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Inleidende beschouwing

Ook al zijn de in <lit boek geselecteerde publikaties gespreid over een
periode van twaalf jaren tot stand gekomen, toch zal de lezer er samenhang in vinden. Die samenhang wordt -varierend op de titel van mijn
dissertatie Publiekrecht en beleid- verwoord in de titel van dit boek:
Rechtsstaat en beleid.
In mijn bewerking van de thema's rondom rechtsstaat en beleid heh ik
van meet af aan afstand willen houden van een instrumentele rechtsopvatting. Juist in deze periode heeft die opvatting bij beleidsbepalers en
juristen carriere gemaakt. De instrumentele opvatting bleek en blijkt
over verleidelijke krachten te beschikken. Het is immers een opvatting
die zakelijk, nuchter en nuttig oogt. Beleidsmakers geven aan wat zij
willen bereiken, en meer in het bijzonder hoe zij willen dat de mensen
zich gedragen; juristen -in deze zienswijze 'technici' met een alfa-opleiding- leveren de normen waarin dit beleid wordt 'vertaald'.
Uit deze instrumentalistische opvatting spreekt overschatting van wat
politiek feitelijk kan presteren. Dat is een ernstig bezwaar. Daarnaast is
er een ander, meer fundamenteel bezwaar. Men doet tekort aan de
kwaliteit van ons staatsverband, als men het recht !outer wil zien als
horig aan de politieke besluitvorming. Dat ons staatsverband een rechtsstaat wil zijn, betekent meer dan dat aan de politieke besluitvorming
door het recht een aantal 'randvoorwaarden' wordt gesteld (om een term
uit het instrumentalistische jargon te gebruiken). Aanvaarding van de democratische en sociale rechtsstaat als staatsvorm houdt een koersbepaling
in die verder reikt: rechtsbeginselen worden aanvaard als grondslag van
wat de staat in al zijn gedaanten -als wetgever, bestuur of rechterdoet of niet doet.
Veel van die rechtsbeginselen zijn te herkennen in de grondrechten die in
internationale verdragen en in het eerste hoodstuk van onze Grondwet
zijn neergelegd. Het gaat dan bij voorbeeld om de vrijheid van godsdienstige of levensbeschouwelijke belijdenis, om de vrijheid van meningsuiting zonder overheidscontrole, om vrijwaring van nood of gebrek aan de
essentiele levensbehoeften voor een ieder, of om de zorg voor het leefmilieu. Achter zulke (klassieke en sociale) grondrechten liggen elementaire rechtsbeginselen. Daartoe behoren in elk geval het gelijkheidsbeginsel en het verbod van willekeur. Dit zijn twee zijden van dezelfde
medaille, waarbij het erom gaat <lat de staat mensen nooit naar willekeur
mag behandelen. Dit wil zeggen <lat de staat ieder mens altijd in zijn of
haar onvervreemdbare waarde en waardigheid als persoon moet laten.
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Rechtsstaat en beleid

Overheidsbeleid mag geen willekeur zijn. Meerderheidsbesluitvorming in
een democratische rechtsstaat is dus wezenlijk iets anders dan de willekeur van de helft plus 1. De uitdrukking dat de overheid in een
rechtsstaat 'gebonden' is aan het recht mag niet warden verschraald tot
de gedachte dat formele vereisten in acht moeten warden genomen en de
overheid voor het overige haar gang mag gaan, al naar gelang wat
politiek wenselijk wordt gevonden. De beginselen van de democratische
en sociale rechtsstaat normeren ook het politieke handelen. Ze geven een
gemeenschappelijke basis van democratische politiek aan.
In dit verband is het nuttig twee mogelijke misverstanden bij voorbaat
uit de weg te ruimen.
Het ene misverstand zou zijn dat deze opvatting van het recbt in abstracties blijft bangen. De instrumentalistische opvatting afficheert
zichzelf immers graag als realistisch, op politieke doelstellingen gericbt.
De ervaringen met het 'instrumentele' gebruik van het recbt wijzen
mijns inziens eerder op bet tegendeel. Wie bet recbt al te gemakkelijk
inzet als bewerktuiging van de overbeid, zal bedrogen uitkomen. Mensen
-of het nu in de samenwerkingspatronen van de maatschappij of individueel is- laten zicb niet met rechtsnormen besturen zoals men een
computer met programmatuur kan besturen. Zij zijn -zeker in een geemancipeerde, veelvormige samenleving als de onze- geen onderdanen,
maar 66k subjecten, met alles wat daarbij boort, zoals motivatie, inspiratie, eigenzinnigheid en -al is dat wel eens hinderlijk voor de handbavende overheid- berekenend gedrag. De overbeid moet haar plaats kennen:
geen centraal besturingscentrum van een willige samenleving, maar een
waarborgende instantie, in bet bijzonder ten behoeve van fundamentele
waarden en ten beboeve van mensen in kwetsbare posities, voor een uit
velerlei personen en verbanden opgebouwde maatschappij, met hun eigen
waarden en bun eigenwaarde. Juist dan kan en moet overheidsbeleid op
resultaten zijn gericbt. Recht wordt dus met de kritiek op bet juridiscb
instrumentalisme in dit boek niet naar een abstracte nevenwereld verbannen. Recht is, integendeel, alleen reeel wanneer bet wordt gerealiseerd in de concrete verhoudingen van een samenleving.
Het andere mogelijke misverstand is, dat de bier verdedigde opvatting de
politiek zou degraderen. Het tegendeel is het geval. Politiek is meer
waard als zij vormgeeft aan beginselen, zoekend naar een begaanbare en
overtuigende weg, dan wanneer zij voorbijgaat aan de waarden waarop
ons staatsverband en de processen in de samenleving berusten. Daarbij
gaat bet steeds om uiteenlopende belangen; uiteenlopende belangen
strijden om de voorrang of botsen op elkaar. Politieke partijen onderscheiden zicb door verscbillen in visie op bet gewicht van deze belangen
en verschillen in visie op de verdeling van verantwoordelijkheden tussen
overheid en samenleving. Democratische politiek is dus -terecht- ook
politieke discussie en strijd. Onze gemeenschappelijke rechtsstatelijke
grondslag maakt deze politieke discussie en strijd nodig, niet overbodig.
vi

