wilsgebrek anders en mijns inziens juister te benaderen.

2. De onverschuldigde betaling
(a) Inleiding: de les van het Engelse recht

Hetgeen in dit hoofdstuk betoogd wordt voor de overeenkomst in strijd met de
goede zeden en de openbare orde, onrechtmatige daad en de vaststellingsovereenkomst is op het terrein van de onverschuldigde betaling reeds geruime

tijd gerealiseerd. In 1917

is

uitgemaakt dat voor

de

vordering uit on-

verschuldigde betaling niet vereist is dat de
partij de prestatie
onder invloed van dwaling heeft verricht. fresterende
Dan is uiteraard ook een

rechtsdwaling geen vereiste noch een belemmering voor het welslagen van
deze actie. Het zou in beginsel moeten betekenen dat elke weggevallen of
nimmer geexisteerd hebbende rechtsgrond het slagen van een vordering uit
onverschuldigde betaling tot gevolg zou moeten hebben en dat elke verrichte
prestatie die niet in overeenstemming is met later opgekomen nieuwe
rechtspraak tot dit resultaat moet leiden. Daarmee is elk spoor van
verwijtbaarheid (een onderscheid tussen verschoonbare en onverschoonbare
rechtsdwaling) voor dit rechtsgebied geelimineerd, althans dat is formeel de
rege13: het Nederlandse onverschuldigde betalingsrecht heeft van de
rechtsdwalingsanalyse geabstraheerd. Het is interessant om op dit stuk de
vergelijking met de Common Law aan te gaan, waar een uitgebreide
2

HR 20 april 1917, NJ 1917, 600,

25

februari 1926, NJ 1926, 361 m. nt. EMM

(Gemeenschappelijk Eigendom/ Oosterhout) , 10 maar[ 1944, NJ 1944, 267 ( De Ooij/Geldersche
Crediervereeniging), 2 december 1949, NJ 1950, 265 m. nt. PhANH (Martens/ De Goey). Dir
geldt ook voor het huidige recht, Parl. Gesch. Boek 6, p. 806, Asser- Hartkamp III, De verbintenis
ui[ de wet, Deventer 1998, nr. 318, J. M Smits, De verrijkingsacrie in geval van rechtsdwaling in
Engeland, Nederland en Europa, WPNR 6375 ( 1999) , p. 766. Zie echter art. 6:204 BW.
Zie voor twijfel hieromtrent, §2(h) hiema, alsmede Smits, De verrijkingsactie in geval van
rechtsdwaling in Engeland, Nederland en Europa, t. a. P.
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jurisprudentie bestaat betreffende de rol van de rechtsdwaling bij de
onverschuldigde betaling en in het bijzonder om het Nederlandse recht
4
tegenover het Engelse recht te zetten.
Tot zeer recentelijk gold in Engeland in dit soort gevallen precies de
omgekeerde regel: betalingen verricht onder invloed van rechtsdwaling
'
konden in beginsel niet op grond van unjust enrichment' ( onverschuldigde
betaling) worden teruggevorderd.
'
Die regel is niet meer. De mistake of law bar' werd judicieel afgeschaft in
Kleinwort Benson Ltd. v. Lincoln City Council. 5 Alvorens hierop in te gaan, is
het nodig de achtergrond van deze speciale regel voor rechtsdwalingen te
schetsen. Die schets beoogt niet alleen inzicht in de rechtsdwalingsproblematiek in het Engelse recht te verschaffen. Er wordt vooral mee beoogd
te onderbouwen dat het materiele recht niet bevredigend kan oplossen wat
een overgangsrechtelijke probleem is.

(b) De mistake of law rule of mistake of law bar

Het Engelse recht kent geen algemene onverschuldigde betalings- of
verrijkingsactie en vereist een specifieke grond voor terugvordering. Weliswaar werd in Fibrosa Spolka Akcyjna v. Fairbairn Lawson Combe Barbour Ltd. 6
'
en Lipkm Gorman v. Karl,nale Ltd. 7 een general principle of restitution'
erkend,

maar dit wordt geinterpreteerd als een beginsel dat aan ' the law of
ten grondslag ligt en niet als een rechtsgrond waarop een

restitution'

de Amerikaanse rechtss[elsels is nogal verfijnd, zo men wil:
gedetailleerd en gecompliceerd ( er is een afzonderlijke regel voor bijna elke situatie) . Bovendien
verschilt het rechi van staRt tot staat. Het Amerikaanse recht leent zich daarom minder goed voor
een vergelijking, nu ik mij wil beperken tot de vraag of en onder welke omstandigheden
onbekendheid met ongeschreven recht of verandering van rechtspraak tot een rechtsdwaling
aanleiding geven en of de rechtsdwalingsanalyse betere perspectieven biedt dan die van het
overgangsrecht. Het Amerikaanse recht kent op zich de hierna besproken mistake of law baT. Zie
( Restatement ( First) of Restitution ( 1936) , s. 45, alsmede Yost v. Amencan Overseas Marine Corp.,
798 F. Supp. 313 ( E. D. Va. 1992). Maar het erkent een zodanig aantal uitzonderingen hierop ( zie
o. m. s. 47 ( nietige overeenkomsten) , s. 46 ( c) ( vreemd recht) , s. 49 ( gebrekkige of beperkte

4 De onversch,ildigde betaling in

s. 5 1 ( goederenrechtelijke overeenkomst) , s. 54 en s. 73 (1) ( voldoening aan
dwangmiddelen als beslag) ), dat men zich kan afvragen of de regel praktisch gesproken nog weI
geldt.
119981 4 All E. R. 513. Zie daaromtrent S. Hedley, Restitution, Mistake of Law, Reform in
Haste, Repent at Leisure, 58 Cambr. L. J. 21 ( 1999) , M. Bridge, Restitution and Re[rospective
Law: Kleinwort Benson Ltd. v. Lincoln City Council, 14 Journal of Int' 1 Banking and Fin' 1 Law 5
( 1999) , p. 9, alsmede Smits, De verrijkingsactie in geval van rechtsdwaling in Engeland,
Nederland en Europa, a. w., p. 765- 766, S. Meier, Nach 196 Jahren: Bereicherungsanspruch
wegen Rechtsirrtums in England, JZ 1999, p. 555 en R. Zimmermann, Rechtsirrtum und
richterliche Rechtsfortbildung, ZEuP 1999, p. 713.
6
119431 A. C. 32, p. 61 per Lord Wright.
schenkingswil),

119921 4 All E. R. 512.
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vordering kan worden gebaseerd. Daarvoor is een specifieke rechtsgrond
nodig, zoals bijvoorbeeld dwaling. 8
De geschiedenis van de mistake of law Tule begint in 1802 met Bilbie v.
Lumleyg waarin een verzekeraar aan zijn client de verzekerde som had
uitgekeerd en deze later op grond van dwaling terugvorderde. Ten tijde van
het sluiten der verzekering had de aspirant- verzekerde verzuimd een bepaalde
hoogstrelevante brie f te overleggen, die ertoe zou hebben geleid dat het
verzekerde risico zwaarder zou zijn ingeschat. Van dit verzuim was de
verzekeraar ten tijde van de ukkering wei op de hoogte. Niet wetende
evenwel dat verzwijging rechtens een verweer opleverde, had de verzekeraar
uitbetaald. Lord Ellenborough oordeelde:
Every man must be taken to be cognizant of the law, otherwise there is no
saying to what extent the excuse of ignorance might not be carried. 10

Na Bilbie is het misgegaan. In plaats van de beslissing te lezen als
neerlegende de regel dat dadingen of soortgelijke settlements to close a
transaction onder invloed van rechtsdwaling gesloten onaantastbaar zijn, is
Bilbie, met het adagium ignorantia iuris non excusat in het achterhoofd, steeds
opgevat als precedent voor de regel dat rechtsdwaling uberhaupt niet een actie
uit onverschuldigde betaling kan gronden. Aldus ontstond de mistake of law
bar of mistake of law rule.
Vanaf het begin werd, op zich terecht, geen onderscheid gemaakt tussen
dwaling omtrent rechtersrecht, gewoonterecht en wetsinterpretatie. Toen in
1808 de kapitein van een schip volgens oud zeerechtelijk gebruik een gedeelte
der vracht ( vervoerprijs) aan de admiraal overdroeg, wisten beide partijen
niet dat dit gebruik in 1811 door de rechter zou worden afgeschaft.
Here the plaintiff, finding out in 1811, that his own notion of law was
erroneous, comes to rescind in 1813 his own voluntary payment made in
it
1808 by bringing this action.
'

Gezien deze rechtsdwaling' ging de terugvorderingsactie niet door. In
Sharp Bros 61 Knight v. Chanell werd de terugbetaling geblokkeerd van een
8

Orakpo v. Manson bivestments Lid. 119781 A. C. 95, p. 104 per Lord Diplock; R. Goff en G.
The Law of Restitution, Londen 1998, p 15, A. Burrows ( ed. ), Essays on the Law of
Restitution, Oxford 1991, p. 6-7, 54- 56.

Jones,

9

( 1802) 2 East 469.
Eender, in vergelijkbare gevallen, naar Amerikaans recht, Restatement ( First) of Restitution
( 1936) , s. 45, Illustrations, sub 2, alsmede Norfolk 8 Dedham Fire Insurance Co. v. Aetna Casualty
8 Surety Co., 318 A. 2d 659 (Vt. 1974).
10

" Brisbane v. Dacres (1813)
12 1 19171 1 K. B. 771.
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Hoofdstuk XII

Dwaling omtrent het ongeschreven recht

huurverhoging die de verhuurder had doorgevoerd in strijd met de
toepasselijke huurwetgeving, de Increase of Rent and Mortgage Interest (War
Restrictions) Act 1 9 1 5, van welker bestaan cle huurder onwetend was geweest.
In National Pari-Mutuel Association Ltd. v. The King13 meende een bedrijf
kansspelbelasting verschuldigd te zijn. Na betaling besliste het Hogerhuis in

een vergelijkbare zaak dat zodanige belasting over de ontplooide activiteiten
niet verschuldigd was. De vordering uit onverschuldigde betaling werd
afgewezen met de overweging:
What was the mistake, which the appellants had made in this case2 ...
They had considered the Finance Act 1926, and they had come to the
conclusion that they were liable to pay the betting tax. . . . The question
of liability was one of law. It was a question of the construction of the Act
14
of Parliament.
(c) Uitzonderingen op de mistake of law rule

Van oudsher kent de mistake of law rule enkele uitzonderingen. Dwalingen
omtrent buitenlands recht zijn steeds als feitelijke dwalingen beschouwd. 15
Hetzelfde geldt voor dwalingen omtrent een subjectief recht16 en dwalingen
omtrent de 'legal possibility of performing' een rechtens verboden
uitvoeringshandeling. 17 Een expliciete uitzondering op de mistake of law- regel
werd aanvaard in Kiriri Cotton Co. v. Dewani18, een uitzondering die doet
denken aan de verzwaarde onderzoeksplicht te onzent op grond waarvan het
risico van rechtsdwaling op een bepaalde partij wordt gelegd. Het door een
huurder op verzoek van de verhuurder aan hem betaalde sleutelgeld kon
19
worden teruggevorderd, omdat partijen 'not equally at fault' waren.
In 1992 kwam een belangrijke verandering in de mistake of law ™le, toen
men het niet langer acceptabel vond dat ten onrechte betaalde belastingen
"

( 1930) 47 T. L. R. 110.

National Pari-Muntel, p. 111 per Scrutton LJ, alsmede Banco Nacional de Cuba v. Sabbatino, 27
FRI) 255 (S. D. N. Y. 1961) (VS).
15
Lazard Bros. 8 Co. v Midland Bank Ltd. 119331 A. C. 289. Naar Amerikaans recht wordt
vreemd recht behandeld ' as though the mistake were one of fact', Restatement ( First) of Restittition
14

( 1936) , s. 46; daaronder begrepen is het recht van een andere Amerikaanse staat, zie sub (c)
149, p. 170 per Lord Westbury. VgI. Restatement
16
Cooper v. Phibbs ( 1967) L. R. 2 H. L.

( First) of Restitution ( 1936) , s. 52.
17

G. H. Treitel, The Law of Contract, Londen 1999, p. 263- 264. Vgl. HR 11 mei 1951, NJ

1952, 128 m. nt. PhANH(Burgman/Aviolanda).
18 119601 A. C. 192.

19
6
Thus, if a between the two of them the duty of observing the law is placed on the shoulders of
the one rather than the other-it being imposed on him specially for the protection of the other[hen they are not m pan delicto and the money can be recovered back', Kiriri, p. 204 per Lord

Denning.
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'

wegens rechtsdwaling of vrijwillige' betaling niet als onverschuldigd konden

worden teruggevorderd. Zodoende werd in Woolwich Building Society v. I.R.C.
20
(No. 2)
besloten de onverschuldigde betalingsactie voor dit soort gevallen
van dwaling onafhankelijk te maken, waarmee tegelijk de rechtsdwalingsuitzondering voor de terugvordering van onverschuldigde belasting verviel. 21
Cd) De functie van de mistake of law rule

In gevallen van verandering van rechtspraak had de mistake of law Tule een
overgangsrechtelijke functie, te weten om de gevolgen van nieuwe rechtspraak voor het verleden te beperken. 22 Als betoogd in Hoofdstuk X23, zijn de
financiele consequenties van de terugwerking een belangrijk argument bij de
bepaling van het overgangsrechtelijke regime. De Engelse rechter legde via de
mistake of law rule dergelijke overwegingen ten grondslag aan het materiele
recht.

24

regel,

Het was overgangsrecht in de vorm van een materieelrechtelijke
die de Engelse rechter welgevallig was, omdat zodoende enerzijds al te

drastische gevolgen van nieuwe rechtspraak het hoofd geboden kon worden en
anderzijds mooi gezwegen kon worden over de normaliter aan overgangsrecht
ten grondslag liggende, bevestigende beantwoording van de voorvraag 6f er
weI sprake is van wijziging van het recht. De overtuigingskracht van de
20

1 19921 3 All E. R. 737.
Hiermee is voorkomen dat het Engelse recht in strijd zou komen met het latere arrest HvJ EG 2
december 1997, zaak C- 188/95 (Fantask), Jur. 1997, p. I. 6793, NJ 1999, 166, waarin het Hof
oordeelde dat het nationale recht niet zo in elkaar mag zitten dat het vorderingen uit onverschuldigde
betaling blokkeert op de grond dat de beraling onder rechtsdwaling is gedaan, zodat terugbetaling van
in strijd met gemeenschapsrecht betaalde belasting onmogelijk wordt.
22
Vgl. Board of City Commissioners v. Laramie School Dist., 884 P. Zd 946 (Wyo. 1994), p. 958959 en Campbell City School Dist. No. I v. Board of City Commissioners, 884 P. 2d 960 ( Wyo. 1994) ,
p. 964, waar vanwege de te gro[e financiele gevolgen en he[ floodgates. argumen[ de actie uit
onverschuldigde betaling werd verhinderd door beperking van de terugwerking. Vgl. ook BVerf(3,
Beschl. v. 25.9. 1992, NJW 1992, 3153, besproken in Hoofdstuk X, § 2 (e) en in Hoofdstuk IX,
§ 6 (b), waarin her Bundesverfassungsgericht uit vrees voor de gevolgen van een stortvloed aan
vorderingen uit onverschuldigde betaling voor de ' staa[liche Finanzplanung' tot vernietiging in hituro
21

overging.

-'
24

§ 2 (e).
Kleintuort Bellson, p.

532 per Lord Goff. Zie voorts Sargood Bros. v.

Commonivealth ( 1910)

11

CLR 258, p. 303 M Isaacs J('After several years, questions might be raised which, on some
would unexpectedly require the return of
suddenly discovered interpretation of a taxing act
enormous sums of money and quite disorganise the pliblic treasury' ), P. Birks, The Law of
Restitution at the End of an Epoch, 28 W. A. L. Rev. 13 (1999), p. 41 Indiezelfde lijn is ook het
pleidooi van J. D. McCamus, Restitutionary Recovery of Moneys Paid to a Public Authority under a
Mistake of Law: Ignorantia Juris in the Supreme Court of Canada, 17 U. B. C. L. Rev. 233 (1983)
'
begrijpelijk om openlijk een venveer van extreme disruption of public finances' [e aanvaarden, een
verweer dat wij eerder geneigd zullen zijn-ietwat vagelijk en verhuld-als ' factor' ' mee te wegen' .
Dir verweer gaat het Engels recht kennelijk te ver; het heeft als zodanig althans in de rechtspraak nog
geen weerklank gevonden.
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omzeiling van de voorvraag is echter maar zo lang als zij breed is. 06k de
constatering dat de presterende partij ten tijde van de rechtshandeling een
dwaling ten aanzien van het objectieve recht beging, impliceert beantwoording, maar dan in ontkennende zin, van diezelfde voorvraag (zie hierna, §

(0).

Nu deze overgangsrechtelijke functie niet langer vervuld wordt door een

mistake of law rule, is bepaald niet te vergezocht om te veronderstellen dat zij

in de nabije toekomst alsnog door het overgangsrecht

zal

worden vervuld,

zoals in de Verenigde Staten reeds is gebeurd. De opinies van Lord BrowneWilkinson en Lord Lloyd geven voedsel aan die verwachting. Zij gaan ervan
uit dat het niet in de eerste plaats gaat om de vraag of dwaling een vereiste is
voor het slagen van een vordering uit onverschuldigde betaling; het gaat en
behoort te gaan enkel om de vraag of de betaling in overeenstemming met het
recht dan wel op grond van een daartoe strekkende, geldige overeenkomst is
geschied. Kortom: de cruciale vraag is of de prestatie verschuldigd was of
niet.

(e) De kentering in Kleinwort Benson Ltd. v. Lincoln City Council
25
Andere Common LawOp de mistake of law rule was veel kritiek geuit.
zich
reeds van deze regel
en
hadden
ZuidAfrika
Schotland,
landen, alsmede
26
Hogerhuis
op zijn schreden
ontdaan.
Onder invloed van die kritiek is het

teruggekeerd in Kleinwort Benson Ltd. v. Lincoln City Council27.
Een niet ongebruikelijke techniek van rechtsontwikkeling in het Engelse
recht is om langzaamaan een aantal uitzonderingen te erkennen en deze zich
te laten opstapelen, totdat er zoveel zijn dat de regel in wezen zodanig is
uitgehold dat men in staat is een opgekomen, nieuw beginsel (' tegenbeginsel') te ontwaren, dat van het tegengestelde uitgangspunt uitgaat.
Herinterpretatie van een bepaalde lijn in de rechtspraak kan er dan toe leiden

A. Burrows, Public Authorities, Ultra Vires and Restitution, in: Burrows (ed. ), Essays on [he
Law of Res[itution, a. w., p. 40, R. Evans- Jones en P. Hellwege, Swaps, Error of Law and
Unjustified Enrichment, 1 Scottish Law and Practice Quarterly 1 ( 1997), Law Commission,
Res[itution of Payments made under a Mistake of Law, Consultation Paper No. 120, Part II and
3.49- 3.58, Law Reform Commission of British Columbia, Report on Benefits Conferred on a
Mistake of Law ( 1981), Law Reform Committee of South Australia, Report on Irrecoverability of
25

Benefits Obtained by Reason of Mistake of Law ( 1984).
Hydro Electric Commission of To,unship of Nepean v. Ontario Hydro ( 1982) 132 DLR ( 3d) 193,
Air Canada v. British Columbia ( 1989) 59 DLR (4th) 161. (La Forest J) (Canada), David Securities
Pty Ltd v. Commontuealth Bank of Australia ( 1992) 175 CLR 353 Aus[ralie), Willis Faber Enthove
(Pty) Ltd. v. Receiver of Revenue ( 1992) (4) SA 202 (Zuid- Afrika) . Morgan Guaranty Tmst
Company of Netv York v. Lathtan Regional Council 1995 S. L. T. 299 ( Schorland), Restatement
C

(First) of Restitution (1936) , ss. 5, 44, 46-55 ( VS) .
11 119981 4 All E. R. 513.
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dat de schaal doorslaat en een nieuwe regel wordt erkend op basis van dit
'
reeds bestaande' beginsel. Zo geschiedde in Kleinwort Benson. 28
De uitspraak betreft de nasleep van de ' swaps' - affaire, die het Engelse
administratieve, zekerheden-, bank-, internationaal privaat-, verrijkingsen overeenkomstenrecht in beroering heeft gebracht. In Hazell v. Hammersmith and Fulham London BC29 interpreteerde het Hogerhuis de Local
Government Act 1972 aldus, dat het lagere overheidslichamen niet is toegestaan zogenaamde interest swaps agreements te sluiten. In een daaropvolgende zaak3' werd beslist dat een zodanige nietige overeenkomst tot een
recht op terugbetaling ongedaanmakingsverbintenis, onverschuldigde betaling) leidt. Het Engelse recht kent als gezegd geen algemene verrijkingsactie
en dus is een specifieke grond voor terugvordering vereist. In Kleinwort Benson
wordt een beroep gedaan op dwaling, waarmee het probleem van de aloude
mistake of law bar aan de orde kwam. Unaniem sloten de Law Lords zich aan
bij Lord Goff, die van mening was
C

that the mistake of law rule should no longer be part of English law and
that English law should now recognise that there is a general right to
recover money paid under a mistake, whether of fact or law, subject to
the defences available in the law of restitution. 31
De vraag wordt dan of in casu sprake was van een dwaling, juridisch of
feitelijk, zodat recht op terugbetaling bestaat. Zijn betalingen, verricht

conform het recht dat ten tijde van die betaling leek te gelden, tengevolge
van een latere, andersluidende rechterlijke uitspraak, te beschouwen als
destijds onder dwaling ten aanzien van het recht gedaanZ

The answer to this question may be said to depend upon whether the
decision in question has changed the law or has merely declared what the
law always was.

32

28

Zie i. h. b. Lord Goff, die sprekend van ' a realignment of subsidiary principles within that
branch of the law', zich van Dworkin gernspireerd weet teneinde de onmiskenbaar vernieuwende en
constitutieve uitspraak toch als declaratoir te kunnen ganmerken.
29 119911 1 All E. R. 545.
30
Westdeutsche Landesbank Girozentrale v. Islington London BC. Klemtvort Benson Ltd. v. Sand,veU
BC 119941 4 All E. R. 890.
Kiem,vort Benson, p. 533 per Lord Goff.
1I

12

Kleinwort Benson, p. 563 per Lord Hope. Vgl. Hof Den Bosch 9 oktober 1917, NJ 1918, 359,
waarin het Hof, stellende dat jurisprudentie geen rechtsbron is, een onverschoonbare rechtsdwaling
aannam.
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Het antwoord is met andere woorden van rechtstheoretische aard;
uiteraard staan weer de declaratoire en de constitutieve visies tegenoverelkaar.
(f) Rechtsdwaling versus de verschuldigdheid in het licht van het overgangsrecht:
Engels recht
de procedure is dat in 1998 terugwerkende kracht wordt
beslissing
in Hazell33 van 1992, waarin de swaps voor het
verleend aan de
geoordeeld,
zodat de swap- transacties gedurende de
eerst ultra vires werden

De uitkomst van

jaren ' 80 geacht worden gesloten te zijn onder invloed van rechtsdwaling.
Interessant zijn vooral de motiveringen, aangezien deze laten zien dat het
eigenlijk helemaal niet om materieel burgerlijk recht, maar om overgangsrecht
gaat.

De Law I.ords zijn verdeeld. Lord Goff en Lord Hope gaan uit van
terugwerkende kracht en beroepen zich op de declaratoire theorie. 34 Omdat
het recht in de jaren ' 80 geacht moet worclen te hebben afgeweken van de
opvattingen van partijen ( en van de algemene opvattingen) hieromtrent,
wordt aangenomen dat destijds is gedwaald.
Tegen deze redenering richten zich de scherpe opinies van Lord Lloyd en
Lord Browne- Wilkinson:

Lord Goff of Chievely concludes that the payer paid under a mistake of
law. But this assumes that the law at the date of payment was the same as
the law stated in Hazell' s case. If it was, then of course the payer must
have been mistaken. But is Hazell' s case changed the law, then it would
not follow. 35

"

1 19911 1 All E. R. 545.
Klemwort Benson, p. 534- 537 per Lord Goff en p. 563 e. v. per Lord Hope. Aldus ook de
analyse van Zimmermann, Rechtsirrtum und richterliche Rechtsfortbildung, a. w., p. 725,
voetrloot 59. Vgl. HvJ EG 2 december 1997, zaak C. 188/95 (Fantask), Jur. 1997, p. I-6783, NJ
1999, 166. De Deense rechter vroeg zich af of vorderingen tot terugbetaling van in strijd met een
direct werkende Europese richtlijn beraalde rechten kan worden afgewezen op de grond dat dem
14

heffing voortvloeide uit een verschoonbare rechisdwaling van de overheid die zich niet van de
onrech[matigheid van de heffing bewust was. Het Hof behandelt de kwestie op dezelfde wijze als
kwesties betreffende de temporele werking van zijn rechtspraak en beroept zich op zijn vaste
waarin de declaratoire theorie wordr gehanteerd. Omdat uitleggingsarresten
terugwerkende kracht hebben, was de heffing destijds ook reeds onrechtmatig. De onverschuldigde
betaling is een kwestie van nationaal recht, maar dat mag niet de terugvordering van in strijd met
gemeenschapsrecht betaalde belasting geheel blokkeren ( rov. 40) Anders: EHRM 21 februari 1997,
schending van her
NJ 1997, 580 m. nt. PJB (Van Raalte/ Nederland) dat na constatering van
EVRM oordeek dat kiager de ten onrechte beraalde heffing niet kan terugvorderen.
15
Kleintvort Benson. p. 551 per Lord Lloyd.

jurisprudentie

.
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If it

right that the House of Lords can change the l a w. . .i t must
follow that a person relying on the old law was under no mistake at the
is

time, and cannot claim to have been under a mistake ex post facto
because the law is subsequently changed. 36
[ Rl etrospection cannot falsify history: if at the date of each payment it
was settled law that local authorities had capacity to enter into swap
contracts, Kleinworts were not labouring under any mistake of law at that
date. The subsequent decision in Hazell' s case could not create a mistake
where no mistake existed at the time.... 37
[ T] he fact that the law was later retrospectively changed cannot alter
retrospectively the state of the payer' s mind at the time of payment. 38

Kortom: niet alleen was er destijds geen mistake, evenmin kan de betaling
Deze opvatting sluit aan bij
Commission
is
verdedigd.
39
Law
die, welke door de
Het had geen haar gescheeld of dit was inderdaad de uitkomst geweest.
Lord Hoffmann, die de doorslag gaf, zegt na afloop van pleidooien op het
punt te hebben gestaan om zich bij Lord Browne- Wilkinson en Lord Lloyd
40
Uiteindelijk kiest hij een andere weg en tracht de
aan te sluiten.
mogelijkheid van terugvordering te bereiken zonder de declaratoire theorie,
namelijk door de terugwerkencle kracht van de declaratoire theorie te
scheiden. De declaratoire theorie verwerpt hij, maar de terugwerkende kracht
van Hazell houdt hij in stand ( waarom precies is dan niet meer duidelijk) .
Volgens zijn redenering zou nu de opvatting van destijds over het recht van
destijds oorspronkelijk inderdaad correct zijn geweest, maar thans niet meer
en, achteraf bezien, juist door de terugwerkende kracht ook destijds niet. De
terugwerkende kracht doet dus de rechtsdwaling ontstaan.
Lord Hoffmann ziet hierbij mijns inziens over het hoofd dat de
terugwerkende kracht een bijzondere rechtvaardiging nodig heeft. Als hij dan
niet ten minste de declaratoire theorie naar voren schuift, houdt hij weinig ter
rechtvaardiging over. Bovendien valt niet in te zien hoe de enkele retroactiviteit zou kunnen bewerkstelligen dat het destijds geldende recht werkelijk
anders was; het zou geschiedvervalsing zijn. Terugwerkende kracht maakt
als destijds onverschuldigd worden aangemerkt.

36

Kleintvort Benson, p. 548 per Lord Lloyd.

Kleintvort Benson, p. 517 per Lord Browne- Wilkinson.
Klemwort Benson, p. 518 per Lord Browne- Wilkinson, zie ook p. 521.
39
Law Commission, Restitution of Payments Made Under a Mistake of Law, Consultation Paper
No. 120 ( 1991) , § 2. 57 (' ihere is no mistake of law at the time the payment was made: at the time
the law was indeed as the payer believed it to be'), dez. , Restitution: Mistakes of Law and Ultra
Vires Public Authority Receipts and Payments, Report No. 227 ( 1994), §5 3 ('in substance there
has been no mistake') . Zie ook Birks, The Law of Restitution at the End of an Epoch, a. w., p, 43That must be right. ")
44 ("But the better view is that in such a case there is simply no mistake
40
Klemtvort Benson, p. 552 per Lord Hoffmann.
"

18

.
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alleen het nieuwe recht op het verleden toepasselijk. Dit betekent dat de
opvatting omtrent het destijds geldende recht nog steeds geen rechtsdwaling
is, tenzij men ervan wil maken dat de rechtens relevante rechtsdwaling is de
dwaling ten aanzien van het toepasselijke recht. Maar, nog ervan afgezien dat
dit begrip van rechtsdwaling, zoals Lord Hoffmann zelf toegeeft,1, afwijkt van
een gezond verstand- visie op wat een dwaling is ten gunste van een weinig
voor de hand liggende rechtsdwaling ' in juridische zin', lijkt het wat
vergezocht de uitkomst van een geschil van een dergelijk woordenspel te laten
afhangen.

Nu drie van de vijf Law Lords de declaratoire theorie verwerpen, doch
eveneens drie van de vijf een rechtsdwaling aannemen, zit men opgescheept
met een uitkomst en een motivering die niet op elkaar aansluiten. In de
Engelse context betekent zulks doorgaans dat de toekomst nog heel wat in
petto heeft.

(g) De temporele werking van het ongeschreven recht aan de hand van de
democratische rechtsvinding

Maar er is meer. Drie Law Lords-dat was dus een meerderheid-spelen met
opvattingen die dichter bij de democratische rechtsvinding liggen dan bij de
declaratoire of de constitutieve theorie. Zo onderschrijven Lord Lloyd en Lord
Browne- Wilkinson het standpunt dat niet alleen een officiele erkenning van
een rechtsregel bij rechterlijke uitspraak, maar ook de opvattingen in het
rechtsverkeer bron van recht zijn.

The English common law is not confined to decided cases. In the field of
commercial law, for example, the custom of merchants has always been a
fruitful source of law. It is true that a custom can be challenged in a court
42
of law. But it does not need a court of law to establish a custom.
En:

There are areas of the law which are sparsely covered by judicial decision
... In such areas the commercial world acts, and has to act, on the
generally held view of lawyers skilled in the field. 43

Kleintlort Benson, p. 552- 553 per Lord Hoffmann. Zie ook S. Meier en R. Zimmermann,
Judicial Development of the Law, Error Iuris, and the Law of Unjustified Enrichment-A View From
Germany, 115 L. Q. R. 556 ( 1999), p. 560- 561 ("a right to recover, and the notion of' mistake' is
interpreted (some might say twisted) so as to allow this solution. ") .
42
Kleintvort Benson, p 549 per Lord Lloyd.
4J
Kleinti,ort Bemon, p. 517 per Lord Browne- Wilkinson.
41
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Deze twee Law Lords betogen bovendien dat de vraag of jurisprudentiewijzigingen terugwerken en achteraf een rechtsdwaling moet worden
44
aangenomen, afhankelijk is van de stand der maatschappelijke opvattingen.
Wel richten zij zich blijkens de citaten nogal sterk op de opvattingen binnen
45
de financiele wereld en de hierin gespecialiseerde juristen , maar dat is
begrijpelijk, nu de rechtsvraag vrijwel uitsluitend de financieel- juridische
wereld raakt.
In die zienswijze staan zij niet alleen. Zo erkent s. 33 ( 2) van de Engelse
Taxes Management Act 1970 geen recht op terugbetaling als de betaling is
verricht op basis van of in overeenstemming met ' the practice generally
prevailing at the time'. In andere Common Law- jurisdicties, zoals NieuwZeeland en West- Australie, die Engeland en Wales waren voorgegaan in de
afschaffing van de mistake of law rule, heeft de wetgever bepaald dat geen
recht op terugvordering uit onverschuldigde betalig wegens dwaling bestaat,
'
if at the time there was a "common understanding" that they were payable'. 46
'
Oncler common understanding' iS te verstaan de betaling ' in accordance
with a settled view of the law at the time, 47, dat wil zeggen ' settled by existing
authority or by common consensus' C mijn cursivering) . 48 Dat is de in dit
49
proefschrift verdedigde dubbele grondslag van het ongeschreven recht.
Waren deze verkeersopvattingen in het onclerhavige geval nou zo moeilijk
te achterhalen, zoals in de Nederlandse literatuur wel eens wordt gevreesdl 50
In het geheel niet. Een derde Law Lord, Lord Hope, nam de moeite om zich
enigszins te verdiepen in wat dan wel de common understanding of the law in de
loop der tijd is geweest en schetste kort de ontwikkeling van deze opvattingen
gedurende de laatste decennia. De overwegingen geven vrij goed aan hoe een
responsieve

rechtsvindingsopvatting in haar werk kan gaan en dat zij

allerminst het onmogelijke van rechters behoeft te vergen. Lord Hope kwam
tot de conclusie dat vanaf het moment dat de swap- contracten in 1981 in

44
Kleintvort Benson, p 546-551 per Lord Lloyd en p. 521·523 per Lord Browne- Wilkinson. I.c
zou er geen rechisdwaling zijn en behoort de beslissing in Hazell niet terug Ie werken, want 'there was
a generally accepted view of the law which view was upset by the later decision', p. 517 per Lord
Browne- Wilkinson.
45
Zie voorts Kleinwort Benson, p. 551 per Lord Lloyd ('common undersianding shared by their
and indeed by lawyers in general') .

twyers,
S. 94A (s) van

de Nieuw- Zeelandse Judicature Amendment Act 1958, s. 23 ( 1) WestAustralische Law Reform ( Property, Perpetuilies and Succession) Act 1962. Aldus ook het door de
Law Commission gedane wersvoorstel, Clause 3 ( 1), waarover uitgebreid Lord Lloyd, t. a. p. en
Lord Browne- Wilkinson, t. a. p.
47
Law Commission, Restitution: Mistakes of Law and Ultra Vires Public Authority Receipts and
Payments, a. w. , §§ 5.1- 5.13.
48
Klemuort Benson, p. 523 per Lord Browne- Wilkinson.
49
Zie hierv66r, Hoofdstuk VI, § 6.
50
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'
zwang raakten tot 1987 de algemene opvatting was dat interest rate swaps

could legitimately be entered into'.

The formulation of standard clauses for use in the basic interest swap
contracts... no doubt added to the general understanding that there was
no legal risk.... This assumption continued to be acted upon uncritically
until 1987. In August of that year the Audit Commission and its officers
made statements which for the first time called into question their
legality.... On 14 July 1988 a press release was issued by the commission
publishing that advice and warning that auditors might challenge items
from such transaction that were not permitted by statute.

It appears therefore that at the time when the transactions in the
present case were entered into there was a general understanding, which
was shared by banks and local authorities as regular participants in the
money markets, that interest swap contracts were within the borrowing
and lending powers of local authorities.

51

Doordat Lord Hope uiteindelijk toch koos voor de declaratoire theorie,
'
haalde de democratische rechtsvinding' het echter net niet en ging
( vooralsnog) de kans voorbij de temporele werking van nieuwe rechtspraak
met de kenbaarheid van het recht aan de hand van de stand der
maatschappelijke opvatting in verband te brengen.
(h) De rechtsdwaling versus de verschuldigdheid in het licht van het overgangsrecht.
Nederlands recht

Ofschoon naar Nederlands recht de ( rechts-) dwaling in beginsel geen rot
speelt voor het succes van een vordering uit onverschuldigde betaling, is de
problematiek niettemin vrijwel dezelfde. Van de gehanteerde theorie is
afhankelijk of de verrichte prestatie v66r de nieuwe rechtspraak verschuldigd
of onverschuldigd was. Zoals door Lord Browne- Wilkinson en Lord Lloyd
terecht werd betoogd, leidt nieuwe rechtspraak volgens de constitutieve
theorie tot de conclusie dat de presterende partij die van de oude opvatting
uitging, niet alleen geen rechtsdwaling beging, maar evenmin onverschuldigd
betaalde. Zonder dwaling was de onderliggende overeenkomst immers geldige
titel. De declaratist zal daarentegen in dit geval niet alleen een rechtsdwaling
aannemen, maar ook de betaling als onverschuldigd aanmerken. Alleen door
de democratische rechtsvindingsleer te hanteren en daadwerkelijk de stand
van het recht te onderzoeken, komt men hieromtrent tot een genuanceerder

:I

Kleinwort Benson, p. 557- 558 per Lord Hope.
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oordeel. Het overgangsrecht dient ertoe die nuances te vertaten in een hierbij
passende temporele werking. 52
Valt nu naar Nederlands recht de dwalingskwestie weg, dan blijft het
oordeel omtrent de verschuldigdheid over, welk oordeel zonder overgangsrechtelijke ( eventueel impliciete) keuze en zoneler een rechtstheoretische
positie te kiezen niet geveld kan worden.
Net als in het Engelse recht hebben Nederlandse rechters evenwel
gepoogd terugvordering te beletten zonder toepassing van overgangsrecht-en
dus zonder theoretisch stelling te hoeven nemen-onder meer door een op
zichzelf kraakheldere juridische analyse in het moeras van de feitelijke
omstandigheclen van het geval en de met feiten verweven uitleg van de
overeenkomst te laten verzanden. Waar nodig geacht, wordt normatief
uitgelegd om te kunnen constateren dat de gevolgen van onvoorzienbare
jurisprudentiewijziging in de overeenkomst verdisconteerd waren. Dat is

zolang het een vaststellingsovereenkomst betreft, die ook
prima,
daadwerkelijk die strekking heeft. 53 Maar daarbuiten wordt de overeenkomst
wat al te gemakkelijk als klei gekneed en op weinig voorspelbare wijze als
substituut voor overgangsrecht gebruikt.
In Inter-Services/Borst,4 hadden werkgever en werknemer in 1989 een
arbeidsovereenkomst gesloten. Bij het sluiten van de overeenkomst hadden
partijen verondersteld dat de werknemer ingevolge de volksverzekering
verzekerd en derhalve premies verschuldigd was. Daarom had de werkgever
ter compensatie van de door de werknemer verschuldigde premies AWBZ en
AAW de werknemer een overhevelingstoeslag betaald. Later blijkt dat de
werknemer niet ingevolge de volksverzekering verzekerd is en derhalve niet
aan de premieverplichting is onderworpen, aangezien hij zijn werkzaamheden
verricht op het Nederlandse deel van het Continentaal Plat dat buiten de
territoriale wateren is gelegen. De werknemer vordert en krijgt van de
belastingdienst de betaalde premies terug. De werkgever vordert vervolgens
de overhevelingstoeslag van de werknemer terug.
De Rechtbank legt de overeenkomst aldus uit, dat de betaling niet
onverschuldigd is en neemt-ten overvloede-aan dat het een rechtsdwaling
betreft die voor rekening van de werkgever blijft ( rov. 9). De Hoge Raad
meent deze keer niet dat de uitleg van de arbeidsovereenkomst tezeer met
feitelijke waarderingen verweven is om in cassatie te worden getoetst, doch
vindt in de overeenkomst een leemte, die hij met de billijkheid opvult. Gelet
op de aard van de overeenkomst dient de overhevelingstoeslag de werknemer

41
%,

'4
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Hoofdstuk Vm, §§ 3- 5.
Zie hierna, § 6.