Inleidende beschouwing

Dit zicht op de verhouding van rechtsstaat en beleid is van belang voor
alle centrale vraagstukken van bet staats- en bestuursrecht. Het is de
achtergrond van de in dit boek gebundelde resultaten van werken op bet
gebied van (1) bet rechtswetenschappelijk grondslagenonderzoek, (2)
grondrechten, (3) rechtsstatelijk bestuursrecht, (4) de taak van de rechter, (5) wetgevingsvraagstukken, (6) kerk en staat, en (7) grondslagen
van politiek handelen. Voor elk van deze zeven onderdelen van dit boek
wordt dat, aan bet begin daarvan, toegelicht. De laatste bier opgenomen
bijdrage, onder de titel 'Formatieseizoen', verschenen in bet najaar van
1989, sluit deze bundel af.
Het formatieseizoen van 1989 sloot ook een periode van ruim acht jaren
af waarin ik aan de Katholieke Universiteit Brabant in de Vakgroep
staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde -een werkverband van in
wetenschappelijk zowel als in menselijk opzicht voortreffelijke collega'smijn krachten overwegend aan onderwijs en onderzoek heb kunnen geven.
Het overzicht van mijn publikaties achterin deze bundel bestrijkt een
periode die eerder began, en ook -in hoofdzaak met uitlopers van eerdere
arbeid- bet jaar 1990 omvat.
De bier voorliggende publikatie is mogelijk geworden doordat mr. Angelie
de Bie, toegevoegd onderzoeker en thans docente bij de Vakgroep
staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde, opmerkelijke zorgvuldigheid
bij bet voor publikatie gereedmaken heeft gepaard aan inspiratie en
hardnekkigheid van de beste soort. Uit de kring van degenen die destijds
mijn werkklimaat bepaalden, noem ik verder Helga Smit, die als secretaresse en assistente voor de halve werktijd erin slaagde, haar en mijn
werk dubbel effectief te maken.
Bundelingen van eerder verschenen publikaties verschijnen meestal op
bet moment dat de auteur zijn lier aan de wilgen heeft gehangen (Ps.
137:2), bij wijze van publicitaire terugblik. Dat hoeft niet altijd bet
geval te zijn. Van de hand van de grate Nederlandse jurist J. Eggens
verschenen in 1938 Verzamelde privaatrechtelijke opstellen, waarvan pas
in 1959 -bij het verschijnen van Deel 2- bleek, dat bet Deel 1 geweest
was.
Voor mij is een hemieuwde overweging van de thematiek Rechtsstaat en
beleid geen terugblik, maar vertrekpunt van handelen, na wisselen van
lier. Ik hoop dat de lezer dit er ook in wil lezen.
Tilburg, februari 1991

E.M.H. Hirsch Ballin
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RECHTSWETENSCHAPPELIJK
GRONDSLAGENONDERZOE K
Het zicbt op de verbouding tussen recbtsstaat en beleid zoals in de
inleiding gescbetst, is ontwikkeld in de publikaties die in dit deel zijn
bijeengebracbt. In politicologiscbe literatuur vindt men vaak een als
neutraal bedoelde definitie van het begrip beleid. Als kenmerken warden
dan opgesomd: de overheidsactiviteiten als min of meer consistent geheel;
gericbtbeid daarvan op doeleinden; bepaling van de rniddelen ter realisering van die doeleinden. Beleid is dan dus een min of meer verfijnde,
doordacbte vorm van uitoefening van overheidsmacbt.
Bij zo'n definitie van de manier waarop een staat in een ontwikkelde
samenleving zijn taken aanvat, kan men met recht vragen: is dat nu
alles? De aard en de inhoud van de doeleinden warden niet of nauwelijks
aangegeven. Magen dan degenen die met politieke macht zijn bekleed -en
dus overbeidsgezag dragen- naar willekeur beslissen waarop zij bun beleid
willen richten? Dat is de kernvraag van hoofdstuk 1.1.
Als antwoord kan niet warden volstaan met een simpele verwijzing naar
het oordeel van de meerderbeid der kiezers of parlementsleden. Het
antwoord gaat als het ware aan alle democratiscb-politieke meningsverscbillen vooraf. Wij willen een staatsverband van deze snit, omdat we
ervan verwachten dat mensen erin bet meest tot bun recht komen, meer
dan in zogenaamde volksdemocratieen, onder militaire dictaturen of onder
fascistoide regimes. Het gaat dus om een beleid dat de mens past. Vandaar dat bet rechtsbeginsel bij uitstek als richtpunt voor dit beleid wordt
aangeduid: het respect voor de vrije menselijke persoon.
Hoe dit beginsel wordt uitgewerkt, vormt bet onderwerp van boofdstuk
1.2. Leidende gedachte is dat recbt en staat projecten zijn van gezamenlijk handelende personen. Hun vrijbeid is anders en meer dan de mogelijkbeid om tussen verschillende alternatieven te kiezen. Vrijbeid beeft
voor mensen ook de betekenis van een opgave, een opgave die inhoudt
dat men met elkaar verboudingen moet zien te realiseren waarin iedereen
als vrij subject wordt gerespecteerd. Dit geeft richting aan ons handelen,
ook in juridiscbe en politieke verantwoordelijkheden. Het noopt bovendien tot bescbeidenheid. Wie pretendeert zo goed te weten wat recbtvaardig is dat hij met voorbijgaan aan de gewetensbeslissing van anderen
1

I 1 I Rechtswetenschappelijk grondslagenonderwek
hen ertoe mag dwingen 'vrij' te zijn, miskent de condition humaine. Dit
wordt uitgewerkt aan de hand van bet wijsgerig werk van Thomas van
Aquino. In <liens antropologie staat bet inzicht centraal dat de mens
quodammodo omnia is: 'in zekere zin alles'. De mens staat dus open voor
meer dan hij op een gegeven moment is.
Dit inzicht is een reden om in beweging te komen, zowel door de wereld
om ons been beter te leren kennen als door te handelen. Daarbij moet
men steeds bedacht zijn op de opgave om mee te bouwen aan een vrije
en menswaardige samenleving. Om dat te doen is een bepaalde innerlijke
houding nodig, een houding waarmee men praktische problemen tegemoettreedt. Die houding wordt helder tot uitdrukking gebracht met de
aristotelische conceptie van de phronesis, bij Thomas prudentia genoemd.
Deze term wordt in dit hoofdstuk -wellicht wat uitdagend- vertaald als
'beleid'. Voor bet politieke handelen betekent dit dus dat er met beleid
beleid moet worden gevoerd. Aanknopend bij hedendaagse filosofen kan
men zeggen dat bet om een bepaald type rationaliteit gaat. Het uiteindelijk richtinggevende rechtsbeginsel, namelijk dat van bet respect voor
de vrije menselijke persoon, moet in de concrete historische handelingssituatie van de beleidvoerder worden geinterpreteerd.
Zulk interpreteren geschiedt binnen de horizon van een bepaalde gemeenschap. De oordelen waartoe men komt (bij voorbeeld in de vorm van
wetgeving) hebben binnen die context intersubjectieve geldigheid. Anders
gezegd: rechtsnormen hebben overtuigingskracht doordat ze aansluiten bij
de maatstaven die voor die gemeenschap gemeengoed zijn, en moeten in
dat verband worden uitgelegd. Rechtspositivisten plegen die noodzaak tot
uitleg over bet hoofd te zien, zo wordt in hoofdstuk 1.3 uiteengezet.
Rechtspositivisten behandelen rechtsnormen als sociale feiten. Ze miskennen dat een norm alleen maar betekenis kan hebben doordat ze wordt
uitgelegd. Uitleggen is per definitie een intersubjectieve aangelegenheid.
Dus impliceert uitleggen ook altijd dat men zich een begrip vormt van
de betekenis van bet achterliggende rechtsbeginsel.
In de loop van de geschiedenis zijn beginselen tot ontwikkeling gekomen
die, vanuit een visie op de mens, nader inhoud geven aan bet denken
over recht en staat. Daarover handelt hoofdstuk 1.4. De visie op de mens
als persoon, als wezen met een sociale natuur en met een waarde die
maakt dat iedere mens telt, heeft zich gemanifesteerd in de idee van de
democratische en sociale rechtsstaat. Deze staatsconceptie vormt bet
kader voor de uitleg die rechtsnormen krijgen.
Het inzicht dat rechtsnormen 'toepassen' ook altijd en onvermijdelijk
een interpreterende bezigheid is, ligt ten grondslag aan de methodologische beschouwingen die dit deel afsluiten. Dat deze toepassing geschiedt
in de context van een bepaalde gemeenschap en een bepaalde rechstorde,
wordt in die beschouwingen betrokken. In hoofdstuk 1.5 gaat bet om de
grenzen waarop informatie-technologische ontwikkelingen stuiten, wanneer men deze dienstbaar wil maken aan de juridische oordeelsvorming.
In hoofdstuk 1.6 gaat bet om de wetenschapstheoretische en methodolo2
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gische implicaties van de ontwikkelde inzichten omtrent de grondslagen
van het staats- en bestuursrecht. Gelding van rechtsnormen wordt in
eerste aanleg afgebakend door de constitutieve regels die men in het
constitutionele recht vindt (vgl. hoofdstuk 1.4). Vervolgens wordt, wat
deze constitutieve regels betreft, die afbakening weer bepaald door de
intersubjectieve aanvaarding van de betrokken ordening als rechtsorde.
Daarvoor is nodig dat men die ordening ook echt als een rechtsorde kan
zien - en niet slechts als georganiseerde dwang.