HR 13 februari 1998, NJ 1998, 460.
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te stellen op andere wijze verzekeringsdekking te bekomen. Daarom
55
moet deze geacht worden verschuldigd te zijn geweest.
De rechtsgrond lag met andere woorden in de overeenkomst, zoals deze

in staat

'
door de Hoge Raad zelf werd uitgelegd. Daaraan doet niet af dat de inhoud
van die overeenkomst mede bepaald was door de Wet overhevelingstoeslag
56

opslagpremies'.
Groot is het contrast met de benadering van de Hoge Raad in de
zogenaamde ' St. Oedenrode- affaire'. Zou men het hierin aan de orde zijnde
probleem als een rechtsdwaling willen aanmerken, wat het mijns inziens niet
is, dan moet de conclusie zijn dat door ' s Hofs uitleg, die nu weer wel met

feitelijke waarderingen is verweven, de rechtsdwaling doorgaans voor
57
rekening van de koper is gekomen.
In het St. Oedenrode- arrest58 bepaalcle de Hoge Raad dat onder ' een
vervaardigd goed' in de zin van art. 11 lid 1, onder a sub 1° Wet OB 1968 is
'
te verstaan het begrip bouwterrein' als bedoeld in de Zesde richtlijn. Daarom
is ten aanzien van onbebouwde, maar tot bebouwing bestemde grond alleen
omzetbelasting verschuldigd, indien deze grond bouwrijp is gemaakt, waaronder moet worden verstaan: het bewerken van de grond zelf en het treffen
van voorzieningen die uitsluitend dienstbaar zijn aan deze grond; het
aanleggen van infrastructurele voorzieningen is hieronder dus niet begrepen.
De Staatssecretaris was van een andere opvatting uitgegaan, hetgeen had
geleid tot een decenniumlange praktijk van belastingheffing, waarbij vele
particuliere kopers hun ten onrechte in rekening gebrachte omzetbelasting
hadden betaald. Kon het betaalde van de verkopers worden teruggevorderdl
Met die vraag kwamen verschillende rechters nadien te zitten.
De Hoge Raad had verzuimd een overgangsrechtelijke voorziening te
treffen of ook maar enige overweging aan het overgangsrecht te wijden. Wie
op zoek is naar de oorzaken van de hedendaagse claimcultuur, heeft er hier
66n gevonden. Gevolg van dit arrest en van het overgangsrechtelijk deficiet:
een stortvloed aan procedures, niet alleen duizenden terugvorderingsacties in

:5
Rov. 3.2. Zie eender HR 8 november 1996, NJ 1997, 84 ( Topmen Oilfield/ Hinrichsen) .
Vgl. HR 3 november 1989, NJ 1990, 699 m. nt. JBMV Derksen/ Scholten), waar de werkgever
het te veel betaalde niet als onverschuldigd kan terugvorderen, nu deze wederzijdse rechtsdwaling
C

voor zijn rekening kwam.
56

"

Concl. A- G Mok, sub 3.4.2.6 en 3.4.3. 3.
Ofschoon de verkoper met uitvoering van de Wet OB is belast, zulks i. t. t. to[ Inter-

Services/Borst, waar de met de uitvoering belaste werkgever het risico droeg.
58
HR 21 november 1990, BNB 1991, 19, niet te verwarren met het ook we I als 'St. Oedenrodearrest' aangeduide St. Oedenrode/Dnessen (HR 24 februari 1984, NJ 1984, 669 m. nt. JAB) van de
civiele kamer.
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lagere instanties, maar ook een groot aantal procedures tot Op het hoogste
niveau ( Hoge Raad en Hof van Justitie) . 59

Het aantal claims was enorm: alleen al de gemeente Emmen werd
geconfronteerd met 1700 terugvorderingsacties. . . . Het is aannemelijk
dat het civiel terugdraaien van alle ( wellicht duizenden) transacties en
het vervolgens fiscaal en civiel ontwarren van die terugdraaiing vooral
volstrekt onoverzienbare ellende, onduidelijkheid en nog enige jaren
60
voortdurende rechtsonzekerheid met zich mee zou brengen.

Met andere woorden: een voorbeeld dat de Hoge Raad zelf de overbelasting van de rechterlijke macht veroorzaakt.
Waarom is de situatie dan toch niet financieel ontspoord, Omdat vele
rechters hebben geweigerd de financiele stabiliteit van verkopers ( waaronder
gemeenten) te compromitteren. Een heel arsenaal aan juridische smoezen is
tevoorschijn gehaald-de rechtsdwaling en de informatie- en mededelingsplichten, uitleg van de koopovereenkomst, de formele rechtskracht'

maar niet de ozo moeilijke erkenning dat de gegeven interpretatie' een
rechtsschepping met terugwerkende kracht behelsde van het type waarbij men
toch eens wat vaker in overweging zou moeten nemen of wellicht

overgangsrecht van node is.
In de eerste plaats is geprobeerd de verschuldigdheid krachtens het
belastingrecht los te koppelen van de verschuldigdheid krachtens de
koopovereenkomst. Ook hier gaat het om de uitleg van de overeenkomst.
Een bijzondere, wat mij betreft weinig geslaagde, constructie is die van het
Hof in Potjer/Eelde. 61 Overwogen wordt dat de verschuldigdheid is te
beoordelen aan de hand van de gesloten koopovereenkomst. De uitleg
'
hiervan zou met zich meebrengen dat onder de bewoordingen volgens de wet
verschuldigde omzetbelasting' ook valt ornzetbelasting die verschuldigd is
gebleven, omdat door de verkoper geen gebruik is gemaakt van de tegen de
heffing daarvan openstaande administratieve rechtsgang. Volgens de Hoge
Raad is dit niet onbegrijpelijk en overigens met feitelijke waarderingen

verweven (rov. 3.5) .

59

HR 15 november 1996, NJ 1997, 160 m. nt. MS ( Kruit/ Zuidwolde), 15 november 1996,
BNB 1997, 157 m. nt. BC}vZ (Potjer/ Eelde), 8 juli 1996, BNB 1997, 36 m. nt. J. M. F.
Finkensieper, 8 juli 1996, NJ 1997, 277 m. nt. P. J. Wattel, 21 maart 1997, NJ 1997, 559 m. nt.
J. W. Zwemmer ( Hartelust/ Helmond) , 13 juni 1997, NJ 1997, 610 m. nt. J. W. Zwemmer ( Den
Ham/ Van der Kolk), HvJ EG 28 maart 1996, zaak C. 468/93 (Emmen), V-N 1996, waarvan een
oot deel op het conto van het overgangsrechtelijke verzuim van de Hoge Raad komt.
Wattel inzijn noot onder HR 8 juli 1996, NJ 1997, 277 sub 3.
6t
Tekennen uit HR 15 november 1996, BNB 1997, 157 m. ni. BGvZ (Potjer/ Eelde).
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Toch is wel degelijk onbegrijpelijk hoe omzetbelasting die volgens de wet
62
Zulks in een
nooit verschuldigd is geworden, verschuldigd kan blijven.
overeenkomst te lezen ligt niet voor de hand. Mijns inziens is een
'
overeenkomst die spreekt van volgens de wet verschuldigcle omzetbelasting'
'
helemaal niet zo te lezen, dat hieronder moet worden verstaan volgens de
wet niet verschuldigd, maar als gevolg van de door het nalaten van de
verkoper ontstane formele rechtskracht door verkoper van de Staat niet meer
terug te vorderen en daaronn jegens de kopeT maar als verschuldigd aan te
merken omzetbelasting'. 63 Dat is belastingheffing uit kracht van het feitelijk
nalaten van de verkoper om bezwaar aan te tekenen of, voor wie deze uitleg
wei accepteert, uit kracht van overeenkomst.
Evenmin overtuigend is de overige argumentatie die op de formele
rechtskracht is gebaseerd. Het Hof had overwogen dat nu een administratieve
met waarborgen omklede rechtsgang heeft opengestaan tegen de heffing en
'
deze niet is gebruikt, de burgerlijke rechter ervan heeft uit te gaan dat de
desbetreffende vaststelling van het verschuldigde bedrag in overeenstemming
is met de desbetreffende wettelijke voorschriften en algemene
rechtsbeginselen' ( rov. 3 en 4) .

Nou ja, deze burgerlijke rechter wist toch inmiddels drommels goed dat de
betaling niet in overeenstemming was met de desbetreffende wettelijke
voorschriften. Waarom moet hij dan van het tegendeel uitgaan2 Het
nagelaten beroep van de verkoper doet w61 de verschuldigdheid van
omzetbelasting door de verkoper aan de fiscus vaststaan-de niet- vernietigde
beschikking is hiervoor de rechtsgrond--en de formele rechtskracht verplicht
de burgerlijke rechter vervolgens om van die verschuldigdheid uit te gaan.
Maar de formele rechtskracht leidt niet tot de conclusie dat de beschikking
dan ook in overeenstemming met desbetreffende wettelijke voorschriften en
algemene rechtsbeginselen is en al helemaal niet, nu men zeker weet dat zulks
niet in overeenstemming met de wet is ( St. Oedenrode) . De leer van de
formele rechtskracht, die de strekking heeft te vermijden dat de burgerlijke
rechter zich op het terrein van de administratieve ( belasting-) rechter begeeft
en diens oordelen gaat overdoen, zou hierdoor in haar tegendeel komen te
verkeren, zoals in casu: hoewel de belastingkamer reeds heeft uitgemaakt in
het St. Oedenrode- arrest dat een dergelijke omzetbelasting niet in
overeenstemming is met de wet, neemt het Hof de vrijheid ervan uit te gaan
dat deze omzetbelasting wel met de wet in overeenstemming is.
62

Zie Wattel in zijn noot onder HR 8 juli 1996, NJ 1997, 277, die niet onder de indruk is van 's

Hogen Raads argumentatie.
61
Vgl. Scheltema in zijn

noot

onder

HR

15

november

1996,

NJ

Kruit/ Zuidwolde), volgens wie meer voor de hand had gelegen de lezing dat
rekenen dat de gemeente de schuld niet nodeloos lam onistaan of oplopen.
(

1997,

160

MS

de koper erop kan
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Op grond hiervan ligt de toch al niet voor de hand liggende derdenwerking van de formele rechtskracht tussen gemeente en de fiscus jegens de
koper nog minder voor de hand. 64
In Hoofdstuk IX65 is gesteld, dat het formele rechtskracht/ gezag van
gewijsde- argument een procesrechtelijk middel is, waarmee in feite een
( zuinige) beperking aan de terugwerking wordt gesteld en dat om die reden
tot het overgangsrecht kan worden gerekend. In casu had men beter voor wat
ingrijpender overgangsrecht kunnen kiezen, want de alternatieve
redeneringen zijn niet erg overtuigend. Wil men in dit soort gevallen de
betaling als verschuldigd aanmerken, dan dient dat te geschieden op basis van
overgangsrecht, dat wel toestaat overtuigend te redeneren dat hetgeen
blijkens het St. Oedenrode- arrest onverschuldigd is, nog niet van zelf ook
66
destijds reeds onverschuldigd was.
Uitleg, en niet rechtsdwaling, was ook de benadering van de Rechtbank
Almelo. Deze overwoog dat een koper die omzetbelasting had betaald, dit
ondanks het St. Oedenrode- arrest niet zonder rechtsgrond had gedaan.

Hij heeft immers aan een betalingsverplichting die door het sluiten van de
koopovereenkomst is ontstaan, voldaan.

67

Ingeval de vordering uit onverschuldigde betaling kan worden afgeweerd
met een beroep op de koopovereenkomst, wordt in zoverre het dwalingsvereiste voor het welslagen van zodanige vordering opnieuw ingevoerd. 68 In
het Almelose geval had de koper kennelijk geen beroep op dwaling gedaan,
zo

dwaling geen vereiste voor de
dit dwalingsberoep bleef de
koopovereenkomst als rechtsgrond voor de betaling ongewijzigd in stand.
Dit antwoord kan mij niet overtuigen. Op zich is correct dat de
betalingsverplichting van de verkoper aan de fiscus niet dezelfde rechtsgrond
heeft als de betalingsverplichting van de koper aan de verkoper. Maar deze
staat daar toch niet zomaar los van, zeker niet als de overeenkomst bepaait
dat de koper de verplichting heeft om de ' bij wet verschuldigde
hetgeen

ook

niet

terugvorderingsactie

64

Zie

ook

Scheltema

vreemd is,
vormt.
Maar

in

zijn

noot

als

zonder

onder

HR

15

november

1996,

NJ

1997,

160

(Kruit/Zuidwolde), Wattel in ziin noot onder HR 8 juli 1996, NJ 1997, 277, alsmede HR 1 februari
1985, NJ 1986, 375 (Mijstocit/ Bedrijfskunde) .
69
66

§ 4 (c) C ii)

Hiema, in §4 (c) , wordt betoogd dat het allerminsi van zelf spreekt, dat de formele

rechtskracht de burgerlijke rechter ook in overgangsrechtelijke zin bind[.
Rb Almelo, 12 mei 1993, rolnr. 1992/267, nie[ gepublkeerd, geciteerd door Verstijlen, De
terugvordering van ten onrecht_e in rekening gebrachte omzetbelas[ing, a. w., p. 652 en in navolging
van G. F. Th. Hesselink, St. Oedenrode/ Mijstocit. Reactie, NJB 1993, p. 20.
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omzetbelasting' aan de verkoper te betalen of dat bij de koopprijs moet
worden geteld de ' bij wet verschuldigde omzetbelasting'. De dwaling omtrent
het belastingrecht werkt dan door in de overeenkomst, waarvan de referte aan
de belastingwet deel uitmaakt.
Bovenstaande uitkomsten zijn bovendien in strijd met de rechtspraak
inzake afstand van recht. Als krachtens belastingrecht de omzetbelasting niet
verschuldigd was, doch krachtens overeenkomst wel, dan heeft de koper bij
de koopovereenkomst afstand van zijn recht op terugbetaling gedaan. Afstand
69
van recht vereist evenwel kennis van het recht dat men laat varen.
Toch maar een beroep op ( rechts- ) dwaling doen dan Dat lijkt
verstandig, anders wordt de koopovereenkomst als rechtsgrond gezien.
3:41 ( particle
Terugbetaling kan dan worden geeffectueerd via art.
nietigheid) 70 of de aanpassingmogelijkheid van art. 6:230 BW ( quanti
minoris) .

Het beroep op rechtsdwaling heeft in de rechtspraak nauwelijks tot
terugbetaling geleid. 71 Het dwalingsberoep werd door de Hoge Raad
verworpen in Kruit/Zuidwolde72 en Potjer/Eelde73. Het beroep hierop kan niet

baten ' nu het Hof de koopovereenkomst aldus heeft uitgelegd' dat de
verschuldigdheid van omzetbelasting daarin is begrepen. De Hoge Raad volgt
hiermee Verstijlen74 die zich op zijn beurt op Schoordijk had beroepen:
normatieve uitleg in plaats van dwaling of, wat vrijwel op hetzelfde
neerkomt, het onjuiste gegeven is in de overeenkomst verdisconteerd. Het
Hof hoeft dan geen rechtsoordeel te geven omtrent de vraag voor wiens
75
rekening de rechtsdwaling naar verkeersopvatting is.
Ook clit antwoord lijkt mij onjuist. Uitgangspunt moet zijn dat als de
afdracht van omzetbelasting onder rechtsdwaling is geschied, de overeenkomst op precies dezelfde voet onder rechtsdwaling zal zijn totstandgekomen.

Die overeenkomst moet dan in beginsel eenzelfde behandeling ten deel
vallen. Aan te nemen dat de onvoorzienbare, nieuwe rechtspraak in de
69
HR 1 december 1938, NJ 1939, 459 m nt. EMM (Illustra/ Reinartz) Partijen hadden een
'
nietige overeenkomst gesloten. Daarop betaalde Reinartz, uitsluitend, omdat zij meende daartoe
.

wettelijk verplicht te zijn, derhalve onkfindig van

de bevoegdheid zich op de nietigheid der

overeenkomst te beroepen'. Vanwege deze rechtsdwaling kon een stil:wijgende afstand van her recht
zich op nietigheid te beroepen ( bekrachtiging) niet worden aangenomen.
To Zie Parl Gesch. Boek 3, p. 193.
''
Wei echter in HR 13 juni 1997, NJ 1997, 610 m. nt. J. W. Zwemmer (Den Ham/ Van der

Kolk).
2 HR

15

''

15

HR

november 1996, NJ 1997, 160 m. nt. MS.
november 1996, BNB 1997, 157 m. nt. BGvZ.

'4 F. Verstillen, De terugvordering van ten onrechte in rekening gebrachie omzetbelasting, BR
1994, p. 652 e. v.

in cassatie de gegeven uitleg van
feitelijke waarderingen' ( rov. 3.5) .

-4

Met als neveneffect dat

de

'
overeenkomst verweven is met
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overeenkomst ineens wel

is voorzien en verdisconteerd, is een beetje te
geconstrueerd. Ik zou dit slechts anders willen zien, indien de overeenkomst
als vaststellingsovereenkomst kan worden aangemerkt ( zie hierna, § 6) .
Maar zodanige overeenkomst lijkt in de voorafgaande gevallen niet aan te

nemen.
De Raad vervolgt dat ' s Hofs uitleg wal onbegrijpelijk zou zijn geweest in
het geval

dat de Gemeente [ verkoper, OAH] ten tijde van de betaling van
omzetbelasting had behoren te beseffen dat deze niet verschuldigd was dan
wel dat de Gemeente v66r het verstrijken van de termijn waarbinnen
bezwaar kon worden gemaakt, tot het bese f is gekomen of had behoren te
komen dat een zodanig bezwaar een redelijke kans op succes zou hebben
( rov. 3.5).

Kortom: indien de gemeente Eelde aan de juistheid van heffing had
getwijfeld of behoren te twijfelen zou de terugvorderingsactie wel voor
toewijzing in aanmerking komen. 76 Men kan zich afvragen wat met deze
overweging is bedoeld. Wellicht is deze situatie te zien als een rechtsdwaling,
die voor rekening van de Gemeente komt, dus voor de Gemeente onverschoonbaar en voor de koper verschoonbaar is. Dat blijft vreemcl in een
actie uit onverschuldigde betaling waarvoor dwaling officieel niet eens is
vereist.
De Hoge Raad benadert de casus evenwel via de ( in dat geval
onbegrijpelijke) uitleg van de overeenkomst. Die benadering is dan weer in
strijd met het recht betreffende de vaststellingsovereenkomst, want dan moet
het risico van onjuiste wetsuitleg als verdisconteerd worden beschouwd. Maar
als dat risico werkelijk was verdisconteerd, zou de koopovereenkomst toch
tevens beogen onzekerheid te beeindigen of te voorkomen, in welk geval,
zeker indien men twijfelde, rechtsdwaling onverschoonbaar is en de
vaststelling niet vernietigbaar, zodat zij titel blijft voor de verschuldigde
betaling,
Voorts kan men ervoor kiezen het via de onverschoonbaarheid der
rechtsdwaling te spelen. Zo concludeert Verstijlen 77: ' het risico van een
onjuiste wetsuitleg behoort juist voor rekening van de verkoper te komen, die
op de hoogte behoort te zijn van de juiste toepassing van de Wet OB, 78: de

6

Van Zadelhoff in zijn noot onder het arrest.
De terugvordering van ten onrechte in rekening gebrachte omze[belasting, BR 1994, p. 654-

655.
78

Vgl. Scheltema in zijn noot onder HR 15 november 1996, NJ 1997, 160 (Kruit/ Zuidwolde).
Anders: Wat[el in zijn noot onder HR 8 juli 1996, NJ 1997, 277, die precies het omgekeerde ( risico
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verkoper had de dwalende koper hieromtrent in te lichten. 79 Met wijsheid
achteraf wordt de justiciabele verweten onderzoeks-, informatie- of mededelingsplichten te hebben geschonden.
Dit is mijns inziens iets te gemakkelijk neergeschreven. Wellicht om de
acceptatie te vergemakkelijken moffett Verstijlen een element van
verwijtbaarheid in de rechtsdwaling (' op de hoogte behoort te zijn'), die
hooguit een pure risicoverdeling is. Waarom precies behoort de verkoper op
de hoogte te zijn van een rechterlijke uitspraak, voordat deze gewezen wordt
en van een rechtsopvatting waarover zelfs juristen in de literatuur het niet
eens waren7 Er lag een resolutie van de Staatssecretaris die anders luidde.
Noch gemeenten noch andere verkopers noch kopers noch de fiscus noch
BTW- specialisten bevroedden dat de resolutie door de Hoge Raad in strijd
80
Verstijlen zelf somt verschillende
met de wet zou worden geoordeeld.
alternatieve benaderingen op waartussen de Hoge Raad in het St. Oedenmdearrest kiest en oordeelt dat de Hoge Raad wei erg ver treedt buiten de grenzen
81
Enige tijd
van het vervaardigingsbegrip, zoals dat in het algemeen geldt.
recht.
Het
in
het
Europese
strijd was met
lang werd beweerd dat het arrest
Hof van Justitie moest eraan te pas komen om te oordelen, niet dat het St.
Oedenrode- arrest correct was, maar dat het Europese recht de Lid- staten in

dit opzicht vrij laat.
Kortom: met de redenering heb ik moeite, omdat op deze manier iets te
gemakkelijk door de literatuur een rechtsplicht wordt geschapen om
82
jurisprudentie te kennen en te voorspellen als een Herculische justiciabele.
Tot het onmogelijke is niemand gehouden.
Op de St. Oedenrode- affaire is veel kritiek geweest. Met het veelal
bereikte resultaat-afwijzing van de terugvorderingsactie-heeft men wei
kunnen instemmen83 , met de gekozen benaderingen wat minder.
De rechtspraak is haar verantwoordelijkheid voor het in de hand houden
van de financiele consequenties niet uit de weg gegaan. Hiervoor is gesteld
dat de functie van de mistake of law bar bestond in de beperking van de
foodgates en de ingrijpende financiale gevolgen van terugwerkende nieuwe
rechtspraak, hetgeen eigenlijk een typisch overgangsrechtelijke functie is, die
niet door het materiale recht behoort te worden waargenomen. 84 Het zijn
koper) betoogt. Verstijlen's benadering lijkt i. e. g. verenigbaar met die van Inter-Service5/Borst, zie
hiervoor.
79
Verstijlen, De rerugvordering van ten onrechte in rekening gebrachte omzetbelasting, t. a. p
80

Wattel in zijn noot, t. a. p

81 De terugvordering van

ten onrechte in rekening gebrachte omietbelasting, a. w., p 652.
Voorzover de verkoper een overheidsinstantie is, is dir nog enigszins mee Ie voelen, zie hierna,
§ 4 ( c), maar de opmerking van Verstijlen is ook op justiciabelen toepasselijk
M
Zie bijv. Wattel in zijn noot, [. a. p.
82

84

Zie § 2 (d) .
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consequentialistische beleidsoverwegingen die in het overgangsrecht, niet in
het materiele recht, thuishoren. Het materiele recht is er niet op ingesteld en
zou eerst verwrongen moeten worden op een wijze die weinig overtuigingskracht vermag te produceren. Dezelfde functie wordt te onzent in hetzelfde
kader door allerlei ad hoc- middeltjes uitgeoefend. 85 De gehanteerde argumenten worclen pour besoin de la cause gegeven. Uiteindelijk doet zulks de
86
integriteit van het rechterlijk oordeel geweld aan.
Kernvraag is mijns inziens of de betaling naar de stand van het destijds
geldende recht wel of niet als verschuldigd kon worden aangemerkt. Dit is een
vraag van overgangsrecht, waarvoor de maatschappelijke opvattingen (de
common understanding' van in casu de onroerend goed- wereld) doorslaggevend zijn. Blijkt hiervan niet rechtstreeks, dan dient te worden geopteerd
voor de opvattingen in de literatuur en de rechtspraktijk, als dichtste
benadering van de maatschappelijke opvattingen, omdat anders de kenbaarheid van het recht niet gegarandeerd kan worden.
3. De nietigheden van art. 3.40 BW
( a) De goede zeden en het ongeschreven recht

Wanneer de term 'goede zeden' valt, lijkt de literatuur eerder dan normaal
het geval is de behoefte te voelen om over de christelijke moraal te beginnen.
Zo zou het bij de goede zeden gaan om algemeen in de Nederlandse
samenleving gedeelde opvattingen omtrent moraliteit, die grotendeels zouden
samenvallen met de christelijke moraal. 87 Aan die stelling wil ik eerst kort
aandacht besteden, omdat deze een volstrekt verkeerde indruk wekt van het
werkterrein van de goede zeden. Daarom eerst een vermaning.
De neiging om de goede zeden met het christelijk gedachtegoed in
verband te brengen heeft er ongetwijfeld mee te maken dat de goede zeden
met de seksuele en de huwelijksmoraal geassocieerd worden en de Nederlander
bij de goede zeden al snel aan zedenprediking denkt. Die associaties zijn
volkomen onterecht. Voorzover in de rechtspraak de goede zeden in verband
worden gebracht met de seksuele moraal, zijn zij vrijwel zonder uitzondering
85

fase',

Waarbij de principiele vraag in hoeverre me[ de financiele consequenties, in de ' heuristische
rekening

is

te

houden

wordt

verzwegen-doodgetrapt-dikwijls

d. m. v.

een

hoogst

discutabele, doch mer feitelijke waardering verweven uitleg van de overeenkomst (d. i. de eerste en
de derde beschermingsconstructie, zie Hoofdstuk V, §§ 2 en 4 (a) en (c))
86

Zie Hoofdstuk V, § 2 (b) en Hoofdstuk X, § 2 (e)

Asser- Hartkamp II, Algemene leer der overeenkomsten, Deventer 2001, nr. 257, j. H.
Nieuwenhuis, Confrontatie en compromis, Deventer 1997, p. 15 e. v., Rechtshandeling en
overeenkomst (Van Dam) , nr. 154, Vermogensrecht (Van Kooten) , Art. 40, aant. 7. 2. Vgl.
Asser- Scholten, Algemeen deel, Zwolle 1974, p. 68
8,

576

Hoofdstuk XII

Dwaling omtrent het ongeschreven recht

te zien als afwijkingen van de
als een bevestiging ervan.

(

traditionele) christelijke moraal en nauwelijks

88

evenwel dat het begrip goede zeden zich geenszins beperkt
de moraal. De goede zeden zijn de landsgewoonten, de
gebruiken
hier te lande. Zij slaan puur op het ongeschreven
opvattingen en
89
recht.
Ik maak hier een punt van, omdat men anders geneigcl zou kunnen zijn te
menen, dat de goede zeden ' nu eenmaal iets heel anders zijn' dan de rest van
het ongeschreven recht en daarom een afwijkende benadering zouden vergen.
Dat is niet zo. Er wordt niet iets wezenlijks anders mee bedoeld dan met
andere omschrijvingen van het ongeschreven recht, zoals de redelijkheid en
billijkheid of de maatschappelijke betamelijkheid. De goede zede is niet meer
en niet minder dan een verwijzing naar het ongeschreven recht in de
verschillende sferen van het maatschappelijk verkeer; slechts 66n daarvan is
het seksuele verkeer, voorzover althans het recht hiermee bemoeienis wenst
'
'
te hebben. Met de aanduiding goede zeden' of strijd met de goede zeden'
wordt bijvoorbeeld verwezen naar bepaalde handelspraktijken ( die misschien
helemaal niet christelijk zijn), overtreding van buitenlandse deviezenbepalingenk, ongeoorloofde klantenbinding'1, verrijking door middel van een
92
93
leaseovereenkomst , de verkoop van loten in een loterij en de beperking
van de vrijheid van onderwijs94 en andere in de Grondwet verankerde
95
Voor de situatie van vandaag de dag had men daarom met
vrijheden.
evenveel recht kunnen zeggen dat in de Nederlandse samenleving gedeelde
opvattingen omtrent moraliteit grotendeels samenvallen met de liberale of de
sociaal- democratische opvattingen over moraal en rechtvaardigheid, hetgeen
misschien wel juister, doch in elk geval even juist of onjuist is. 96
Belangrijker

tot

is

dit onderdeel van

88

HR 2 februari 1990, NJ 1991, 265 m. nt. CJHB (Club 13) ( betreffende de verkoop van een
bordeel), Ktg Breda 22 februari 1995, Prg. 1995, nr. 4292 (exploitatie sekshuis), Pres. Rb
Middelburg 10 juni 1994, KG 1994, 247 ( inz. verbod winkelopenstelling op zondag), Ktg. Breda 11
maart 1992, Prg. 1992, nr. 3684 (prostitutie- overeenkomst niet i. s. m. goede zeden) , Hof Den
Bosch 25 juni 1991, KG 1991, 319 ( Van der Pol/ Reuters) (bemiddeling relax· contacten) .
89
Parl. Gesch. Boek 3 (Inv. 3, 5 en 6) , p. 1141; Vermogensrecht ( Van Kooten) , Art. 40,
aant. 7.4, Contractenrecht III (Wuisman) , nrs. 85 en 87 ( toetsbaar in cassatie) .
m
HR 16 november 1956, NJ 1957, 1 m. nt. LEHR(De Vries/ Van Kroon).
i
Ktg. Enschede 29 maart 1984, Prg. 1984, nr. 2117.
92
Ktg. Rotterdam 12 januari 1992, Prg. 1995, nr. 4416.
9)
HR 7 september 1990, NJ 1991, 266 m. nt. CJHB(Catoochi).
94
HR 31 oktober 1969, NJ 1970, 57 m. nt. GJS Mensendieck).
95
Contractenrecht III ( Wuisman) , nrs. 116- 123. Zie voorts m. b. t. de toelaatbaarheid van
exoneratieclausules V. van den Brink, Onredelijke of onzedelijke exoneratiebedingen, RMTh 1998,
C

67.He[ recht heeft geen bijzonder belang bij de kwalificatie ' chriscelijk' voor de normen van het
ongeschreven recht en de li[eratuur zou er goed aan doen hierop minder aan te dringen. Hierbij dient
bedacht te worden dat bepaalde christelijke groeperingen ernstig bezwaar zouden kunnen maken tegen
het predikaat 'christelijk' voor de verrega:ind geseculariseerde opvattingen over de goede zeden, die
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(b) De goede zeden en

de openbare orde

De goede zeden en de openbare orde worden doorgaans in 66n adem
genoemd. Zij geven dan ook tezamen uitdrukking aan ongeschreven
97
rechtsnormen.
Soms wordt erop gewezen dat de twee begrippen
onderscheiden zijn. Bij de goede zeden zou de nadruk liggen op de moraliteit,
bij de openbare orcle op de wijze waarop de samenleving is ingericht. 98 De
openbare orde zou de fundamentele beginselen van de huidige Nederlandse
99
maatschappelijke organisatie betreffen.
Ik zou aan het onderscheid niet te zwaar willen tillen, nu beide

ongeschreven rechtsnormen zijn, de openbare orde als categorie niet
'
fundamenteler' is dan andere normen van ongeschreven recht ( en de
100
'
inrichting van de samenleving niet fundamenteler' dan de goede zeden) ,
de rechtsgevolgen dezelfde zijn en niet valt in te zien waarom ongeschreven
regels die de organisatie betreffen op bijzondere wijze zouden moeten worden
aangeduid, nu immers aan die aanduiding geen rechtsgevolgen verbonden
zijn. 101 Ik spreek derhalve telkens van ' de goede zeden en de openbare orde'.

in de rechtspraak worden neergelegd. Door steeds de christelijke moraal op te voeren als de term
gemakkelijk de lijn van de situatie in het verleden naar die van
vandaag doorgetrokken.
M Rechtshandeling en Overeenkomst ( Van Dam), nrs. 154, 158; Contractenrecht III
( Wuisman) , nrs. 85 en 88. Vgl. Jac. Hijma, Nietigheid en vemietigbaarheid van rechishandelingen, diss. RUL, Deventer 1988, p. 87 voetnoot 157.
98
Jac. Hijma, De ongeoorloofde oorzaak, WPNR 60.30 ( 1991), p. 883 voetnoot 3. Zie ook
Asser- Hartkamp Il, a. w., nr. 272, Vermogensrecht (Van Kooten) , Art. 40, aant. 7.8- 7.10
voor wie het onderscheid kennelijk van groter belang is.
goede zeden vak, wordt iets te

99

Vermogensrecht (Van Kooten), Art. 40, aant. 7.2.
'
In communitaristische termen: 'the right' is niet prior to the good'. De moraal, een bepaalde
conceptie van he[ goede, komt eerst en bepaalt zowel wat als ongeschreven recht wordt erkend, als
de beginselen waarop de inrichting van de samenteving is gebaseerd. Zie M. Sandel, Liberalism and
the Limits of Justice, Cambridge 1996 ( orig. 1982) , p. 154- 183.
101
Een nadere omlijning :ou m. i. vergelijkbaar zijn met de verspilde moeite om de redelijkheid van
de billijkheid af te bakenen. Ofschoon die laatste begrippen wellicht niet precies hetzelfde aanduiden,
bestaat aan definiering van elk toch weinig behoefte. Het onderscheid tussen openbare orde en goede
zeden zou van belang kunnen zijn voor overeenkomsten die enkel door hun inhoud of strekking in strijd
komen met de wet, gevallen waarop art. 3:40 lid 2 BW niet ziet. Aangenomen wordt dat dergelijke
overeenkomsten in strijd zijn mei de openbare orde ( lid 1). Zie Brunner in zijn noot onder HR 21
april 1995, NJ 1997, 570 (Schmitz/Caspers), Vermogensrecht (Van Kooten), Art. 40, aant.
7.11, Parl. Gesch. Boek 3, p. 190- 192. In de laatste wordt evenwel ook gesproken van strijd met
100

de goede zeden. Zie i. h. b. p. 190,

192 en Parl. Gesch. Boek 3 (Inv. 3, 5 en 6),

p.

1139-1140

en Rechtshandeling en Overeenkomst (Van Dam) , nrs. 155- 156, 158, alsmede HR 2 februari
1990, NJ 1991. 265 m. nt. CJHB (Club 13), 7 sep[ember 1990, NJ 1991, 266 m. nt. CJHB
(Catoochi), 31 ok[ober 1969, NJ 1970, 57 m. nt. GJS Mensendieck) .
C
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(c) Strijd met de wet

Strijd met

een

rechtshandeling,

leidt tot nietigheid van de
bepaalt art. 3:40 lid 2 BW. Naar wordt aangenomen en

dwingende
zo

wetsbepaling

naar ook uit

de Parlementaire geschiedenis blijkt, ziet lid 2 enkel op
rechtshandeling waarvan de wetsbepaling het verrichten zelf verbiedt, dus

ingeval van overeenkomsten het sluiten (de totStandkoming) van de
102
overeenkomst.
Vereist is dat de wetsbepaling inderdaad de strekking heeft
om de betreffende rechtshandeling te verbieden (lid 2, in fine). 103
Nietig is de rechtshandeling verricht in strijd met dwingend recht. Van
aanvullend recht mag men immers per definitie afwijken. Dit betekent echter
nog niet dat, indien het verrichten van een rechtshandeling niet met een
dwingende wetsbepaling in strijd komt, de rechtshandeling zonder meer geldig
is. Dat een dwingendrechtelijke wetsbepaling er niet toe strekt een
rechtshandeling te verbieden laat onverlet dat de rechtshandeling strijdig kan
zijn met een regel van ongeschreven recht. Verbinden partijen zich tot een
prestatie die een inhoud heeft in strijd met een wettelijke bepaling of heeft de
overeenkomst een strekking die met een wettelijk voorschrift strijdt in die zin
dat uitvoering ervan tot wetsovertreding zal leiden, dan heeft men te maken
met een overeenkomst die in strijd is met de goede zeden of de openbare
orde. 104 Er geldt een soort ' correctie- Langemei er ,105 voor de rechtshandeling

verricht in strijd met een wettelijke bepaling; de wetsovertreding weegt in het
106
oordeel omtrent het ongeschreven recht mee.
Uiteraard kunnen ook buiten de invloed van wettelijke bepalingen het
verrichten van de rechtshandeling, de inhoud of de strekking ervan direct
strijdig zijn met het ongeschreven recht ( de goede zeden en de openbare
orde).

102

Parl. Gesch. Boek 3, p. 191 en Parl. Gesch. Boek 3 (Inv. 3, 5 en 6) , p. 1137; AsserHartkamp II, a. w., nrs. 249- 25 la, Jac. Hijma, De ongeoorloofde overeenkomst, WPNR 6030
( 1991) , p. 884, Vermogensrecht (Van Kooten) , Art. 40, aant. 6.2, Rechtshandeling en
Overeenkomst (Van Dam) , nrs. 148. 151. Zie bijv. Hof Den Bosch 24 maart 1993, NJ 1993, 771
( inz. heling) .
10)
Zie ook Parl. Gesch. Boek 3, p.

191, Parl. Gesch. Boek 3 ( Inv.

3, 5 en 6) , p.

1138- 1141;

HR 11 mei 1951, NJ 1952, 127 (Flora/ Van der Kamp).
104
Parl. Gesch. Boek 3, p. 191- 192, Part. Gesch. Boek 3 (Inv. 3, 5 en 6), p. 1139·1140; HR
11 mei 1951, Nj 1952, 128 m. n[. PhANH (Burgman/ Aviolanda), 16 november 1984, NJ 1985,
624 m. nt. CJHB ( Buena Vista) ; Asser- Hartkamp II, a. w., nrs. 249 e. v., Rechtshandeling en

Overeenkomst (Van Dam) , nrs. 155- 156, 158.
105
Zie i. h. b. HR 17 januari 1958, NJ 1961, 568 (Tandartsen) en de concl. van Langemeijer bij
het arrest.
106
Ook het omgekeerde is waar: het ongeschreven recht kan aan de strekking van het geschreven
recht afdoen. Zie hierna, § (f).
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(d) Met de rechtsdwaling op het verkeerde spoor

Wet, goede zeden en openbare orde zijn recht waarover men kan dwalen. In
het bijzonder zijn rechtsdwalingssituaties goed denkbaar, indien de wet, de
goede zeclen of de openbare orde veranderd zijn en dus de temporele werking
van de geschonden rechtsregel in het geding is.
Niettemin speelt de rechtsdwaling op het gebied van de nietigheden van
art. 3:40 BW een betrekkelijk geringe rol. 107 De regeling der nietigheden
vereist geen dwaling, noch is dwaling een verweer. De rechtshandeling is
108
Nakoming kan niet worden gevorderd en het reeds
gewoon nietig
gepresteerde kan als onverschuldigd betaald worden teruggevorderd. 109 Voor
de nietigheid van een rechtshandeling die in strijd met een dwingende
wetsbepaling is verricht of waarvan de inhoud hiermee in strijd is, is niet
110
vereist dat betrokken partijen zich bewust waren van de wetsovertreding.
Een eventuele rechtsdwaling doet dus niet af aan de nietigheid.
Toch speelt de rechtsdwaling wel enige rol. Een rechtshandeling heeft een
strekking die strijdt met de goede zeden of de openbare orde, indien partijen
de bedoeling hebben een rechtsregel te schenden of zich ervan bewust zijn dat
de rechtshandeling tot schending van een rechtsregel zal leiden. 111 On.
bekendheid met de geschonden rechtsregel sluit uit dat zodanige strekking
aanwezig is. In die gevallen verhindert rechtsdwaling derhalve dat nietigheid
'
resulteert. Rechtsdwaling disculpeert' dan als het ware steeds: het sluiten van
een overeenkomst die als implicatie heeft dat de wet zal moeten worden
' mag' -de overeenkomst is als zodanig geldig-zolang deze
implicatie maar niet beoogd is.
Aangezien voor de strekking van een rechtshandeling de bekendheid van
partijen met de geschonden rechtsregel van belang is, zou de rol van de
rechtsdwaling veel groter kunnen zijn dan deze nu is, wanneer men de regel
doortrekt naar het ongeschreven recht. Men zou een overeenkomst kunnen
aangaan, waarvan het sluiten op zichzelf niet in strijd is met het ongeschreven
recht, maar wel de strekking ervan. Het doet zich voor wanneer beweerd
overtreden

107

Ten dele ligt dit voor de hand. Waar rechtshandelingen van rechtswege nietig zijn, zal weinig
behoefte ziin aan vernietigbaarheid op de voet van art. 6:228 BW ( rechisdwaling als wilsgebrek) .
108
Zie evenwel voor gevallen van vernietigbaarheid, art. 3:40 lid 2 BW.
109
HR 16 febriiari 1996, NJ 1996, 608 m. nt. Ch. Backes (Van Lieshouti Uden), 28 juni 1991,
NJ 1992,787 m. nt. CJHB (Verkerk/Van der Veen) .
110
HR 11 mei 1951, NJ 1952, 127 ( Flora/ Van der Kamp) Vermogensrecht (Van Kooten), Art.
40, aant. 10, Jac. Hijma en M. M. Olthof, Compendium van het Nederlands vermogensrecht,
Deventer 1999, nrs. 49- 50.
111
Parl. Gesch. Boek 3, 9 190; HR 28 juni 1991, NJ 1992, 787 m. nt. CJHB (Verkerk/Van der
Veen) , 11 mei 1951, NJ 1952, 128 m. nt. PhANH ( Burgman/ Aviolanda). Zie ook HR 27
december 1935, NJ 1936, 442 m. nt. EMM (Verhoeven/ Veugelers) en HR 10 juni 1955, NJ 1955,
570 (Billsma/ Omnia).
;
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wordt dat partijen bij de overeenkomst de bedoeling hebben een ongeschreven
rechtsregel te schenden of zich ervan bewust zijn dat de overeenkomst tot
schending van een ongeschreven rechtsregel zal leiden. Zou men het over de
boeg

van de goede zeden

en de openbare orde gooien,

dan

zou

de

rechtsdwaling tegen een dergelijke stelling een succesvol verweer moeten
opleveren, want als men van de ongeschreven rechtsregel geen weet heeft,
vervalt de strekking om deze te schenden.
Overeenkomsten die naar strekking in strijd komen met het ongeschreven
recht, kunnen onder omstandigheden als in strijd met de redelijkheid en
billijkheid worden gekwalificeerd; het probleem wordt dus via artt. 6:2 lid 2
'
en 248 lid 2 BW opgelost. Het ongeschreven recht wordt dan niet met goede
'
zeden en openbare orde', maar met redelijkheid en billijkheid' aangeduid.
Het criterium is echter niet hetzelfde, want de strijd met goede zeden kent
niet het onaanvaardbaarheidvereiste. Mij dunkt dat het probleem eigenlijk bij
de nietigheden van art. 3:40 BW thuishoort. Zo is het in een aantal gevallen
ook bejegend. 112 Hoe dan ook, het rechtsdwalingsprobleem wordt er niet
minder door.
Ook via een aantal andere rechtsfiguren kan de rechtsdwaling de normale
rechtsgevolgen van nietigheid doorbreken. Dit lijkt tenminste te volgen uit de
113
ziekenfonds- arresten , waarin werd erkend dat in geval van dwaling omtrent
de nietigheid van een overeenkomst, het beroep op die nietigheid kan stuiten
op rechtsverwerking of in strijd kan komen met de in maatschappelijke
zorgvuldigheid en dus een onrechtmatige daad kan opleveren. 14 Volgens
Vranken zou hieruit volgen dat nietige overeenkomsten binden tot hetgeen de
goede trouw meebrengt. 1 1 5 De rechtsdwaling kan hier eveneens een rol
1

spelen.
Realiseert men zich nu de veranderlijkheid van de goecle zeden, dan
wordt het aannemelijk dat de justiciabele in een niet onaanzienlijk aantal
gevallen in feite in rechtsdwaling verkeert en daarom met een groot probleem
Zit.