3

1.1 Waarop is beleid gericht ?*

Inleiding

1

De ·staat is er ter wille van het recht, en niet omgekeerd. Het doel van
de staat is immers, recht tot gelding te brengen. Anders gezegd: het
staatsdoel ligt in bet realiseren van samenlevingsverhoudingen die aan de
eis van recht beantwoorden. Precies hierop is -in beginsel- het beleid
gericht. Dit roept de vraag op, wat deze 'eis van recht' inhoudt.
De eis van recht is de voor-positieve zin van het recht waarop de
uitwerking in en door het beleid teruggaat, met andere woorden het
beginsel van het recht. Als het recht uitsluitend produkt van menselijke
willekeur zou zijn en de discussie over de inhoud van het recht zich
niet zou kunnen refereren aan een voor-positieve zin van het recht, zou
het 'recht' nooit uit zichzelf verbindende kracht kunnen hebben. Wat als
'recht' zou 'gelden' zou slechts afhankelijk zijn van de feitelijke invloed
van degenen die de diverse -willekeurige- inhoudelijke bepalingen van
het 'recht' ingang trachten te doen vinden. Het 'recht' zou gelijkstaan
aangeweld.
Het is evident dat een dergelijke visie onverenigbaar is met de idee van
recht van waaruit wij leven. Recht wijst niet op een moeten in de zin
van (door macht) gedwongen zijn, maar op een behoren. (Dit neemt niet
weg, dat hetgeen zich als recht aandient, min of meer verfijnd geweld
kan zijn: juist vanuit de idee van wat recht is, beseffen wij echter dat
het niet zo behoort te zijn.) Recht sluit macht niet uit; als recht en
macht op elkaar betrokken zijn, vormen zij juist een innerlijke eenheid
(zie het vorige hoofdstuk). Wel sluit recht rechteloze macht (geweld)
uit, dat wil zeggen macht die niet appelleert aan de persoonlijkheid van
de leden van het samenlevingsverband, maar bepaalde gedragingen van
hen afdwingt. Recht verenigt zich slechts met macht die aan de persoon
niet vreemd blijft, maar juist tot macht-over-zichzelf wordt, d.w.z. vrijheid.1

Ook een bezinning op de betekenis van 'behoren' in tegenstelling tot
'gedwongen zijn' maakt dit duidelijk. 'Behoren' wijst op een verplichting
*

Hoofdstuk 4 uit: Publiekrecht en beleid. Fundamentele kwesties rondom het functioneren van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (dissertatie Universiteit van Amsterdam), Alphen aan den Rijn 1979, pp. 35-44.

1

Vgl. J.H.A. Hollak, Macht en recht, pp. 314-315, in: Wijsgerig Perspectief, jg. 9,
1970/1971, pp. 312-324.
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I 1.1 I Publiekrecht en beleid - 1979
die men -feitelijk- al dan niet kan nakomen. In tegenstelling tot het
'gedwongen-zijn' elimineert 'behoren' de vrijheid niet, maar appelleert er
juist aan. 2 Ethiek in het algemeen betreft immers die dimensie van het
handelen waarin de mens zichzelf onderscheidt van het gedwongen zijn,
welke dimensie ook in het recht aanwezig is. Ethiek veronderstelt dus
vrijheid.3
Deze vrijheid is voor de menselijke persoon ten diepste kenmerkend. Zijn
manier van bestaan is hem niet zozeer gegeven als wel opgegeven: een
te realiseren taak. In deze zin is de mens ernaar onderweg waarlijk
zichzelf te zijn; zijn vrijheid tot zelfverwerkelijking strekt hem tot
norm.4 Door deze mogelijkheid en opdracht tot zelfverwerkelijking is de
menselijke persoon doel-op-zich, 'Selbstwert'. (Precies dit is wat in de
term 'persoon' -die wij dan ook niet ten aanzien van een dier bezigenwordt uitgedrukt.) Daarom mag hij, ook in het tussenpersoonlijk verkeer,
niet tot middel gedegradeerd worden.5 'De evidentie van het ethische is
niets anders dan de gebiedende waardigheid, waarmee elke individuele
persoon aan ons verschijnt.'6
De vrijheid constitueert de persoon (als persoon) zowel als de zedelijkheid, en dus ook het recht, waaraan immers een ethische dimensie eigen
is. De vrijheid verbindt persoon en zedelijkheid met elkaar. De vrije
zelfverwerkelijking van de persoon is de zin van het menselijk handelen,
dat juist wegens die vrijheid altijd al (postitief of negatief) een zedelijk
karakter draagt. Men kan dan ook de voor-positieve zin van het recht in
'de eerbiedwaardigheid van elke individuele mens•7 of in de vrijheid8
zoeken; in beide gevallen bedoelt men in wezen hetzelfde.9
Uiteraard gaat het in het recht om het gemeenschapsleven. Dit is niet
zomaar een toevoegsel aan de ethische imperatief, maar met de mens
2

Johannes B. Lotz, Der Mensch im Sein, Freiburg/Basel/Wien 1967, p. 579.

3

A.w., pp.

4

Max Muller, Die ontologische Problematik des Naturrechts, p. 464, in: Arthur Kaufmann (Hrsg.), Die ontologische Begriindung des Rechts, Darmstadt 1965, pp. 461-469.
Lotz, a.w., p. 567: de persoon is 'Zweck an sich selbst; sie darf also nie als bloBes
Mittel zum Zweck genommeu wt:nlt:n. ( ...) Suwt:il <laht:r <lie Person auf anderes
hingeordnet wird, muB das unter Wahrung ihres Selbstwertes geschehen, was gegen
alle totalitiiren und damit entpersiinlichenden Bestrebungen schlechthin entscheidend
ist.'
D.F. Scheltens, De beginselen van het recht, p. 96, in: Rechtstheorie en Rechtsfilosofie, jg. 5, 1976, pp. 85-105.
Scheltens, a.w., p. 85. Volgens Thomas van Aquino (S. Th. 11.11.64.2. ad 3) bestaat
de 'menselijke waardigheid' daarin, dat 'de mens van nature vrij is en omwille van
zichzelf bestaat'.
D.H.M. Meuwissen, Elementen van staatsrecht I, Zwolle 1975, p. 22.
Scheltens (a.w., pp. 101-102) schrijft dat er eigelijk maar een rechtsbeginsel is, te
weten 'de ethische irnperatief waarmee wordt bedoeld dat de fundamentele normsteller of wetgever de mens is in de waardigheid van zijn persoonlijke vrijheid'.

5

6

7

8
9

6
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gegeven. Het gemeenschapsleven beperkt niet de vrijheid, maar behoort
tot bet wezen van de vrije menselijke persoon. De tegengestelde opvatting, volgens welke het gemeenschapsleven altijd een inperking van de
vrijheid zou betekenen, verwart vrijheid (zelfverwerkelijking) met onafhankelijkheid.10 'Het recht hoort tot de uiterlijke verschijning van
deze algemene vrijheid en is daarom primair vorming van bet gemeenschapsleven tot vrije samenwerking, organisatie van de algemene vrijheid.'11 Verderop zal nader op de gemeenschappelijke realisatie der
vrijheid warden ingegaan.
'Recht' is, zo moet een en ander doen beseffen, niet een eis die naderhand -uit overwegingen van nuttigheid of bij afspraak- aan de mensheid
wordt gesteld. Integendeel: bet recbt -in de zin van de idee van wat
recbt moet zijn en eigenlijk van meet af aan is- is met de mens altijd
al gegeven. Op deze wijze vloeit de idee van recbt uit de natuur de
mens voort; de recbtsidee is bet natuurrecbt. 12 De kern van bet natuurrecht, de recbtsidee zonder meer, bet recbtsbeginsel bij uitstek -waarvan
alle andere recbtsbeginselen al een concretisering zijn- is het respect
voor de vrije menselijke persoon.