Dit probleem nu schittert door afwezigheid. Uit rechtspraak en literatuur
blijkt niet dat het verweer frequent wordt gevoerd of gehonoreerd. 116

112
It.;

Zie de rechtspraak genoemd bij Vermogensrecht ( Van Kooten) , Art. 40, aant. 7.5- 7.8.
HR 13 mei 1977, NJ 1978, 154 m. nt. ARB ( Ziekenfonds/ Brilmij), 5 november 1982, NJ

1984, 125 m. nt. CJHB (Ziekenfonds/ Klijsen) .
Zie voor de figuur van de onverschuldigde betaling hiervddr,§2(h)
J. B. M. Vranken, 'Nietige overeenkomsten binden tot wat de goede trouw meebrengt', NJB
1990, p. 486 ( in navolging van J. C. van Oven) .
116
Bij Jac. Hijma, Nietigheden en vernietigbaarheid van rechtshandelingen, diss. RUL, Deventer
1988, p. 99 treft men slechts de opmerking aan dat een beroep op onbekendheid met de goede zeden
niet gehonoreerd kan worden.
114
115
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Waarom nieti Waarom komt het in weinigen op zich erop te beroepen
niet op de hoogte te zijn geweest van bijvoorbeeld de goede zeden of, als het
via artt. 6:2 en 248 BW gespeeld wordt, van de redelijkheid en billijkheid,
Ongeschreven recht is het en dus zou men erover kunnen dwalen. Naar mijn
inschatting wordt de verklaring hierin gevonden dat de benadering die in
overwegende mate gevolgd wordt, in wezen niet van materieelrechtelijke,
maar van overgangsrechtelijke aard is. Het gaat er niet om of een der partijen
dwaalde in het recht en of deze rechtsdwaling verschoonbaar dan weI
117
onverschoonbaar was.
Het gaat er in de eerste plaats om of de rechtshandeling naar het door het overgangsrecht aangewezen, toepasselijke recht
wel of niet nietig was of is. Zodoende zijn er eenvoudigweg maar weinig
gevallen van rechtsdwaling, omdat het ongeschreven recht ten tijde van de
overeenkomst doorgaans geeerbiedigd wordt.
(e) De nietigheid in het licht van het overgangsrecht

Wordt een aanvankelijk nietigheidsgebrek geheeld, ingeval de verbodsbepaling later vervalti Wordt een aanvankelijk rechtsgeldig totstandgekomen overeenkomst nietig, indien een later wettelijk voorschrift de
overeenkomst verbiedt of de overeenkomst eerst later in strijd komt met
ongeschreven recht Naar welk tijdstip dient de geldigheid der rechtshandeling te worden beoordeeld
Zonder volledige bewustheid dat het een overgangsrechtelijke vraag
betrof, heeft het materiele recht deze vragen beantwoord. Reeds lange tijd
geleden is uitgemaakt dat de voorwaarden voor de bestaanbaarheid van een
overeenkomst aanwezig moeten zijn bij het ontstaan der overeenkomst en dat
118
een later intredende gebeurtenis daarin geen verandering kan brengen.
Ook voor het geval bekendheid met de geschonden rechtsregel in verband met de s[rekking van
de rechtshandeling een vereiste is, is die vraag pas in tweede instantie relevant. De vraag of de
overeenkomst op onaanvaardbare wijze strijd[ met ongeschreven recht ( redelijkheid en billijkheid)
i. k. v. artt. 6:2 en 248 leden 2 BW wordi uit de aard der zaak beoordeeld naar hedendaagse
maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Voor een beroep op rechtsdwaling is geen plaats.
117

!18

HR

6

januari

1922,

NJ

1922,

265 (Crommelin/ Rosendaal)

(na

de totstandkoming

der

overeenkoms[ uitgevaardigd verbod brengt niet mee dat de aanvanketijk deugdelijke overeenkomst
dientengevolge haar kracht verliest) , 29 juni 1923, NJ 1923, 1163 (ENMVU KIey) (een
rechtsgeklig tot stand gekomen overeenkomst word[ niet door een later wettelijk verbod
krachieloos) , 24 januari 1975, NJ 1975, 448 m. nt. ARB ( Hoogendam/ Ooms) (de rechiskracht
van de onderhavige overeenkomst moer worden beoordeeld aan de hand van de toen geldende
bepalingen; na het vervallen der wet wordt de overeenkomst niet alsnog rechisgeldig), alsmede HR 9
november 1928, NJ 1929, 366 m. nt. EMM (Kahn/ Bedbur), 9 februari 1928, NJ 1928, p. 519
m. nt. EMM (Pillipes/Van Dam), Hof Amhem 8 januari 1952, NJ 1952, 433 (De Ruiter/ Van
Boxtel), Hof Den Haag 3 mei 1961, NJ 1961, NJ 1962, 411 Capelle/ Bruinisse) . Zie ook AsserHartkamp II, a. w., nr.
253, H. Stein, Brood. NODI- gheden bij de toepassing van de
overgangswet Boeken 3,5 e n 6 NBW, preadvies NJV, HNJV 1985·L p. 74, Rechishandeling en
C
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Zodoende is als hoofdregel gaan gelden dat de geldigheid der overeenkomst
wordt beoordeeld naar het recht zoals dat ten tijde van het sluiten ervan gold.

Het materieelrechtelijke antwoord had de overgangsrechtelijke vraag niet
nodig. In overgangsrechtelijke termen vervat, heet het dat het uitgangspunt
119
'
De vervallen wet werkt na'.
eerbiediging van het oude recht is.
Dat de overeenkomst, ondanks wijziging van het recht, haar geldigheid of
juist haar nietigheid behoudt, is echter niet altijd als een eerbiediging van het
oude recht te zien. Hierv66r 120 is kort ingegaan op de Duitse rechtspraak
inzake de sittenwidrigkeit van nog niet volledig uitgevoerde overeenkomsten.
De geldigheid der overeenkomst blijft in stand; de oplossing wordt in de
remediesfeer gevonden. Vanaf inwerkingtreding van de nieuwe wet ( eigenlijk:
vanaf het van toepassing wordenizi) kan nakoming niet meer worden
gevorderd. Weliswaar werken de na het sluiten der overeenkomst opgekomen
nieuwe rechtsregels ten aanzien van het geldigheidsoordeel niet terug. Maar
wel zal de nieuwe regel in zoverre effect sorteren dat vanaf het moment dat de
nieuwe regel van toepassing wordt, de overeenkomst niet verder kan worden
uitgevoerd en geen nakoming meer kan worden gevorclerd. Gesteld is reeds,
dat dit dichter tegen een onmiddellijke werking met terugwerkende kracht
aanligt, aangezien de in het verleden geldig totStandgekomen overeenkomst
weliswaar onaangetast blijft, doch aan de overeenkomst een rechtsgevolg
wordt ontnomen dat er tot op dat moment wel aan verbonden was, namelijk
het recht op nakoming. Eerbiediging is het in elk geval niet, want dan zou
ook thans nog moeten kunnen geschieden hetgeen onder het oude recht uit de
overeenkomst voortvloeide.
Ten onzent geldt eenzelfde regel. 122 Heeft de overeenkomst een
strekking, die eerst later door wijziging van het recht in strijd met de goede
zeden en de openbare orde komt, dan heeft die nieuwe rechtsregel
Overeenkomst ( Van Dam) , a. w. , nr. 156 (later optredende gebeurtenissen kunnen een
geoorloofde overeenkomst niet ongeldig maken), Vermogensrecht ( Van Kooten) , Art. 40, aant.
11 en Contractenrecht III ( Wuisman) , nr. 82. Aldus ook de regel naar Amerikaans recht, zie A. L.
Corbin, Corbin on Contracts, Vol. 6A, St. Paul 1994, § 1532. Anders: W. C. L. Van der
Grinten, Annotatie Koorn 8 De Jong/Den Heider, AA 1964, p. 132.
119
Zie thans artt. 79 en 81 Ow. Art. 81 Ow lid 1 bepaalt weliswaar het tegenovergestelde, doch
slechts voor het geval dat alle onmiddellijke belanghebbenden die zich op de nietigheid hadden
kunnen beroepen, de nietige handeling reeds als geldig hadden aangemerkt. Zie ook H. L. van der
Beek, Overgangsrecht nieuw Burgerli j k Wetboek, diss. RL, Deventer 1992, p. 93 ('Uitgangspunt
is de eerbiediging van de onaantastbaarheid van bestaande rechtshandelingen') en vgl. voor he[
Duitse recht D. Olzen, Die Rechtswirkungen geanderter h6chstrichterlicher Rechtsprechung in
Zivilsachen, JZ 1985, p. 162 (overeenkomsten 'auszulegen wie es zum Zeitpunkt seines Abschlusses
in der Rechisprechung bewertet wurde).

' Hoofdstuk IX, § 5 (c)
121

Vgl. art[. 79- 81 Ow, alsmede Van der Beek, Overgangsrechi nieuw Burgerlijk Wetboek,

a. w., p. 91.
122

Vermogensrecht ( Van Kooten) , Art. 40, aant. 7.7.
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onmiddellijk effect op de overeenkomst. In het arrest Koom 8 De long/Den
Helderi23 oordeelde de Hoge Raad

dat... inclien...in

een aanvankelijk geldig aangegane overeenkomst
verrichten van diensten... door een prijzenbeschikking in dier
voege wordt ingegrepen, dat na de inwerkingtreding die diensten niet
meer tegen den aanvankelijk overeengekomen prijs mogen worden
verricht, het gevolg daarvan niet is dat de aanvankelijk geldige overeenkomst tot een nietige wordt, doch slechts dat de overeenkomst voor het
vervolg niet anders dan met inachtneming van dat voorschrift mag
worden uitgevoerd. 124
tot het

Zowel de eerbiediging als deze onmiddellijke werking met terugwerkende
kracht zijn in de rechtspraak ontwikkelde regels van ongeschreven overgangsrecht, vermomd als jurisprudentie op het terrein van het materiele burgerlijk
recht.

Uit

de hierna weergegeven rechtspraak blijkt dat het hier in essentie om
regel gaat. Maar het is geen bilzondere regel van
overgangsrechtelijke
een
overgangsrecht. Met de overgangrechtelijke regel beoogt de Hoge Raad niet af
te wijken van het algemene overgangsrecht. Het gegeven antwoorcl is niet
meer dan een antwoord op de vraag wat normaliter, in het standaardgeval,
overgangsrechtelijk geldt. De regel derogeert niet aan het algemene
overgangsrecht, doch blijft onverminderd erkennen dat de vraag naar welk
recht de geldigheid der rechtshandeling moet worden beoordeeld geheel van
125
het overgangsrecht afhankelijk is.
Vele decennia lang heeft de rechtspraak-kennelijk vanuit het idealisme
redenerend-het volkomen vanzelfsprekend gevonden dat de stabiliteit van
overeenkomsten met zich mee dient te brengen dat het nieuwe recht het oude
126
eerbiedigt.
Als gezegd, beantwoordde het materiele recht hiermee het
standaardgeval. Dat antwoord slaat evenwel een stap over en is te snel
gegeven. Eerst moet worden geconstateerd dat het aan te wijzen recht een
vraag is van overgangsrecht; pas dan kan eventueel het antwoord volgen dat
het overgangsrecht van eerbiediging uitgaat. Daarmee is tegelijk gezegd dat
het ook anders kan, namelijk ingeval het overgangsrecht een andere dan

121

HR 14 februari 1964, NJ 1965, 95.
Zie ook Hof Den Bosch 22 januari 1973, NJ 1973, 150 ( Roosendaal/ Kinderbescherming) .
125
Zie ook Vermogensrecht ( Van Kooren), Arr. 40, aant. 11, alsmede Van der Beek,
Overgangsrecht nieuw Burgerlijk Wetboek, a. w., p. 89- 122 i. h. b. p. 89 (onder aanhaling van De
Die) , Stein, Brood. NODI- gheden bij de toepassing van de overgangswet, a. w., p. 74, 77- 80 en
vgl. artt. 79- 81 Ow.
l26
Vgl. Van der Beek, Overgangsrecht nieuw Burgerlijk Wetboek, a. w., p. 92 ('Mees[al wordi
her tomen aan de onaantastbaarheid van an[erieure rechishandelingen niet acceptabel geacht') .
124
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eerbiedigende werking voorschrijft, bijvoorbeeld onmiddellijke werking met
terugwerkende kracht of zuivere terugwerking. 127 Met andere woorden: de
vraag of de geldigheid van een rechtshandeling dient te worden beoordeeld
naar het recht ten tijde van het sluiten der overeenkomst is mede afhankelijk
van de temporele werking die voortvloeit uit de overgangsbepaling van de
betreffencle latere wet, waarmee de overeenkomst eventueel strijdig zou zijn
( zie bijvoorbeeld art. 79 Ow) . Later overgangsrecht kan afwijken van de
regel dat aan de geldigheidsvereisten voor een overeenkomst ten tijde van het
sluiten ervan moet zijn voldaan ( zie bijvoorbeeld art. 81 lid 1 BW). De
'
materieelrechtelijke' ( maar in essentie overgangsrechtelijke) regel is dus
onzorgvuldig geformuleerd, want de rechtshandeling dient niet per definitie te
worden beoordeeld naar het destijds geldende recht, doch naar het krachtens
overgangsrecht toepasselijke recht ( hetgeen over het algemeen tevens het
destijds geldende recht zal zijn) .
In cle jurisprudentie is langzaamaan het inzicht doorgedrongen dat het
overgangsrecht hier doorslaggevend is. Weliswaar heeft het vanaf het begin in
de jurisprudentie besloten gelegen, maar eerst later werd ( explicieter) onder
woorden gebracht dat het hier een in essentie overgangsrechtelijke vraag
betreft. In 1923128 voegt de Hoge Raad aan zijn oordeel dat een latere wet de
geldig totstandgekomen overeenkomst niet krachteloos maakt, nog toe-het

klinkt

ten

overvloede-dat

dit met

de onderwerpelijke overeenkomst... zeker niet het geval is
geweest als gevolg van de op dien datum in werking getreden Loterijwet,
nu in artikel 10 dier wet is bepaald, dat zij niet van toepassing is op

loterijen, die v66r haar invoering zijn aangelegd.
In

1975,

1923 teek het dus nog slechts een additioneel argument. Zo ook in
toen werd aanvaard dat specifieke overgangsrechtelijke bepalingen

hierin verandering kunnen brengen. In Hoogendam/Ooms 129 liet de Hoge Raad
zijn oordeel mede van het overgangsrecht afhangen:
dat in het bijzonder art. 35, lid 3, van de Wet wel een tijdslimiet stelt
aan de werking van de Wet, maar dat daaruit niet volgt dat na de daar
Aldus reeds Meijers in zijn noot onder HR 9 februari 1928, NJ 1928, 519 ( Pillipes/ Van Dam) ,
Van der Grinten, Annotatie Koorn 8 De Jong/Den Helder, a. w., p. 132. In die zin ook HR 8
november 1974, NJ 1975, 122 ( Samander/ Henderson), een Antilliaanse huunaak, waarin een
aanvankelijk nierige huurovereenkoms[ geheeld werd door een latere vaststelling van een maximum
toelaatbare huurprijs. Zie voor terugwerkende kracht art. 81 Ow en vergelijk Morris v. Morris, 339
S. E. 23 424 ( 1986) , Rockivell. v. Rockwell, 335 S. E. 2d 200 ( 1985).
128 HR 29 juni 1923, NJ 1923, 1163(ENMVL/ Kley).
127

129

HR 24 januari 1975, NJ 1975, 448 m. nt. ARB.
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vermelde datum geen beroep meer kan worden gedaan op door de werking
van art. 29 ontstane nietigheden.

Wat destijds nietig was, bleef nietig, ook al was de wet inmiddels
vervallen. Bloembergen vermeldt in zijn noot precies waar het hier om gaat:

natuurlijk mogelijk, dat de wetgever bij het doen vervallen van een
oude regeling oude nietigheden heelt of-anders gezegd-aan de nieuwe
Het

is

rechtstoestand waarbij de rechtshandeling geoorloofd is, terugwerkende
130
kracht verleent.

Expliciet is ten slotte het oordeel van het Hof Amsterdam in 1989:

Subs. heeft de bank aangevoerd dat aan de man geen beroep op de
nietigheid ingevolge art. 30 Deviezenbesluit 1945 toekomt, omdat dit
nietigheidsvoorschrift kort nadat de garantie was afgegeven, door de
wetgever bewust is afgeschaft en bovendien sedert 1 juli 1983 voor het
afgeven van een garantie... geen Nederlandse deviezenvergunning meer
is vereist. Het hof volgt de bank niet in dit betoog nu [ nietl...is
gebleken van een oogmerk om aan deze wijzigingen terugwerkende kracht
te verlenen ( rov. 5. 1. 2) . 131

Ik concludeer dat de vraag of een rechtshandeling, die strijdig is met later
opgekomen recht, nietig is, mede afhankelijk is van het overgangsrecht. Dit
geldt voor de rechtshandeling die aanvankelijk geldig is, maar later met het
recht in strijd komt mutatis mutandis.

(f) De

temporele

werking van het ongeschreven recht aan de hand van de

democratische rechtsvindingsleer

Het toegepaste overgangsrecht berust soms op expliciete wetsduiding, dikwijls
op wetsinterpretatie. De basis van de regel dat de geldigheid van een
rechtshandeling niet door een latere wijziging wordt aangetast of de
aanvankelijke nietigheid geheeld, ligt evenwel in het ongeschreven recht en is
te herleiden op het idealistisch gedachtegoed. De hieruit voortvloeiende
eerbiedigende werking is evenwel als uitgangspunt te ruw. Een vaste
temporele werking kan niet bij voorbaat worden vastgesteld, omdat noch de
datum van inwerkingtreding van een nieuwe wet noch het moment van wijzen
van een rechterlijke uitspraak op zichzelf reeds doorslaggevend zijn voor het
1

10

1,1
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Dit was i.c. evenwel niet door de wetgever beoogd.
Hof Amsterdam 2 maart 1989, NJ 1990, 270 (Albeda Jelgersma/ EA Bank) .
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tijdstip waarop de rechtsregel op kenbare wijze is ontstaan. Zo is in de
rechtspraak bij mijn weten nog niet aan de orde geweest-maar het is wel
mogelijk-dat een overeenkomst weliswaar nietig is op grond van een latere
wetswijziging, die het oude recht eerbiedigt, maar niettemin wegens strijd met
de goede zeden en de openbare orde geldigheid ontbeert. Die goede zeden en
openbare orde kunnen immers heel wel reeds v66r de wetswijziging deel
hebben uitgemaakt van het te eerbiedigen oude recht. Ontwijking van de
wettelijke overgangsrechtelijke voorziening levert dit dus niet op.
Kortom: ook de overige werkingen dienen, waar wenselijk, mogelijk te
zijn. Zo komt de regel dat de geldigheid der rechtshandeling onaangetast
blij ft, maar nakoming niet gevorderd kan worden, het dichtst bij de
onmiddellijke werking met terugwerkende kracht.
Ook terugwerkende kracht komt voor. Gaat het om de vraag of een
rechtshandeling waarvan het verrichten, de inhoud of de strekking in strijd
komt met het geschreven recht, dan zal de strekking van de wetsbepaling
moeten worden bezien. Dat de betekenis van de wet evenwel geen constante
is, is duidelijk. In Hoofdstuk VI132 is reeds ingegaan op Club 13133 en het
Catoochi- arrest. 134 In deze arresten besliste de Hoge Raad in 1990 dat de
betreffende overeenkomsten, gesloten in 1985 respectievelijk rond 1988, niet
in strijd met de goede zeden waren. Dat waren rechtsoordelen die 5
respectievelijk 21/z jaar terugwerkten.
Enig probleem kan ik in die terugwerkende kracht absoluut niet zien. Dat
deze beide arresten terugwerkten, lag gezien de reeds voltrokken ontwikkeling

van de maatschappelijke opvattingen volstrekt voor de hand. Het is dan ook
niet onjuist, volgens de Hoge Raad, om te oordelen dat de opvattingen in
brede lagen van de Arubaanse samenleving inzake de geoorloofdheid van het
bedrij fsmatig aanleggen van een bij wet verboden loterij en het hiermee
verband houdende) gedogen daarvan door de overheid, verhinderen dat de
verkoop van loten in deze tijd nietig is; en, zoals het Hof overwoog en in alle
redelijkheid kon vaststellen, waren de maatschappelijke opvattingen ten tijde
van het sluiten van deze overeenkomsten niet anders. Enig probleem met de
kenbaarheid van het ongeschreven recht is dan afwezig.
Men kan derhalve als vaste rechtspraak beschouwen dat de strekking van
C

de wet is vast

te

stellen aan de hand van

de

ontwikkeling van de

maatschappelijke opvattingen te dier zake. 135 Dit is niets anders dan het
vaststellen van de temporele werking van rechtspraak hieromtrent aan de
1,2

§ 9

HR 2 februari 1990, NJ 1991, 265 m. nt. CJHB. Zie ook Hof Den Bosch 25 juni 1991, KG
1991, 319(Vander PoUReuters):inhet lichivandemaatschappelijkeoniwikkelingenenalgemeen
heersende opvattingen is de overeenkomst niet in strijd met de goede zeden.
Ill

114
115

HR 7 september 1990, NJ 1991, 266 m. nt. CJHB.
Zie Asser- Hartkamp II, a. w., nr. 25 la.

587

Algemeen deel van het Techterlijk overgangs·recht

hand van de stand der maatschappelijke opvattingen, als in Hoofdstuk VIII
betoogd. Dit geldt zowel ten aanzien van de vraag van art. 3:40 lid 2 BW of
het verrichten van de rechtshandeling door de wet verboden wordt ( Catoochiarrest) als met betrekking tot de vraag of de rechtshandeling door inhoud of
strekking met de wet strijdt en zodoende ingevolge lid 1 als in strijd met de
goede zeden en de openbare orde moet worden beschouwd ( Club 13- arrest) .
Als de Hoge Raad zelfs de wet aan de toetssteen der maatschappelijke
opvattingen onderwerpt, zal hij zeker het ongeschreven recht in het licht van
de maatschappelijke opvattingen bezien. Gaat het om een rechtshandeling die
rechtstreeks met het ongeschreven recht ( de goede zeclen of de openbare
orde) in strijd is, dan zullen dus de maatschappelijke opvattingen a fortiori

doorslaggevend zijn.

136

(g) Conclusie

Uit rechtspraak en literatuur betreffende de nietigheden van art. 3:40 BW
volgt een aantal belangrijke conclusies.
-In de eerste plaats durft iedereen thans onmiddellijk en volmondig toe te
geven-een andere opvatting zou ook niet bepaald overtuigend zijn-dat de
goede zeden tijd- en plaatsgebonden zijn. 137 Dit geldt beslist niet alleen voor
de veel te beperkte betekenis van de goede zeden in de zin van de seksuele en
de huwelijksmoraal. Hiermee staat in elk geval vast, dat de zuivere
declaratoire theorie, geent op de fictie dat de rechtspraak slechts de wet
uitlegt en de juiste uitleg bovendien altijd al zo geweest is als thans wordt
verklaard, op dit terrein alle realiteit mist en van de baan lijkt.
De constitutieve theorie wil dat de rechterlijke macht zelf bepaalt wanneer
een zede goed is. Dit zou dus precies leiden tot de altijd zo verafschuwde
rechtspraak aan de hand van de persoonlijke voorkeuren van rechters. Men
treft soms suggesties aan dat op het stuk van de nietigheden deze theorie
wordt gehanteerd. Zo stelt Van Dam:

Het i s. . . aan de rechter overgelaten om te beslissen wanneer er sprake is
van strijd met de goede zeden. Door deze rechterlijke uitspraken in kaart
la

D. w. z. ' was nach den herrschenden Anschai,ungen unseres Rechts- und Kulturkreises
innerhalb der sozialen Gemeinschaft von einzelnen an sittlichem Verhalten verlangt wird', BGH,
Ur[. v. 29.6.1976, NJW 1976, 1790. Bestaat in de samenleving geen communis opinio, dan dient
de rechter aansluiting re zoeken bij de normen die gelden in de kring waartoe betrokken partijen
behoren, Vermogensrecht (Van Kooten), Art. 40, aant. 7.2.
37
Asser- Hartkamp II, a. w., nr. 256, V. van den Brink, Tijd en goede zeden in het burgerlijk
recht, BW- krant jaarboek, Deventer 2000, p. 27 e. v., Rechtshandeling en Overeenkomst C Van
Dam) , a. w., nr. 154, Vermogensrecht (Van Kooten) , Art. 40, aant. 7.2. met verdere
litera[uurverwijzing.
I
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te brengen en te vergelijken is het voor de rechtswetenschap mogelijk om
te geven wat onder dit begrip moet worden
138
verstaan.

bij benadering aan

Deze formulering is echter enigszins problematisch. Als hetgeen in de
rechtspraak onder goede zeden wordt verstaan ook meteen is wat er onder
behoort te worden verstaan, hebben wij te maken met het afleiden van een
norm uit het verkeerde feit. Het zou niet alleen veronachtzamen dat een
normatieve wetenschap zich niet tevreden kan stellen met analyse en
139
beschrijving van wat er in de rechtspraak gebeurt , het zou bovendien een
eng en onverdroten Rechtsprechungspositivismus behelzen. Uiteraard is met een
uitspraak als die van Van Dam niet bedoeld dat de rechter het uit zijn duim
mag zuigen of zijn persoonlijke opvattingen over ongeschreven recht bepalend
mag achten. it Zo zit de Rule of law niet in elkaar. De Rule of law blijft wel
gehandhaaft, wanneer men kenbare maatschappelijke opvattingen als element
van het recht erkent. Dat Van Dam er inderdaad niet anders over denkt,
blijkt ook waar hij vervolgt met de stelling dat de rechter voor ieder geval op
zoek zal moeten gaan ' naar de opvattingen die in brede lagen van de
bevolking leven'. 141
-Aangenomen moet worden dat een dubbele grondslag geldt: officiele

erkenningen als de wet en de rechtspraak zowel als de in de maatschappij
levende opvattingen bepalen wat te onzent op dit moment recht is en wat
142
In zoverre is de rechtspraak inzake nietigheid
hiermee strijd oplevert.
wegens strijd met de strekking van de wet of met de goede zeden en de
openbare orde in bepaalde opzicht declaratoir en in bepaalde opzicht
constitutief.
-In de derde plaats wordt in het verlengde van de tijdsgebondenheid van
deze veranderlijke maatschappelijke opvattingen de gematigde desuetudodoctrine, waarvoor in Hoofdstuk VI werd gepleit, in essentie aanvaard. De
verkoop van loten in de Arubaanse catoochi- loterij, ofschoon bij wet
verboden, was onverminderd geldig. In het licht van de maatschappelijke
opvattingen te Aruba kan in de wet niet langer de strekking worden gelezen
de verkoop met nietigheid te treffen.
138

143

Rechishandeling en Overeenkomst ( Van Dam) , nr.

154. Zie ook Asser- Hartkamp II, a. w. ,

nr. 257.
t39

Zie het in Hoofdstuk 11, § 5 betoogde.
De constitutieve theorie afwijzend:
v.
30.6.1983,
NJW
1983,
2692
BGH,
Urt.
(' Grunds:itzlich stelit die huchs[richterliche Rechtsprechung die Wandiung der Wertanschauungen
nur fest; sic schafft sie nicht selbst')
141
Rechtshandeling en Overeenkomst, a. w., nr. 154.
142
Zie hierom[rent Hoofdstuk VI, § 6.
143
HR 7 september 1990, NJ 1991, 266 m. nt. CJHB (Catoochi) . Zie ook HR 2 februari 1990,
140

NJ 1991, 265 m. nt. CJHB (Club 13), alsmede Hoofdstuk VI, § 9.
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-In de vierde plaats kan

de stand van zaken noch vanuit het idealisme noch
vanuit het realisme worden verklaard. De verschoonbare rechtsdwaling,
correlaat van het idealisme, speelt nauwelijks een rol. Het rechterlijk oordeel
eerbiedigt het oude recht niet zonder uitzonderingen. Terugwerkende kracht
van rechtspraak wordt niet uitgesloten, zoals uit het idealisme wel zou moeten
voortvloeien. 144 Alle varianten van het overgangsrecht zijn in beginsel
mogelijk, zolang de kenbaarheid centraal blijft staan. Evenmin doet zich de
situatie voor dat elk rechterlijk oordeel subjectief is en van onvoorspelbare
beleids- en belangenafweging afhankelijk is en dat de ongeschreven rechtsnormen eerst in confrontatie met de feiten en ex post facto kunnen worden
gegeven, zoals het realisme beweert. 145 Het beleid dat de rechter met

betrekking tot de goede zeden voert, is een beleid dat overeenstemt met de
rechtsovertuigingen zoals die vandaag de dag hier te lande leven. De
kenbaarheid van het ongeschreven recht wordt gegarandeercl door hierbij aan
te knopen. Hierdoor wordt de rot van de rechtsdwaling sterk teruggedrongen.
Hanteert de rechter een conceptie van de goede zeden en de openbare orde,
die zijns inziens ten tijde van de rechtshandeling reeds duidelijk steun vond in
de Nederlandse samenleving, dan behoort het oordeel terug te werken. 146
Meent de rechter dat zijn eigen opvattingen beter zijn, schept hij recht zonder
legitimiteit. 147 De rechter dient zich hiervan te onthouden.
-De veranderlijkheid van de strekking van wettelijke verbodsbepalingen en
de veranderlijkheid van de goecle zeden en de openbare orde zijn in essentie
kwesties van overgangsrecht. De in het concrete geval te kiezen temporele
werking van nieuwe rechtspraak is afhankelijk van hetgeen waarvan recht en
overgangsrecht afhankelijk behoren te zijn: de stand van de maatschappelijke
opvattingen omtrent hetgeen betaamt. Voor de rechter die in de democratische rechtsvinding daadwerkelijk slaagt, zal doorgaans een beperkte
terugwerking in de rede liggen ( tot op een tijdstip in het verleden waarop een
kenbare omslag in de maatschappelijke opvattingen zich had voltrokken) .
Kiest de rechter de eigen opvattingen, niet omdat zij beter zouden zijn, maar
omdat voldoende duidelijkheid omtrent de maatschappelijke opvattingen
ontbreekt, dan schept hij, de knoop doorhakkend, op legitieme wijze recht.
De democratische rechtsidee gebiedt, dat aan dit oordeel terugwerkende
kracht onthouden wordt. De justiciabele heeft dan ook niet in het recht
gedwaald.

'44 Hoofdsruk III, § 7.
Hoofdstuk IV, §§ 5.6.

145
146

Dwaalde de justiciabele hieromtrent, dan is die dwaling onverschoonbaar.
De oplossing kan dan nier zijn dat de justiciabele verschoonbaar dwaalde: hij divaaide immers
helemaal niet.
147
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-Daarmee wordt, als het gaat om

de nietigheid wegens strijd met de goede
zeden en de openbare orde, de democratische rechtsvindingsleer in al haar
aspecten gehanteerd. Al wordt de leer niet expliciet onderkend, de democratische rechtsvinding is in de rechtspraktijk een feit.

4. De onrechtmatigheid wegens strild met het ongeschreven recht van art. 6:162 lid 2

BW
(a) Inleiding
de rechtshandeling in strijd met het ongeschreven recht
behoort eender te gelden voor het feitelijk handelen of nalaten in strijd met
het ongeschreven recht in de zin van art. 6: 162 BW. Mijns inziens ligt niet
voor de hand dat voor strijd met ongeschreven recht een geheel andere
benadering zou moeten worden gekozen naarmate het een rechtshandeling of
een feitelijke handeling (of nalaten) betreft.
Niettemin is hetgeen op het terrein van het overeenkomstenrecht de
gangbare benadering is, op het stuk van de onrechtmatige daad ineens
problematisch. Daarom moest door dit proefschrift heen voor het
aansprakelijkheidsrecht uitgebreid worden beredeneerd dat dezelfde benadering ook in dit onderdeel van het recht dient te prevaleren. Hetgeen mijns
inziens over de temporele werking van ongeschreven rechtsnormen in het
kader van de aansprakelijkheid gezegd moest worden, is in het voorafgaande
goeddeels gezegd, zodat ik thans kort kan zijn en kan verwijzen naar

Wat geldt voor

Hoofdstukken I, III- IV, VI en VIII.
(b) Met de toerekening op het verkeerde spoor

Ook de problemen van het veranderend onrechtmatige daadsrecht en
daarmee van de temporele werking van nieuw ongeschreven recht kunnen op
twee onderscheiden wijzen worden benaderd. De eerste is de rechtsdwalingsanalyse. De tweede is die van het overgangsrecht.
De rechtsdwalingsanalyse loopt via de toerekeningsvraag, in het bijzonder
de toerekening naar verkeersopvatting ingevolge art. 6:162 lid 3 BW
148
( voorheen: via de objectieve schuld) .
In Hoofdstuk V149 is gesteld dat nog altild te veel wordt uitgegaan van
'
ieder wordt geacht het recht te kennen' en dat het aldus gemodificeerde
adagium-helaas-nog altijd als hoofdregel geldt. Rechtsdwalingen worden

,+8 Parl· Gesch. Boek 6, p. 619.
'49 § 8
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150
Wat het recht niet bij machte is te
verschoonbaar geacht.
garanderen, wordt al gauw op de justiciabelen afgewenteld. De justiciabele is
in feite kwalitatief aansprakelijk voor de tekortkomingen van de juristerij.
De vraag of bij onrechtmatige daden, die in rechtsdwaling worden
begaan, deze rechtsdwaling ooit verschoonbaar kan worden geacht, is volgens
151
Brunner hier te lande door juristen van gezag ontkennend beantwoord.
Tegen de aanvaarding van rechtsdwaling als schulduitsluitingsgrond werd
aangevoerd dat daarmee de regel waarvan de overtreding onrechtmatig is,
buiten werking zou worden gesteld. Brunner neemt dit standpunt goeddeels
152
Er is echter wel enige ruimte voor
over, doet er althans geen afstand van.
verschoonbare rechtsdwaling, aldus Brunner, maar men kan hierover niet
veel meer zeggen dan dat de voorzienbaarheid van schade voor een derde
meebrengt dat deugdelijk onderzoek moet worden gedaan naar de

zelden

153

geoorloofdheid van de gedraging.
De verhandeling van Brunner is niet op nieuwe rechtspraak toegespitst.
Als het gaat om wijziging van het recht154, kan men naar mijn mening wel iets
meer zeggen over de onderzoeksplicht en de toerekening van de
rechtsdwaling.

In de eerste plaats is voor die gevallen zowel de invalshoek via de
toerekeningsvraag als Brunner' s aanname van een onderzoeksplicht naar law
in the books inmiddels wat achterhaald. Wat hiervoor ten aanzien van de
goede zeden en de openbare orde is betoogd, geldt ook hier: dit soort
problemen wordt, in het besef van de veranderlijkheid van ongeschreven
rechtsnormen, steeds vaker benaderd-en behoort benaderd te worden-via
het overgangsrecht.
In de tweede plaats is het standpunt dat aanvaarding van de rechtsdwaling
als schulduitsluitingsgrond de overtreden regel buiten werking wordt gesteld,
in de context van rechtswijziging en van het overgangsrecht niet zonder meer
juist. Als bepaalde feiten zich onder het oude recht voordoen en krachtens
het overgangsrecht (bijvoorbeeld een wettelijke overgangsbepaling) behoren
te worden beoordeeld naar dat oude recht ( eerbiediging), zou toch dit
overgangsrecht geridiculiseerd worden, indien de rechter zou gaan zeggen ( 1)
10

Of, hoewel verschoonbaar, tdch toegerekend, zoals de redenering lijkt te zijn van Part. Gesch.
Boek 6, p. 619.
C. J. H. Brunner, Rechisdwaling, TPR 1993, p. 1338. Zie o. m. Asser- Hartkamp III, a. w. ,
nr. 79, Meijers in zijn noot onder HR 1 december 1938, NJ 1939, 459 (Illustra/ Reinartz) . Zie
i

5I

evenwel HR 29 november 1991, NJ 1992, 808 m. nt. CJHB ( Plas/ Agema)
vertrouwen op stand van jurisprudentie en opvattingen in de literatuur)
152

(

Rechtsdwaling, t. a. p. Zie ook zijn noot onder HR

13

C

advocaat mag

februari 1981, NJ 1981, 441

Kleuskens/ Janssen) .

1:,

Rechtsdwaling, t. a. p.
D. w. z. nieuwe wergeving of rechispraak die in formeel, in materieel of in beide op=ichten
nieuw is.
/4
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dat de nieuwe regel tOch terugwerkt, ( 2) dat de justiciabele, die het oude
recht volgde, achteraf van het recht van destijds een verkeerde voorstelling
had en dus dwaalde in het recht en ( 3) dat deze rechtsdwaling-wat het
eigenlijk helemaal niet is-niet als schulduitsluitingsgrond kan worden aanvaard of naar verkeersopvatting voor zijn rekening komt, omdat anders die
rechtsregel buiten werking zou worden gesteld. Dank je de koekkoek. Het
enige wat buiten werking wordt gesteld, is dan de nieuwe regel die krachtens
wettelijk overgangsrecht voor die periode helemaal geen werking h66ft. Als
het oude recht moet worden geeerbiedigd, dan heeft de nieuwe regel geen
werking jegens anterieure feiten. Zo men wil: het overgangsrecht heeft de
'
regel buiten werking' gesteld, of beter: verleent de regel generlei werking
voor het verleden.
In geval van rechtswijziging is daarom in elk geval geen plaats voor de
opvatting dat door erkenning van de schuldloze dwaling de gelding of de
werking van het recht geweld zou worden aangedaan. Dat zou een misvatting
zijn, die alleen staande gehouden kan worden door het bestaan van het
overgangsrecht Ie negeren.

Gemakkelijk is te zien dat ook met betrekking tot de schuldloze
rechtsdwaling ten aanzien van de onrechtmatigheid de declaratoire en de
constitutieve visie weer tegenoverelkaar staan. Als aangegeven in Hoofdstuk
II'55, wordt voor nieuwe rechtspraak door sommigen het bestaan van
overgangsrecht ten aanzien van nieuwe rechtspraak inderdaad ontkend; het
zijn de aanhangers van de declaratoire theorie. Zij zullen redeneren:
( 1) Omdat een in nieuwe rechtspraak erkende regel geacht moet worden
voorheen ook reeds te hebben gegolden, werkt rechtspraak terug.
Hierdoor ontstaat de situatie dat de overtreder van deze regel de overtreding, achteraf bezien, onder rechtsdwaling beging;
( 2) Deze rechtsdwaling geschiedde buiten zijn schuld, dat wel, want de
overtreder kon deze destijds bezwaarlijk of onmogelijk al kennen;
(3) Rechtsdwaling kan evenwel niet als schulduitsluitingsgrond worden
erkend, omdat hiermee de rechtsregel buiten werking zou worden gesteld;
( 4) De rechtsregel h66ft Oberhaupt een werking voor de periode waarin de
omdat nieuwe rechtspraak
overtreder de overtreding beging,
terugwerkt.

156

b' §§3(b)-(c).

1:6 Vgl. Hof Den Bosch 9 oktober 1917, NJ 1918, 359 (Wubben/ Lamers & Indemans). De Hoge
Raad gaa[ om in HR 28 april 1911, W. 9172 (Vereenigde Zeepfabrieken/ Spaanderman) t. a. v. HR
14 mei 1909, W. 8872 ( Zimmer/ Stheeman). Het Hof neemt wel een rechtsdwaling aan, maar
honoreert het beroep hierop als schulduitsluitingsgrond niet, want 'jurispruden[ie is geen rechtsbron'.
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De essentie van deze redenering blijft dat erkenning van de schulduitsluitingsgrond!57 de terugwerkencle kracht teniet zou doen, hetgeen niet
mogelijk is, omdat rechtspraak ' nu eenmaal' terugwerkende kracht heeft.
Alles draait om de terugwerking.
Wie daarentegen niet uitgaat van de noodzakelijke terugwerking van
nieuwe rechtspraak, komt aan de buitenwerkingstelling niet toe, want de
regel hdeft dan geen werking voor het verleden. Belangrijker is nog dat men
er uberhaupt niet aan toe komt om de gedraging van destijds conform het
158
De toerekeningsdestijds geldencle recht als rechtsdwaling te beschouwen.
vraag wordt bijgevolg irrelevant. Van een overtreding van de regel kan niet
meer worden gesproken.
Een enkele keer lijkt het erop dat ook de Hoge Raad deze kant opgaat.
Het is inmiddels vaste rechtspraak dat de executie van een uitvoerbaar bij
voorraad verklaard, herroepelijk vonnis op eigen risico geschiedt en dat de
executie een toerekenbare onrechtmatige daad oplevert, indien het vonnis
159
later wordt vernietigd en zodoende de rechtsgrond aan de executie ontvalt.
'
De executant zal deze onrechtmatige daad dikwijls onder onverschoonbare

rechtsdwaling' begaan.
Uit Horick/Wagemans'6o is evenwel af te leiden dat met de vernietiging van
een reeds ten uitvoer gelegd vonnis de aansprakelijkheid allerminst meteen
vaststaat. Het betrof hier een huurzaak, waarin na de uitvoerbaar bij
voorraad- verklaring door de kantonrechter en na executie, doch v66r de
uitspraak van de Hoge Raad, een wetswijziging had plaatsgevonden, welke in
lopende procedures onmiddellijk toepassing vond. In dat geval
brengt de omstandigheid dat het onder het oude recht bij voorraad ten
uitvoer gelegd vonnis in hoger beroep bij toetsing aan nieuw recht wordt
vernietigd, in beginsel niet mee dat die tenuitvoerlegging aan de huurder
aanspraak op schadevergoeding geeft ( rov. 4) .

Kennelijk worclt een uitzondering op aansprakelijkheid aanvaard, ingeval
de vernietiging het gevolg is van een inmiddels opgetreden wijziging in het
recht die op grond van het overgangsrecht voor toepassing in de lopende
procedure in aanmerking komt. Deze uitzondering dient mijns inziens voor
jurisprudentiewijziging gelijkelijk te worden aanvaard. 161 Prima facie is de
157
158

Dit geldi voor de toerekening naar verkeersopvatting mutatis mutandis.
In die richting A- G Franx in zijn concl. bij HR 24 februari 1984, NJ 1984, 669 m. nt. JAB

( St. Oedenrode/ Driessen) , sub 9.
159

Zie ook Asser- Hartkamp III, a. w., nrs. 79 en 91.
160 HR 21 mei 1982, NJ 1982. 528.
161
Anders kennelijk A- G Ten Kate in zijn conclusie bij HR 16 november 1984, NJ 1985, 547
( Ciba Geigyf Voorbraak) , sub 47- 48, die de uitzondering t. a. v. wijziging van het recht bij wet
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tenuitvoerlegging bij voorraad van een vonnis dat later wordt vernietigd,
onrechtmatig. Dit lijdt uitzondering, ingeval het vonnis gewezen is in
overeenstemming met het op dat moment geldende recht; de tenuitvoering is
niet, althans niet om die reden, onrechtmatig, ook al wordt het vonnis
daarna vernietigd wegens strijd met het inmiddels geldende recht.
Uit het arrest blijkt echter niet of de overweging is gebaseerd op de
afwezigheid van onrechtmatigheid dan wel op afwezigheid van schuld. Men
kan het ook zo zien dat de rechtswijziging aan de schuld afdoet en dus de
executant verschoonbaar dwaalde. Of dit soort situaties wordt als
'
rechtsdwaling' gekwalificeerd en gecategoriseerd onder de toerekeningsvraag,
veinzend dat hiermee uitdrukking wordt gegeven aan de in het verkeer
geldende opvattingen omtrent verschoonbaarheid van dwalingen. 162 Het
onderhavige geval zou dan een voorbeeld kunnen opleveren van een
verschoonbare rechtsdwaling.
Het probleem van de benadering via de toerekeningsvraag is dat zij voor
haar beurt spreekt. Wie meteen stelt dat de in het objectieve, ongeschreven
recht dwalende van diens dwaling wel of niet een verwijt kan worden gemaakt
dan wel het risico dient te dragen van zijn dwaling, heeft al verondersteld dat
het recht destijds was zoals thans wordt aangenomen, dat met andere
woorden de gedraging destijds ook reeds onrechtmatig was. Hiermee is
onberedeneerd aangenomen dat een zodanige uitspraak declaratoir is.
Deze kwalificatie van het materiele recht ( als toerekeningsvraag) verdient
naar mijn mening niet de voorkeur. Zij brengt onvoldoende tot uitdrukking
wat hier werketijk aan de orde is, namelijk het overgangsrecht, en stapt over
een wezenlijke voorvraag heen, namelijk of de gedraging in kwestie wel
onrechtmatig moet worden geoordeeld.
Nu kan men in geval van jurisprudentiewijziging de declaratoire theorie
weer laten opduiken, pretenderende dat de executie van het ( thans
vernietigde vonnis) ook naar de voormalige stand van zaken reeds
onrechtmatig was. Gevolg zou dan zijn de executant hieromtrent dwaalde,
zodat de vraag rijst naar de verschoonbaarheid hiervan.

doch m. b. t. wijziging van het recht d. m. v. rechterlijke 'interpretatie' van rechts.
regels ' niet spoedig' wil aannemen. I.c. betrof het nieuwe rechtspraak van het Hvj ( HvJ EG 31
oktober 1974, zaak 15/ 74 (Centrafarm/Sterling Drug) , Jur. 1974, p. 1147, NJ 1975, 58) Onder
verwijzing naar dit arrest en de andere rechtspraak van het HvJ meent Ten Kate dat dit arrest niet
'
met iets geheel nieuws kwam'. Daarbij ziet hij evenwel over het hoofd dat het HvJ een verstokt
aanhanger van de declaratoire theorie is en dat dus altijd zal zeggen. Ten Kate volgt hier iets te

onderschrijft,

.

'

gemakkelijk wat rechters zeggen ( de fairy tale') i. p. v. wat zij doen.
162

Vgl. Brunner in zijn noot HR 11 ok[ober 1991, NJ 1993, 165 m nt. CJHB en C: 'Een

verkeersopvatting dat rechtsdwaling steeds voor rekening van de dwalende moet blijven,
wanneer geen enkel verwijt treft, bestaat bij mijn weten niet. '

ook
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Ik zou menen dat men in geval van duidelijke rechtswijziging de
declaratoire theorie bezwaarlijk kan inroepen. 163 Zodoende kan de executant
niet reeds in het licht van het vernietigend oordeel gezegd worden omtrent het
recht van destijds te hebben gedwaald. In plaats van te spreken van een
verschoonbare rechtsdwaling is het juister te stellen dat de executie naar het
recht van toen niet onrechtmatig was en het overgangsrecht de gedraging van
destijds niet onrechtmatig maakt. Zo bezien, vormt de in 1982 door de Hoge
Raad aanvaarde uitzondering op het automatische onrechtmatigheidsoordee1164, die kan worden doorgetrokken naar jurisprudentiewijziging,
rechterlijk overgangsrecht.
C c) Overheidsaansprakelijkheid, in het bijzonder voor vernietigde beschikkingen

De constructie van de toerekening naar verkeersopvatting is voornamelijk van
belang voor de verkeerde wetsuitleg in het kader van de aansprakelijkheid van
de overheid, zoals voor vemietigde beschikkingen, waar de regel aanvankelijk
werd gegoten in de formulering dat de schuld in beginsel gegeven is. 165 Een
verkeerde wet:suitleg door de overheid komt in het algemeen voor rekening
van de overheid; de in het recht dwalende overheid wordt geen bescherming
verleend. 166

161

In Horick/Wagemans, waarin her om een ivetswijziging gaat, is dat in elk geval duidelijk. Zie ook
het minder overtuigende Hof Den Bosch 9 ok[ober 1917, NJ 1918, 359 (Wubben/ Lamers &
Indemans), waarin her Hof zich op de declaratoire theorie beroept ( jurisprudentie is Keen
rechtsbron) , toen de Hoge Raad in 1911 was omgegaan t. o. v. een arrest van 1909.
164

Aldus ook opgevat door A- G Ten Kate in zijn conclusie bij HR

16

november 1984, NJ 1985,

547 (Ciba Geigy/ Voorbraak) , sub 47, onder verwijzing naar Horick/Wagemans: wijziging van het
recht maakt een voorlopige tenuitvoerlegging van een overeenkomstig het tevoren geldend recht
gewezen uitspraak in beginsel nier onrechtmang

16' HR 20 februari 1998, NJ 1998, 526 m. nt. ARB (rov. 5.2) , 11 oktober 1991, NJ 1993, 165
m. nt. CJHB en C, 30 januari 1987, NJ 1988, 89 m. nt. MS (Blaricum/ Roozen) , 30 januari 1987,
NJ 1988, 90 m. nt. MS (Nibourg/ Zuidwolde) , 9 mei 1986, NJ 1987, 252 m. nt. MS
(Staa[/ Grosheide) , 26 september 1986, NJ 1987, 253 m. nt. MS (Staat/ Hoffmann- La Roche).
166
Hof Amsterdam 28 januari 1999, NJ 1999, 185 (Leidschendam/ Nootdorp). Zie ook HR 26
januari 1990, NJ 1990, 794 m. nt. CJHB (inz. schuld van de overheid aan een achieraf, wegens
later ongegrond gebleken verdenking, niet gerechtvaardigde inval in een woning) , 26 september
1986, NJ 1987, 253 mnt. MS (Staat/ Hoffmann- La Roche) , 30 januari 1981, NJ 1982, 55
(Zevenaar/ De Wingerd), 15 juni 1979, NJ 1980, 261 m. nt. MS (Grubbenvorst/Caldenbroich),
alsmede K[g. Den Haag, 15 januari 1992, NJ 1993, 361 m. nt. ThWvV (Van der Meij/ Smat) , Rb
Rotterdam 20 februari 1982, 455 (Wieger/ Barendrecht). Vgl. HvJ EG 2 december 1997, zaak C.
188/ 95 (Fantask) , Jur. 1997, p. 1- 6783, NJ 1999, 166 (het nationale recht mag de overheid geen
beroep op rechtsdwaling geven da[ terugbetaling van in strijd me[ gemeenschapsrecht geheven
belasting onmogelijk maakt). Zie voorts H. L. E. van Dijck, De aansprakelijkheid van de overheid
voor vernietigde beschikkingen, diss. KUB, Deventer 1990, p. 65, Vranken, Mededelings-,
informatie· en onderzoeksplichten, a. w., p. 184- 185, W. G. Huijgen, Aansprakelijkheid van de
overheid, Deventer 1991, p. 120, J Zaaijer, De rechtsdwaling, diss. RUL, Leiden 1928, p. 97
e. v. , Brunner, Rechtsdwaling, a. w., p. 1326- 1328. Voor de overheid minder streng is HR 29
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Met de vernietiging van een beschikking door een administratieve rechter
staat meteen de onrechtmatigheid in civilibus vast. Het betoog dat de
burgerlijke rechter, onafhankelijk van het oordeel van de administratieve
rechter, een zel fstandig oordeel dient te vellen over de onrechtmatigheid van
de vernietigde beschikking, is door de Hoge Raad verworpen; het oordeel
omtrent de ( on) rechtmatigheid van beschikkingen berust bij de admini167
stratieve rechter van wiens oordeel de burgerlijke rechter heeft uit te gaan.
In administratiefrechtelijke kwesties geeft het oordeel van de administratieve
rechter de doorslag. 168 De ratio hiervan zou zijn dat de administratiefrechtelijke beoordeling van een bestuursbesluit is te beschouwen als een
normale rechterlijke toets, die in essentie niet afwijkt van een civielrechtelijke
toets. Het heeft dan ook geen zin dat de burgerlijke rechter deze administratiefrechtelijke toets ' nog eens over doet' 169 Bovendien behoort dit soort
170
vragen ' typisch tot het werkterrein van de administratieve rechter'.
In de literatuur wordt deze jurisprudentie dus behandeld als een nobele
referte van de Hoge Raad aan het oordeel van diens collegae van het
administratieve recht, waarmee een efficiente taakverdeling en de
proceseconomie gediend is. Maar het is ook een manier om niet in de
overgangsrechtelijke vraag te hoeven treden en meteen even aansprakelijkheid met terugwerkende kracht te vestigen, althans de impliciete
terugwerkende kracht van het administratiefrechtelijke oordeel over te
nemen.
Mij interesseren thans slechts die situaties waarin de overheid in wezen
niets of weinig te verwijten valt, aangezien sprake is van nieuwe rechtspraak,
die ofwel van eerdere rechtspraak afwijkt ofwel voor het eerst gegeven wordt
zonder dat de nieuwe rechtsopvatting redelijkerwijs voorspelbaar was. Het is
.

april 1994, NJ 1995, 727 m. nt. CJHB en EAA (inz. de onrechimatigheid van ten onrechte
ondergane, voorlopige hechtenis) . Vgl. voor het Engelse recht R. v. Governor of Brockhill Prison, ex
parte Evans (No. 2) 1 19981 4 Ali E. R. 993 (Noch de constructie van de verschoonbare
rech[sdwaling noch die van de ' in beginsel gegeven schuld' kon gevolgd worden, want de tort of false
imprisonment vereist helemaal geen schuld. De overheid was aansprakelijk ondanks vertrouwen op
eerdere wetsinterpretaties die door latere rechtspraak werd ot,erniled) .
167
HR 24 februari 1984, NJ 1984, 669 m. nt. JAB (St. Oedenrode/ Driessen) (rov. 3.5) . Zie
voorts HR 26 februari 1988, NJ 1988, 489 (IJsselmuiden/ Brink), 30 januari 1987, NJ 1988, 89

Blaricum/ Roozen) ( rov. 4.2) .
Huijgen, Aansprakelijkheid van de overheid, p. 117.118, Spier, Annotatie HR 2 juni 1995,
RvdW 1995, 123, A&V 1995, p. 124, T. Hartlief en R. P. J. L. Tjittes, Aansprakelijkheid van de
overheid voor vemietigde besluiten, A&V 1994, p. 1.3, T. Hartlief, Van aansprakelijkheid naar
draagkrach[ naar draaglijke aanspraketijkheidi , in: CJHB, Brunner- bundel, Deventer 1994, p.
143, Van Dijck, De aansprakelijkheid van de overheid voor vemierigde beschikkingen, a. w., p.
58, 129, 132 met verdere literatuur.
169
Huijgen, Aansprakelijkheid van de overheid, a. w., p. 119, Van Dijck, De aansprakelijkheid
van de overheid voor vernietigde beschikkingen, a. w., p. 125, 135.
1-0
Hartlief/Tjittes, Aansprakelijkheid van de overheid voor vernietigde besluiten, a. w., p. 1.
C
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dan maar de vraag of van een verkeerde wetsuitleg' werkelijk kan worden
gesproken; doorgaans is in wezen sprake van strijd met het ongeschreven
171
recht.
Voor dit soort gevallen heeft Huijgen 172 een uitzondering bepleit, die
173

enigszins vergelijkbaar is met die van de Hoge Raad in Horick/Wagemans
( zie hierboven, § (b) ) met betrekking tot de onrechtmatigheid van executie
van een later vernietigd vonnis. De overheid zou moeten kunnen ontkomen
aan aansprakelijkheid indien een beschikking later vernietigd wordt, maar die
vernietiging het gevolg is van een geheel onvoorzienbare ontwikkeling in de
jurisprudentie. 174 De vergelijking met de ( overgangsrechtelijke) uitzondering

van Horick/Wagemans gaat in zoverre mank, dat Huijgen er in elk geval voor
kiest om dit via de toerekeningsvraag te spelen en onderwijl volhoudt dat de
overheid in voorkomend geval ongeschreven normen van maatschappelijke
betamelijkheid heeft overtreden. Dat is dus een declaratoire opvatting, die
van terugwerkende kracht uitgaat, waardoor de overheid blijkt toen reeds in
het recht te hebben gedwaald.
In zuiverheid zou men dit geval overgangsrechtelijk, dus via de

onrechtmatigheidsvraag, dienen te benaderen. Dan is er voor Huijgen' s
uitzondering wel wat te zeggen. Wat dit aangaat, dringt zich de vergelijking
op met de gebondenheid van de verwijzingsrechter aan het impliciete
overgangsrechtelijke oordeel ( in feite gaat het om een nagelaten oordeel) van
de Hoge Raad, zoals in Hoofdstuk XI 175 besproken. Zo bezien, behoeft de
burgerlijke rechter zich aan een onuitgesproken of slechts zeer impliciet
uitgesproken overgangsrechtelijk oordeel van de administratieve rechter
allerminst gebonden te achten, ook niet als hij ten zeerste doordrongen is van
de juistheid van de heden ten dage vigerend taakverdeling tussen
administratieve en burgerlijke rechter. In de eerste plaats behoort het
overgangsrecht helemaal niet ' typisch tot het werkterrein van de
administratieve rechter'. In de tweede plaats is het argument, gericht tegen
rechterlijke doublures niet overtuigend; de overgangsrechtelijke vraag is
17'
Het onderscheid heeft i. k. v. de onrechtmatige overheidsdaad overigens aan belang verloren,
nu de Hoge Raad ook s[rijd met ongeschreven ( en geschreven) beginselen van behoorlijk bestuur ali
onrechtmatig beschouwt. Zie o. m. W. G. Huijgen, Nogmaals: de schuld is in beginsel gegeven,
NTBR 1992, p. 68- 70. Reeds dez. , Aansprakelijkheid van de overheid, a. w. , p. 118- 120 ( met
verdere literatuur) en J Spier, Overheidsaansprakelijkheid in een stroomversnelling, KwNBW

1987, p. 98. Zie ook HR 24 februari 1984, NJ 1984, 669 m. nt. JAB (St. Oedenrode/ Driessen)
dat wordt gekwalificeerd als onrechtmatig ' wegens strijd met de wer'. Het is nog maar de vraag of het
arrest niet eigenlijk strijd me[ ongeschreven rechU jurisprudentie betrof. Zie Borman in zijn noot sub
2, alsmede A- G Franx in zijn concl. sub 2 en 5 ( strijd met precedent) .
1,2
Huijgen, Nogmaals: de schuld is in beginsel gegeven, a. w., p. 68- 70.

171 HR 21 mei 1982, NJ 1982, 528.
1,4
Hilijgen, Nogmaals: de schuld is in beginsel gegeven, a. w., p. 69.
175
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immers nog niet aan de orde geweest, althans daarvan blijkt niet. Als de
administratieve rechter er voor kiest enkel te oordelen dat een beschikking in

strijd met de wet of ongeschreven recht is, is hiermee nog niet gezegd dat het
de burgerlijke rechter niet vrijstaat te oordelen dat de beschikking destijds toCh
niet onrechtmatig was. Wat voor rechtsvindingstheorie de administratieve
rechter er ook op na moge houden, de burgerlijke rechter behoeft deze niet
zonder meer over te nemen. De burgerlijke rechter kan tenslotte niet iets
'
overdoen' wat de administratieve rechter verzuimd heeft te doen. De naar
voren geschoven ratio, de efficiente voorkoming van doublures, rechtvaardigt
de regel inzoverre dus niet.
Wat hiervan zij, de formuleringen van de Hoge Raad lijken weinig ruimte
voor het overgangsrecht te laten, althans als het gaat om nieuwe rechtspraak.
In Staat/Hoffmann-La Roche176, waarin de overheid zich op rechtsdwaling had
beroepen, heette het:

Het betoog dat hier een uitzondering op haar plaats is op de grond dat de
rechter is uitgegaan van een rechtsopvatting die ten tijde van de
beschikking voor het overheiclslichaam onvoorzienbaar was en waarmede
dit lichaam geen rekening behoefde te houden, faalt.
i

i 177
Deze lijn werd, als bekend, voortgezet in Nibourg/Zuidwotae :

Er is geen plaats voor een uitzondering op de grond dat de gemeente niet
een duidelijke aanwijzing had of kon hebben dat haar weigeringsbeschikking op deze grond zou worden vernietigd ( rov. 3.1) .

Het meest expliciet is de Hoge Raad in het arrrest Blaricum/Roozen van
dezelfde datum.

178

Geheel zonder belang is dat de gemeente

op grond van de toenmalige stand van rechtspraak en literatuur niet tot
een andere conclusie had kunnen komen dan dat haar op 22 dec. 1977
ingenomen standpunt juist was ( rov. 4.3) .
Toerekenbaar is de rechtsdwaling zelfs wanneer sprake is van een eerst
'
later opgetreden kentering ter zake van de uitleg van een wettelijk voorschrift
179
op dit terrein'.
Redeneert men nu regressief en neemt men tot uitgangspunt dat dit soort
situaties tot overheidsaansprakelijkheid behoort te leiden, dan dringt de door
176

HR 26 september 1986, NJ 1987, 253 m. nt. MS.
HR 30 januari 1987, NJ 1988, 90 m. nt. MS.
178
HR 30 januari 1987, NJ 1988, 89 m. nt. MS.
179 T. a. 9 Zie ook HR 30 januari 1981, NJ 1982, 55 (Zevenaar/ De Wingerd) .
177
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de Hoge Raad gevolgde doelredenering zich op. Wil de Hoge Raad toerekenen, dan is onrechtmatigheid vereist. Wordt aangenomen dat met de
vernietiging van de beschikking de onrechtmatigheid vaststaat, dan kan hij
vervolgens een risico- aansprakelijkheid naar verkeersopvatting aannemen.
De nadere analyse van de onrechtmatigheidsvraag via het overgangsrecht zou
daarentegen eventueel tot de conclusie kunnen leiden dat de overheidsgedraging ten tijde van de beschikking eigenlijk helemaal niet onrechtmatig
was-een conclusie die de Hoge Raad niet lijkt te willen trekken, omdat
aansprakelijkheid uit rechtmatige overheidsdaad doctrinair nog te moeilijk
ligt'8o en dus de overheid aansprakelijkheid zou kunnen ontlopen. Met het
beoogde resultaat vooropgesteld, is de benadering van de overheidsaansprakelijkheid via de toerekeningsvraag dus wel begrijpelijk.
Toch ware het mijns inziens beter geweest ook deze kwestie via de

onrechtmatigheidsvraag te benaderen. Dit is ondertussen niet in overeenstemming met de huidige rechtspraak, maar ik voel weinig aandrang om van
deze zienswijze af te wijken, alleen omdat de Hoge Raad om doctrinaire
redenen niet durft toe te geven waar hij werkelijk mee bezig is.
Er resten dan slechts twee alternatieven: ofwel aansprakelijkheid uit
rechtmatige daad (wat het dikwijls eigenlijk is) ofwel expliciet oordelen wat
nu impliciet is gedaan, namelijk dat aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad
met terugwerkende kracht wordt gevestigd.
De retroactieve overheidsaansprakelijkheid is nog niet zo eenvoudig te
rechtvaardigen. Men zou kunnen stellen dat retroactieve aansprakelijkheid
niet als problematisch wordt ervaren, nu het beginsel der niet- terugwerking
een eis van het recht is waarop slechts de justiciabele zich kan beroepen jegens
de overheid en niet andersom. De overheid is weliswaar aan de Rule of law
onderworpen en kan van het burgerlijk recht gebruik maken, maar zij is nog
steeds geen justiciabele. Fuller's desiderata die voorafgaande bekendmaking,
duidelijke rechtsnormen, voorzienbaarheid van concrete rechtstoepassingen,
non- retroactiviteit en dergelijke voorschrijven, strekken de overheid reeds
ten voordele, doordat hiermee een realistisch gehoorzaamheidspotentieel
181
gewaarborgd wordt
; zij strekken overigens niet tot bescherming van de

180 T. Harilief, Aansprakelijkheid bij (on) rechtmatige overheidsdaad, A&V 1998, p. 79- 86.
Anders: A. R. Bloembergen, Centauren in 6.3.', in: Als een goed huisvader, Nieuwenhuis- bundel,

Deventer 1992, p. 121, dez. in zijn concl. bij HR 26 januari 1990, NJ 1990, 794 m. nt. CJHB
(Staa[/ Bekkers) ,JL. de Wijkerslooth, Het recht gaat aan constructies ten onder, RMTh 1993, p.
324, Asser- Hartkamp III, a. w., nr. 18d, J Spier, Onrech[matige overheidsdaad, Zwolle 1987, p
123- 130, dez., De uitdijende reikwijdte van de mansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, HNJV
1996- I, p. 294- 303 waar hij betoogt dat de rechtmatige daad 'op de keper bechouwd' reeds
aanvaard is. Afwijzend t. a. v. aansprakelijkheid uit rechtmatige overheidsdaad lijkt echter HR 21
november 1990, NJ 1991, 92 (Joemman/Staar) (rov. 3.2) .
181
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regelgever, doch stellen, ter bescherming van justiciabelen, aan de overheid
als regelgever de voorwaarden waaronder zij van de justiciabele naleving mag
verwachten. De rechtsidee vereist met andere woorden niet dat de overheid
182
Zodoende lijkt retroactieve overheidsaanspraerdoor beschermd wordt.

kelijkheid wel met het idealisme te rijmen.
Ook de democratisch rechtsvindingsleer is geheel op de kenbaarheid van
het ongeschreven recht geent. De leer verruimt Fuller' s desiderata in zoverre,
dat zij voorschrijft om niet slechts naar de formeel erkende rechtsregels te
kijken. Aldus de kenbaarheid van het recht voor justiciabelen te onderbouwen sluit op zich niet uit dat de overheid bescherming misloopt.
Toch kan men zich afvragen of de retroactieve overheidsaansprakelijkheid
zich wet met het idealisme en de democratische rechtsvindingsleer verhouden.
Huijgen meent van wel. Hij stelt zich op het standpunt, dat de hele
overheidsaansprakelijkheid op de ' uitgroei van de rechtsstaatidee' is te
herleiden.
De rechtsstaatidee is immers de wortel waaruit de gedachte van de
gebondenheid van de overheid aan het recht, mitsdien ook het

privaatrecht, voortspruit.

183

Het probleem is evenwel dat door retroactieve overheidsaansprakelijkheid
de gebondenheid aan het Techt in haar tegendeel komt te verkeren, omdat
zodoende van de overheid in feite gevraagd wordt om datgene dat zich
voordoet als geldend recht en het waarschijnlijk ook is, links te laten liggen
ten gunste van een rechtsopvatting die misschien ooit nog met terugwerkende
kracht zal worden erkend. Retroactieve aansprakelijkheid bindt de overheicl
aan op dat moment nog niet geldend en onbekend, maar later wei retroactief
toepasselijk, recht.
Voor overheidsaansprakelijkheid met terugwerkende kracht is nog een
tweetal andere argumenten aan te voeren. In de eerste plaats is er het

argument dat de regelgeving toch van de overheid zelf afkomstig is en dat zij
deze dan maar moet begrijpen en correct uitleggen. 184 Dit argument gaat
Dit is slechts anders ingeval het de persoonlijke aanspraketijkheid van een overheidsdienaar
aangaar; in dat geval geldt de automatische toerekening dan ook niet en wordt aansprakelijkheid
beduidend minder spoedig aangenomen. De OvJ dwaalde bijv. verschoonbaar in het recht bij het
'
geven van een onrechimatig bevel, aangezien ten tijde van dit bevel diens rechtsopvatting gezien de
stand van rechtspraak en rechtsliteratuur dienaangaande' niel zo onaannemelijk was, zie HR 11
182

okrober 1991, NJ 1993, 165 m. nt. CJHBen C (rov. 3.3-3.4).
IR,
Hutigen, Aansprakelijkheid van de overheid, a. w., p. 214.
Vgl. HR 30 januari 1987, NJ 1988, 89 m. nt. MS ( Blaricum/ Roozen) en 90
Nibourg/ Zuidwolde) : 'Onzekerheid omtrent de betekenis van een bestemmingsplan behoort immers

184
(

voor rekening te komen van de gemeen[e, die dit plan heeft vasigesteld' C mijn curs. ), alsmede
2 onder Nibourg/Zuid,voMe, Huijgen, Aansprakelijkheid van de overheid,

Scheltema in zijn noot sub
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evenwel alleen op als men zich de overheid, inclusief de rechterlijke macht,
als een eenheid voorstelt, hetgeen in werkelijkheid niet het geval is. In het
argument dat de overheid die de wet incorrect uitlegt, haar eigen regelgeving
maar had moeten begrijpen, lijkt een element van verwijtbaarheid verscholen
te zitten. Dat is onterecht, omdat irreeel is te eisen dat de kennis en het
inzicht van het ene onderdeel ook bij het andere onderdeel aanwezig is, zodat
zelfs maar van enige verwijtbaarheid zou kunnen worclen gesproken.
Het onderhavige argument dat de overheid de eigen wetten behoort te
kennen en juist toe te passen wordt dikwijls in een adem genoemd met de
stelling dat van de overheid een bijzondere deskundigheid mag worden
verwacht. Dit deskundigheidsargument staat in verband met het feit dat de
overheid voortdurend met het administratieve recht te maken heeft en dus als
gespecialiseerd is te beschouwen en met de doorgaans machtiger positie van de
overheid ten opzichte van de justiciabele. Ofschoon deze argumenten niet
dezelfde zijn, worden zij meestal niet onderscheiden. 185 Ook ik zal deze niet
als apart beschouwen, want ook het deskundigheidsargument heeft mijns
inziens slechts de strekking om, via een op basis daarvan aangenomen,
uitermate scherpe onderzoeksplicht, toch weer iets van een verwijtbaar gebrek
aan deskundigheid te kunnen constateren. Zonder een beroep op kenbare
gewijzigde maatschappelijke opvattingen blijft dit evenwel een fictie, zodat het
niet kan overtuigen.
Ten slotte verschaft de spreidingsgedachte een argument om het risico van
rechtswijziging en rechtsdwaling in de daaraan voorafgaande periode van
onzekerheid niet voor rekening van de justiciabele te brengen, doch voor
186
De kosten van de rechtsontwikkeling waarbij
rekening van de collectiviteit.
de rechtsgemeenschap baat heeft, worden aldus door de gemeenschap
gezamenlijk gedragen.
a. w., p. 119, Van Dijck, De aansprakelijkheid van de overheid voor vernie[igde beschikkingen,
a. w., p. 64- 65. Zie evenwel Hof Den Haag 16 december 1965, NJ 1967, 63 (Nijenhuis/Staat)
( het standpunt dat de Staat, die zijn eigen wetten maakt, nimmer verschoonbaar kan dwalen, gaat
in zijn algemeenheid te ver) .
185
Van Dijck, De aansprakelijkheid van de overheid voor vernietigde beschikkingen, a. w., p.
64- 65 met verdere literatuur.
186
Zie voor de rol van de egalite devant les charges Publi*tes bij de onrechtmatige overheidsdaad
o. m. HR 20 februari 1998, NJ 1998, 526 m. nt. ARB (rov. 5.2), 12 juni 1992, NJ 1993, 113
m. nt. CJHB ( Bedrijfsvereniging/ Boulogne) ; Scheltema in zijn noot onder HR 26 september 1986,
NJ 1987, 253 (Staat/ Hoffmann- La Roche) ('Want het is roch moeilijk te verdedigen dat de
gemeenschap de nadelen van een door haar organen in strijd met het recht genomen besluit afwentelt
op een burger die daaraan part noch deel heeft gehad'), alsmede diens noten onder HR 15 juni
1979, NJ 1980, 261 (Grubbenvorst/Caldenbroich) , 30 januari 1987, NJ 1988, 90
( Nibourg/ Zuidwolde) ; Asser- Hartkamp III, a. w., nr, 18b, Spier, Onrechtmatige overheidsdaad,
a. w., p. 124- 125. Min of meer afwijzend: Van Dijck, De aansprakelijkheid van de overheid voor
vemietigde beschikkingen, a. w., p. 58- 64, Huijgen, Aansprakelijkheid van de overheid, a. w.,
p. 136 en 166.
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Maar clit spreidingsargument geeft aanleiding tot enige twijfel over de
rechtvaardigheid van terugwerking. Het brengt in herinnering dat het
afwentelen op de overheid van de kosten van aansprakelijkheid met
terugwerkende kracht niet op een bodemloze put kan rekenen en daarom ook
niet zonder
is. De spreidingsargumenten van met name Scheltema en
grenzen

de Hoge Raad, alsof het zonder meer de egaliti devant les charges publiques

betreft, zijn feitelijk onjuist, voorzover hiermee gepoogd wordt niet alleen de
aansprakelijkheid zelf, maar ook de aansprakelijkheid met terugwerkende
kracht te rechtvaardigen. In Hoofdstuk 1187 is aangegeven dat de door
verzekering gedekte overheidsaansprakelijkheid een grote toevlucht heeft
hiervoor ontvangen
genomen, welke stijging niet synchroon liep met de in ruil
een
hierdoor
hebben
Deze
verzekeraars.
voor
premie- inkomsten
en
steen
ook
dan
daarover
hebben
en
onvoorzienbaar risico moeten dragen
het
gestegen
been geklaagd. In geval van overheidsaansprakelijkheid is
kostenpeil wel degelijk op de terugwerkende kracht te herleiden. Er heeft dus
een afwenteling op verzekeringsmaatschappijen-justiciabelen-plaatsgevonden, zodat nog maar zeer de vraag is of de onderhavige jurisprudentie
werkelijk in de egalitd devant les charges publiques haar rechtvaardiging heeft
kunnen vinden. Ik zie er weinig tgaliti in, als zoveel publieke lasten door
verzekeringsmaatschappijen worden gedragen.
De meest rechtvaardige oplossing lijkt mij dat dergelijke terugwerkende
rechtspraak ten laste van de overheid komt, doch niet van de verzekeraar,
tenzij deze die last in de premies kan verdisconteren. Met deze uitzondering is
het probleem voor de toekomst wel op te lossen. Een aantal verzekeringstechnieken is voorhanden om de kosten van de terugwerkende kracht
goeddeels voor de overheid te laten. Deze technieken dienen door de
rechtspraak begripvol te worden benaderd. Voor het overige moge ik deze
materie hier laten rusten.

188

(d) De onrechtmatigheid in het licht van het overgangsrecht

De werkelijke en eerstrelevante vraag is of de gedraging in kwestie naar het
recht dat gold ten tijde van die gedraging wel onrechtmatig was. Dit is een
vraag van overgangsrecht.
Een aantal schrijvers, zoals Vranken, Spier, Sterk, Koeman, Polak,
gedraging
Bakels en Polman, hebben betoogd dat de rechtmatigheid van een

187

§§ 7 (b) (iii) en ( v) , (c) (ii)

ring, Zwolle 1994, p. 110 e. v., T.
Zie j. H. Wansink, De algemene aansprakelijkheidsverzeke
'
nde krach[' , AdV 1994, p
terugwerke
met
jkheid
aansprakeli
en
Verzekering
Spier,
Hartlief en J
op claims made- grondslag,
keringen
jkheidsverze
Aansprakeli
27 e. v., J. Spier en 0. A. Haazen,
1996.
ter
Deven
188
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dient te worden beoordeeld naar de stand van het recht zoals dat ten tijde van
die gedraging
gold. Ook door de Hoge Raad wordt zulks weI eens over189
wogen.
Schrijvers beschouwen zulks kennelijk als volstrekt normaal en
beredeneren dit, althans in deze context, vanuit een rechtsidee die op rechtals- gedragsnorm is geent. Gesteld is dat de beoordeling naar het destijds
geldende recht ( eerbiediging) vanuit een idealistisch oogpunt inderdaad
volstrekt normaal is. Gesteld is ook dat deze regel van overgangsrecht geheel
zinledig wordt, zodra de declaratoire theorie wordt gehanteerd. Iw Het destijds
en het thans geldende recht zijn dan immers ( fictieO toch hetzelfde, zodat
men effectief een terugwerkende kracht realiseert en slechts in theorie-doch
in feite helemaal niet-«le rechtmatigheid beoordeelt naar het recht van
destijds. Ik meen daar thans, onder verwijzing naar Hoofdstuk VIII, vrij rap
overheen te kunnen stappen en noem slechts een enkel voorbeeld uit de
vergelijkbare 191 beroepsaansprakelijkheidssfeer.
In Plas/Agema192 besliste de Hoge Raad dat de advocaat, handelend met
de zorgvuldigheid van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot,
mag vertrouwen op de voor hem kenbare stand van de jurisprudentie en de
opvattingen in de literatuur. In casu was de basis voor dit vertrouwen ten tijde
van diens handelen in 1979 wat mager geweest, namelijk slechts 66n
schrijver. De advocaat in kwestie wordt verweten niet meer risicomijdend
gedrag te hebben tentoongespreid, hetgeen tenslotte niet al te bezwaarlijk was
geweest.

De rechtsopvatting van de advocaat, dat een verzoekschrift ex art. 89 Sv
door de advocaat als gemachtigde kon worden ondertekend en ingediend,
bleek in 1987, in een andere zaak193, onjuist. Hierin besliste de Hoge Raad
dat zodanig verzoekschrift door de ex- verdachte zelf moet worden
ondertekend en ingediencl. Zodoende zou deze kwestie op het eerste gezicht
als een vraag naar de verschoonbaarheid van een rechtsdwaling kunnen
worden gezien. 194

Met de gebruikelijke analyse via de onderzoeksplicht is deze rechtsdwaling
echter niet goed af te doen. Had Agema gezocht, dan had hij slechts de
opvatting van Melai gevonden en die pleitte in zijn voordeel. Rechtspraak
omtrent deze vraag ontbrak ten enenmale. Opvallend is dat de uitkomst
189

/0

Zie voor genoemde schrijvers en rechispriak Hoofdstuk I, § 3, Hoofdstuk VIII, § 2 (b)

Hoofdstuk VIII, § 2 (a) .
In de sfeer van de beroepsaansprakelijkheid speelt het onderscheid Iussen de onrechtmatige daad
en de tekortkoming in de nakoming van een verbin[enis geen grote rot. Zie o. m. I. Giesen,
Bewijslastverdeling bij beroepsaansprakelijkheid, Deventer 1999, p. 13, J. B. M. Vranken,
Mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten in het verbintenissenrecht, Zwolle 1989, p. 128.
m HR 29 november 1991, NJ 1992, 808 m. nt. CJHB.
I93
HR 1 september 1987, NJ 1988, 194 m. nt. ' t H.
194
AHus Brunner in zijn noor onder HR 29 november 1991, NJ 1992, 808 (Plas/ Agema), sub 2.
191
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anders zou zijn geweest, indien zijn handelen midden jaren ' 80 had
plaatsgevonden, want ' [ d] e rechtsgeleerde schrij vers die zich voor 1987 over
unaniem van mening, dat de raadsman daartoe
die vraag uitlieten waren ,195
inderdaad bevoegd was.
Aangenomen moet worden dat onder die
omstandigheden Agema aan de opvattingen in de literatuur wel het
vertrouwen had kunnen ontlenen dat zijn rechtsopvatting juist was.
Wat is dus de situatie7
-Tot midden jaren ' 80 kon Agema aan de stand van de jurisprudentie en de
opvattingen In de literatuur geen vertrouwen omtrent zijn rechtsopvatting
ontlenen.

-Vanaf midden jaren ' 80 tot eind 1987 zou

een advocaat aan de literatuur

wel dat vertrouwen hebben kunnen ontlenen.

-Vanaf

1987 evenwel niet meer, want toen lag er een uitspraak van de Hoge

Raad.