2

Vrijheid

In bet voorafgaande werden ten aanzien van 'vrijheid' uitdrukkingen
gebezigd als zelfverwerkelijking, streven zijn zelfzijn als zodanig tot
uitdrukking te brengen, bet zich realiseren van de persoon als zodanig;
een gelijkstelling met onafhankelijkheid of afwezigheid van inmenging
werd van de hand gewezen. Thans zal een poging worden gedaan, nader
te bepalen wat onder 'vrijheid' dient te warden verstaan.
Vaak denkt men bij bet horen van de term 'vrijbeid' aan keuzevrijheid,
d.w.z. aan de mogelijkheid om bet een Of bet ander te willen, om daartussen te kiezen. Zo beschouwd zou vrijbeid uitwendig zijn aan de
menselijke persoon en eigenlijk eerder vrijblijvendbeid betekenen. Deze
10 Hollak, a.w. (noot 1), p. 315.
11 A.w., p. 316 (mijn cursivering).
12 Vgl. D.F. Scheltens, De ethische grondslag van het recht (oratie K.U. Nijmegen),
Deventer 1975, p. 3. Treffend verwoordt Muller (a.w., pp. 465-466) deze gedachte:
'Das urspriingliche Im-Recht-sein des in der Gemeinschaft und ihren Werken sich
verwirklichenden Menschen, dem als freiem diese Verwirklichung in der gemeinsamen
Herstellung seiner Welt aufgegeben ist, das ist das wirkliche Naturrecht; es ist also
die jeweilige unbeliebige vor- und aufgegebene, d.h. durchzufiihrende und immer
schon im Akt der Durchfiihrung sich befindende Selbstverfassung des Menschen und
seiner Gemeinschaft als eines "unverfaBten" Seienden, <lessen tatsachliche Freiheit je
und je schon diese "UnverfaBtheit" aktuell iiberwunden hat und aktuell iiberwindet
und dieses "Uberwinden" auf seine Gelungenheit oder MiBlungenheit hin dauemd frei
priift.'
7
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opvatting kan geen stand houden, zodra men zich realiseert dat keuzevrijheid niet zo maar een vermogen van de mens is naast andere. De
mens zelf is bet die zich in bet kunnen-kiezen tussen bet een en bet
ander manifesteert, en voor die keuze verantwoordelijk is. Slechts hierin
kan een ethisch gehalte van de vrijheid en van wat de mens in vrijheid
doet, gefundeerd zijn. Van zijn vrijheid kan de mens zich niet distantieren, alsof die iets anders zou zijn dan wat hij zelf eigenlijk is. Vrijheid is niet iets dat hij 'heeft' (naast andere vermogens); eerder 'is' hij
vrijheid.13 'Freiheit geschieht deshalb nie bloB als gegenstandlicher
Vollzug, als eine 'Wahl' 'zwischen' einzelnen Objekten, sondern als
Selbstvollzug des gegenstandlich wahlenden Menschen ( ... ),'14
Vrijheid uit zich daarin, dat de persoon zich als persoon voltrekt (verwerkelijkt) aan het voorwerp van zijn keuze. Als bier van zelfverwerkelijking aan het gekozene wordt gesproken, wordt bedoeld dat vrijheid
niet eindigt in het gekozen voorwerp: dan zou er immers een relatie
tussen mens en voorwerp zijn, die de persoonlijkheid koud laat; dan zou
'kiezen' willekeur en 'vrijheid' vrijblijvendheid zijn. Vrijheid brengt integendeel een betrekken van het object in de persoon mee. De persoon
keert als het ware van het voorwerpelijke bij zichzelf terug. Daardoor
verpersoonlijkt hij zijn object, en objectiveert hij zijn vrijheid. In het
kiezen van het andere is de persoon bij zichzelf. Dan en dan alleen is
kiezen gefundeerd in ware vrijheid.15
Door zijn vrijheid objectiveert het subject -de persoon- zich in bet
andere, dat wil zeggen in objecten, en subjectiveert aldus dit andere. De
mens is 'in einer fundamentalen und unaufhebbaren Weise -als 'Subjektivitat' - sich selbst anvertraut und in diesem Sinn frei' .16 De term
'subjectiviteit' heeft bier niet, zoals zo vaak, de bijklank van willekeurigheid, in tegenstelling tot 'objectiviteit'. Haast integendeel: in de vrije
daad realiseert het subject zijn eenheid met het andere, dat tot dan
slechts object was, en komt aldus tot grotere zelfverwerkelijking. Het
13 J.B. Metz, Freiheit als philosophisch-theologisches Grenzproblem, pp. 289-290, in:
Gott in Welt (Festschrift Karl Rahner), Freiburg i. Br. 1964, dee! I, pp. 287-314; vgl.
ook: dt:z., Christe/ijke mensbetrokkenheid. Over de denkvorm van Thomas van Aquino, Hilversum/Antwerpen 1964 (vertaling van: Christliche Antropozentrik, Miinchen 1%2), pp. 69-75.
14 Metz, Freiheit als philosophisch-theologisches Grenzproblem, a.w., p. 299.
15 Aldus werd 'vrijheid' door Thomas van Aquino en Hegel begrepen. Zie Albert Zimmermann, Der Begriff der Freiheit nach Thomas von Aquin, pp. 130-131, in: L.
Oeing-Hanhoff (Hrsg.), Thomas von Aquin 1274-1974, Miinchen 1974, pp. 125-159,
alsmede pp. 156-157 (n.a.v. Thomas van Aquino, S. Th. 1.11.183.4.c): 'Die wahre
Freiheit ist demnach nichts anderes als die Verwirklichung des Menschseins. Sie ist
verbunden mit der Unterwerfung unter die Gerechtigkeit; denn dem Gebot der
Gerechtigkeit gehorchen heillt, der Vernunft und damit dem eigenen Wesen gemii.B zu
handeln.'
16 Metz, Freiheit als philosophisch-theologisches Grenzproblem, a. w., p. 291.

8

Waarop is beleid gericht?