Deze situatie is mijns inziens onaanvaardbaar: aansprakelijkheid tot ergens

in de jaren ' 80, dan geen aansprakelijkheid tot 1987 en dan weer wet. Met
behulp van de declaratoire theorie laat de Hoge Raad zijn opvatting van 1987
terugwerken tot in elk geval 1979 met een korte onderbreking gedurende de
jaren ' 80.
Het geval had beter via de maatschappelijke opvattingen kunnen worden
benaderd. Nu precedenten ontbraken, moet het ervoor worden gehouden dat
het recht tot 1987 luidde zoals door de schrijvers beschreven. Als de Hoge
Raad hiervan in 1987 in zijn eentje afwijkt, is deze uitspraak er dus niet een,
die op steun in de maatschappelijke opvattingen kan bogen en dus is deze
volkomen constitutief. Hieruit volgt dan ook dat de advocaat in 1979
helemaal niet dwaalde. Door terugwerkende kracht tot in 1979 aan te nemen
kan van de voorstelling van de advocaat geen rechtsdwaling en dus ook geen
onverschoonbare rechtsdwaling worden gemaakt.
Hoogstwaarschijnlijk zit hier achter, dat de Hoge Raad medelijden heeft
met de client, die anders tussen wal en schip valt. Nu vindt het geschil ten

minste via de aansprakelijkheiclsverzekering van de advocaat zijn oplossing.
Maar als de Hoge Raad medelijden heeft, kan hij beter de hand in eigen
boezem steken. Had hij de terugwerkende kracht van zijn beschikking in 1987
beperkt, dan had het Hof deze in 1989 ten aanzien van de feiten van tien jaar
terug niet hoeven mee te nemen en had niet- ontvankelijkverklaring
196
Rechters zouden er eens over na moeten
achterwege kunnen blijven.
denken welke rechtsidee rechtvaardigt dat zij met een onverdedigbare hang
195

Brunner in zijn noot, t. a. p.
Of men had de thans gebruikelijke methode om het verzoek bij wijze van uitzondering ad hoc
on[vankelijk te verklaren kiinnen volgen. Vgl. de coulantere en minder formalistische houding in
HR 29 oktober 1982, NJ 1983, 196 m. nt. BW (Lobo/ Nederlandsche Credietbank) .
196
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naar de declaratoire theorie schade aan de reputatie van een advocaat
veroorzaken en hem en zijn verzekeraar met een schadepost van een klein
miljoen opschepen, die in casu bij de overheid thuishoort. Het gedrag van de
advocaat is mijns inziens dan ook niet als onzorgvuldig te kwalificeren,
omdat, wat er ook zij van de beweerdelijk geschonden onderzoeksplicht, de
oorzaak in werkelijkheid bij de Hoge Raad zelf ligt. Wat de aangenomen
onderzoeksplicht betreft, is de kant die deze rechtspraak is opgegaan naar mijn
mening wat te ver doorslagen. 197 Ik vind het niet netjes om op de advocaat
een verplichting tot vermijding van risico te leggen, als de Hoge Raad de
gevaarzetter is en alleen door zijn gedrag het risico uberhaupt geschapen
wordt. 198 De justiciabele, in casu een advocaat, heeft niet de verplichting
ervoor zorg te dragen dat het doen en laten van de Hoge Raad niet te veel
schade veroorzaakt.
5. Onvooitiene omstandigheden en de rechtsdwaling als wilsgebrek

(a) Met verdiscontering en toerekening op het verkeerde spoor

Rechtsdwalingen in ruime zin zijn eveneens aan de orde, indien nieuwe
rechtspraak opkomt gedurende de looptijd van een overeenkomst. De
gevallen waarin een hierin erkende rechtsregel eventueel tot de conclusie zou
leiden dat 66n der partijen een beroep op overmacht heeft, laat ik hier buiten
beschouwing. De twee rechtsfiguren die als kader voor rechtsdwalingssituaties
in het overeenkomstenrecht concurreren zijn de rechtsdwaling als wilsgebrek
( rechtsdwaling in enge zin) van art. 6:228 BW en de onvoorziene
omstandigheden van art. 6:258 BW. Waar hierna gesproken wordt van
rechtsdwaling is de rechtsdwaling als wilsgebrek bedoeld, tenzij anders
aangegeven. Zowel bij de onvoorziene omstandigheden als bij de rechtsdwaling als wilsgebrek speelt de kwestie der verschoonbaarheid der
rechtsdwaling ( in ruime zin) .
De verschoonbaarheidskwestie vindt beantwoording ofwel via de uitleg
van de overeenkomst en hetgeen hierin is verdisconteerd (artt. 6:228 lid 1
respectievelijk 258 lid 1 BW) ofwel via het oordeel dat een onjuist gegeven of
onvoorziene omstandigheid naar de aard van de overeenkomst of naar
197

Het lijkt erop dat de Hoge Raad van het arrest is teniggekomen in HR 3 december 1999, NJ
2000, 289 m. nt. JBMV (Ten Have/ NHL) ( rov. 2. 3. 1 en 2.3. 2 eerste zin). Overigens slaat ook
dit arrest m. i. te ver door en kan de advocaat slechis (eventueel) van de heersende leer afwijken,
als hij hiervoor beroep op nieuwe opvattingen kan doen, die zijn positie onders[eunen.
198
Waarbij zij aangetekend dat er ook schrijvers van naam zijn die zich door de opvatting van de
Hoge Raad, als neergelegd in de beschikking van 1987, nie[ hebben taren overtuigen. Zie ' t Hart in
zijn noot onder HR 1 september 1987, NJ 1988, 194, alsmede Brunner in zijn noot onder HR 29
november 1991, NJ 1992, 808 (Plas/ Agema).
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verkeersopvatting voor rekening van de 66n dan wel de ander komt ( artt.
6:228 lid 2 respectievelijk 258 lid 2 BW).
Ik treed thans niet in de vraag of de ene ( via lid 1) dan wel de andere
methode van beantwoording ( via lid 2) de voorkeur verdient. 199 Het maakt
dikwijls weinig uit, de rechtsgevolgen ontlopen elkaar nauwelijks. Thans is
slechts van belang dat, als het de opkomst van nieuwe rechtspraak aangaat,
beide vragen verkeerd zijn, althans pas in tweede instantie relevant.
Bovenstaande methodes ter beantwoording van de vraag naar de
verschoonbaarheid van de rechtsdwaling ( in ruime zin), slaan de vraag waar
het werkelijk om gaat over. De werkelijke en in eerste instantie relevante
vraag is of van een dwaling dan wel van een onvoorziene omstandigheid
sprake is. Het antwoord op dfe vraag is wat nieuwe rechtspraak aangaat
afhankelijk-ik verval in herhalingen-van welke theorie men hanteert,

hetgeen hierna wordt gerllustreerd.
(b) De dwaling en de ontloortiene omstandigheid in het licht van het ouergangsrecht

Zowel het aannemen van een dwaling als van een onvoorziene omstandigheid
kan het gevolg zijn van nieuw recht. Dwaling is het ontbreken van een juiste
voorstelling van zaken, het objectieve recht daaronder begrepen. zoo Men kan
van bepaalde feiten of omstandigheden een onjuiste voorstelling hebben of
201
Dwaling omtrent uitsluitend
daarvan in het geheel geen weet hebben.
toekomstige feiten of omstandigheden levert geen vernietigbaarheid op. De
dwaling moet betrekking hebben op feiten of omstandigheden ten tijde van
202
het sluiten van de overeenkomst.
Voor een geslaagd beroep op onvoorziene omstandigheden daarentegen is
203
Bovendien
onder meer vereist dat sprake is van een onvoorziene wijziging.
de
overeenkomst
het
sluiten
van
de
omstandigheden na
dient de wijziging van
204
te zijn ingetreden.
199
Zie daaromtrent o. m. S. Royer, Pacta sunt servanda en verandering van omstandigheden in
het privaatrechi, RMTh 1972, p. 542 en Rechtshandeling en Overeenkomst (Van Dam), a. w. ,

nr. 289.
ZOO

lot
202

Parl. Gesch. Boek 6, p. 900- 902.
Parl. Gesch. Boek 6, p. 901; Rechtshandeling en Overeenkomst (Van Dam), a. w., nr. 160.
Parl. Gesch. Boek 6, t. a. p, Asser- Hartkamp II, a. w. , nrs. 189- 193, Rechtshandeling en

Overeenkomst (Van Dam) , a. w., nr. 172.
203
In de literatuur wordt er wei op gewezen dat de omstandigheden niet pey se gewijzigd behoeven
te zijn, aangezien een onvoorziene omstandigheid ook kan bestaan in het niet intreden van een
verwachte wijziging. Zie bijv. Asser- Hartkamp II, a. w., nr. 334 en Verbintenissenrecht (Valk),

aant. 20. Dat is evenwel ook een wijziging, namelijk een wijziging ten opzichte van
verwacht
werd, zoals ook onder het oude recht reeds werd erkend. Contractenrecht IV
hageen
( Valk) . nrs. 461- 462 en Verbintenissenrecht C Valk) , t. a. p.
Amsterdam
204
NJ
242
1980,
januari 1981,
Parl. Gesch. Boek 6, p. 969; Hof 17
( KBB/ Utrecht) , Hof Leeuwarden 22 februari 1984, NJ 1985, 27 ( Kuiper/ Friesland) ; P. Abas,
Art.

258,
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Voor wetswijzigingen is voor het onderscheid tussen deze twee van belang
wanneer de wijziging plaatsvond. Trad de wetswijziging in werking voor het
sluiten der overeenkomst, dan levert onbekendheid hiermee een rechtsdwaling op. Werd de wet gewijzigd gedurende de looptijd van de
overeenkomst, dan kan de wijziging eventueel een onvoorziene omstandigheid
vormen.

Het gaat er hier uiteraard om wat de werkelijke stand van zaken was, niet
om hetgeen achteraf gefingeerd wordt. Als een wetswijziging na het sluiten
van de overeenkomst in werking treedt, maar alsdan terugwerkende kracht
heeft, blijft het een onvoorziene omstandigheid205, tenzij aan de nieuwe wet
juist terugwerking werd verleend, omdat deze in essentie slechts codificeerde
wat tevoren in de jurisprudentie reeds als geldend recht was erkend ( in welk
Heeft de
geval de onjuiste rechtsopvatting een rechtsdwaling is) .
wetswijziging zuivere onmiddellijke werking, dan heeft de nieuwe rechtsregel
geen consequentie voor de stand van zaken ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst. De nieuwe rechtssituatie treedt dan lopende de overeenkomst
in en kan eventueel een onvoorziene omstandigheid opleveren. 206 Eerbiedigt
de nieuwe wet het oude recht, dan is de nieuwe wet weliswaar als een
gewijzigde omstandigheid aan te merken, maar deze is dan voor de lopende
overeenkomst en dus ook voor de toepassing van art. 6:258 BW irrelevant.
Omdat het gaat om de werkelijke stand van het recht zoals dat op het
moment van sluiting gold, is het overgangsrecht naar mijn mening niet van
invloed op de vraag of men met een rechtsdwaling dan weI een onvoorziene
omstandigheid te maken heeft. Het overgangsrecht betreft immers slechts de
temporele werking van rechtsregels en beantwoordt niet de vraag welk recht
207
op welk moment geldt of gold.
Maar invloed van het overgangsrecht is er weer wel als het eerbiediging
voorschrijft. Dan immers is een beroep op art. 258 niet mogelijk en bestaat
uiteraard ook niet de mogelijkheid tot rechterlijke aanpassing van het tweede
lid, die anders misschien wel bestaat.
Men kan het ook zo zien dat de rechter met de aanpassingsbevoegdheid
een functie vervult-te weten het reguleren van de invloed die de nieuwe
Rei,us sic stantibus, Deventer 1989, p. 233, Royer, Pacta sunt servanda, a. w., p. 539, 515,
Contractenrecht IV (Valk) , nr. 462, Verbintenissenrecht (Valk) , Art. 258, aant. 21.

209

Vgl. voor verschillende buitenlandse stelsels Abas, Rebus sic stantibus, a. w. , p. 7, 15, 78,

138, 148, 180- 186, 216, 230- 231 (onvoorziene omstandigheid) , HR 10 juni 1932, NJ 1933, 5
m. nt. EMM ( wijziging madsbesluit na sluiten overeenkomst geen dwaling) en Commissioner of State
Revenue v. Royal Insurance Australia Ltd ( 1994)

126 ALRL

p.

26, per Brennan J)

(' moneys

paid

under [he re[rospectively repealed statute were not paid under a mistake of law at common law') .
206
HR 14 juni 1996, NJ 1996, 729 m. nt. PAS (Metterwoon/VSB) (rov. 4.5), 29 september

1995, NJ 1996, 88, 10 juli 1989, NJ 1989, 786 (FNV/Campina) , 6 november 1987, NJ 1988,
(Volvo/ Fredj), Rb Haarlem 1 augustus 1989, NJ 1990, 821 ( Kochx/ Alestra) .
"1 Hoofdstuk II, §§6 (c)-(d), Hoofdstuk IX, §§ 2 (a), (c).(d) en 3 (a).
258
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rechtsregel op bestaande overeenkomsten heeft-die anders door eerbiediging
208
wordt uitgeoefend.
De aanpassingsbevoegdheid is een flexibeler instrument, dat vanzelfsprekend meer gelegenheid biedt tot nuancering van de
precieze invloed van de nieuwe wet op de overeenkomst dan eerbiediging
( simpelweg: geen invloed van de nieuwe wet) . Wenselijk als men die ruimere
nuance zou kunnen achten, deze is op zichzel f nog geen reden om eerder voor
terugwerkende kracht of onmiddellijke werking dan voor eerbiediging te
kiezen. Men kan zich toch afvragen of die aanpassingsmogelijkheid in dit
geval wel aanwezig behoort te zijn. Deze levert de rechterlijke macht in elk
op dan de eenvoudige, algemene beperking van de
kracht.
Bovendien blijft het een ingreep in de overeenkomst
terugwerkende
als
en, net zo min
rechtswijziging als hoofdregel een geldige overeenkomst
een
nietige overeenkomst geldig, maakt, behoort rechtswijziging in
nietig, of
gevolgen
van de overeenkomst in te grijpen. Het probleem dat
overige
de
onvoorziene omstandigheden zodanig zijn dat men ongewijzigde instandhouding in redelijkheid niet mag verwachten, behoort zich eigenlijk niet als
gevolg van rechtswijziging voor te doen. 209
In beginsel gaat het bij jurisprudentiewijziging net zo. Onbekendheid met
een jurisprudentiewijziging die voorafging aan het sluiten van de overeenkomst kan ertoe leiden dat de contractant in rechtsdwaling verkeert. Het
probleem zit ' m echter in de rechtspraak die nadien opkomt, in het bijzonder
in die nieuwe rechtspraak die geen wijziging van rechtspraak is, doch voor het
eerst gegeven wordt. In beginsel zou ook hier moeten gelclen dat het
overgangsrecht geen invloed heeft op de gelding van de nieuwe regel ten tijde
van het sluiten van de overeenkomst en dus op de vraag of onbekendheid met
de in nieuwe rechtspraak neergelegde rechtsopvatting een rechtsdwaling dan
wel een onvoorziene omstandigheid oplevert. 2 10 Ook hier gaat het om de
werkelijke stand van het recht ten tijde van de overeenkomst. Maar wat de
werkelijke stand van zaken met betrekking tot het ongeschreven recht
ten tijde van het sluiten der
( wetsinterpretatie hieronder begrepen)
overeenkomst was, is niet zelclen moeilijk Uit te maken.
geval

meer

werk

In vergelijkbare zin Stein in zijn noot onder HR 14 juni 1996, NJ 1996, 729
C Metterwoon/ VSB), die stelt dat het een middel is ' om onvolkomenheden in de overgangsregeling
omtrent de
Vgl.
nr.
253.
Zie
Asser- Hartkamp II,
te
treden'.
tegemoe[
a. w. ,
aanpassingsmogelijkheden in het BW in het algemeen M. E. M. G. Peleder, Rechterlijke vrijheid en
partij- autonomie, Over de toepassing van discretionaire wijzigingsbevoegdheden in het
208

con[ractenrecht, diss. VU, Den Haag 1999.
209
De opmerking van Stein ( zie vorige noot) is te onderschrijven. Maar voorop dient Ie staan dat
het overgangsrecht dergelijke onvolkomenheden niet behoor[ re verionen. Zie ook Hoofdstuk IX, § 4

( C) ( iii) .
210

Birks, The Law of Restitution at the End of an Epoch, a. w., p. 46.
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hiervoor naar aanleiding van het Engelse
wie
meent dat rechterlijke uitspraken declaverrijkingsrecht gesteld. Voor
ratoir zijn, ligt het meer voor de hand om onwetendheid hieromtrent als
rechtsdwaling reeds bij het sluiten van de overeenkomst aan te merken. 211 Is
de nieuwe rechtsopvatting met terugwerkende kracht bepalend voor hetgeen
waartoe partijen tegenover elkaar verplicht zijn en waren, dan is dat geen
gewijzigde omstandigheid, maar een dwaling ten aanzien van het recht reeds
ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, in die zin dat dikwijls een der

Op dit punt geldt hetzelfde

als

is

partijen, zo deze van de inhoud van het recht op de hoogte was geweest, de
overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten.
Zowel aan de terugwerkende kracht als aan de constatering dat van een
rechtsdwaling sprake is, ligt immers de declaratoire theorie ten grondslag.
Beschouwt men daarentegen een uitspraak als nieuw en constitutief, dan
ligt het meer voor de hand om de wijziging als onvoorziene omstandigheid aan
212
te merken.
Wordt het recht ermee gewijzigd, dan was de opvatting die in
213
overeenstemming was met het daarvoor geldende recht geen dwaling.
Oordeelt de rechter een nieuwe rechtsopvatting direct van belang voor de
onderhavige overeenkomst in dier voege dat de uitspraak bepalend is voor de
rechten en verplichtingen van partijen vanaf dat moment ( onmiddellijke
werking), dan is dat een gewijzigde omstandigheid die eventueel een beroep
op onvoorziene omstandigheden rechtvaardigt.
Wordt een rechterlijke uitspraak als een gewijzigde omstandigheid
aangemerkt, maar grijpt deze niettemin ab initio in de rechten en plichten van
partijen in214, dan heeft men te maken met een openlijk rechtsscheppend
oordeel met terugwerkende kracht, hetgeen moeilijk te legitimeren is. In dat
geval zou het reeds in overeenstemming met de oude regel uitgevoerde
moeten worden teruggedraaid en eventueel als onverschuldigd worden
teruggevorderd. De aanpassingsmogelijkheid kan die problemen ondervangen
( art. 258 lid 1 in fine ( terugwerkende kracht) ) .
211

Bijv. HR 4 april 1989, NJ 1990, 347 m. n[. JCS

C

Sabah), waarin die mogelijkheid besloten

ligt.
212

Zoals in HR 15 november 1985, NJ 1986, 228 m. nt. G (Ebele Dillema II). Zie echter HR 21
maar[ 1986, NJ 1986, 586 en 588 m. nt. EAA en EAAL, waarin de Hoge Raad zijn nieuwe
rechtspraak C HR 4 mei 1984, NJ 1985, 510 m. nt. EAAL) niet als gewijzigde omsiandigheid
aanmerkte, maar oordeelde dat door onbekendheid hiermee een bepaalde feitelijke omstandigheid
destijds nier haar juiste juridische betekenis heeft gekregen.
213
Ook niet als aan dit rechtsoordeel terugwerkende krach[ wordt verleend. Het overgangsrecht
kan immers niet bewerkstelligen dat vroeger ineens iets anders gold, net zo min als wordt
aangenomen dat door ivetswijziging met terugwerkende kracht partijen achteraf ineens hebben
gedwaald in her recht t. t. v. de contractssluiting. Vgl. Kleintvort Benson, p. 548, 551 per Lord Lloyd
en p. 517-518, 521 per Lord Browne- Wilkinson, alsmede Law Commission, Res[itution of
Payments Made Under a Mistake of Law, a. w. § 2.57, dez., Res[itution: Mistakes of Law and Ultra
Vires Ptiblic Authority Receipts and Payments, a. w., § 5.3.
214
Bijv. HR 6 november 1987, NJ 1988, 258(Volve/ Fredj).
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Het probleem is dat noch het een noch het ander steeds opgeld doet.
Nieuwe rechtspraak komt niet altijd als een donderslag bij heldere hemel en de
declaratoire theorie kan, als fictie, niet bewerkstelligen dat het recht ten tijde
van de contractssluiting werkelijk was als wordt gefingeerd; het recht wordt
slechts geacht zo te zijn geweest. Of een partij in rechtsdwaling verkeerde
hangt evenwel van de werkelijke stand van zaken af, niet van hetgeen bij
wijze van fictie recht was.
Of iemand werkelijk dwaalde in het recht dat destijds gold, blijft dan
onderwerp van rechtstheoretisch gekibbel, tenzij de gelding van het
ongeschreven recht in het verleden op een andere manier kan worden
vastgesteld dan door een fictie of door een zoektocht naar precedenten, die er
in deze gevallen nu juist dikwijls niet zijn. Daartoe client zich de democratische rechtsvinding, leidende tot een genuanceerder antwoord, aan.
Een viertal gevallen is te onderscheiden. In de eerste plaats is er de
situatie dat de rechter, laten wij zeggen de Hoge Raad, een uitspraak doet,
die volledig nieuw is ( voor het eerst gegeven wordt en ook niet op
diepergelegen, maar duidelijk overheersende, waarden is te herleiden) . Die
uitspraak behoort geen terugwerkende kracht of zelfs maar onmiddellijke
werking te hebben. Eerbiediging, eventueel slechts voor bepaalde tijd, ligt in
de rede. Heeft de nieuwe rechtsregel toch een werking jegens lopende
215
overeenkomsten, dan is deze als gewijzigde omstandigheid aan te merken ,
waarna met behulp van de aanpassingbevoegdheid-materieelrechtelijk216_
ten minste nog iets gedaan kan worden aan de verstoorde rechtszekerheid. 217
Als partijen er zelf niet uitkomen, kan de lagere rechter zich gaan buigen over
het probleem dat is ontstaan door overgangsrechtelijk nalaten van de hogere
rechter.
Het andere uiterste is de situatie dat de rechter slechts herhaalt wat hij
reeds eerder had gesteld in omstandigheden die in hoge mate vergelijkbaar zijn
en het een rechtsopvatting betreft, die in het betreffende maatschappelijke
verkeer kenbaar is, orndat zij aansluit bij de daar vigerende opvattingen over
hetgeen in deze omstandigheden redelijk is. Dan is de uitspraak gewoon
declaratoir en de onbekendheid met deze rechtsopvatting een onverschoonbare rechtsdwaling.
Iets lastiger is de situatie dat rechtspraak ontbreekt, maar de Hoge Raad
zich uitspreekt op een wijze die overeenstemt met, en steun vindt in, voor
deelnemers aan het verkeer op redelijke wijze kenbare, maatschappelijke
215

Het gebrek aan kenbaarheid van het recht is dan de onvoorzienbaarheid van de nieuwe recht-

spraak.

Tenzij de lagere rechter natiturlijk zelf voor een overgangsrechtelijke voorziening kiest. Zie de
afwijzing van de 'n u of nooit'· regel in Hoofdstuk VIII, § 4 en Hoofdstuk X, § 9.
217
Vgl. Stein in zijn reeds aangehaalde noot onder HR 14 juni 1996, NJ 1996, 729
C Me[terwoon/ VSB).
216
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opvattingen. De democratische rechtsvindingsleer neemt dan aan dat dergelijke rechtsovertuigingen ongeschreven recht vormen, waarvan het bestaan
aldus aan de uitspraak voorafgaat. In het ideale geval dat de Hoge Raad slaagt
in deze democratische rechtsvinding, kan van de deelnemers aan het
maatschappelijk verkeer worden verwacht dat zij de opvattingen in het
maatschappelijk verkeer kennen. Zij dienen er dan 66k vanuit te gaan dat de
Hoge Raad deze opvattingen zal volgen. Aangezien aan de nieuwe rechtspraak tevens een nieuw element kleeft, kan het in zoverre nieuwe recht ook
als gewijzigde omstandigheid gelden. Maar in een rechtsvindingspraktijk die
aansluit bij de kenbaarheid van het recht door breed aangehangen en dus
kenbare maatschappelijke opvattingen te volgen, geldt de nieuwe opvatting
als zddanig voorzienbaar dat zij als in de overeenkomst verdisconteerd moet
worden beschouwd. Faalt de Hoge Raad in het volgen van de maatschappelijke opvattingen, dan is dit een wijziging ten opzichte van het
bestaande recht, die mijns inziens een beroep op onvoorziene omstandigheden
kan rechtvaardigen ( tenzij uiteraard de Hoge Raad enige werking jegens de
overeenkomst uitsluit) . Het heeft evenwel nog steeds de voorkeur dat latere
rechters ( waaronder de Hoge Raad) deze rechtswijziging alsnog overgangsrechtelijk regelen, omdat hiermee voorkomen wordt dat een groter aantal
partijen telkens met hun overeenkomst naar de rechter moeten om deze, als
zij er zelf niet uitkomen, te laten aanpassen.
Ten slotte de situatie dat rechtspraak bestaat die wijst in de richting van
rechtsopvatting A, terwijl niet A, maar B heden ten dage in het maatschappelijk verkeer wordt onderschreven. Hierv66r218 is betoogd, dat in de
rechter in dat geval de nieuwe maatschappelijke opvattingen client te volgen
en niet de oude precedenten. Onder ideale omstandigheden, met de
democratische rechtsvindingsleer volledig in functie, kan en moet de
justiciabele ervan uitgaan dat de rechter dat ook doet. Worden partijen in
deze verwachting teleurgesteld en continueert de rechter dus-illegitiemrechtspraak die weinig steun vindt, dan zou ik juist in die continuering een in
hun verhouding onvoorziene omstandigheid willen zien. Een onvoorziene
omstandigheid kan immers ook bestaan in het niet intreden van een
verwachte wi ziging. 219
6. De vaststellingsovereenkonist en vaststellingsovereenkomst-achtige overeenkomsten
ll

Zoals bleek uit de casus van Bilbie v. Lumley«-0, heeft de rechtsdwaling steeds
dicht tegen de uitleg van de overeenkomst aan gelegen, die dikwijls zodanig
218

Hoofdstuk VI, § 7, Hoofdst,ik VIII, § 4.

219

Asser- Harrkamp II, a. w., nr. 334.
( 1802 ) 2 East 469. Zie hierv66r. § 2 (b) .

:20

612

Hoofdstuk XII

Dwaling omtrent het ongeschreven recht

de overeenkomst al gauw een vaststellingsovereenkomst of een
materiele schenking kon worden gelezen. De gebruikte terminologie is in de
Engelse rechtspraak en literatuur niet erg vast. Centraal staat dat de betaling
'
vrijwillig' gedaan is. Men spreekt van ' voluntary payment' ter voldoening
221
'
aan een honest claim', ' in settlement of of' to close a transaction'.
In William Whiteley Ltd. v. The Kingzzz was de belastingdienst van mening
dat de werkgever een speciale vergunning nodig had voor zijn werknemers,
welke hij tegen betaling moest aanschaffen. De werkgever interpreteerde de
wet anders en kreeg in rechte gelijk; zijn geld, onder protest betaald, kreeg hij
evenwel niet terug op de grond ' that the payments were made voluntarily'.
Ofschoon er steun is voor ' the equitable principle that a compromise
,223
heeft degene die betaalde
made under a mistake of law can be set aside
,
onder invloed van rechtsdwaling bepaald weinig kans op terugbetaling, zodra
een vaststellingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst- achtige overeen224
Dodelijk voor de vordering uit onverschuldigde
komst is te signaleren.
betaling is vooral de overweging van Gibbs J. in het bekende Brisbane v.

was, dat in

Dacres225

When [ doubtful questions of law] arise, the Defendant has an option,
either to litigate the question, or to submit to the demand, and pay the
money. I think, that by submitting to the demand, he that pays the
money gives it to the person to whom he pays it, and makes it his, and
closes the transaction between him.
Deze opvatting lijkt mij niet reeel. Aldus wordt elke onvrijwillige
betaling, zelfs die onder protest gedaan, een overeenkomst van schenking

annex vaststellingsovereenkomst ( dacling), well<e de verschuldigdheid van de
betaling vestigt. Men kan de dading niet overal als wonderrniddel inzetten,
onafhankelijk van de werkelijke intenties van partijen. Het inroepen van de

Goff & Jones, The Law of Restitution, a. w., p. 215 e. v. Zie ook reeds Henderson v. The
Folkestone Warmuorks Co. Ltd. ( 1885) 1 T. L. R. 329. Aldus ook het Amerikaanse recht,
solely by mistake of law, has
Restatement ( First) of Restitution ( 1936) .s.45('aperson who . .
conferred a benefit upon another to satisfy · · ·a n honest claim...is not en[itled to restitution'),
Norfolk 8 Ded/lam Fire Insurance Co. v. Aetna Casualty 8 Surety Co., 318 A. 2d 659 (Vt. 1974) en
221

Holmes v. Williams, 273 P. 2d 931 (Cal.

1954)

222

( 1909)
223

101 L. T.

741.

Re Roberts, Roberts v. Roberts 119051 1 Ch. 704. Zie ook Coleman v. Mellersh ( 1850) 2 Mac.

& G. 309.
564- 565 per Lord Hope, alsmede David Securities Pty Ltd. u.
214
Zie ook Kleinivort Benson, p.
Commonivealth Bank of Australia (1992) 175 C. L. R. 353, p. 395 pey Brennan J. (een dading
compromise') .
(' accord and satisfaction') ' is unaffected by any mistake as to the validiry of [he
225

(1813)

5

Taunt 143, p. 152.
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overeenkomst, zeker wanneer hierin een schenking wordt gelezen, lijkt een
argument pour besoin de la cause gegeven.
Kleven aan de Engelse jurisprudentie betreffende de daar bestaande
equivalenten gebreken, het Nederlandse recht heeft het evenmin steeds

keurig op een rijtje.
Naar Nederlands recht is een vaststellingsovereenkomst een overeenkomst, waarbij partijen hetgeen tussen hen rechtens geldt onderling
vaststellen ter beeindiging of ter voorkoming van een onzekerheid of van een
geschit hieromtrent ( art. 7:900 BW) .
De rol van de rechtsdwaling ( als wilsgebrek)

in de vaststellingsovereenkomst blijft onduidelijk. In tegenstelling tot hetgeen men zou
verwachten, is nog niet zo heel eenvoudig uit te maken wat de invloed van
nieuwe jurisprudentie op de vast:stellingsovereenkomst is. Duidelijk is slechts
dat de expliciete uitsluiting van het beroep hierop van art. 1895 lid 2 BW
( oud), waarvan de precieze betekenis evenmin vaststond226, in het nieuwe
recht niet is teruggekeerd. De gewone regels van het overeenkomstenrecht
moeten de zaak beslechten. De kans dat een beroep op rechtsdwaling bij het
sluiten van een vast:stellingsovereenkomst zal slagen, lijkt ondertussen niet erg
groot, in elk geval nog minder kansrijk dan een beroep op rechtsdwaling
normaliter is.
Geen grond voor dwaling is aanwezig als beide partijen van elkaar en van
zichzelf weten dat zij de ware stand van zaken niet kennen. 227 De mogelijkheid van onverwachte, nieuwe rechtspraak is dan verdisconteerd. Een beroep
op dwaling is evenwel niet uitgesloten, wanneer de ene partij weet dat de
andere van bepaalde onjuiste premissen uitgaat, die van doorslaggevend
belang zijn. 228 Ik laat beide situaties rusten en concentreer mij op de situatie
dat beide partijen door nieuwe rechtspraak verrast worden. Als gezegd, zou
men hier aan rechtsdwaling, maar ook aan de onvoorziene omstandigheden
kunnen denken.
In Ebele Dillema II229 van 1986 was een dadingsovereenkomst tussen de
vader van Ebele Dillema en verzekeraar FBTO, gesloten in 1972, dus v66r
het arrest Ebele Dillema23o van 1978, aan de orde. Het Hof had het arrest van
1978 als een onvoorziene omstandigheid aangemerkt, die krachtens de aard
van de overeenkomst voor rekening van Dillema kwam. Tegen die kenschets
had de Hoge Raad geen bezwaar; er was niets onbegrijpelijks aan ( rov.
3.10).
226

Asser- Kleijn, Bijzondere overeenkomsten IV, Zwolle 1988, nr. 394 met verdere literatuur.
C. J. van Zeben en H. A. M. Aaftink, De vaststellingsovereenkoms[, NJB 1973, p. 114.
228
H. C. F. Schoordijk, De vaststellingsovereenkomst, vooral in het licht van Titel 15 van her
Zevende Boek van het Ontwerp Nieuw- BW (Il) , WPNR 5284 ( 1974) , p. 763.
227

229

HR 15 november 1985, NJ 1986, 228 m. nt. G.
z" HR 30 juni 1978, NJ 1978, 685 m. nt. GJS.

614

Hoofdstuk XII

Dwaling omtrent het ongeschreven recht

Zet men Ebele Dillema en Ebele Dillema II naast elkaar, dan kan men de
benaderingen theoretisch niet erg geslaagd noemen. Als de regel van Ebele
231
Dillema al gold in 1970 (de datum van het ongeval)
en (dus ook) in 1972
( de datum van de vaststellingsovereenkomst), dan is de regel geen gewijzigde
omstandigheid. Evenmin kan de omstandigheid warden gekenmerkt als een
verwachte wijziging die uitbleef. Derhalve zou het arrest geen onvoorziene
omstandigheid kunnen zijn. Wil men in Ebele Dillema een gewijzigde en
onvoorziene omstandigheid zien, zal men toch de constitutieve theorie of de
democratische rechtsvindingsleer moeten hanteren. E6n van die twee moet
het Hof klaarblijkelijk voor ogen hebben gestaan. Ebele Dillema is evenwel op
de declaratoire theorie geent, hetgeen bevestiging vindt in ' s Raads arrest
232
Anders dan de Hoge Raad in Ebele Dillema II, acht ik het
Virdlius Berkhot
op en neer hupsen tussen de declaratoire en de constitutieve theorie wel
degelijk onbegrijpelijk.
Blijft dus open of nieuwe rechtspraak weI of niet invloed dient te hebben
op bestaande vaststellingsovereenkomsten en vooral waarom dan wel of niet.
Schoordijk meent dat vragen van dwaling in de vaststellingovereenkomst
moeten worden beschouwd als verdisconteringsvragen. 233 Dan is de vraag wat
in de overeenkomst is verdisconteerd. Deze vraag kan niet worden afgedaan
met het argument dat de vaststellingsovereenkomst beoogt onzekerheid te
beeindigen, maar ook te voorkomen dat de vaststelling ook toekomstige
onzekerheden betreft. Wanneer in de toekomst de rechtsvraag wordt beslist,
is zij geen onzekerheid meer. Dat neemt niet weg dat de rechtsvraag eerst na

het sluiten van de overeenkomst, bijvoorbeeld door

de voortschrijdende
rechtsontwikkeling, een issue wordt en daarmee een onzekerheid wordt, die
bij het sluiten nog toekomstig was en die eerst later wordt beslecht. 134 Wtaa
r
dat sluit op zich een beroep op dwaling of onvoorziene omstandigheden niet
uit. Het gaat immers alleen om onzekerheid waarin partijen hebben voorzien.
Als zij aan een bepaalde rechtsvraag volstrekt niet gedacht hadden, kunnen
zij bezwaarlijk geacht worden deze als onzeker te hebben verdisconteerd. 235
Het zal dikwills voor de hand liggen te oordelen dat ten aanzien van een later
gebleken situatie rechtens helemaal geen onzekerheid of geschil bestond,
zodat partijen niet gezegd kunnen worden deze te hebben willen beeindigen.
Ook voor de wens onzekerheid of geschil te voorkomen zou dit moeten
211

Zoals blijkt uir Ebele Dillema. Zie ook HR 9 oktober 1998, NJ 1998, 895 (Virgilius BerkhoO

(rov. 3.3).

211
23
234

HR 9 okrober 1998, Nj 1998, 895.

Schoordijk, De vaststellingsovereenkomst, a. w., p. 763.
Ik heb de indruk dat dit zich in de Ebele Dillema II- zaak voordeed, al namen Hof en Hoge Raad

aan dat de onzekerheid at bestond t. t. V. het aangaan van de dading. Zulks was gebaseerd op het niet
bestrijden door Dillema van de MvA van de wederpartij.
235
Vgl. Asser- Kleijn, a. w., nr. 370.
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gelden, want partijen beogen in elk geval niet om alle toekomstige onzekerheden of geschillen te voorkomen en, mij dunkt, zeker niet diegenen waaraan
zij helemaal niet gedacht hebben.
Het is soms moeilijk het verschil te zien tussen de onjuiste voorstelling die
naar de aard van de overeenkomst voor rekening van de dwalende komt en
het risico van rechtsdwaling dat in de overeenkomst als verdisconteerd moet
worden beschouwd. In Inter-Services/Borst had de werkgever onder invloed
van rechtsdwaling een overhevelingstoeslag betaald. Gelet op de aard van de
overeenkomst moest deze niettemin verschuldigd worden geacht, hoewel
rechtsdwaling niet in de overeenkomst was verdisconteerd. De overeenkomst
bevatte volgens de Hoge Raad juist een leemte, die hij zelf opvulde met de
billijkheid. In Derksm/Scholten had de werkgever onder invloed van rechts.
dwaling geen premie op het loon van de werknemer ingehouclen. Het te veel
betaalde bleef verschuldigd, want de rechtsdwaling kwam voor rekening van
de werkgever.

Kortom: een alternatieve route is om de rechtsdwaling of de onvoorziene
omstandigheid te beschouwen als voor rekening van degene die zich op
236
Die vraag is
dwaling beroept in verband met de aard van de overeenkomst.
echter in wezen dezelfde, want nog steeds kan niet zonder meer worden
aangenomen dat zulks inderdaad de aard is van deze, door deze partijen
gesloten overeenkomst.
Een tweede probleem is dat een vaststellingsovereenkomst met zich mee
237
Afstand van recht vergt
kan brengen dat afstand van recht wordt gedaan.
men afstand cloet.
waarvan
evenwel dat men zich bewust is van het recht,
Rechtsdwaling verhindert die bewustheid en dus kan van een geldige afstand
238
niet worden gesproken.
Hier staat evenwel tegenover dat alleszins redelijk lijkt om aan te nemen
dat deze regel uitzondering lijdt, wanneer de afstand deel uitmaakt van een
dading of vaststellingsovereenkomst. Voor de dading volgde dit rechtstreeks
als vemietigingsgrond uitsloot, dus ook
voorzover daarbij afstand van recht werd gedaan. Voor het nieuwe recht dient
dit in verband met de functie van de vaststellingsovereenkomst, de stabiliteit
239
in het rechtsverkeer en litis finiri op07*tet
( de voorkoming van verdere

uit de oude wet, die rechtsdwaling

Vgl. M. van Zijst, De vaststellingsovereenkomst, NJB 1993, p. 1052 t. a. v. dwaling.
Asser- Hartkamp- 1, De verbintenis in her algemeen, Deventer 2000, nr. 113, zie ook nrs. 616
e. v. , Bijzondere overeenkomsten ( Mac Lean/ Wachter), Inleiding, aant. 4 en Art. 90, aant. 3.
2 ;M
HR 1 december 1938, NJ 1939, 459 m. nt. EMM (Illustra/ Reinartz), Rb Rotterdam 14
216
23.

november 1932, NJ 1933, 1413 (Soed Van Duijn) (geen beroep op finale kwijting, omdat deze
onder rechtsdwaling partij meende dat zijn legitieme 1/ 8 bedroeg) gegeven was) . Een beroep op
onvoorziene omstandigheden lijkt evenmin uitgesloten (zie artt. 6:160 j" 216 j" 258 BB, tenzij men
dit op de ' aard van de rechtshandeling', zie art. 6:216 BW, laat stranden.
239
Zie nader Hoofdstuk X, § 5.
C
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onzekerheid en geschil hieronder begrepen) voor de onvoorziene omstandigheden in zijn algemeenheid eveneens te gelden. Met dadingen en
vaststellingsovereenkomsten willen partijen een rechtstoestand fixeren. 240 Dat
een partij, als hij alles geweten had, nooit de vaststelling zou hebben
geaccepteerd, is onvoldoende om de overeenkomst aan te tasten. 241 De
strekking van de vaststellingsovereenkomst verzet zich tegen ruime
aantastbaarheid. 242

Dit betekent dat niet alleen het beroep op rechtsdwaling, maar ook een
beroep op onvoorziene omstandigheden door de aard van de overeenkomst
wordt uitgesloten. Bij de vaststellingsovereenkomst moet litis finiri oportet
voorop staan. De onaantastbaarheid van de overeenkomst dient dan ook van
de gehanteerde theorie, declaratoir of constitutief, onafhankelijk te zijn.
Dit betekent ook dat ik een beroep doe op de aard ( of de strekking of de
functie) van de vast:stellingsovereenkomst. Als aangegeven, acht ik dat
argument zelf niet 100% overtuigend, omdat maar de vraag is of de risicoverdeling van nieuwe rechtspraak wel in de aard, strekking of functie van de
specifieke overeenkomst die partijen sloten, kan worden gelezen.
Volgens mij is wel duidelijk waar het in dit soort situaties op moet
uitkomen, namelijk de onaantastbaarheid van de vaststellingsovereenkomst
en de vaststellingsachtige overeenkomst. Het is de gedane zakenuitzondering243 die weinig of geen betwisting kent. De letter van de wet stelt
ons echter niet in staat om dit resultaat overtuigend te beredeneren. Dat er
door middel van de billijkheid of door middel van de in cassatie niet of
nauwelijks toetsbare uitleg van de overeenkomst, al is deze vergezocht, wel
weer een draai aan kan worden gegeven, is onvoldoende.
Mijns inziens zet het materiele burgerlijk recht ook op clit terrein geen
bevredigende argumentatie neer voor de gewenste uitkomst, onaantastbaarheid van de vaststellingsovereenkomst. Dat geldt ook voor het Engelse
recht waar men maar gauw een schenkingswil aanneemt. Het reguleren van
de invloed van nieuwe rechtspraak op bestaande overeenkomsten had dan ook
niet als een kwestie van materieel burgerlijk recht, maar als kwestie van
244
overgangsrecht moeten worden benaderd.

Van Zijst, De vaststellingsovereenkomst, a. w., p. 1051. Zie ook HR 5 april 1991, NJ 1992,
244 m. n[. PvS (OZ/ Mangnus) (rov. 3.3) en 14 februari 1992, NJ 1992, 245 m. nt. PvS

240

(Aegon/ CSF) (rov. 3.4).
Asser- Kleijn, a. w., nr. 370.
Part. Gesch. Boek 7, p. 1143.

241

242

243
244

Hoofdstuk IX, § 4 (c) (i)

Zoals in Kuhnel v.

CAN Insurance

Companies,

731

A. 2d 564

( N. J.

Super.

C[.