I 1.1 I

subject keert van het andere bij zichzelf terug, en is zo meer zichzelf;
het brengt zijn subjectiviteit tot hogere ontwikkeling. De vrije daad is
dus geenszins een willekeurige daad, want dan zou het andere buiten zijn
subjectiviteit blijven, puur object zijn.
Toch is het bepaald geen toeval dat subjectiviteit een bijklank van
willekeurigheid heeft: 'Onze subjectiviteit is er ene in wording, is mede
een staat van bekrompenheid en behoeftigheid: vandaar ongetwijfeld de
pejoratieve bijklank die "subjectief' meestal heeft.' 17 Onze vrijheid is
evenzo slechts een vrijheid-in-wording, dus tevens een toestand van
bekrompenheid: een eindige vrijheid. Daardoor zijn wij erop aangewezen
ons (en onze vrijheid) te ontwikkelen in de omgang met het andere, l8 in
welke omgang wij tot onszelf komen. Zonder die bekrompenheid zou
onze vrijheid al voltooid zijn, behoefde zij zich niet te ontwikkelen en
zou aan onze geschiedenis een einde gekomen zijn. Het subject-zijn van
de mens betekent dat hij -met die bekrompenheid- altijd al vrij is 19 en
wel in zijn hele bestaan, zij het op een wijze die weerstand biedt en
ontwikkeling behoeft, ja zelfs eist en waarin daarom ook de norm voor
het menselijk handelen besloten ligt.20
Omdat onze vrijheid een eindige vrijheid is, zijn wij erop aangewezen
haar in de omgang met eindige objecten, die wij als iets goeds waarderen, te ontwikkelen. Geen enkel van die objecten is 'het goede' zonder
meer. Geen enkel object kan dan ook volledig aan ons streven naar
zelfverwerkelijking beantwoorden. Al die objecten zijn slechts betrekkelijk goed. Slechts de ethische imperatief die ons met onze vrijheid is
(op )gegeven is absoluut goed, maar de verwerkelijking kan alleen enigs17 BA.M. Barendse O.P., Intersubjectief verkeer en lichamelijkheid. De bemiddeling van
het lichaam, p. 105, in: Lichamelijkheid. Wijsgerige beschouwingen door professoren
in de philosophie van het Dominicanenklooster te Zwolle, Utrecht/Brussel 1951.
18 Op de omgang met de ander (intersubjectiviteit, gemeenschapsleven, solidariteit)
wordt hieronder nader ingegaan.
19 Vgl. Metz, Freiheit als philosophisch-theologisches Grenzproblem, a.w., pp. 294-295.
20 Vgl. Millier, a.w., pp. 466-467 (mijn cursivering): 'Als endliche Freiheit des Zusammenwirkens und Miteinander- und Aneinander-sich-gegenseitig-Verwirklichens sind
diese Freiheit und ihre Rechtsordnung immer geschichtlich: Freiheit ist ja nicht
einfach da oder nicht da; sie ist Leben aus eigenem Ursprung, das um die eigene
Ursprunghaftigkeit weiB; und lebt so auf sich hin, daB der Lebende um den absoluten Sinn weiB, in welchem er erst ganz zu sich kommt, wirklich wird. Dieses Ursprungwissen und dieses Zielwissen sind die die Freiheit bindende Wirk/ichkeit ihrer
se/bst; beide, Ursprungwissen und Zielwissen, geben der Freiheit ihre Kraft, ihre
Gegenwart und Aktualitiit; beides Wissen macht die Wirklichkeit der Person aus.
Beide Wissen wird aber auch erst in Freiheit errungen, so daB die Freiheit und
dieses beides Wissen ein immerwiihrender aufgegebener Vollzug sind, in dem ein
jedes gegenseitig das andere immer schon voraussetzt. Aus dieser Wirklichkeit der
Person fliePt dauemd das Naturrecht'.
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zins benaderd worden in de gestalte van velerlei dat betrekkelijk goed
is.21
Dit inzicht heeft tweeerlei consequentie. Enerzijds blijkt emit dat geen
enkel eindig object absoluut nastrevenswaardig kan zijn. Er zal steeds
in meerdere of mindere mate onzekerheid kunnen bestaan of iets inderdaad verdient nagestreefd te worden. Anderzijds blijkt deze onzekerheid
niet tot willekeur te leiden, want elk oordeel over de nastrevenswaardigheid van iets is onderworpen aan de toets van de vrijheid van de
menselijke persoon, die zich erin moet kunnen ontwikkelen. Een en ander
wijst er voorts op, dat vrijheid niet slechts wils-vrijheid is, maar dat
wilsvrijheid gefundeerd is in de vrijheid die met de menselijke persoon
van meet af aan bestaat22 en die hij noodzakelijk moet uitoefenen.23
Onze vrijheid is niet slechts een gave, maar ook een opgave, een te
realiseren taak. In de omgang met de mensen en dingen van de wereld
moet de vrijheid gestalte krijgen.24 De mens komt, zoals gezegd, in de
omgang met het andere meer tot zichzelf. In het object drukt hij zich
als subject nit. Men kan en mag echter niet in dezelfde termen spreken
waar het gaat om de omgang met de ander: met de medemens, het
mede-subject. Ook, ja bij uitstek in het intersubjectief verkeer25 is de
mens door die omgang met de ander meer en meer zichzelf: niet door de
ander tot object te degraderen, maar juist door hem in zijn subjectiviteit
te erkennen, als persoon die hem met gebiedende waardigheid verschijnt.
De vrijheid van de mens voltrekt zich in de gemeenschap van personen.
In het samen-zijn met andere vrije subjecten beleeft de mens zijn vrijheid. Slechts als de ander vrij is -als persoon wordt gerespecteerd- kan
ook ik vrij zijn; een schending van de persoonlijkheid van de een
schendt het persoon-zijn als zodanig, dus ook mijn persoonlijkheid.26
Slechts in een gemeenschap van vrije mensen kan iemand waarlijk vrij
21 Vgl. Lotz, a.w., pp. 583-584. Thomas van Aquino formuleert de kern van het natuurrecht met de woorden 'bonum est faciendum et prosequendum, et malum vitandum' (S. Th. 1.11.94.2.c).
22 Vgl. Zimmermann, a.w., pp. 140, 150, 151, 156, 157.
23 Hollak (Vrijheid en noodzakelijkheid, pp. 80-81, in: Wijsgerig Perspectief, jg. 13,
1972/1973, pp. 65-83) schrijft m.b.t. wilsvrijheid: 'Hier betekent de moge/ijkheid van
zijn uitoefening tevens zijn noodzakelijkheid. Maar deze noodzakelijkheid betreft het
f eitelijk stellen van de wilsakt als akt en niet wat gewild wordt: in de wilsakt die
ik als zodanig noodzakelijk stel beslis ik vrij wat ik wil. (...) Veroordeeld om vrij te
zijn, kan ik wel die vrijheid expliciet tot uitdrukking willen brengen, maar op
voorwaarde dat ik die beslissing rechtvaardig door iets anders dan zijn noodzakelijkheid, b.v. omdat zij de voorwaarde is tot een volwaardige verwerkelijking, van
ons mens-zijn (...)'.
24 Muller, a.w., p. 464.
25 Zie hierover Barendse, a. w.
26 Vgl. Metz, a.w., p. 295: 'der Einzelne weiB um die Wirklichkeit der je eigenen
Freiheit gerade im BewuBtsein und in der Anerkennung der Freiheit der anderen.'
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zijn.27 Deze algemene vrijheid te realiseren is de voor-positieve zin van
alle recht, die met de mens gegeven is.28
3