1999),

nnet
en
doch
betreffende
Inter-Services/Borst
Derksen/Scholten,
vergelijkbaar
arbeidsongeschik[heidsi,i[keringen, waar terugwerkende krachi en daarmee de onverschuldigde
'
betalingsactie werd beperkt tot those members of a class who have not as of November 6, 1997,
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In dit kader wil ik nog een probleem aankaarten dat ontstaat, indien men
onvoldoende acht slaat op het overgangsrecht. Een vaststellingsovereenkomst
is ook geldig, indien zij in strijd mocht blijken met dwingend recht ( art.
7:902 BW) . Deze regel is beperkt tot de vaststelling ter beeindiging van
onzekerheid of geschil en geldt dus niet als deze is overeengekomen ter
voorkoming hiervan. 245 Eveneens houdt de ruimhartigheid op, indien de
vaststelling tevens naar inhoud of strekking in strijd met de goede zeden of de
openbare orde komt. Naar de huidige stand van het recht rijst hier een
probleem, wanneer de Hoge Raad een impliciet) terugwerkend rechtsoordeel
ten aanzien van het dwingend recht of de goede zeden en de openbare orde
geeft. In die situatie zal doorgaans sprake zijn van een rechtsdwaling van ten
246
minste 66n partij.
Normaliter gebruikt de rechter gemakshalve de default- methode, waarbij
gewoon' met een impliciete terugwerkende kracht nieuwe rechtspraak wordt
afgekondigd, waarvan de ellende evenwel nog enigszins beperkt wordt,
doordat in het algemeen de gedane zaken- uitzondering geldt. Als gesteld in
Hoofdstuk IX is deze minimale vorm van rechterlijk overgangsrecht
standaard. In het onderhavige geval is deze gemakszucht evenwel problematisch, want men kan nu de vaststellingsovereenkomst niet als categorale
gedane zaken- uitzondering op de terugwerkende kracht zien. Art. 7:902 BW
sluit dit immers uit. Dit betekent dat de vaststellingsovereenkomst wegens
strijd met dwingend recht nietig is ( art. 7:902 (a contrario) j° 3:40 lid 2
C

BW).
Aldus ontstaat een vreemd resultaat, want een gewone overeenkomst
wordt niet wegens strijd met dwingend recht nietig geoordeeld, indien de regel
van dwingend recht eerst later opkomt. In het algemeen wordt de oude regel
waarnaar de overeenkomst geldig totstandgekomen was, geeerbiedigd. 247
Voor een vaststellingsovereenkomst, die naar haar aard de stabiliteit van het
rechtsverkeer dient, moet het uitgangspunt van eerbiediging a fortion gelden.
Dat is evenwel precies niet het geval en zocloende zou de vaststellingsovereenkomst nog eerder aantastbaar zijn dan een gewone overeenkomst,
indien de rechter nagelaten heeft de temporele werking van de nieuwe
rechtspraak te beperken. De manier om deze anomalie te vermijden is om aan
te nemen dat de voorwaarde ' als zij in strijd mocht blijken met dwingend
reached an agreement incorporated by
asserted. '
245

a

wriring or release of any workers' compensation lien

Parl. Gesch. Boek 7, p. 1141, Van Zeben/ Aaftink, De vas[stellingsovereenkoms[, a. w., p
116·117, Bijzondere overeenkomsten (Mac Lean/ Wachter) , Art. 902, aant. 3.
246
Als beide partijen met de vaststellingsovereenkomst beogen van dwingend recht af te wijken ( de
overeenkomst heeft een strekking die in strijd is met dwingend recht), is de vaststelling immers om
die reden reeds in strijd met goede zeden en openbare orde. Zie hierboven, § 3 (c) .
247
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recht' zich niet voordoet, zodat art. 7:902 niet toepasselijk is en slechts art.
is. Hiervoor is echter noodzakelijk dat de
terugwerking van de nieuwe rechtspraak, in overeenstemming met de
jurisprudentie met betrekking tot art. 3:40 BW, beperkt wordt, zodat de
vaststellingsovereenkomst niet in strijd met dwingend recht248 blijkt,
aangezien aan deze rechtspraak noch terugwerking noch onmiddellijke
werking wordt verleend. De rechter kan in dit geval dus zeker niet met
verzwijging van het overgangsrecht volstaan en daarmee impliciet
terugwerkende kracht verordonneren. Heeft de Hoge Raad het overgangsrecht niettemin veronachtzaamd, dan is het aan de lagere rechter dit

3:40 lid 2 BW aan de orde

ongerijmde resultaat te vermijden. 249
Tot besluit wil ik nog twee andere voorbeelden van ' contractueel
overgangsrecht' noemen, te weten de door Hartlief en Spier 250 voorgestelde
stabilisatieclausules in verzekeringsovereenkomsten en de in de praktijk
gebruikelijke bepalingen, opgenomen in de akte van verdeling van een
gemeenschap. 251 In een stabilisatieclausule wordt de verzekeringsdekking zo
geredigeerd, dat deze alleen betrekking heeft op aansprakelijkheid volgens het
recht dat gold ten tijde van het aangaan of de verlenging van de
overeenkomst. 252 Een dergelijke bepaling is niet zonder risico, aangezien het
recht dat ten tilde daarvan gold vogelvrij verklaard wordt en dus niet het
beoogde effect sorteert, indien een rechter de declaratoire theorie hanteert.
De bepaling in de akte van verdeling houdt in dat de deelgenoten afstand
doen van het recht om vernietiging of herrekening te vorderen, dat zij niets
meer van elkander te vorderen hebben en dat zij elkaar volledig kwijten en
d6chargeren. 253 Dergelijke bepalingen moeten de redelijkheid en
billijkheidstoets van artt. 6:248 lid 2 j° 216 BW doorstaan, hetgeen over het
algemeen geen problemen zou mogen opleveren. Zo een dergelijke bepaling al
niet een vaststellingsovereenkomst ( dading) impliceert, verschaft Boon/Van
Loon een sterk argument. De Hoge Raad heeft immers ten aanzien van
verdeelde ( huwelijks- ) gemeenschappen diezelfde redelijkheid en billijkheid
ingeroepen, die in verband met de eisen van de rechtszekerheid ' in de regel'

248

Of, i. g. v. beandiging van onzekerheid of geschil, met de goede zeden en de openbare orde.
Daar gelden de overgangsrechtelijke benadering en democratische rechtsvindingsleer reeds.
249
Ook hier kan de 'nu of nooit' - regel (zie Hoofdstuk X, § 9) niet worden aanvaard.
250
T. Hartlief en J. Spier, Verzekering en aansprakelijkheid met ' terugwerkende kracht', AdV

1994, p. 27 e. v.
251

Asser- Van der Ploeg- Perrick ( Erfrecht), Deventer 1996, nr. 496.
Hartlief/ Spier, Verzekering en aansprakelijkheid ' met terugwerkende kracht' , a. w., p. 28- 29.
Zie ook aldaar voor her claims made- beding en de bepalingen strekkende tot opzegbevoegdheid i. g. v.
( aanmerkelijke) risicoverzwaring t. g. v. wijziging van rechtspraak.
Z53
Asser- Van der Ploeg- Perrick ( Erfrecht), t. a. p.
252
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meebrengen, dat een vordering tot herverdeling niet meer geldend gemaakt
kan worden.
Net als de hierboven genoemde vaststellingsovereenkomsten, hebben
deze beide clausules een overgangsrechtelijke functie. Partijen beogen een
bepaalde rechtstoestand te fixeren. Beide voorbeelden tonen aan dat de
praktijk soms zelf in de overgangsrechtelijke gevolgen tracht te voorzien, waar
de rechter zulks nalaat en partijen daar vervelende consequenties van dreigen
te ondervinden. Dit kan evenwel nauwelijks als substituut voor rechterlijk
overgangsrecht gelden, aangezien overgangsrecht, daar waar het het meest
nodig is, het minst waarschijnlijk contractueel tot stand komt. Ten eerste is
goed denkbaar is dat partijen nalaten dergelijke regelingen op te nemen, juist
omdat wijziging van rechtspraak onvoorzienbaar was. Ten tweede bestaat er
nog onvoldoende aandacht voor de problematiek van de temporele werking
van rechtspraak, zodat niet voor de hand ligt te verwachten dat vele partijen
hiervoor een contractuele regeling treffen. En nog afgezien hiervan is het

overlaten van overgangsregelingen aan alle afzonderlijke contractspartijen
onnodig bewerkelijl< is; efficienter zou het zijn, indien de rechter gewoon in
algemene zin in de temporele werking van nieuwe rechtspraak voorziet.
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Hoofdstuk XIII: Conclusies
1. Het rechterlijk overgangsrecht en het overgangsrecht in het algemeen

In dit proefschrift werd een terrein betreden dat volgens sommigen niet bestaat
en dat door anderen vermeden wordt. Zij, die zich wel op het terrein hebben
begeven, hebben het als woest en onherbergzaam ervaren. In het bijzonder
heeft een aantal bezoekers van rechtstheoretische huize het terrein verkend en
de woestenij trachten te cultiveren. Op hun ontginningswerkzaamheden bouw
ik voort.
Het Techterlijk overgangsrecht is een bijzonder onderdeel van het algemeen
overgangsrecht; als zodanig staat het naast andere bijzondere delen van het
overgangsrecht, zoals het wettelijke en het gewoonterechtelijke overgangsrecht. 1
Het wettelijk overgangsrecht is, zeker voorzover het betrekking heeft op het
burgerlijk recht, vrij genuanceerd en uitgewerkt. 2 In theorie kent het
rechterlijk overgangsrecht nog veel meer nuanceringen en variaties ; in de
'
praktijk vormt het echter een ietwat simplistisch en ondoordacht stelsel', dat
de terugwerkende kracht-geheel in afwijking van uitgangspunten waaraan
men in het algemeen gehecht is.'-tot hoofdregel heeft met uitzonderingen,
die een nogal onsamenhangend geheel van probeersels en ad hoc- oplossingen
vormen5, aangevuld met materieelrechtelijke en procesrechtelijke figuren.
'

'

Termen als wettelijk overgangsrecht' en rechterlijk overgangsrecht' zijn
onzuiver en voor tweeerlei uitleg vatbaar. Men zou het oog kunnen hebben

op van de wetgever respectievelijk van de rechter afkomstige overgangsregets,
( c. q. overgangsrecht van gewoonterechtelijke aard etcetera) . In die trant kan
men spreken van rechterlijk, (grond- ) wettelijk, gewoonterechtelijk en zelfs
contractueel overgangsrecht.
Doorgaans doelt men met deze termen evenwel op het overgangsrecht ten
aanzien van (d. i. de regulering van de temporele werking van) wetgeving,
rechtspraak of gewoonterecht. De vraag wie de werking van regels regelt is
uiteraard niet dezelfde als de vraag wiens regels geregeld worden. Kemprobleem van het rechterlijk overgangsrecht, zoals de term hier en in het
algemeen gebruikt wordt, is de temporele werking van rechtspraak. Dat
betreft de vraag op welke feitencomplexen uit welke periodes nieuwe
'

2
1

4

Hoofdstuk II, § 6(a)

Hoofdstuk IX, § 2.
Hoofdsiuk IX, §§ 4 7.
Hoofdstuk III, §§ 8- 10.

s
Hoofdstuk 1, §§ 1,3- 4.
6
Hoofdstuk IX, §§ 4 (b) (ii) , (c)(ii) , (d) (ii) -(v) , Hoofdstuk XI, §§ 3 (d) -(e) ,
Hoofdsruk XII, §§ 2 (d) - C e) en (h) , 3 (d) - (e) en (g) , 4 (b) - (d) , 5 (b) en 6.
i

Hoofdstuk II, § 6 (b) , Hoofdstuk XII, § 6.
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rechtspraak van toepassing is. Ofschoon hiervoor de aanduiding rechterlijk
overgangsrecht misschien minder geschikt is-in binnen- en buitenland is op
tal van onderdelen de werking van rechtspraak door de wetgever gereguleerd-is
8
de term in cleze betekenis ingeburgerd geraakt. Zolang wij maar weten waar
wij het over hebben, zie ik weinig reden om van dit taalgebruik af te wijken.
Traditioneel ziet het overgangsrecht op de opeenvolging van rechtsregels en
overgangssituaties. Daaraan ontleent het rechtsgebied ook zijn naam. Ditzelfde
stramien volgend, heeft de NBW- overgangswetgever regelingen opgesteld die

hoofdzakelijk zien op de vervanging van het ene wettelijke regime door het
andere. Ofschoon het werk omvangrijk was, was de doelstelling van de
overgangswetgever dus ( terecht) een beperkte. De bedoeling was primair dat
de Overgangswet ( Ow) zou zien op ten tijde van de inwerkingtrecling van het
nieuwe BW bestaande rechtstoestanden ( = feitencomplexen) . Zodoende is
een systeem ontworpen waarin dergelijke overgangssituaties een centrale rot
spelen.

Die beperkte doelstelling van de overgangswetgever is echter niet
volstrekt dezelfde als die van het overgangsrecht in het algemeen. Ook de
wetgever heeft zulks impliciet moeten toegeven, want sommige situaties
waarop de regels van de Ow zien, zijn helemaal niet als overgangssituaties aan
te merken. Men denken hierbij aan de zogenaamde voldongen feiten,
terugwerkende kracht, uitgestelde werking, het geven van een nieuwe regel
voor situaties waarvoor voorheen geen regel bestond en de temporele werking
van een rechtsregel die slechts gecodificeerd wordt doch inhoudelijk allerminst
nieuw is. Of van een overgangssituatie of een opeenvolging van rechtsregels
sprake is, is geen prealabele vraag die bepaalt of men zich op het terrein van
het overgangsrecht bevindt. Waar nodig geacht, maakt het overgangsrecht er
een kwestie van overgangsrecht van. 9
Wanneer een rechter een rechtsregel toepast of een vermeende rechtsregel
afwijst, beantwoordt hij impliciet-en betrekkelijk zelden expliciet-ten
minste vier vragen: vragen betreffende de gelding, de inhoud, de geografische
en de temporele reikwijdte van de ( vermeende) rechtsregel waarop partijen
een beroep doen. Het rechtsgebied dat op de laatste, de temporele werking
van rechtsregels, betrekking heeft, is het overgangsrecht. 10 Het is derhalve
een vergissing te denken dat het overgangsrecht slechts zou zien op
overgangssituaties of op de opeenvolging van rechtsregels of zelfs dat het beperkt
zou zijn tot nieuwe regels. Elke rechtsregel moet een temporele werking hebben en
geen rechterlijke uitspraak is mogelijk zonder ten minste impliciete toepassing
van overgangsrecht. De rechter doet bij de toepassing van willekeurig welke
8

Hoofdstuk II, § 6(b)

9

Hoofdstuk 11, § 6 (d)

te

Hoofdstuk II, §6 (c).
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rechtsregel vanzelf ook uitspraak over de temporele werking van die regel, ook
al zal zijn uitspraak in de voorstelling van die rechter doorgaans slechts de
inhoud van de regel betreffen ( of eventueel de gelding of de geografische
reikwijdte ervan) . Een onmisbare stap bij de toepassing van een rechtsregel
blijft dat de regel in kwestie uberhaupt betrekking heeft op feitencomplexen
uit de betreffende periode. Dat die stap in de meeste gevallen eenvoudig gezet
'
is, aangezien per slot van rekening normaal' is (of lijkt) dat een geldende
rechtsregel ook toepassing vindt, is in het geheel geen reden om deze niet tot
het overgangsrecht te rekenen. Het is dan misschien geen probleem van overgangsrecht, maar nog wel steeds een vraag van overgangsrecht. 11
Om diezelfde reden kan het bestaan van rechterlijk overgangsrecht niet
ontkend worden volgens de redenering dat nieuwe rechtspraak hooguit nieuwe

inzichten biedt, maar geen nieuwe regels voortbrengt (de zogenaamde
declaratoire theorie) en er dus geen opeenvolging van rechtsregels is of geen
12
Deze theorie, die ontkent dat de rechtspraak een
overgangssituatie.
karakter
kan hebben, is in het oog springend onjuist. Maar
rechtsscheppend
al zou juist zijn dat rechters nooit recht zouden scheppen, dan nog rijst een
vraag naar de temporele werking van die nieuwe rechtspraak en vat men de
term overgangsrecht te letterlijk en te beperkt op, wanneer men die situatie
niet als overgangsrechtelijk kwalificeert. Dat blijkt ook hieruit dat de werking
die nieuwe rechtspraak op grond van de bovenstaande redenering van de
declaratoire theorie doorgaans meekrijgt, de terugwerkende kracht is, een
temporele werking waarvan toch moeilijk te ontkennen valt dat zij een der
varianten van het overgangsrecht is. 13
In het wettelijk en het rechterlijk overgangsrecht kan men drie
hoofdgroepen onderscheiden: terugwerkende kracht, onmiddellijke werking
en nawerking/ eerbiediging. 14 Terugwerkende kracht is de toepassing na de

inwerkingtreding of na de verkondiging in de rechtspraak van een geldende
rechtsregel op reeds v66r die inwerkingtreding of die verkondiging bestaande
15
rechtstoestanden
(bijvoorbeeld een ongeval dat plaatsvond v66r de

verkondiging van de ' 100%' rege116) Onmiddellijke werking is de toepassing
van een geldende rechtsregel op ten tijde van de inwerkingtreding of
verkondiging bestaande rechtstoestanden en op nadien ontstane rechts17
toestanden ( bijvoorbeeld bij de inwerkingtreding van een nieuwe wet reeds
-

"

Hoofdstuk II, § 6 (d)

n

Hoofdstuk II, § 3 (b)

"

Hoofdstuk II, § 3 (c).

'4

Hoofdstuk IX, § 2 (c)

Hoofdstuk IX, §§ 2 (c)(i) en 4 (a).
16
'

Hoofdstuk I. § 1.

Hoofdstuk IX, §§ 2 (c) (ii) en 5.
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18,
lopende overeenkomsten ) Nawerking is de toepassing van een niet langer
geldende rechtsregel op ten tijde van de inwerkingtreding of verkondiging van
19
een rechtsregel bestaande rechtstoestanden
( bijvoorbeeld een huwelijk
.

gesloten onder de vigeur van het Haags Huwelijksverdrag, dat door echt20.
scheiding eindigt na buitenwerkingtreding van dat verdrag 3.
Nawerking van een niet langer geldende rechtsregel correspondeert met
eerbiediging door de wel geldende rechtsregel, dat wil zeggen de niettoepassing van het geldend recht op ten tijde van inwerkingtreding of
verkondiging bestaande rechtstoestanden. Uitgestelde werking is eerbiediging
voor bepaalde tijd. 21

Uit deze omschrijvingen kan men tweecirlei afleiden. Allereerst is
duidelijk dat terugwerking, onmiddellijke werking en uitgestelde werking geen
complementaire,

ellwar

wedenijds

uitsluitende

werkingen zijn. Als een

rechtstoestand ' ten tijde van' de inwerkingtreding van een nieuwe wet of de
verkondiging van een rechtsregel in de rechtspraak bestaat, bestond deze per
definitie direct voorafgaande aan de inwerkingtreding of verkondiging ook al.
Het met onmiddellijke werking doen intreden van nieuwe rechtsgevolgen van
dergelijke oude feiten is een toepassing op reeds v66r die inwerkingtreding of
verkondiging bestaande rechtstoestanden,
d. i. terugwerkende kracht.
werking
terugwerkende kracht respectievelijk
Evenzo impliceert uitgestelde
onmiddellijke werking, indien de regel na ommekomst van de uitsteltermijn
wordt toegepast op rechtstoestanden uit de voorafgaande periode onstaan v66r
respectievelijk na inwerkingtreding of verkondiging van de regel ( bijvoorbeeld
de toepassing na 66n jaar uitstel van titel 1 van Boek 7 op v66r
inwerkingtreding respectievelijk gedurende het uitsteljaar gesloten handelskoopovereenkomsten, art. 196 Ow) Zorgvuldiger is derhalve om te onderscheiden tussen zuiver onmiddellijke werking en onmiddellijke werking met
te™gwerkende kracht en zuiver uitgestelde werking, uitgestelde werking met
22
terugwerkende kracht en uitgestelde werking met onmiddellijke werking.
In de tweede plaats zijn de kale definities van de verschillende werkingen,
anders dan met op het eerste gezicht geneigd zou zijn te denken, geheel
onafhankelijk van het onstaansmoment van de regel in kwestie, dus van het
tijdstip waarop de regel geldend Nederlands recht is geworden. Met het
verlenen van onmiddellijke of uitgestelde werking aan een rechtsregel wil nog
niet gezegd zijn dat de regel eerst op het tijdstip der inwerkingtreding ontstaat
( nieuw is) ; het is immers mogelijk dat de regel reeds v66r codificatie van het
.

'8

Hoofdstuk III, § 3 (e)

19
*
'

Hoofdstuk IX, §§2(c)(iii) en 6(c).
Hoofdstuk IX, § 6 (c)
Hoofdstuk IX, § 2 (c)

2'

Hoofdstuk IX, §§ 2 (c) (ii) en (iv) en 6 (b)
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ongeschreven recht deel uitmaakte. Terugwerkende kracht wil niet per se
zeggen dat de rechtsregel in de ogen van de wetgever op volstrekt
gelijkluidende wijze al bestond. Nog daargelaten dat het in de eerste plaats
aan de rechter is en niet aan de wetgever om het geldende recht te

interpreteren, betekent de inwerkingtreding van een rechtsregel slechts dat de
regel in elk geval vanaf dat moment geldend Nederlands recht is. 13 Anders

gezegd: het overgangsrecht reguleert de gelding van een rechtsregel niet.

24

Met het rechterlijk overgangsrecht verloopt het net zo. Voor de

omschrijving van de werking van een bepaalde, door de rechter toegepaste
rechtsregel is niet relevant of deze nieuw is. 25 De stelling dat een voor het
eerst in de jurisprudentie erkende rechtsregel eigenlijk (goed bezien, volgens
zekere schrijvers, zoals thans ineens blijkt) tevoren reeds gold, ook al was

deze dan nog niet

eerder

uitgesproken, doet er niet aan af dat van
kan zijn, namelijk wanneer de regel wordt
die aan de eerste verkondiging van de regel

terugwerkende kracht sprake
toegepast op feitelijkheden

voorafgingen. 26 Uiteraard is de periode vanaf wanneer zodanige regeI op
kenbare wijze is gaan gelden w61 hoogstrelevant voor de vraag welke
temporele werking passend is.

27

Analyseert men de Nederlandse en de buitenlandse rechtspraak, dan
blijkt een scala aan temporele werkingen voorhanden. Te onderscheiden zijn
onder meer: ( 1) volledige terugwerking zonder de gedane zaken- uitzondering, ( 2) terugwerking met de gedane zaken- uitzondering, ( 3) terugwerking voor bepaalde tijd, ( 4) het aanpassen van de stellingen, ( 5) zuiver
onmiddellijke werking, ( 6) onmiddellijke werking met terugwerkende kracht,
( 7) uitgestelde werking met terugwerkende kracht, ( 8) uitgestelde werking
met onmiddellijke werking, (9) uitgestelde werking zonder onmiddellijke
werking en zonder terugwerkende kracht, ( 10) de werking in futuro en ( 11)
de eerbiediging van oud recht. Maakt men bovendien onderscheid tussen de
werking van nieuwe rechtspraak jegens partijen in kwestie ( de mter parteswerking) en jegens alle anderen ( de erga omnes- werking), dan zijn hieraan
'
nog toe te voegen: ( 12) terugwerking die toevallig' niets uitmaakt,
waaronder het ambtshalve aanvullen van verweren,
( 13) terugwerking
zonder remedie, ( 14) de obiter dictum- methode, ( 15) de niet- werking jegens
partijen in geval van cassatie in het belang der wet, ( 16) selectieve onmiddellijke werking en ( 17) de reeds aanhangige gedingen- regel. 28 Slechts een
23
24

Hoofdstuk II, §6 (d)-(e), Hoofdstuk IX, §§ 3 (a)-(b)
Hoofdstuk II, § 6 (c) , Hoofdsruk VII, §§ 2 (b) (ii) , 3 (c) (il), 4 (h)

,

Hoofdstuk IX, §§

2 (a) - (b) en (d)

'5
26

Hoofdsruk m, §8(a)(iv), Hoofdstuk IX, §§ 3 (a) -(b).
Hoofdstuk IX, §§ 3 (a)- (b).

27

Hoofdstuk VIll, §§ 3- 4.
Hoofdstuk IX, §§ 3- 5.

28
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beperkt aantal van deze variaties op de temporele werking heeft bij de Hoge
Raad toepassing gevonden.
2. De overgangsrechtelijke functie vervuld dooT het procesrecht en het materiele

burgerlijk recht

Elke regel moet een temporele werking hebben en daarom is de overgangsrechtelijke vraag altijd aan de orde. Het rechterlijk overgangsrecht bevindt
zich evenwel nog steeds in de experimentele fase. Ondertussen hebben vragen
betreffende de temporele werking van nieuwe rechtspraak niet de neiging
netjes te gaan zitten wachten totdat het rechterlijk overgangsrecht misschien
een keer tot volle wasdom komt. Als gezegd, heeft de Nederlandse burgerlijke
rechter een enkele keer-meer bij wijze van experiment dan op basis van een
weldoordachte, consistentie visie op het rechterlijk overgangsrecht-aan de
temporele werking van de civiele rechtspraak aandacht besteed. 29 Voor het
overige hebben het procesrecht en het materiele burgerlijk recht de
overgangsrechtelijke functie voorlopig maar waargenomen. Dikwijls zijn deze
substituten in feite verhuld rechterlijk overgangsrecht, waaraan typisch
overgangsrechtelijke overwegingen, zoals de rechtszekerheid en de voorspelbaarheid van het recht, het litis finin oportet- beginsel en de vrees voor een
schok in het rechtsleven of een stortvloed aan procedures ( het foodgates30
argument), ten grondslag liggen.
De rechtszekerheid en de voorspelbaarheid van het recht vormen
bijvoorbeeld de achtergrond van ( 1) de regel dat de opkomst van nieuwe
rechtspraak onder omstandigheden als een in een overeenkomst onvoorziene
omstandigheid is aan te merken 31 , ( 2) de regel dat vervuiling van eigen
bedrijfsgrond slechts een onrechtmatige daad jegens de overheid oplevert,
indien de vervuiler voldoende bekend was of behoorde te zijn dat de overheid
zich het saneringsbelang zou aantrekken ( het relativiteitsvereiste) 32, ( 3) de
reget dat de voorwaarden voor de bestaanbaarheid van een overeenkomst
aanwezig moeten zijn bij het ontstaan van de overeenkomst en dat een later
intredende gebeurtenis daarin geen verandering kan brengen, zodat een
eenmaal geldig totstandgekomen overeenkomst in beginsel geldig blijft ook
wanneer het recht nadien wijzigt33, ( 4) de verschoonbare rechtsdwaling,
zoals die van de Officier van Justitie die een onrechtmatig bevel gaf op grond
van een rechtsopvatting die blijkens de rechtspraak van destijds voldoende
29
30

Hoofdswk I, § 3, Hoofdstuk IX, §§ 3·6.
Hoofdstuk IX, §7, Hoofds[uk X, §§ 2 (e) en 5,Hoofdstuk XI, § 3 (d), Hoofdstuk XII,

§§ 2 ( d) en ( h) en 6
"
Hoofdstuk XII. § 6.

'2
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aannemelijk wasM, ( 5) de afwezigheid van aansprakelijkheid in geval van een

onder het oude recht bij voorraad ten uitvoer gelegd vonnis dat in hoger
beroep bij toetsing aan nieuw recht wordt vernietigd35 en ( 6) de ontvankelijkverklaring van de vrouw die in het licht van nieuwe rechtspraak eigenlijk
de verzoekschriftprocedure voor haar vordering tot nakoming van een
alimentatieovereenkomst had moeten volgen. 36
Het litis finiri oportet- beginsel speelt een belangrijke rol in de regels
betreffencle de onaantastbaarheid van eindbeslissingen, dadingen en
uitspraken met gezag van gewijsde, die alle het effect hebben van beperking
van de terugwerkende kracht van nieuwe rechtspraak.
Het floodgates- argument is waarschijnlijk van invloed geweest op de
afdoening, via de formele rechtskracht en de uitleg van koopovereen37
komsten, van de ' St. Oedenrode- affaire'.
( In het Engelse recht vormde het
de
ratio
van
de
Boodgates- argument
voormalige afwijzing van een vordering uit
onverschuldigde betaling in geval van nieuwe rechtspraak ( de mistake of lawbar) 38 en de overweging ligt mede ten grondslag aan cle gebondenheid aan
eerdere rechtspraak. 39)
Het beginsel der herroepelijkheid en de regels dat beslissingen omtrent het
ouderlijk gezag en omtrent levensonderhoud gewijzigd kunnen worden indien
de relevante feiten of omstandigheden, zoals uit latere rechtspraak blijkt,
'
,40
destijds niet hun juiste betekenis hebben gekregen , de onverschoonbare
rechtsdwaling en de toerekening naar verkeersopvatting of wegens ' objectieve
schuld' van onrechtmatige ( en rechtmatige) daden aan de overheid en
( effectief) de referte van de burgerlijke rechter aan het oordeel van de
bestuursrechter omtrent de rechtmatigheid van beschikkingen ( de formele
rechtskracht) zijn niets anders dan alternatieve, materieelrechtelijke en

procesrechtelijke formuleringen van hetgeen in het overgangsrecht temgwer41
kende kracht heet.
De oplossingen van het procesrecht en het materiele recht zijn echter niet
altijd even zegenrijk. Als middelen ter regulering van de temporele werking
van nieuwe rechtspraak zijn zij vaak te cru of juist te onbetekenend,
gekunsteld of anderszins onjuist; zij zijn minder goed in staat problemen van
rechterlijk overgangsrecht op te lossen dan het rechterlijk overgangsrecht zelf.
Men kan bijvoorbeeld eigenlijk niet zomaar de wet opzijzetten om ontvan34
"

*
38
39

*e

"

Hoofdstuk V, § 8, Hoofdsruk XII, § 4 (c).
Hoofdstuk XII, § 4 (b)

Hoofdstuk IX, § 5 (d), vgl. § 4 (a).
Hoofdsiuk XII, §2 (h)
Hoofdsruk XII, § 2 (d)
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kelijkverklaring toe

te staan; maar men kan wel wetsgetrouw oordelen dat het
rechterlijk overgangsrecht meebrengt dat de nieuwe interpretatie niet
terugwerkt en de oude interpretatie voor een korte periode geeerbiedigd
wordt. 42 Voorts vormen onrechtmatigheid en relativiteit slechts de halve
waarheid van de milieujurisprudentie van de jaren ' 90; wat de Hoge Raad
eigenlijk beoordeelt, is vanaf wanneeT vervuiling van eigen terrein jegens de
overheid onrechtmatig is, d. i. de temporele werking van de nieuwe
relativiteitsrechtspraak. 43 Ook zijn er best situaties denkbaar, waarin bepaalde
overeenkomsten die aanvankelijk geldig (of juist nietig) waren, alsnog nietig
( of juist geldig) moeten worclen geoordeeld; het oordeel omtrent de geldigheid
van een overeenkomst is mede van het overgangsrecht afhankelijk. 44 De
toerekening als onrechtmatige daad van overheidshandelen in overeenstemming met de rechtspraak ten tijde van dat handelen is dikwijls eigenlijk
irrelevant; de eerste vraag is of het overheidshandelen naar het krachtens
rechterlijk overgangsrecht toepasselijke recht wel onrechtmatig was en, zo
nee, of er gronden zijn voor overheidsaansprakelijkheid uit rechtmatige
daad. 45 De mistake of law bar in het Engelse recht, ten slotte, was ronduit
onrechtvaardig en veel te ongenuanceerd46, terwijl de verschillende methoden
waarmee acties uit onverschuldigde betaling naar aanleiding van het St.
Oedenrode- arrest zijn afgewezen, geen van alle overtuigend zijn en blijk geven
van opportunisme; waar het werkelijk om ging was de vraag of krachtens
overgangsrecht het St. Oedenrode- arrest terugwerkende kracht had ( formeel
47
Bovenstaande voorbeelden betreffen alle echte problewet; effectief niet) .
men van rechterlijk overgangsrecht en het zou verkieslijk zijn geweest deze
dan ook op te lossen via het rechterlijk overgangsrecht.

3. Bestaat het Techterlijk overgangsrecht.'

De vraag of het rechterlijk overgangsrecht bestaat, klinkt een beetje als de
vraag of het Ligurische erfrecht van Meijers bestaat, maar is toch van
wezenlijk andere aard. Of het rechterlijk overgangsrecht bestaat, vergt een
genuanceerde beantwoording.
Enerzijds zijn er slechts weinig uitspraken van de Hoge Raad, die expliciet
van het bestaan van het rechterlijk overgangsrecht blijk geven. Bovendien is,

42
43

44
45
46
41
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in eerlijkheid gezegd, vrijwel niets van het rechterlijk overgangsrecht in de
48
jurisprudentie van de Hoge Raad te veralgemenen. Bijvoorbeeld:
-De regulering van de temporele werking in Sabah en Boon/Van Loon werd
mede op de redelijkheid en billijkheid gebaseerd, zodat men zich dient af te
49
vragen of daarmee van een algemene regel sprake kan zijn.
-Voor wat betreft het onrechtmatige daadsrecht, lijkt de regel te gelden dat
de vraag of een bepaald handelen of nalaten in het verleden onrechtmatig
geldende
was, dient te worden beantwoord aan de hand van het destijds
eerbiediging.
50
afwezigheid
nawerking/
De
om
recht. In beginsel gaat het hier
van aansprakelijkheid in geval van een naar oud recht bij voorraad ten uitvoer
van een dergelijke
gelegd vonnis ( Horick/Wagemans) geeft aan het bestaan
is echter licht uit
recht
het
De
steun.
destijds
geldende
van
eerbiediging
regel
te hollen. De regel van de beperkte terugwerking van Van Wijngaarden/Staat en
Staat/Shell past in dit stramien, aangezien de Hoge Raad van mening is, dat
de regel dat vervuiling van eigen terrein jegens de overheid onrechtmatig is,
destijds in 1975 ook al gold. De regel dat het destijds gelclende recht nawerkt
vindt voor de onrechtmatige overheidsdaad geen toepassing ( Staat/Ho#mannLa Roche, Blaricum/Roozen) . Het meer recente Stamicarbon/Dow Chemical
51
ontkent zelfs glashard het bestaan van een dergelijke regel in het algemeen.
-Voor wat betreft de onverschuldigde betaling, geldt de regel dat de vraag of
een betaling in het verleden verschuldigd was dient te worden beoordeeld aan
de hand van het destijds geldende recht voor nieuwe rechtspraak niet ( St.
Oedenrode) .

52

niets meer over van enige regel van beoordeling
naar het destijds geldende recht, indien een rechter de declaratoire theorie
hanteert, omdat dan het destijds geldende recht vanzelf met de huidige
53
rechtspraak wordt gelijkgesteld ( en dus terugwerkende kracht resulteert) .
-Wel een echte regel van rechterlijk overgangsrecht is de zogenaamde
aanpassingsregel. Maar deze is voorwaardelijk en treedt slechts naar voren als
nieuw rechtspraak van toebassing wordt; ofschoon dat in theorie bijvoorbeeld na
de ommekomst van een uitsteltermijn zou kunnen zijn ( uitgestelde werking),
blijft in de praktijk de toepassing van de aanpassingsregel beperkt tot gevallen
waarin nieuwe rechtspraak op de een of andere manier terugwerkt. Zodoende
bevestigt de aanpassingsregel alleen maar hoe weinig in de praktijk de meer
substantiele vormen van overgangsrecht aan bod komen.

-Ten slotte blijft er helemaal

48
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49

Hoofdstuk 1, § 3.
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-In Anters#n spreekt de Hoge Raad van een ' algemene regel' van rechterlijk
overgangsrecht. Uit de context alsook uit de latere rechtspraak blijkt echter
duidelijk dat het hier geen algemene regel, doch eerder een uitzondering van
54
zeer beperkte strekking betreft.
-Voor het overige geeft de rechtspraak meer blijk van noodgrepen en ad hocoplossingen dan van werkelijke regels van rechterlijk overgangsrecht. 55
Desalniettemin valt het bestaan van het rechterlijk overgangsrecht
onmogelijk te ontkennen. Niet alleen dient elke rechtsregel een temporele
werking te hebben, elke rechtsregel heeft ook een telnporele werking. Als de
Hoge Raad keer op keer, zelfs zonder een woord aan het rechterlijk
overgangsrecht of aan de terugwerkende kracht te wijden, nieuwe rechtspraak
meteen toepast op het geval in kwestie en vervolgens eveneens op latere
gevallen waarvan de feiten anterieur zijn aan die van zijn nieuwe uitspraak,
hebben wij een duidelijk patroon, waaruit af te leiden valt, dat de civiele
rechtspraak in beginsel temgwerkt, tenzij de Hoge Raad een overgangsrechtelijke
uitzondering accepteert, een ad hoc- oplossing met een voor dat ene geval
vergelijkbaar effect kiest of een procesrechtelijke of materieelrechtelijke
oplossing kiest. 56 Hierop is dan nog de nuancering aan te brengen, dat in het
algemeen-uitzonderingen daargelaten-de terugwerking in zoverre beperkt
is, dat deze het gezag van gewijsde en andere gedane zaken onverlet laat.
Zodoende is er ten minste 66n duidelijke regel van rechterlijk
overgangsrecht en dat is de default- positie van de terugwerkende kracht.
Zodoende is een nagelaten overgangsrechtelijk oordeel 66k een overgangsrechtelijk oordeel; en zodoende bestaat rechterlijk overgangsrecht, of de Hoge
Raad er nu aan wit of niet.
4. De overbelasting van de rechterlilke macht, de claimcultuur en consequentialisme
Sinds de jaren ' 90 worden wij geconfronteerd met een verschijnsel dat wel
wordt aangeduid als de 'juridisering van de samenleving'. Justiciabelen lijken
zich bewuster geworden van hun rechten en zijn sneller, vaker en in groteren

getale geneigd via de rechter naar een juridische oplossing van hun problemen

en conflicten te streven. Men spreekt ook wel van een ' claimcultuur', die
onder meer een overbelasting van de rechterlijke macht en een verzwaring
van de financiele last voor verzekeringsmaatschappijen tot gevolg heeft. 57
Met de nieuwe ' claimcultuur' lijkt de juristenwereld zich nog niet
helemaal verzoend te hebben. Dat is vreemd, want-nog ervan afgezien dat
i4
55
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een groot deel van de rechtswereld er wel bij vaart-men kan toch moeilijk
betreuren dat justiciabelen van hun rechten en van het recht beter op de
hoogte raken en hun recht bij de rechter trachten te halen en zodoende meer
onrecht dan voorheen wordt bestreden in plaats van ingeslikt. Hiertegen
wordt mijns inziens iets te gemakkelijk, onder verwijzing naar niet- bestaande
hondjes in magnetrons en ogenschijnlijk astronomische schadevergoedingen,
'
Amerikaanse toestanden' geroepen, gekoppeld aan enerzijds de ongefundeerde aanname dat veel van dergelijke claims wel onvoldoende valide zullen
zijn en anderzijds een soort weemoedige terugblik op vervlogen tijden toen
alles nog gematigd en overzichtelijk was. Wat hier van zij, nostalgie lost
'
weinig op. De nieuwe claimcultuur' is here to stay.
Het is mijns inziens van belang zich te realiseren dat er een wisselwerking
bestaat tussen de hoeveelheid procedures en aanspraken ingediend bij
verzekeraars, de stand van het recht en het rechterlijk overgangsrecht.
Claimbereidheid is niet alleen oorzaak, maar ook gevolg van het feit dat er nu
eenmaal veel nieuwe rechtspraak en veel nieuw recht is. ( Ook daarover kan
men zich bezwaarlijk beklagen; rechtsontwikkeling is toch in beginsel iets
positiefs. ) De stelling dat het rechterlijk overgangsrecht een belangrijke
invloed heeft op de hoeveelheid claims en procedures blijft overeind, ook al is
in Hoofdstuk I uitgebreid geanalyseerd en betoogd dat een causaal verband
tussen terugwerkende rechtspraak en bijvoorbeeld de toename van de kosten
van het aansprakelijkheidsrecht in de meeste gevallen nauwelijks cijfermatig is
te onderbouwen. In alle redelijkheid kan men ervan uitgaan dat de terugwerkende kracht van de nieuwe rechtspraak op het gebied van de milieu-

aansprakelijkheid, de overheidsaansprakelijkheid en de verkeersaansprakelijkheid substantieel tot de sterke toename van het aantal claims en procedures
heeft bijgedragen. 58 Op andere rechtsgebieden zal men eerst de statistieken
van de nabije toekomst moeten afwachten vooraleer dergelijke conclusies

kunnen worden getrokken.
Een aantal concrete voorbeelden illustreert hoe het verzuim van de Hoge
Raad om aan het rechterlijk overgangsrecht aandacht te besteden en direct de
overgangsrechtelijke gevolgen van zijn nieuwe rechtspraak te reguleren
uiteindelijk alleen maar tot extra procedures leidt. Zo moest op de temporele
werking van Chelouche/Van Leer alsnog in het Sabah- arrest worden in-60
gegaan. 59 Op Mathilda volgden Antersijn, Cijntje en Nassy-Tseng/Curagao.
De knoop, gelegd in Staat/Van Amersfoort, moest in Van Wijngaarden/Staat
61
Cassatie in het belang der wet moest de gevolgen van
worden doorgehakt.
'»
59

60
61
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de ouderlijke macht- beschikking nader reguleren. 62
Op gelijke voet zal de
alimentatie- beschikking van 1999 nog tot herroeping van vele voordien
beeindigde alimentaties kunnen leiden. 63 Het Lekkende kruik- arrest gaf 22 jaar

na het wijzen

ervan en 28 jaar na het betreffende ongeval aanleiding tot

Lekkende kniik II. 64 Het slachtoffer van een

hondenbeet kon 13 jaar later
65
het
inmiddels
alsnog van
gewezen Stierkalf- arrest profiteren.
Virgilius
Berkhof pikte 22 jaar na dato van een verkeersongeval een reeks van
terugwerkende rechtspraak mee. 66 De St. Oedenrode- zaak gaf naar verluidt
aanleiding tot duizenclen terugvorderingsacties. 67 Aan dit
rijtje zijn
waarschijnlijk nog vele voorbeelden toe te voegen. Telkens is ofwel het
overgangsrechtelijke verzuim sec ofwel de daarmee zwijgend verordonneerde
terugwerking oorzaak van nieuwe procedures.
Waren de nieuwe inzichten ten aanzien van het materiele recht
neergelegd in bovengenoemde rechtspraak verkeerdi Ik meen van niet. Men
kan er inhoudelijk mee instemmen maar zich tegelijkertijd afvragen of het nu
zo nodig is meteen ook de geschiedenis te herschrijven. De litis
finiri oportetgedachte is de traditionele rechtvaardigingsgrond voor de weigering om een
zaak opnieuw op te starten als deze als afgedaan dient te worden beschouwd.
De gedachte ligt ten grondslag aan de wegens rechtsdwaling in beginsel
onaantastbare dadingen en andere vaststellingsovereenkomsten, de onaantastbaarheid van eindbeslissingen en het gezag van gewijsde. Betoogd werd
dat dit in essentie contractuele respectievelijk procesrechtelijk regelingen van
(of substituten voor) het rechterlijk overgangsrecht zijn. Zij vormen met de
Boon/Van Loon- uitzondering voor uitgevoerde overeenkomsten van scheiding
en deling elk op hun eigen manier een beperking van de terugwerking van
nieuwe rechtspraak jegens afgehandelde zaken ( de gedane zaken- uitzondering). 68 Litis finiTi oportet lijkt voorts te hebben meegespeeld in de
eerbiedigende werking van art. 74 leden 3 en 4 Ow, het verbod van
eiswijziging na verwijzing en de vroegere, materieelrechtelijke
mistake of law
rule in het Engelse recht, die een overgangsrechtelijke functie had. 69
Litis finiri oportet vertoont overeenkomst met het misschien wat minder
traditionele floodgates- argument, dat in het licht van de hedendaagse ' claimcultuur' wat vaker geopperd wordt. Beide staan met een vlotte en doentijke
rechtsbedeling en de werklast van de rechterlijke macht in verband. Maar
62
61

64
65

66
68

69
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en
waar litis finiri oportet ziet op reeds gerezen en beeindigde onenigheden
geschillen, ziet het floodgates- argument meer op de voorkoming van nog niet
geentameerde, maar wel te verwachten procedures. Dat zij kunnen overlapaffaire en uit de uitsluiting van de
pen blijkt bijvoorbeeld uit de St. Oedenrodeterugwerkende kracht van nieuwe rechtspraak op het terrein van het strafzaken in de Verenigde
proces- en bewijsrecht in herzienings- ( habeas corpus- )
aan habeas corpusstortvloed
de
meer
onder
beoogd werd
Staten, waarmee
en buitenland
binnenIn
70
te
voorkomen.
in
beroepen
te dammen dan wel
van een
gevolg
als
dat
vrees
de
het floodgates- argument tevens

vertolkt

stortvloed aan procedures en claims de financiele huishouding C van de
overheid, van de fiscus, van het schoolsysteem, soms ook van verzekeringsals zodanig
maatschappijen of in het algemeen) in gevaar wordt gebracht; en
niet
overwogen
de
openlijk
dan
al
vormt het waarschijnlijk
belangrijkste,
71
te
in
tomen.
rechtspraak
van
nieuwe
kracht
terugwerkende
om
grond
de
Kortom: al is slechts in een beperkt aantal gevallen te bewijzen dat de
terugwerkende kracht van rechtspraak een der oorzaken is van de toename in
het aantal claims en procedures, duidelijk is in elk geval dat de verdere
ontwikkeling van het rechterlijk overgangsrecht en in het bijzonder de
beperking van de terugwerkende kracht van rechtspraak een van de remedies
is.

Litis finiri oportet en de floodgates zijn argumenten van consequentialistische
aard. Het consequentialisme-waartoe ook het utilisme en de rechtseconomie
zijn te rekenen-legt, zoals de naam doet vermoeden, sterke nadruk op de
verwachten positieve en negatieve consequenties van een potentille regel om
zodoende tot een bepaald rechtsoordeel en tot de meest wenselijke of efficiente
regel te komen. In Hoofdstukken I en VI is gewezen op de praktische

zwakheden van het consequentialisme, namelijk diens afhankelijkheid van
ten minste enigermate precieze kennis en kenbaarheid van consequenties-als
onderscheiden van vage indrukken en losse kreten-met een minimale
bewijsvoering tegen de achtergrond van de aan de menselijke kennis inherente
beperkingen. 72 De aanval op ( en overigens ook het pleidooi voor) de
terugwerkende kracht van rechtspraak enkel op consequentialistische gronden,
die na zovele jaren nog steeds onvermijdelijk gebrekkig is en die men mijns
inziens daarom als mislukt kan beschouwen, is hiervan een duidelijke
73
illustratie.

70

Hoofdstuk X. § 5
Hoofdstuk l, § 3, Hoofdstuk IX, 5 (e) en 6 (b))
Hoofdstuk XII, § 2 (d). Vgl. Hoofdstuk XII, § 4 (c)

7I

72

z'

.

Hoofdstuk X . §§ 2 (e) en 5.

Hoofdstuk 1, §7, Hoofstuk VI, § 8.

Hoofdstuk I. § 7.
635

Algemeen deel van het rechterldk overgangsrecht

Voor litis finiri oportet- en floodgates- argumenten en consequentialistische
redeneringen in het materiele recht dient men mijns inziens bedeesd te zijn,
althans voorzover zij de strekking hebben bepaalde oplossingen of interpretaties of regels af te wijzen die men overigens op zichzelf wel rechtvaardig
acht, enkel op de grond dat een dergelijke oplossing, interpretatie of regel tot
bijvoorbeeld te veel procedures zou leiden; eerder strekt het bestaan van een
reifel gevaar voor een hausse aan claims ten bewijze dat men met een nijpend
probleem te maken heeft, dat juist om een aanpak vraagt. Rechtsontwikkeling ( in de zin van verbetering) is een plicht voor alle rechts.
beoefenaren; nalaten verbetering aan te brengen bijvoorbeeld door een
jurisprudentiele koerswijziging enkel uit angst voor een verstoring van het
rechtsleven is niet gerechtvaardigd, net zo min als het laten voortbestaan van
onrecht, omdat er te veel van is. Te grote terughoudendheid of strikte
74
precedentbinding zijn vijanden van goed recht.
Ik omarm het consequentialisme evenwel wanneer het wordt gehanteerd
om de gevolgen van nieuwe rechtspraak in goede banen te leiden. In het
bijzonder in het overgangsrecht is mijns inziens voor consequentialisme een
belangrijke rol weggelegd. Aan de rechtszekerheid dient men niet door
stilstand of traagheid, maar door beperking of uitsluiting van de terugwerkende kracht tegemoet te komen. Dreigt het rechtsleven te worclen
verstoord, dan is het aan het overgangsrecht om een passende oplossing te
vinden.

75

Consequentialistisch is ook het in het kader van het rechterlijk
overgangsrecht vaak geopperde beloningsargument: de in het gelijk gestelde
partij zou het profijt van de nieuwe rechtspraak niet onthouden mogen worden
en zou daarom met een terugwerkend oordeel beloond dienen te worden,
omdat beperking van de terugwerking tot gevolg zou hebben dat de prikkel tot
verder procederen wordt weggenomen, hetgeen uiteindelijk de rechtsontwikkeling zou schaden. Dit beloningsargument is om een zevental redenen
evenwel volstrekt onhoudbaar: ( 1) het zegt met zoveel woorden dat diegenen
die op eerdere rechtspraak vertrouwden een ' bestraffing' verdienen,
hetgeen
niet meteen voor de hand ligt; ( 2) de winnaar in cassatie was uiteraard niet
per definitie ook eiser in cassatie en dus kan ook aan het cassatieberoep van de
verliezer te danken zijn geweest dat de Hoge Raad de gelegenheid kreeg te
rechtsontwikkeling voort te stuwen 76; ( 3) het doorprocederen tot de Hoge
Raad hangt van de houding van beide partijen af, terwijl de beperking van de
terugwerkende kracht, voorzover het de proceslust van de ene partij verlaagt,
tegelijk die van de wederpartij verhoogt, zodat het effect op het aantal kansen
*4
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voor de Hoge Raad waarschijnlijk nihil is en men ervan moet uitgaan dat beide
partijen op zichzelf evenveel verdienste voor de rechtsontwikkeling hebben77;
( 4) het beloningsargument kan de terugwerking erga omnes, dus ook jegens
78
stilzitters, niet rechtvaardigen ; ( 5) terugwerkende kracht, in tegenstelling
tot bijvoorbeeld eenvoudige vergoeding van proceskosten, is een vreemde
manier van belonen en diegenen die de wetgever helpen het recht verder te

ontwikkelen plegen er evenmin mee te worclen beloond79; (6) terwijl enerzijds
weinig voor de hand ligt om proceslust te belonen voor wie bezorgd is om de
het gevaar dat
hedendaagse claimbereidheid, dreigt anderzijds veeleer
rechters, verstoken van de mogelijkheid het aantal claims en procedures
overgangsrechtelijk te beperken, van koerswijziging zullen afzien, zodat de
80
rechtsontwikkeling juist wordt tegengewerkt ; en ( 7) het principiele of
prospectieve gelijk is dikwijls reeds voldoende beloning. 81 De praktijk van het

het
rechterlijk overgangsrecht in Duitsland, de Verenigde Staten en
in
ikkeling
rechtsontw
de
Nederlandse belastingrecht toont clan ook aan dat
wordt
ment
beloningsargu
het geheel niet te lijden heeft, wanneer het
afgewezen.

5. Het gelijke ongelijk, het ongelijke gelijk

de
De gelijke behandeling van gelijke gevallen ligt mede ten grondslag aan
stare decisis- regel in het Engelse recht. Het gelijkheidsbeginsel brengt een
gebondenheid van de rechter om het ene geval op dezelfde manier te beslissen
als eerder gedaan werd. 82 De twee belangrijkste methoden om enerzijds stare
decisis te handhaven en anderzijds aan de striktheid van de precedentbinding
te ontsnappen-hetgeen in elke samenleving veelvuldig nodig is-zijn de
techniek van distinguishing en de betiteling van een rechtsoverweging als obiter
dictum. Een precedent hoeft niet gevolgd te worden, indien het nieuwe geval

weliswaar onder de regel van het precedent lijkt te vallen ( en de formulering
van de rechtsregel soms letterlijk op het nieuwe geval van toepassing is),
maar de feiten van de twee gevallen ongelijk zijn ( of beter: ongelijk worden
geacht) . 83 Zo ook is hetgeen zich voordoet als een ongeclausuleerde formuLaw niet
lering van een rechtsregel in een rechterlijke uitspraak in de Common
ten
overvloede) is, dat wil
bindend, indien het overwogene obiter dictum (
zeggen een rechtsoordeel dat strikt genomen niet aan de orde was in het
77
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betreffende precedent of voor de oplossing van dat geschil
eigenlijk overbodig
Twee gevallen kunnen in feitelijk opzicht nog zo gelijk lijken, het
precedent is van weinig waarde voor een latere zaak als de rechtsoverweging
in het precedent als niet dragend wordt beschouwd. Het ten overvloede
overwogene kan dus niet hetgeen zijn dat de behandeling van twee gevallen
gelijk of ongelijk maakt, want de overweging ten overvloede was
was. 84

voor die

behandeling per definitie niet bepalend.
Het is betrekkelijk eenvoudig deze standaard Common Law- redenering te
ontkrachten. Regels krijgen eerst in concreto in confrontatie met de feiten
van het geval hun werkelijke betekenis, zo wordt heden ten dage vrij
algemeen aangenomen. 85 Twee gevallen zijn in feitelijk opzicht nooit precies
hetzelfde. Gevalsvergelijking is altijd afhankel
ijk van de vraag of men de
feiten in relevant opzicht als gelijk wil beschouwen. Wat obiter dictum en wat de
ratio decidendi van een rechterlijke beslissing is, ligt zelden onbetwistbaar vast
en is steeds in beweging. Het oordeel omtrent hetgeen het
precedent precies
vereist, welke gelijke of ongelijke feiten relevant zijn, wait obiter dictum of een
dragend element is, ligt niet in het precedent zelf besloten, doch komt eerst
in de toekomst ex post facto uit de verf. 86 De rechter komt niet tot een
bepaalde oplossing van een geschil, omdat er nu eenmaal een precedent ligt
waaraan hij omwille van de gelijkheid meent gebonden te zijn. Hij kiest een
oplossing en vraagt zich dan af of hij onwelgevallige precedenten op feitelijke
gronden als ongelijk kan beschouwen of dat hij van een eerdere rechtsoverweging kan afwijken, omdat het overwogene als ten overvloede kan
worden aangemerkt. 87 Zo ook zal hij welgevallige precedenten inroepen en
deze als gelijke gevallen beschouwen. Te
geloven dat stare decisis de gelijke
behandeling werkelijk eer aan doet, is dikwijls gewoon naref. 88
Precedentbinding is voorts gebaseerd op overwegingen van rechtszekerheid; als zodanig heeft het evenwel nauwelijks overtuigingskracht, zodra
men de mogelijkheid van rechterlijk overgangsr
echt in beschouwing neemt,
dat veel betere instrumenten in handen heeft om
rechtsontwikkeling en
rechtszekerheid te verenigen. Precedentbinding is principieel verkeerd, omdat
zij met vooruitgang onverenigbaar is en ons aan oude inzichten kluistert. De
89
rechtszekerheid mag nooit een belemmering voor de rechtsontw
ikkeling zijn.
Terecht bestaat in Nederland geen precedentbinding. Wanneer een
andere regel beter, wenselijker of rechtvaardiger wordt
gevonden, is de
rechter niet verplicht uit overwegingen van rechtszekerheid of
gelijke behan84
85

84

87
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deling het precedent te continueren. Een eenmaal gedane uitspraak noopt
niet tot bevriezing van een rechtsvraag noch dwingt deze ertoe een minder
geslaagde oplossing, een achterhaalde opvatting of een gemaakte fout te
blijven herhalen. 90 Het rechterlijk overgangsrecht biedt het beste alternatief
voor de stilstand- tegen- wil- en- dank, die door de strikte precedentbinding
wordt voorgeschreven.
In het rechterlijk overgangsrecht speelt het gelijkheidsbeginsel helaas een
buitengewoon dubieuze rol. Zo wordt weI geopperd dat rechtspraak zou
moeten terugwerken, omdat onaanvaardbaar zou zijn om bepaalde partijen
van de werking van nieuwe rechtspraak verstoken te laten, doch deze wel op
anderen toe te passen. 91 Zou men dat werkelijk vinden, dan zou zulks absurde
gevolgen hebben: of iedereen of niemand profiteert van nieuwe rechtspraak.
Men zou ofwel algehele terugwerking moeten aanvaarden en zelfs het gezag van
gewijsde dienen af te schaffen ofwel moeten oordelen dat rechters nooit mogen
omgaan en dus de striktste precedentbinding aanvaarden. ( Men stelle zich
voor dat ook de wetgever zo zou redeneren...) Minder drastisch en meer
voor de hand liggend is dan toch om w61 tot de nieuwe rechtspraak te komen,
doch oude en bepaalde nieuwe gevallen gelijk te behandelen door aan de
92

nieuwe regel uitgestelde werking te verlenen.
Het beroep op het gelijkheidsbeginsel ter rechtvaardiging van de
terugwerkende kracht is tamelijk ongepast, aangezien het rechterlijk overgangsrecht waarmee wij het vooralsnog moeten doen vaak niet minder is dan
de perversie van het gelijkheidsbeginsel. Het behandelt ongelijke gevallen
gelijk en gelijke gevallen ongelijk. De Utrechtse Rechtbank past in 1931 de
Lindenbaum/Cohen- regel van 1919 toe op feiten daterend van 1904, terwijl de
Hoge Raad zulks hardnekkig en bij herhaling geweigerd had ten aanzien van
voorvallen uit de periode 1902- 1909. De Hoge Raad modificeert in Marbeth
van Uitregt in 1991 het arrest Frank Holsteijn van 1986 en past de nieuwe
rechtspraak toe op een ongeval van v66r 1986. Advocaten als Agema
handelen onzorgvuldig en zijn aansprakelijk, wanneer zij een verzoekschrift ex
art. 89 Sv zelf als gemachtigde ondertekenen en indienen in de periode tot
midden jaren ' 80, maar niet als zij dat doen vanaf midden jaren ' 80 tot eind
1987 en weer weI vanaf eind 1987. 93 De Mathilda- regel werd in het ene geval
toegepast op de periode 1990- 1994, maar in het andere geval niet op de
periode 1987- 1992 en in nog een ander geval weer wel op de periode 19871993, zodat op 1987- 1992 twee verschillende regels zijn toegepast. De
Antersim- regel en de reeds aanhangige gedingen- regel van het Hof van Justitie
go
91
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maken een willekeurig onderscheid tussen diegenen die wel en niet
het
op
juiste moment hun aanspraak kenbaar hebben gemaakt of zich bij de
rechter hebben vervoegd, zonder zich maar enigszins druk te maken over de
vraag of hun gevallen op dezelfde of verschillende periodes betrekking
hebben. De ironie wil dat Mathilda, Anterson, Cdntle en Defrenne in
materieelrechtelijk opzicht alle nom bene het gelijkheidsbeginsel ( gelijke
beloning) betroffen, terwijl zij in overgangsrechtelijk opzicht juist dramatische
illustraties vormen van volstrekt ongelijke behandeling door de rechter. 94
Op feiten uit dezelfde periode moet dezelfde regel worden toegepast. De
selectieve onmiddellijke werking en de reeds aanhangige gedingen- regel
dienen daarom op gelijkheidsgronden te worden afgewezen.95 Uit een oogpunt
van gelijkheid behoort slechts relevant te zijn wat destijds de stand van het
recht was en niet wanneer de aanspraak kenbaar is gemaakt of de partijen zich
96
Het ongeval van de zevenjarige Virgilius Berkhof
bij de rechter vervoegen.
in 1976 lijkt meer op dat van een achtjarige in diezelfde periode dan op dat
van de vierjarige Ebele Dillema in 1970; de eigen schuld, die in 1976 nog als
verweer gold, had dus voor Virgilius de toepasselijk regel moeten zijn en niet
de uitsluiting van het verweer voor de aanvankelijk veel beperktere categorie
van ' zeer jeugdige' vierjarigen als Ebele. 97
Ongelijk is ten slotte de werking van nieuwe rechtspraak erga omnes doch
( Defrenne)

niet

inter

partes als gevolg

van

cassatie in

het

belang der wet. De

rechtvaardiging voor de ongelijke behandeling schuilt erin dat partijen hun
kans hebben gehad, net zo als het gezag van gewijsde, de dading en andere
gedane zaken een behandeling ongelijk aan die van nog lopende zaken kunnen
98
vergen.

6. Groeiproblemen van een rechtsgebied in statu nascendi: nu of nooit
Eveneens om redenen van gelijke behandeling dient voorts de opvatting te
worden afgewezen dat een overgangsregeling alleen mogelijk is in het arrest
waarin de nieuwe rechtsopvatting voor het eerst wordt geformuleerd ( de

zogenaamde 'nu of nooit'-Tegel). 99 De concrete betekenis van deze ' nu of
nooit' - regel is dat, eenmaal nagelaten aan het rechterlijk overgangsrecht
expliciet aandacht te besteden, de latere rechter vast zou zitten aan de uit het
zwijgen van de Hoge Raad voorvloeiende terugwerkende kracht. De regel

impliceert wederom precedentbinding en kan reeds daarom niet aanvaard
94
95

96

9
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w
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worden.

100

Wat het gelijkheidsbeginsel betreft, is de ' nu of nooit' regel te
-

ongenuanceerd. Nieuwe rechtspraak kan door de Hoge Raad aanstonds
worden toegepast op feiten van bijvoorbeeld drie jaar tevoren, indien de Hoge
Raad van mening is, dat de regel toen ook reeds gold, om vervolgens buiten
toepassing te blijven in een geval van bijvoorbeeld acht jaar geleden ( dat zich
evenwel pas later bij de rechter aandient), namelijk inclien de rechter van
mening is dat de regel acht jaar geleden nog niet gold. Wederom hangt de
( on- ) gelijkheid af van de chronologie van de feiten en van de stand van het
recht, niet van de volgorde van procederen. De ' nu of nooit' - regel zou de

ongelijke behandeling van deze daadwerkelijk ongelijke gevallen verhinde101
ren.
102
Uit de rechtspraak blijkt dat de ' nu of nooit' regel te onzent niet geldt.
Voor de afwijzing van de regel is nog een drietal additionele argumenten aan
te voeren. Het eerste argument heeft te maken met het feit dat het rechterlijk
overgangsrecht nog onvolgroeid en onderontwikkeld is. Relatieve onbekendheid met het rechterlijk overgangsrecht of wellicht de eenvouclige onwil zich
erin te verdiepen leiden ertoe dat de Hoge Raad aan de overgangsrechtelijke
vraag slechts zelden aandacht besteedt en partijen het ook nauwelijks
aankaarten, ofschoon deze vraag toch steeds, zeker in geval van nieuwe
rechtspraak, aan de orde is (en de Hoge Raad volgens zijn eigen leer eigenlijk
ambtshalve zou dienen vast te stellen welke rechtsregels in een gegeven geval
-

103,

toepasselijk zijn 1 .
Als gevolg hiervan wordt nieuwe rechtspraak doorgaans op onuitgesproken, ongemotiveerde en zelfs onoverwogen wijze terugwerkencle kracht

verleend. Het

zou

natuurlijk wenselijk zijn dat de Hoge Raad de

overgangsrechtelijke kwestie w61 systematisch en eigener beweging onder ogen
ziet, omdat hiermee duidelijkheid geschapen wordt en de kwestie niet jaren
later alsnog behoeft te worden beslist. Een dergelijke voortvarendheid is
echter niet de praktijk en zij is ook niet te verwachten. Onder deze
omstandigheden is onwenselijk dat aan ' s Hogen Raads overgangsrechtelijke
'
oordeel' ( in feite een nagelaten oordeel) precedentbinding zou toekomen.
De problemen van een terugwerkencle uitspraak ontstaan vaak pas later, als
de praktijk de gevolgen ervan ondervindt. De rechtsbedeling is er niet mee
gebaat lagere rechters of de Hoge Raad zelf te verbieden om alsnog de
104
overgangsrechtelijke vraag te bezien. Beter laat dan nooit.

100
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Mede omdat de precieze consequenties van nieuwe rechtsregels als
aangegeven tevoren dikwijls moeilijk zijn in te schatten, dient in diezelfde lijn
na cassatie in de procedure na verwuzing de rechter niet aan het ( nagelaten)
overgangsrechtelijke oordeel

gebonden te zijn. Het

(

terugwerkend kracht)

van de Hoge Raad

wenselijk dat de verwijzingsrechter alsnog in overgangsrecht kan voorzien om het verzuim van de Hoge Raad goed te maken. 105
De verwijzingsrechter dient met andere woorden aan de hand van onderzoek
van de relevante feiten, zoals de stand van de maatschappelijke opvattingen-het type ' feiten' onderzoek waartoe de Hoge Raad soms minder goed in
staat zal zijn-nader te bepalen en expliciet te motiveren in hoeverre de
nieuwe regel van de Hoge Raad op het onderhavige geval dient te worden
toegepast. Neemt de verwijzingsrechter alsnog een beperking op de terugwerking van het arrest aan, dan zal hij dit oordeel wel expliciet dienen te
motiveren.
is

-

In de

tweede plaats is

denkbaar dat de Hoge Raad

w61

bewust tot

terugwerkende kracht beslist, in de veronderstelling verkerend dat de nieuwe
rechtsopvatting reeds geruime tijd in de maatschappelijke opvattingen steun
vindt, terwijl later blijkt dat deze in feite maar weinig steun vindt of zelfs als
een volkomen verrassing komt. Ook kan de Hoge Raad het rechterlijk
overgangsrecht bewust openlaten, als hij van de maatschappelijke opvattingen
geen goede inschatting kan maken en ook partijen geen informatie
hieromtrent hebben aangedragen; dan is eveneens onwenselijk de Hoge Raad
de mogelijkheid te ontnemen hier alsnog op in te gaan, wanneer die
informatie ( bijvoorbeeld door behulpzamer cassatiemiddelen of blijkend uit de
reacties in de literatuur) wel beschikbaar komt. 106
Ten slotte wordt nieuwe rechtspraak soms ( wellicht bewust) verkondigd
in gevallen waarvoor de temporele werking van die nieuwe rechtspraak voor
de uitkomst van het geschil niets uitmaakt. Deze methode, die hier werd
aangeduid als ' terugwerking zonder terugwerking' (bijvoorbeeld de obiter
dictum- methode en het ambtshalve aanvullen van verweren 107.) werkt als een
soort overgangsrechtelijke anti-kiesregel, waardoor het rechterlijk overgangsrecht onbesproken kan worden gelaten. Wanneer dan in een later geval,
betrekking hebbend op feiten uit diezelfde periode, blijkt dat toch een
overgangsrechtelijke keuze gemaakt dient te worden, ligt niet voor de hand te
redeneren dat door toepassing van deze anti- kiesregel in het eerdere geval de
108
keuze al definitief gemaakt is.
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Om genoemde redenen dient de ' nu of nooit' - regel naar mijn mening
eveneens te worden afgewezen, wanneer het gaat om uitspraken van de
bestuursrechter. Weliswaar geldt hier de regel van de formele rechtskracht, te
weten dat de burgerlijke rechter van het oordeel van de bestuursrechter
omtrent de onrechtmatigheid van beschikkingen heeft uit te gaan, maar dit
hoeft mijns inziens niet tevens te gelden voor het oordeel van de
bestuursrechter omtrent het overgangsrecht, indien dit in feite een nagelaten
oordeel is en de terugwerking slechts impliciet tot stand komt. De taakverdeling tussen de bestuursrechter en de burgerlijke rechter is zeker te
onderschrijven, maar het rechterlijk overgangsrecht is niet iets wat typisch tot
het terrein van de bestuursrechter behoort. Noch behoeft men bij een
nagelaten oordeel bang te zijn dat de burgerlijke rechter het oordeel van zijn
bestuurscollegae overdoet, want van een doublure kan men dan in het geheel
niet spreken.

109

7. Het recht om te winnen: wie gelijk heeft, moet het ook krilgen

Het grootste misverstand omtrent het rechterlijk overgangsrecht is waarschijnlijk de idee dat rechtspraak steeds de vindicatie is van een tevoren
bestaand recht om te winnen en dat de beperking van de terugwerkencle
110
Niets is
kracht zou verhinderen dat wie gelijk heeft ook gelijk moet krijgen.
minder waar: het rechterlijk overgangsrecht doet niets anders dan bepalen dat
wie gelijk heeft, het ook krijgt.
Het misverstand is hierin gelegen, dat het recht om te winnen helemaal
niet louter van de nieuwe rechtsopvatting omtrent het materiele recht
afhangt. Een partij heeft niet zomaar in abstracto gelijk; men heeft eventueel
naaT het toepasselijke Techt gelijk. 111 Welk recht dat is, is nu juist de vraag die
men aan het beantwoorden is. Niemand zal zeggen dat iemand die naar Duits
recht gelijk heeft, zijn gelijk 'onthouden' wordt als volgens de regels van het
internationaal privaatrecht het Duitse recht helemaal niet van toepassing is,
doch het Engelse, op grond waarvan juist de wederpartij de procedure dient te
winnen.
Zo is natuurlijk ook van het overgangsrecht afhankelijk of diegene wiens
opvatting naar het thans geldende materiele recht ( bijvoorbeeld het nieuwe
BW of nieuwe rechtspraak) weliswaar juist is, daadwerkelijk recht heeft om te
winnen. 112 Een partij kan bijvoorbeeld in materieel opzicht nog zo gelijk
hebben, het blijft volkomen normaal dat het gezag van gewijsde in
log
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voorkomend geval verhindert dat die partij dient te winnen als hij zich op die
rechtsopvatting beroept. Zo verloopt het eveneens met cassatie in het belang
der wet, selectieve onmiddellijke werking, de reeds aanhangige gedingenregel, de uitgestelde werking zonder onmiddellijke werking en de eerbiediging. In al deze gevallen kan een partij naar de stand van het geldende
materiele recht gelijk hebben en toch geen recht om te winnen hebben. 113
Daar is verder niets vreemds aan. Integendeel: het toont aan dat het
argument dat nieuwe rechtspraak steeds zou dienen terug te werken, omdat
anders degene die naar het nieuwe recht ' gelijk heeft' van zijn recht om te
winnen verstoken zou worden, circulair is, want als hij naar oud recht niet en
naar nieuw recht wel gelijk heeft, kan hij het recht om te winnen slechts aan
die terugwerkende kracht te danken hebben. 114
Overigens heeft het argument tegenover omgaan en vemietiging in futuro
sowieso geen enkele kracht, want als de rechter slechts een aankondiging doet
en nog niet omgaat of betreffende wetgeving nog niet vernietigt of buiten
toepassing laat, geldt de nieuwe rechtsopvatting nog niet. C Deze werking in
futuro is met andere woorden een uitzondering op de regel dat het
overgangsrecht de gelding van rechtsregels niet bernvloedt. ) Als dus de
'
oude' regel nog geldt, kan diegene die zich op de toekomstige beriep voor dat
moment geen gelijk hebben en daarmee evenmin een recht om te winnen. 115
8. De gebondenheid aan het thans geldende recht en de Rule of law

Voorts bestaat de gedachte dat de rechter een geschil niet kan beoordelen
volgens het destijds geldende recht, aangezien de rechter in de rechtsstaat
steeds aan het thans geldende recht gel)onden is (de Rule of law). De
gebondenheid van eenieder (justiciabelen, de overheid, de rechterlijke
macht) aan het recht onderschrijf ik in de meest strikte zin. Maar dit doet
aan de verdere uitbouwing van het rechterlijk overgangsrecht in het geheel
niet af.

De retroactieve overheidsaansprakelijkheid die volgt uit Staat-HofbnannLa Roche, Nibourg/7.uidwolde en Blaricum/Roozen heeft een sterke tendentie de
gel)ondenheid van de overheid aan het recht in haar tegendeel te doen

verkeren. In feite wordt de overheid voorgehouden dat deze hetgeen zich
voordeed als geldend recht en het waarschijnlijk ook was, links had moeten
laten liggen ten gunste van een rechtsopvatting die misschien ooit nog met

terugwerkende kracht zou worden erkend. Retroactieve aansprakelijkheid kan

"'
"'
115
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er dikwijls op neerkomen dat de overheid gebonden wordt aan op dat moment
116
niet geldend en nog onbekend, maar later wel retroactief toegepast recht.
Wanneer de Nederlandse rechter een hier te lande niet- geldende regel
van Duits recht toepast, betekent dit niet dat hij dus in strijd met zijn
gebondenheid aan het geldende Nederlandse recht handelt. Het is immers
goed mogelijk dat hij hiermee toepassing geeft aan de voorschriften van het
thans te onzent geldende internationaal privaatrecht, dat het Duitse recht als
117
het toepasselijke materiele recht aanwijst.
Zo is het ook met het overgangsrecht. Wanneer de rechter in voorkomend geval op grond van de Ow het oude BW ( d. i. thans het niet langer
geldende materiele recht) eerbiedigt en het in het betreffende geval toepast,
past hij de hier te lande geldende Ow toe, waaraan hij gebonden is. Het
118
thans geldende recht is stellig ook het overgangsrecht.
In geval van het rechterlijk overgangsrecht is het juist de terugwerkende
kracht die de Hoge Raad in problemen brengt met diens gebondenheid aan
het recht. De Hoge Raad heeft verschillende malen een overgangsvoorziening
getroffen of die van lagere rechters in stand gelaten, als gevolg waarvan het
geschil niet naar het op dat moment geldende materiele recht werd
beoordeeld. Hier wreekt zich de terughoudendheid ten aanzien van het
rechterlijk overgangsrecht, waardoor niet gezegd kan worden dat de Hoge
Raad echte regels-in tegenstelling toI ad hoc- voorzieningen-van rechterlijk
overgangsrecht heeft ontwikkeld ( anders dan de terugwerking met de gedane
zaken- uitzondering) . Als zodanige regels niet bestaan en de terugwerking de
enige, thans geldende regel van rechterlijk overgangsrecht is, heeft de Hoge
Raad noch het inmiddels geldende materiele recht noch het geldende
overgangsrecht toegepast, hetgeen in strijd zou zijn met de Rule of law.
Betoogd is dat het schimmige bestaan van rechterlijk overgangsrecht alhier de
Hoge Raad, anders dan bijvoorbeeld de Amerikaanse en de Duitse rechters,
'
in een catch 22' situatie ten aanzien van niet- terugwerking brengt. 119 Het
volgen van het thans geldende rechterlijk overgangsrecht werpt de rechtspraak
verplicht terug op de aloude terugwerking en maakt van de ad hoc-

voorzieningen regelrechte inbreuken op de Rule of law.
De terugwerking zelf bewijst vaak slechts lippendienst aan de gebondenheid aan het recht en beantwoorclt slechts aan een fictieve Rule of law, want
zij stelt de Hoge Raad in staat-in feite zonder enige gebondenheid-nietgeldend recht als recht te erkennen en dit vervolgens naar geldend overgangs-
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recht meteen toe te passen. Bovendien maakt terugwerkende kracht de
gebondenheid van de justiciabele aan het geldend recht vrijwel onmogelijk. 120

Aan deze verloedering van de Rule of law is slechts te ontsnappen door
'
( 1) een alternatieve, maar tegelijk realistische interpretatie van wat geldend
recht' is en/ of ( 2) het aanwijzen van een alternatieve, thans reeds geldende
regel van rechterlijk overgangsrecht, waarop de toepassing van het eertijds
geldende materiele recht steunt. Beide wegen worden in dit proefschrift
bewandeld.

In Hoofdstukken VI en VII is betoogd dat het het thans geldende
ongeschreven recht niet enkel met precedenten,
wetsinterpretatie,
rechtsbeginselen of topoi is gelijk te stellen en dat het steeds dient te gaan om
die indicia die het ongeschreven recht voor de justiciabelen kenbaar maken.
Betoogd is eveneens dat hieraan slechts zou kunnen worden voldaan door de

in de maatschappij reeds levende opvattingen als onderdeel van het
ongeschreven recht te zien. In Hoofdstuk VIII is betoogd dat het thans
bestaande rechterlijk overgangsrecht misschien toch rijker is dan op grond van
het voorafgaande kon worden geconcludeerd en dat ik meen dat naast de regel
van de terugwerkende kracht een nieuwe algemene regel van rechterlijk
overgangsrecht duidelijk in opkomst is ( of in een bepaaide optiek zelfs reeds
geldt) . Dit is de regel dat de temporele werking van nieuwe rechtspraak

waarin nieuwe ongeschreven rechtsnormen worden erkend-net zoals het
ongeschreven recht zelf-afhangt van de stand der maatschappelijke opvattingen.
Meer nog dan een algemene regel is dit een geheel andere
benade,ing van de problematiek van het rechterlijk overgangsrecht, waarin de
temporele werking de kenbaarheid van het ongeschreven recht volgt. Dat
betoog vergt evenwel een meer theoretische en fundamentele invalshoek van
het rechterlijk overgangsrecht en het ongeschreven recht.
1

Z 1

9. Het algemeen deel van het rechterlijk overgangsrecht

Waarom is het rechterlijk overgangsrecht nog niet tot volle wasdom gekomenj
Waarom lijkt het rechtsgebied zo onderontwikkeld7 De belangrijkse oorzaak is
mijns inziens niet dat men de aard van het overgangsrecht, de rollen van eiser
en verweerder in cassatie bij de verdere ontwikkeling van de rechtspraak, het
gelijkheidsbeginsel, het recht om een procedure te winnen en de Rule of law
heeft misverstaan. Het probleem ligt clieper en is te herleiden op een gebrek
aan overeenstemming omtrent de fundamenten van het rechterlijk overgangsrecht. In het bijzonder gaat het om de vragen of men werkelijk nog gelooft in
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de Rule of law en de gebondenheid van de rechter aan het recht en wat het
belang van de rechtszekerheid is.
De theoretische achtergrond van het huidige leerstuk der temporele
werking wordt gevormd door twee tegenstellingen, te weten die tussen de
declaratoire theorie en de constitutieve theorie en die tussen het idealisme en het
realisme. De declaratoire theorie stelt dat nieuwe rechtspraak een interpretatie
is van het bestaande recht, dat rechters slechts het recht uitleggen zoals het
eigenlijk altijd al ( tenzij uiteraard sprake is van nieuwe wetgeving) had
moeten worden verstaan. Uit de declaratoire theorie volgt de terugwerkende
kracht van nieuwe rechtspraak, omdat de nieuwe opvatting immers geacht
wordt tevoren reeds te hebben gegolden.
De constitutieve theorie is de opvatting dat nieuwe rechtspraak nieuw
recht constitueert, dat rechtspraak met andere woorden rechtsbron is. De
constitutieve theorie vormt de basis voor de beperking of uitsluiting van de
terugwerkende kracht.
De discussie tussen de aanhangers van deze theorieen is in dit proefschrift
zoveel mogelijk vermeden. De reden hiervoor is daarin gelegen dat deze
oeroude discussie in binnen- en buitenland reeds breeduit is gevoerd. In
plaats daarvan is geanalyseerd of elk dezer theorieen zich verhoudt met andere
uitgangspunten en leerstukken zoals de gebondenheid aan het recht, de aan
het overgangsrecht complementaire anticipatie en eventuele precedentwerking.
Als aangegeven maakt de declaratoire theorie van de Rule of law een
schijnvertoning. De justiciabele wordt niet aan het ten tijde van zijn handelen
geldend recht gehouden, maar aan toekomstig recht dat later blijkt terug te
werken. De declaratoire theorie zit verder in haar maag met het fenomeen
rechtsontwikkeling door de rechter, want dit impliceert vorming van nieuw
recht dat voordien nog niet gevormd was. Als de rechter geen nieuw recht
kan vormen, omdat hij aan het bestaande recht gebonden is, kan rechtspraak
onmogelijk het recht ontwikkelen. Om niettemin tegelijkertijd de
rechtsontwikkeling en de gebondenheid aan het geldende recht een plaats te
kunnen geven, wordt ofwel een beroep gedaan op het bestaan van voor de
justiciabele in concreto niet- kenbaar recht zoals rechtsbeginselen ofwel op een
122
gefantaseerde objectieve rechtsorde van preexisterende Fallnormen.
De constitutieve theorie is eveneens met de gebondenheid aan het recht
in strijd, aangezien deze leer impliceert dat het de rechter is toegestaan recht
te spreken aan de hand van op het moment van de uitspraak nog niet tot het
recht behorende normen en in geval van omgaan in afwijking van bestaande
'
rechtsnormen. Bovendien komt de theorie met de cassatiegrond schending
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van het recht' in de knoop, want als de Hoge Raad nieuw recht schiep, lijkt
het er toch op dat de rechter a quo op een moment voorafgaande aan die
rechtsschepping het eerst later ontstane recht nog niet geschonden kan
hebben.

123

In een wanhogige poging de rechtsontwikkeling met de gebondenheid aan
het recht te verenigen hebben schrijvers van beide scholen dan maar gekozen
voor een belediging van onze intellectuele vermogens door met een cirkelredenering te komen: de rechter zou enkel het bestaande recht, waaraan hij
gebonden is, toepassen; en het toegepaste recht is het bestaande, aangezien
nieuwe rechtspraak terugwerkende kracht heeft, als gevolg waarvan het
uitgesprokene slechts weergave is en deel uitmaakt van het reeds bestaande
recht.

124

De terugwerkende kracht wordt nu ineens gebruikt om te ontkennen dat
het nieuw geschapene tevoren nog niet gold. De redenering vergeet dat
rechtspraak slechts terugwerkende kracht heeft, indien en voorzover deze het
reeds bestaande recht weergeeft en dat voor het overige noch de terugwerkende kracht noch het overgangsrecht in het algemeen het bestaan ( de
gelding) van het recht in het verleden kan bernvloeden. Men kan niet
tegelijkertijd opperen dat nieuwe rechtspraak dient terug te werken, omdat
rechtspraak het tevoren reeds bestaande recht weergeeft 6n dat nieuwe
rechtspraak het tevoren reeds bestaande recht weergeeft, omdat rechtspraak

terugwerkt.
Anticipatie is het complement van het overgangsrecht ten aanzien van
nieuwe wetgeving. Anticipatie betreft de toepassing van een nieuwe wet v66r
het moment harer inwerkingtreding op daaraan voorafgaande rechtstoestanden; zou de rechter hetzelfde doen na inwerkingtreding, dan zouden
wij met overgangsrecht, te weten terugwerkende kracht of onmiddellijke
werking met terugwerkende kracht, van doen hebben. 125
Het leerstuk der anticipatie bestaat uit een tegenstrijdige combinatie van
dezelfcle twee theorieen. Het nut van anticipatie wordt voornamelijk gevonden in het naar elkaar toegroeien of harmonisch in elkaar vloeien van oud
en nieuw recht. Deze brugfunctie is alleen met de constitutieve theorie te
verenigen, want als anticipatie slechts toepassing zou zijn van het reeds
bestaande recht, zoals de declaratoire theorie voorschrijft, groeien oud en
nieuw niet naar elkaar toe en zou anticipatie geen enkele brugfunctie
vervullen. Sterker nog: als anticipatie slechts een toepassing is van reeds
bestaand recht ( de zogenaamde neutrale of consoliderende anticipatie), is zij
helemaal geen anticipatie, omdat geen greep wordt gedaan naar de toekomst.
I
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De criteria die voor anticipatie in rechtspraak en literatuur zijn aangelegd,
zijn evenwel vrijwel zonder uitzondering uitvloeisel van de declaratoire theorie
op grond waarvan anticipatie slechts gelegitimeerd is voorzover de nieuwe
interpretatie reeds in het geldend recht steun vindt. De constitutieve theorie,
'
waarmee positieve, innovatieve of echte' anticipatie gelegitimeerd kan
worden, verdraagt zich met de bestaande criteria in het geheel niet. Kortom:
wanneer er het minste behoefte aan is, omdat het geldend recht reeds in
overeenstemming is met het komend recht, is anticipatie volgens de huidige
inzichten het best gelegitimeerd. Ondanks haar belang in de praktijk is
anticipatie hiermee in theorie een nietszeggend fenomeen; het nut van
anticipatie zou per definitie niet gerealiseerd kunnen worden.
Ook in het leerstuk der anticipatie kan de terugwerkende kracht een
bedrieglijke functie vervullen om te beredeneren dat de rechter op het nieuwe
recht gelegitimeerd kan anticiperen ( en anticipatie weI haar nuttige brugfunctie kan vervullen), omdat door anticipatie het nieuwe recht deel uitmaakt
126
Anticipatie wordt dan gebruikt om te ontkennen
van het bestaande recht.
dat verschil bestaat tussen het huidige en het nieuwe recht. De redenering
ziet over het hoofd dat men volgens de criteria van het leerstuk der anticipatie
slechts kan anticiperen, indien en voorzover het nieuwe recht niet van het
huidige afiijkt en dat men anticipatie niet kan legitimeren door te
anticiperen. Men kan niet tegelijkertijd opperen dat de rechter anticipeert,
omdat het nieuwe recht reeds met het bestaande overeenstemt 6n dat het
nieuwe recht met het bestaande overeenstemt, omdat de rechter anticipeert.

Ten slotte

is

precedentbinding met geen van beide theorieen te

verenigen. De rechter die geen recht mag scheppen, is verplicht recht te
spreken volgens de bestaande regelen des rechts. Aangezien een precedent in
de optiek van de declaratoire theorie zelf geen recht schept, doch slechts een
uiting vormt van het bestaande recht, blijft de loyaliteit van de rechter
onverminderd verschuldigd aan het bestaande recht, niet aan het
127
Erkent men daarentegen het rechtsscheppende karakter van
precedent.
rechtspraak, zoals de constitutieve theorie doet, dan vormt het geschapene
recht, waaraan de rechter volgens de Rule of law, gebonden is. Dit zou
betekenen dat de rechtsscheppende bevoegdheid van de rechter onmiddellijk
in haar tegendeel komt te verkeren en zichzelf ongedaan maakt, want als de
rechter aan het precedent gebonden is, kan hij geen nieuw recht meer
scheppen dat daarvan afwijkt.
Evenmin kan men redeneren dat, doordat de uitspraak van cle rechter in
latere gevallen bindende kracht heeft, een nieuwe regel is ontstaan en de
uitspraak dus nieuw recht heeft geschapen. Dan is namelijk de vraag waarom
I
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de uitspraak Oberhaupt bindend is. Als dat is, omdat de uitspraak nieuw recht
gevormd heeft en de rechter aan het recht gebonden is, zegt men tegelijkertijd
dat een uitspraak bindend is, omdat deze recht vormt en dat deze recht
128
vormt, omdat deze bindend is.
Opvallend is dat, anders dan met betrekking tot de zojuist besproken
theorieen, de tegenstelling tussen het idealisme en het realisme veeleer door
afwezigheid van debat wordt gekenmerkt. Het idealisme is een op de
justiciabele gerichte visie, die grote nadruk legt op het recht als verzameling
gedragsnormen met een gedragsbeinvloedend potentieet. 129 Deze visie stelt de
Rule of law, de rechtszekerheid, de kenbaarheid van het recht en de
voorspelbaarheid van rechterlijke beslissingen centraal, benadrukt daarom het
belang van algemene, duidelijke en vooraf bekendgemaakte rechtsregels en
vera6chuwt terugwerkende kracht. 130 Het idealisme gelooft in de mogelijke
juistheid van de zogenaamde correspondentie-these, dat wil zeggen de idee dat
rechtspraak voorspelbaar is, omdat de inschatting door de justiciabelen van de
betekenis van algemene rechtsregels voor hun concrete casus correspondeert
met de uiteindelijke opvatting van de rechter daaromtrent. 131 Hand in hand
hiermee gaat de erkenning van de rechtsdwaling als verschoonbaar ingeval
rechtsregels niet of op gebrekkige wijze werden gepubliceerd en dus
132
onvoldoende kenbaar waren.
Het realisme is aan deze optiek regengesteld. Het is een voornamelijk in
de rechtsvindingsleer overheersende, op de rechter gerichte visie, die het
recht veeleer kenschets als een verzameling beoordelingsnormen, waarbinnen
133
de rechter subjectieve keuzeruimte heeft.
Het realisme onderstreept het
van
geringe belang
algemene, vooralsnog ongeoperationaliseerde regels, die
eerst in concreto kleur krijgen, beklemtoont dat concrete rechtsnormen in

confrontatie met de feitelijke omstandigheden van het bijzondere geval ex post
facto gevormd

worden,

zet

uiteen

hoe

rechtszekerheid

een

illusie

is

en

legt

in

plaats hiervan meer nadruk op de billijkheid en rechtvaardigheid in het
134
Terugwerkende kracht is in deze visie eigen aan het zich
concrete geval.
steeds van geval tot geval ontwikkeld recht. 135 De correspondentie- these is
volgens het realisme gedoemd te falen. 136 De dwaling omtrent zulk subjectief

en nader in te vullen recht, waarin steeds een element van rechtsschepping
128
129
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zit, is een onvermijdelijk nevenprodukt van
plaats meer
is voor een aparte categorie
137

rechtspraak, waardoor geen
van verschoonbare rechts-

dwalingen.

Zoals de benamingen aangeven fungeert het idealisme als veler ideaal,
maar het realisme komt realistischer en praktischer over en kan daarom

eveneens op vrij algemene aanvaarding rekenen. Er is dan ook in de literatuur
veel gedaan om het idealistische gedachtegoed overeind te houden ondanks de
ernstige kritiek van het realisme hierop. De literatuur verkeert ten onrechte
in de veronderstelling dat deze posities verenigbaar zouden zijn; men meent
blijkbaar beide inzichten zonder inconsistentie probleemloos te kunnen
omarmen. In een poging de spanning tussen het idealisme en het realisme te
minimaliseren is in de literatuur een zevental beschermingsconstructies
bedacht, die de tegenstelling met de mantel der liefde bedekken. Zoals in
Hoofdstuk V uitvoerig is geanalyseerd gaat het hier om ( i) het onderscheid
(ii) de hermeneutische cirkel, ( iii) het
tussen heuristiek en legitimatie,
onderscheid tussen feit en recht, ( iv) het onderscheid tussen eenvoudige en
moeilijke gevallen, ( v) het onderscheid tussen recht en politiek, C vi) het
onderscheid tussen de doctrine en de rechtsfilosofie en ( vii) het onderscheid
tussen bestaan en betekenis van rechtsregels in het kader van de
rechtsdwaling. 138 Ik heb getracht deze twee visies tot debat te dwingen door te
beargumenteren waarom deze beschermingsconstructies het idealisme niet
139
verrnogen te redden.
10.

De democratische rechtsvindingsleer, de kenbaarheid van het recht en de

maatschappelijke opvattingen

'

In Hoofdstukken V tot en met VIII is een derde weg', de democratische
rechtsvindingsleer, beschreven. Deze leer is tegelijk een alternatief voor het
idealisme en het realisme en voor de declaratoire en de constitutieve theorieen
en combineert inzichten van al deze theorieen op een wijze die de
tegenstellingen w61 verenigt. Evenals het idealisme, stelt de democratische
rechtsvindingsleer de kenbaarheid van het recht voorop, omdat zonder de
kenbaarheid het recht geen gedragsnorm met een realistisch gedragsbernvloedend (gehoorzaamheids-) potentieel kan zijn. De leer onderkent
evenwel ook, zoals het realisme doet, dat het recht in concreto in
confrontatie met de feiten wordt gevonden en dat de vondst doorgaans
terugwerkend zal zijn. De democratische rechtsvindingsleer erkent ook,
137
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evenals het realisme, dat niet te gemakkelijk moet worden aangenomen dat
justiciabelen formele rechtsregels, zoals neergelegd in wetgeving en jurisprudentie kennen of kunnen kennen.
De democratische rechtsvindingsleer meent dat de correspondentie- these
alleen reeel is en rechtsoordelen in concreto alleen voorspelbaar kunnen zijn,
indien en voorzover de rechtspraak van de opvattingen, rechtsovertuigingen,
rechtvaardigheidsnoties en achtergrondmoraliteiten uitgaat, die in de
Nederlandse samenleving overheersen. Het zijn dergelijke maatschappelijke
opvattingen die rechtspraak voor normale deelnemers aan het maatschappelijk
verkeer voorspelbaar kunnen maken, ook indien geschreven regels en eerdere

jurisprudentie aangaande dergelijke concrete rechtsoordelen ontbreken. Of
'
werkgevers, wanneer... wettelijke normen ontbreken of onvoldoende zijn
uitgewerkt', in de periode 1949- 1967 met het oog op de hun bekende
gevaren voldoende veiligheidsmaatregelen hebben getroffen en derhalve in
strijd met art. 7:658 BW/ 1638x BW(oud) hebben gehandeld, is daarom
afhankelijk van de toen geldende en hun bekende maatschappelijke

Van het op milieugebied jegens de
opvattingen ( De Schelde/Cijsouw)
overheid betamende kunnen ondernemers op de hoogte zijn, omdat de
maatschappelijke opvattingen, mits deze heersend zijn, in voldoende brede
'
kring of in elk geval in de betrokken kring Ieven, invloed [ hebbenl op het
inzicht van ondernemers op de te verwachten reactie van de overheid en op
hetgeen in verband daarmee van hen verwacht wordt' ( Van Wijn140

.

gaarden/Staat) .

141

Door deze afhankelijkheid van het ongeschreven recht van de
maatschappelijke opvattingen, staat de democratische rechtsvindingsleer,
mits met oprechtheid toegepast, in scherp contrast met de in essentie
declaratoire rechtsvindingstheorieen van bijvoorbeeld Dworkin, Fikentscher
en Smits. Deze schrijvers concentreren zich voor dergelijke moeilijke gevallen
op in concreto tegen elkaar a f te wegen rechtsbeginselen, in een objectieve
rechtsorde rondzwevende Fallnonnen, respectievelijk de leerstukken van het
'
burgerlijk recht. Dergelijke elementen', als zij al recht zijn, garanderen
evenwel volstrekt niet de kenbaarheid van het recht voor justiciabelen waar
het nu juist om gaat. 142 Zij geven blijk van een typische neiging van
rechtsvindingsleren om zich exclusief te richten op de vraag hoe de rechter bij
afwezigheid van duidelijke regels toch ergens uit het recht of uit de
rechtsliteratuur argumenten kan putten voor de ' juiste' oplossing van het
geschil. Rechtsvinding is judicocentrisch 141, hetgeen zich in het geval van
140
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Dworkin' s leer in extreme vorm uit in de figuur van superrechter Hercules
wiens sublieme inzicht in theorie steeds 66n juiste oplossing aanwijst. Dat doet
de correspondentie- these geheel teniet, want het is volkomen irreeel dat ook
een gewone justiciabele over dergelijke Herculische vermogens zou beschikken. 144

Volgens de democratische rechtsvindingsleer zijn wetgeving en rechtspraak slechts formele erkenningen van rechtsregels, waarmee het recht niet is
uitgeput en die er niet aan in de weg staan dat bepaalde ongeschreven
rechtsregels materieel, op basis van breed gedragen normatieve overtui145
Het ongeschreven recht is slechts ten dele van die formele
gingen, gelden.

erkenning afhankelijk en kan dus reeds v66r de verkondiging gelden, maar
ook de na die verkondiging de formele in de rechtspraak of in wetgeving
neergelegde normen modificeren (nader invullen, uitbreiden of afschaf146
In Verhoeven/Peters verlaat de Hoge Raad bijvoorbeeld twee precefen).
denten betreffende de eigendomsovergang van gelegateerde zaken met het
argument dat de nieuwe regel de reeds lang algemeen aanvaarde opvatting in
de notarispraktijk was. 147 In Catoochi en Club 13 maakt de Hoge Raad de
betekenis en strekking van wettelijke verboden van de inmiddels heersende
maatschappelijke opvattingen afhankelijk. 148 Het recht is hiermee de
resultante van formele ( wettelijke of jurisprudentiele) erkenningen 6n
materiele gelding op basis van maatschappelijke opvattingen en heeft aldus
een dubbele grondslag. De formele erkenning van een norm in de rechtspraak
geeft die rechtspraak een constitutief element; de erkenning van reeds levende
149
maatschappelijke opvattingen als recht maakt rechtspraak declaratoir.
De leer is clemocratisch, omdat deze responsief is en de gedeelde
opvattingen van justiciabelen volgt in plaats van de rechtsgeleerde opinie
aangaande hetgeen bijvoorbeeld fundamenteel, in het systeem passend of het
meest efficient is. 150 Elk ander element dan de maatschappelijke opvattingen,
zoals een rechtsbeginsel, een leerstuk of een topos, waardoor de rechtspraak
zich zou laten voeden bij de ontwikkeling van het ongeschreven recht zou niet
kunnen bewerkstelligen dat rechtspraak democratisch is. ( Dit is slechts anders
indien die beginselen, leerstukken en topoi de weerslag zijn van diezelfde
hedendaagse opvattingen151, maar ook dan wordt de legitimiteit van
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rechtspraak die zich hierdoor laat beYnvloeden gevonden in die opvattingen,
niet in het feit dat bepaalde juristen deze tot rechtsbeginsel, leerstuk of toPOS
hebben betiteld. ) Aangezien in de hedendaagse context de opinie van wijze
mannen en vrouwen het recht op zichzelf nog geen legitimiteit verschaft, is
152
geen andere legitimatie dan een democratische voorhanden.
Het onmiddellijke tegenargument tegen de democratische rechtsvindingsleer, dat een dergelijke responsieve rechtspraak onpraktisch of onmogelijk zou
zijn, omdat de maatschappelijke opvattingen te moeilijk of niet te achterhalen
zouden zijn, is mijns inziens meer op overdrijving dan op realiteit gebaseerd.
Lastig of zelfs onmogelijk zal het soms best zijn. Maar ten eerste vergt de
democratische rechtsvinding slechts dat met heersencle, breed aangehangen of
in een bepaalde kring levende ( d. i. duidelijk kenbare) opvattingen rekening
wordt gehouden en ten tweede doet een eventuele onmogelijkheid de
maatschappelijke opvattingen te kennen er niet aan af dat de rechter een
opvatting kiest waarvan hij in gemoede meent dat deze het dichtst aansluit bij
de opvatting die de meeste werfkracht zal hebben en dus de grootste kans

heeft door de maatschappij te worden gedragen.
Ten derde dient men er mijns inziens voor terug te deinzen de Hoge Raad
en andere rechters als wereldvreemd af te schilderen. De opvattingen
geregistreerd in Club 13 (betreffende het bordeelverbod), Catoochi (betreffende de onwenselijkheid van bedrijfsmatig aangelegde loterijen), Gielen/Assuradeuren betreffende verzwijging van een strafrechtelijk verleden en privacybescherming) en Chelouche/Van Leer (betreffende i. p. r. - regels, die niet
langer slechts aanknopen bij de nationale wet van de man) waren voor de
betrokken rechters voldoende kenbaar. Voor de Hoge Raad goed te vinden
was ook de opvatting, die het complement vormt van de emancipatie van de
(gehuwde en gescheiden) vrouw, dat van de vrouw verwacht mag worden dat
zij, voorzover dit binnen haar mogelijkheden ligt, zich inspant om in het
eigen onderhoud te voorzien en die toch wel duidelijk waarneembaar
contrasteert met de eertijds meer populaire opvatting, die van de man
verwachtte het kostwinnerschap op zich te nemen en van de vrouw de zorg
voor haar broodwinning te staken. Verder werkt het merkenrecht al jaren
zonder geheel vast te lopen met de ' opvattingen van het publiek'. 153 Ook de
opvatting van de Centrale Raad van Beroep dat geen onderscheid moet
worden gemaakt tussen de aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen van
gewone' werknemers en ambtenaren kan ongetwijfeld rekenen op een breed
maatschappelijk draagvlak. 154
C
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Hoofdstuk VI, § 6
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Conclusies

Ten vierde is niet uitgesloten dat ook het reeds aanwezige juridische
materiaal als gezegd een weergave vormt van maatschappelijke opvattingen.
Dat men zich in de rechtsvinding niet op rechtsbeginselen, topoi, leerstukken
en wat dies meer zij moet blindstaren, doet er niet aan af dat deze niettemin
tussenconclusies en handige samenvattingen van het maatschappelijk

gedachtegoed kunnen zijn.

Ten vijfde is

155

moeilijkheid om de maatschappelijke opvattingen te

de

achterhalen eerder een argument om bijvoorbeeld met amicus curiae- berichten
te gaan werken dan om maar bij de pakken neer te zitten. Ook andere dan
juridische publicaties kunnen indicaties voor de stand der maatschappelijke
156
opvattingen vormen.
Ten zesde zal soms voldoende zijn dat de rechter lastig kenbare
maatschappelijke opvattingen vindt door deze te Teconstrueren uit w61 bekende
en meer algemene opvattingen, normen en waarden en is onnodig een
specificiteit te eisen waar zelfs de wetgever niet aan zou kunnen voldoen. Zelfs
een grove inschatting van de maatschappelijke opvattingen benadert de omslag
van het ongeschreven recht nog altijd beter dan de declaratoire theorie (' het
was altijd al zo; eerdere precedenten zijn vergissingen'), de constitutieve
theorie (' het ongeschreven recht wijzigt pas als een nieuw precedent gewezen
157
wordt') of niet nader onderbouwde machtswoorden.
Ten zevende is democratisch rechtsvincling uit een oogpunt van
democratische legitimiteit een must en ook de wetgever draagt de rechter op
tal van plaatsen op om recht te spreken volgens de verkeersopvattingen of de
in Nederland heersende rechtsovertuigingen. Tegen dit soort overwegingen
158
heeft het argument dat het allemaal zo moeilijk is, weinig kracht.
J L Het rechterlijk overgangsrecht volgens de democratische rechtsvindingsleer

Zo complex als

de
zo

theoretische

achtergronden van

het

rechterlijk

eenvoudig is de basisstructuur van een behoorlijk

overgangsrecht zijn,
positiefrechtelijk stelsel van rechterlijk overgangsrecht.
De democratisch rechtsvinding noopt ertoe te onderscheiden tussen de
temporele werking van het ongeschreven recht en de temporele werking van
Techtspraak. Het ongeschreven recht heeft een dubbele grondslag. Indien in
een zogenaamde first impression-case ( een geval waarin geen precedenten
voorhanden zijn) een regel wordt geformuleerd die aanknoopt bij de
heersende rechtsovertuigingen in het maatschappelijk verkeer, is deze regel in
I55

Hoofdstuk VI, § 8, Hoofdstuk VIII, § 5.
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zekere zin nieuw ( als precedent) en in zekere zin niet ( als ongeschreven
recht) . Dit brengt mee dat de toepassing voor gevallen uit het verleden in
zekere zin terugwerkend is en in andere zin niet. In dit proefschrift is er voor
gekozen om de toepassing van nieuwe rechtspraak op feiten uit het verleden
aan te duiden als terugwerkende kracht, ook als het gaat om nieuwe
rechtspraak die in de maatschappelijke opvattingen in het verleden reeds
steun vond. 159 In dergelijke gevallen is terugiverkende kracht van tevoren reeds
kenbare rechtspraak mijns inziens geoorloofd.
In een ideale wereld stelt de rechter, onder meer op basis van zijn eigen
inzicht, maar met name op grond van ontwikkelingen in de doctrine en van
de in de procedure aangeleverde materiaal, vast wanneer de maatschappelijke
opvattingen zich kenbaar hebben gewijzigd.
In een minder ideale wereld is goed mogelijk dat de Hoge Raad niet in
staat is reeds een oplossing te vinden die recht doet aan de rechtszekerheid
door terstond een algemene uitspraak te doen omtrent de temporele werking
van zijn rechtspraak. Hij zal immers niet steeds voldoende informatie ter
beschikking hebben omtrent de ontwikkeling van de maatschappelijke
opvattingen in het verleden en ook partijen kunnen zijn tekortgeschoten in
het aandragen hiervan. Dit brengt niet mee dat hij dan maar omwille van de
duidelijkheid expliciet moet kiezen voor algehele terugwerking van de
160
Met zo' n benadering zou de rechtshedendaagse rechtsopvattingen.
zekerheid sowieso niet zijn gebaat. Sterker nog: als de rechter niet in staat is
zich op duidelijk kenbare maatschappelijke opvattingen in het verleden te
beroepen en aan de hand daarvan de temporele werking in het algemeen vast
te stellen, dan is er in elk geval geen grond vOOT terugwerking van het
161
oordeel.
Laat de Hoge Raad niettemin na de terugwerkende kracht te beperken
( door eenvoudig verzuim of omdat hij meent dat er reden is voor nader
feitelijk onderzoek), dan dient men ervan uit te gaan dat met het nagelaten
oordeel omtrent de temporele werking nog niet per se een impliciete
terugwerkende kracht wordt verordonneerd. Dit wil zeggen dat 6fwel een
andere rechter in een volgende zaak 6fwel de verwijzingsrechter in dezelfde
zaak op basis van de reacties in de literatuur, de inmiddels in het rechtsleven
ervaren consequenties en specifieke, op de temporele werking en de stand van
de maatschappelijke opvattingen gerichte en met bronnen geadstrueerde
betogen van advocaten in de latere of de verwijzingsprocedure een onderbouwd oordeel over de temporele werking kan geven. 162
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denkbaar dat de rechter weet of in alle redelijkheid kan aannemen
dat zijn rechtsopvatting geheel nieuw ( constitutief) is en vooralsnog weinig
steun vindt in de kenbare maatschappelijke opvattingen. Ook in dat geval is
mogelijk dat de Hoge Raad kan verwachten dat zijn uitspraak niettemin
terstond op ruime instemming kan rekenen of dat deze in de betrokken kring
spoedig bekendheid zal krijgen. Dan is onmiddellijke toepassing op alle aan de
uitspraak posterieure feiten aangewezen.
Is reden aan te nemen dat de aanvaarding van en bekendheid met de
nieuwe uitspraak de nodige tijd zal gaan vergen, dan dient de samenleving
enige tijd gegund te worden zich hierop in te stellen. Uitgestelde werking
(zonder onmiddellijke werking en zonder terugwerkende kracht) is dan passend.
Verwerft de nieuwe opvatting van de rechter ook na cle uitsteltermijn nog

Het

is

opvattingen, dan is dit een grond om het
geen steun in de maatschappelijke
163
verlaten.
te
precedent
Is de rechter er w61 van overtuigd dat de rechtsovertuigingen in de periode
waarop het geschil betrekking heeft reeds waren gewijzigd, doch heeft hij er
geen idee van wanneer de omslag bij benadering zich voltrokken heeft, dan
doet hij er verstandig aan de nieuwe rechtsopvatting in elk geval te laten
terugwerken tot de periode in het verteden, waarin de feiten van het
onderhavige geschil zich voordeden. In dat geval verdient het de voorkeur
dat hij zich onthoudt van een oordeel omtrent het precieze tijdstip van de
omslag in de maatschappelijke opvattingen. Het is dan aan latere rechters om
dat tijdstip aan te wijzen. Zo deed de Hoge Raad aan het wettelijke onderscheid tussen wettige en natuurlijke kinderen af met de mededeling dat voor
elk afzonderlijk geval moet worden nagegaan in hoeverre de wijziging van de
maatschappelijke opvattingen een rol mogen spelen ten aanzien van
rechtsfeiten bezien naar het moment waarop zij plaatsvinden of
164

plaatsvonden.
W66t de rechter dat de feiten in het betrokken geschil zich in elk geval
v66r die omslag in de maatschappelijke opvattingen voordeden, dan dient de
165
nieuwe regel in die casus buiten toepassing te blijven.
J 2.

Dwaling omtrent ongeschreven recht

Ofschoon wel gesteld wordt dat de rechtsdwaling in beginsel op dezelde voet
als de feitelijke dwaling wordt behandeld, is die kenschets van het
Nederlandse recht onjuist, in elk geval voorzover het het ongeschreven recht
aangaat. De benadering van de dwaling omtrent niet- kenbaar ongeschreven
161
164
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Hierv66r, § 10 en Hoofdstuk VIII, § 3.
Hoofdstuk VIII, § 3
Hoofdstuk VIII, §§ 3- 4.
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recht loopt in grote lijnen synchroon met, en vertoont doorgaans even weinig
begrip voor de onwetende justiciabele als, de behandeling van niet- kenbare
nieuwe rechtspraak ( terugwerking) door het rechterlijk overgangsrecht; het is
dan ook in essentie hetzelfde probleem dat om een vergelijkbare oplossing
vraagt. Als de kenbaarheid aan de hand van de maatschappelijke opvattingen
in het ongeschreven recht en in de temporele werking van nieuwe rechtspraak
centraal dient te staan, dient zij vanzelfsprekend ook van doorslaggevend
belang te zijn op het stuk van de dwaling omtrent ongeschreven recht.
De vier besproken theoretische posities kunnen geen van alle goed uit de
voeten met de rechtsclwaling en kampen alle met problemen, die alleen de
democratische rechtsvinding het hoofd kan bieden. Het rechtsdwalingsleerstuk draagt de sporen van het idealisme en van diens beschermingsconstructies. Redenerend vanuit het idealisme ( in het bijzonder het
publicatievereiste), dat de kenbaarheid van het recht- als- gedragsnorm een
centrale plaats geefti66, is noodzakelijk de dwaling omtrent niet of gebrekkig
gepubliceerd recht als verschoonbaar te beschouwen. 167 In de literatuur en de
rechtspraak wordt dikwijls de suggestie gewekt dat het inderdaad op de
publicatie aankomt, maar daarbij blijft kennelijk onopgemerkt dat de Hoge
Raad zich met veler goeclkeuring bij herhaling heeft overgegeven aan
anticipatie op gebrekkig en nog niet officieel bekendgemaakte wetgeving-een
jurisprudentie waarin ( of naar aanleiding waarvan) de verschoonbare
rechtsdwaling geen noemenswaardige rot heeft gespeeld. 168 Dit moge in feite
een toepassing van reeds bestaand ongeschreven recht zijn geweest, maar ook
in die vorm was het tevoren niet gepubliceerd. Die jurisprudentie wijst uit
dat, in weerwil van hetgeen dikwijls geleerd wordt, namelijk dat dwaling
omtrent het bestaan van ongepubliceerde of gebrekkig gepubliceerde
wetgeving in beginsel verschoonbaar is, eenieder zelfs geacht wordt een wet te
kennen, die nog niet eens officieel is bekendgemaakt en in juridische zin nog
169
niet bestaat ( nog niet in werking is getreden) .
Dit behoeft allerminst aan de legitimiteit van anticipatie afbreuk te doen,
want publicatie heeft voor de kenbaarheid van rechtsregels in werkelijkheid

relevantie. Dat een regel gebrekkig gepubliceerd is,
betekent nog niet dat deze niet gekend wordt of niet kenbaar is. Er hoeft met
slechts een beperkte

andere woorden in het geheel geen causaal verband te bestaan tussen gebrek
aan publicatie en de rechtsdwaling, net zo min als er enig causaal verband
behoeft te zijn tussen publicatie en kenbaarheid. Vele rechtsnormen zijn
zonder publicatie kenbaar en vele rechtsnormen zijn ondanks publicatie niet
166
167

168

Hoofdstuk III, §§ 3.6.
Hoofdstuk III, §6, Hoofdstuk V, § 8 (a).
Hoofdstuk V, § 8 (a) .

169

Hoofdstuk V, § 8(b)(i), Hoofdstuk VII, §3(a).
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kenbaar. Indien de justiciabele nog steeds zou hebben gedwaald omtrent de
betekenis van een regel, als deze van het bestaan van een regel w61 op de
hoogte was geweest, is het helemaal niet de onbekendheid met de publicatie
170
Kenbaarheid is als gezegd veeleer
van de regel die de dwaling veroorzaakt.
een functie van brede steun in de maatschappelijke opvattingen dan van
171

publicatie.
Het huidige recht maakt hier een onderscheid tussen dwaling omtrent het
bestaan van een wettelijke regel en omtrent de betekenis ervan, welke laatste
172
Maar ook deze vuistregel kan niet
eerder verschoonbaar wordt geacht.
is
Het
onderscheid
gebaseerd op de gedachte dat het bestaan van
overtuigen.
een wettelijke regel relatief eenvoudig geverifieerd had kunnen worden, zodat
de onbekendheid met het bestaan ervan doorgaans onverschoonbaar is. Hier
wordt verondersteld, hetgeen onjuist is, dat het achterhalen van het bestaan
van een gepubliceerde regel eenvoudiger is dan het achterhalen van de
betekenis. De redenering gaat mank aan een gebrek aan causaal verband; zij
gaat alleen op als m6t het ontdekken van de regel meteen ook de betekenis
duidelijk zou zijn, bijvoorbeeld doordat grammaticale interpretatie van de
regel volstaat. 173 Het onderscheid veronderstelt derhalve de vierde beschermingsconstructie van het idealisme, het onderscheid tussen eenvoudige en
moeilijke gevallen en de stelling dat de meeste gevallen eenvoudig zouden
zijn. Die stelling is in Hoofdstuk V betwist. 174 Kennis van het bestaan van
een rechtsregel impliceert geenszins kenbaarheid van het recht.
Wordt het ongeschreven recht-wetsinterpretatie hieronder begrepenerbij betrokken, dan verliest het onderscheid tussen bestaan en betekenis alle
betekenis. Het bestaan van een regel van ongeschreven recht is dikwijls niets
anders dan de betekenis die aan een wettelijke regel wordt gegeven. Als de
betekenis van een wettelijke regel eerst in confrontatie met de feiten wordt
gevonden, dan is kennis van de betekenis van deze rechtsnorm in concreto
hetzelfde als het kennen van het bestaan van de concrete rechtsnorm. Wordt
de declaratoire theorie gehanteerd, dan wordt een bepaalde interpretatie van
een rechtsregel geacht voordien reeds bestaan te hebben, zodat de betekenis
van de rechtsregel volledig overloopt in het bestaan ervan en elk onderscheid
175
tussen onbekendheid met het bestaan en met de betekenis zinloos wordt.
Voorzover het onderscheid tussen bestaan en betekenis van een rechtsregel in verband staat met de derde beschermingsconstructie, het onderscheid
tussen feit en recht, is het inconsistent. Dwaling omtrent feiten wordt eerder
'm
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verschoonbaar geacht dan dwaling omtrent het recht, zeker als het gaat om
een dwaling omtrent het bestaan van wetgeving. Een dwaling

omtrent het

bestaan van wetgeving-de inwerkingtreding hieronder begrepen-ligt evenweI dichter aan tegen een dwaling omtrent feiten; het ontstaan van wetgeving

is voornamelijk een feitelijk procede. Overigens geldt ook voor het
gewoonterecht en de rechtspraak dat dwaling hieromtrent een dwaling
omtrent een feit en omtrent het recht, omtrent het bestaan en omtrent de
betekenis is. In plaats van de nadruk te leggen op een geconstrueerd
onderscheid tussen feit en recht, bestaan en betekenis, moet de nadruk op de
kenbaarheid liggen. Het gaat er niet zozeer om dat men van het bestaan van
een bepaald arrest niet op de hoogte is, bijvoorbeeld doordat het nog niet
gepubliceerd is, maar om de vraag of de daarin vervatte concrete rechtsnorm
kenbaar is.

176

Hieruit volgt tevens dat de constitutieve theorie, op grond waarvan een
regel van ongeschreven recht bij rechterlijke uitspraak onstaat, en het
realisme evenmin juiste normatieve kaders bieden. Als de nieuwe regel eerst
bij uitspraak ontstaat, zou alle nieuwe rechtspraak een dwaling omtrent het

177
bestaan van de ongeschreven regel opleveren.
Hiermee zou over het hoofd
worden gezien dat justiciabelen doorgaans de jurisprudentie niet lezen en deze
dikwijls ook niet nodig hebben om het ongeschreven recht te kennen, voordat
de rechtspraak tot stand komt.
In Hoofdstuk XII is vervolgens het leerstuk der rechtsdwaling ( in ruime
zin) als toegepast op de onverschuldigde betaling, de nietigheid van
overeenkomsten, de onrechtmatige daad, de onvoorziene omstandigheden,

de rechtsdwaling als wilsgebrek ( de rechtsdwaling in enge zin) en de
vaststellingsovereenkomst nader geanalyseerd. Telkens is aangegeven hoe het
huidige rechtsdwalingsleerstuk zich vrij consequent op de verkeerde vraag
richt, te weten op de toerekening, de vraag naar de verschoonbaarheid der
178

Betoogd is dat de vraag 6f de justiciabele aberhaupt omtrent
het recht-in het bijzonder het ongeschreven recht-dwaalde, de eerstrelevante vraag is en dat het antwoord hierop afhankelijk is van de stand van
het ongeschreven recht ten tijde van de vermeende dwaling. Aldus is het
leerstuk van de dwaling omtrent ongeschreven recht van precies dezelfde
179
overwegingen afhankelijk als die in het rechterlijk overgangsrecht spelen.
Betoogd is dat dit dwalingsleerstuk rechtstheoretische stellingname vergt, dat
de rechtspraak een dergelijke rechtstheoretische keuze ook expliciet of
impliciet maakt ( doorgaans de dec:laratoire theorie), dat de theoretische
rechtsdwaling.

176
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alternatieven evenwel niet slechts bestaan in de declaratoire en de
constitutieve theorieen en dat ook hier de democratische rechtsvinding een
beter en genuanceerder antwoord verschaft. In geval van nieuwe rechtspraak
is de keuze tussen de declaratoire, de constitutieve en de democratische
opvatting doorslaggevend voor het oordeel of een betaling in het verleden
verschuldigd of onverschuldigd, een handeling of nalaten rechtmatig of
onrechtmatig, een rechtshandeling geldig of nietig was en een verkeerde
voorstelling van het recht een dwaling of een onvoorziene omstandigheid
180
Exemplarisch voor de mijns inziens correcte benadering is het
oplevert.
leerstuk van de nietigheid van rechtshandelingen in strijd met de goede zeden
en de openbare orde, waar de democratische rechtsvindingsleer reeds volledig
181
is doorgedrongen.
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Summary
In sharp contrast to the views that many-scholars, judges and laymen
alike-generally hold as to the lack of fairness of retroactive lawmaking,
judicially developed law normally applies retroactively. Relentlessly referred to
'
by Bentham and Austin as ' dog law' and a childish fiction', the Blackstonian
view, according to which judges merely ' declare' the law and precedent is at
'
the most evidence' of pre- existing law, despite its manifest inaccuracy
continues to form the theoretical basis of this practice across the Common
Law and Civil Law.
This study treats retroactivity and non- retroactivity of new judicial
'
decisions as part of the general theory of the 'law of transitions' or transitory
law'. It sets forth and analyses the rules, principles, policies and theories that
control this area and criticises many of principles commonly applied by the
courts and the arguments advanced in support of them.
Some would argue that applying a new judicially created rule of law
prospectively to some, while refusing to apply it retroactively to others, would
violate basic tenets of justice such as the like treatment of like cases.
This argument leads to absurdity in that it would prohibit any change in
the law, be it by court decision or by legislation, for such change would
inevitably establish that a different treatment was given to the cases of the
past. In reality, of course, it is not the adoption of a new rule of law, but the
effective date of that law in relation to the moment in time at which the

relevant facts of the case took place-as is the case with legislative reformthat may render two cases entirely dissimilar, so as to justifr and even
necessitate, differential treatment.
In fact, the argument from equality is wholly misplaced because precisely
the law of transitions as it stands, with its virtually automatic retroaction, is
responsible for grossly unequal treatment of like cases and even identical
cases. It makes the application of the law dependent upon such an arbitrary
factor as when the parties access the court system, or even more randomly,
when the judges happen to be writing their opinions, as measured against the
time of the first pronouncement of the new rule. With its complete disregard
for the chronology of the facts and the law as it stood or seemed to stand at
the time, the current approach may very well lead to opposite results on a set
of identical facts occurring during the same period of time, the same year, the
same month, or even the same day.
Others have argued that those who litigate their cases all the way up to
the highest court should be rewarded for their efforts, if their views ultimately
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prevail, for having assisted in the further development of the law, and that
non- retroactivity would deprive the winners of the fruits of their victory,
without which litigants would have no more incentive to litigate.
This ' reward' rationale offers an argument that is circular and questionbegging. After all, as is the normal case with conflicts of laws, whether or not
anyone is entitled to victory does not merely depend on whether that party is
'
somehow' right in ' some respects' but in any event also on the question as to
what law is applicable. Losing a case as a result of the law of transitions is as
little a deprivation of the fruits of victory as is losing as a result of the
applicability of, say, English law, even though the party would have won
under German law, if, in the case at hand, German law is not even remotely
applicable.

An affirmative answer to the moral question of whether the party that
ultimately prevails deserves to win for having assisted by his appeal in the
development of the law so as to give the higher courts an opportunity to
decide an important issue or a matter of principle, is clearly debatable and
short- sighted at best. The party, whose views are ultimately found to be
incorrect, may very well have been the one to instigate the appeal that gave
rise to that opportunity, or may have made a greater contribution to the law
by offering a winning argument in the lower courts. In any event is his
unwillingness to settle, his persistence and refusal to acquiesce in the status
quo just as much a necessary condition in the causal chain of events that gave
rise to that opportunity as is the attitude of the opposing party, whose views
turn Out to be correct.

On a deeper level, one must face the question of whether legal certainty
and non- retroactivity are really all that important or ever attainable, and if
they have anything to do with our conceptions of justice. Here, it appears

that the law of transitions,

applied to judicial decisions, is

a struggle
legality
on
the
one
hand,
between the idealist, Rule of law- model of liberal
and the Tealist tradition of adjudication on the other. Seemingly more
'
continental' theories of adjudication, such as legal hermeneutics and its
derivatives, which have been in fashion for a while, are analysed as, at
heart, only slight variations of American strands of thinking in the Legal
Realist tradition and its present- day progenies.
As is well known, law in its Fullerian, liberal, idealist mode, is general,
certain and clear, consistent, knowable in advance and, most importantly,
prospective only. Embracing the idea that law is meant to guide people's
actions, idealism paints a picture that attempts to explain why and how
laymen can find this law that guides them. Idealism' s centrepiece is the
cor·respondence thesis, which is the deeply felt belief, or perhaps a mere

664

as
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assumption, that in their good faith attempts to abide by the law and to let
their actions be guided by it, ordinary people are in fact capable of making a
prediction of the right answer that will in fact correspond to the outcome that
courts actually reach or would hypothetically reach when applying the rules of
law to the specific fact- patterns that describe their situations. In principle, as
both justice and the idea of law itself require, it allows for a limited category of
excusable mistakes of law-a doctrine that is the finishing touch to the idea of
law, when in practice the law fails to live up to its own standards of clarity,
predictability and promulgation that precedes a rule' s application.
The realist model, of course, by stressing law' s inherent inconsistencies,
its everlasting leeway and multi- interpretability, its subjective colouring and
its idealist
policy- driven characteristics, has proffered a sharp critique of
unrealistic.
if it is
certainty,
Legal
counterpart, which it considers completely
guiding
action.
capable
human
truly
of
the
law
make
to mean anything, must
As such, however, certainty of law is exposed by the realists as an illusion.
As law, stripped of its naive guiding capacity, becomes a collection of judgeoriented rules of decision, not designed to guide the people subjected to it but
rather to assist the judicial decision- making process, theories of adjudication
surface that are obsessed with judges and how they can find the law. Little
attention is reserved in the realist world for the validity of the idealist
correspondence thesis and it is clear that, in realist eyes, it cannot but fail.
Whereas idealism sees law as an autonomous whole, realism holds the
contrary and underscores the influences of morality, economics and other
philosophies and modes of thinking.
Despite the unattractiveness of realism-but as a result of its critique-the
idealist model has lost its credibility, with most idealists, unable to come to
offering
terms with their own ideals of law and justice, finding themselves
myriad
irrelevant
and
illegitimate
of
tricks, fictions and justifications, a
distinctions to hide the apparent impossibility of legal certainty, and, finally,
plain inconsistency. There is really no way for an intellectually honest idealist
to juStifr the persistent judicial practice of retroactive lawmaking.
The realist take on retroactivity, On the other hand, is dubious at best.
Paradoxically, realism has historically been, and continues to be, the
common law
paramount proponent of statutory interpretation and
ence
correspond
the
development to apply prospectively only. If, however,
really
thesis, predictability and indeed the entire idea of law fail, there is
nothing out of the ordinary about retroactive lawmaking, nor is anything
wrong with it once certainty of law ceases to be a serious concern in the first
place.

Where the idealist model has failed to address the realist attack adequately
and to protect itself by any realistic counter- theory against the destructive
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moves of realism, this study proposes an alternative model, dubbed
Community-based Legal Thinking. While accepting both the realist critique and

the ideal of a law that is predictable to those for whom it is meant and who
commonly lack any trace of legal expertise, this communal jurisprudence
explores notions of law, commonly associated in the American context with
Carter, Llewellyn, Fuller and certain communitarian scholars, and in the
European context with the Historical School and the Netherlands Supreme
Court' s jurisprudential approach in the 1980s and 1990s. This conservative
approach to judicial lawmaking finds common understandings and prevailing
societal views as both the basis of judicial lawmaking and its legitimacy from a
democratic perspective. Most importantly in the present context, the
incorporation into the law of such prevailing views and dominant thoughts
that are already widely known and are already guiding people' s actions
explains how rules of law may be known in advance, prior to the court' s
pronouncement and how, at times, judicial lawmaking may legitimately be
retroactive. Clearly, it also provides a test to determine in which situations
judge- made law, namely when it is found insufficiently supported in the
public and private spheres of human interactions, cannot be fully retroactive
and must be given immediate-as distinguished from retroactive-r
prospective effect only.
It is further argued that the Dutch rules of civil procedure, rather than
giving courts discretion, actually require them to face the issues of transitory
law and to decide On that basis precisely what rule is applicable.

To the extent that ' mistakes' of law follow from novel interpretations and
rulings, this thesis also analyses the various mistake of law doctrines in tort,
restitution and contract, as applied to the wrongfulness and fault requirements
of Dutch tort law, illegality and immorality, mistake, the finality of accords
and settlements, unforeseen circumstances and frustration of contract.
It
argues the need to incorporate the law of transitions in the analysis of these
issues. In doing so, this study constantly addresses the declaratory and the
constitutory models and the solutions precipitated by them, and exposes the
law' s double standards in these areas. Community-based Legal Thinking is
presented both as a means to avoid the present inconsistencies and as a more
sophisticated, less blunt model that approaches reality as well as justice more
closely.

For further reading on Community- based Legal Thinking in English, see
Haazen, Nothing New Under The Sun2 Retroactivity, Legal
Knowledge, and Community- based Legal Thinking, LLM thesis Harvard Law
School ( unpublished; on file with Langdell Law Library ( KF 422. H33x. 1997)
at the Harvard Law School) .
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