Recht

De betekenissen van de term 'recht' vertonen een zekere dualiteit:
enerzijds de idee van wat recht eigenlijk is (het natuurrecht), anderzijds
het op een bepaalde plaats en tijd geldende positieve recht.29
Ondanks deze dualiteit vormen beide betekenissen toch een analoge
eenheid. De rechtsidee (recht in de eerste betekenis) is de voor-positieve
zin van alle recht (in de tweede betekenis). Het positieve recht is,
omgekeerd, slechts recht (in de tweede betekenis) krachtens zijn betrokkenheid op het voor-positieve recht (in de eerste betekenis). Rechtsidee
en positief recht kunnen niet zonder elkaar. De idee van recht -het
realiseren van de algemene vrijheid30- is weliswaar met de mens gegeven, maar niet kant-en-klaar. Integendeel: deze idee is de mens opgegeven als iets dat in moeizaam samen-handelen tot ontwikkeling gebracht
moet worden, met alle onzekerheid van dien.
Het natuuffecht is recht in de eerste betekenis. Het is geen rechtsstelsel
naast positieve rechtsstelsels, maar de fundering van elk recht die in de
mens zelf gelegen is.31 'Natuur' in de term 'natuurrecht' verwijst niet
naar een of andere biologische gesteldheid, maar naar de vrijheid van de
menselijke persoon. Alleen een transcendentale bepaling van de mens
gaat aan zijn geschiedenis -als voorwaarde voor de mogelijkheid van
historische zelfverwerkelijking- vooraf.32 Het ene rechtsbeginsel dat bij
Thomas van Aquino de inhoud van het natuurrecht in strikte zin vormt,
draagt dan ook een transcendentaal karakter: doe wat goed is, dat wil
zeggen wat op een volle ontplooiing van (mede-)menselijkheid gericht
27 Vrijheid wordt gerealiseerd 'wenn der Mensch sich im Verhiiltnis zur Welt und zu
den Mitmenschen mit diesen erkennend, wollend, handelnd und gestaltend realisiert,
d.h. sich zu allem und alien so verhiilt, wie dieses und diese von sich her jeweils
beanspruchen konnen, "genommen" zu werden' (Millier, a.w., p. 464).
28 Hollak, a.w., p. 315; Muller, a.w., p. 462.
29 Scheltens, a.w. (noot 6), p. 86. Onder 'positief recht' wordt mede het gewoonterecht
en ander ongeschreven (maar wel bepaald) recht verstaan.
30 Anders gezegd: het doen respecteren van de menselijke persoon.
31 Vgl. Arthur Kaufmann, Die ontologische Struktur des Rechts, p. 483, in: dez. (Hrsg.),
Die ontologische Begriindung des Rechts, Darmstadt 1965, pp. 470-508, en Lotz, a.w.
(noot 2), pp. 625-627.
32 Vgl. Karl Rabner (Naturrecht, in: Lexikon far Theologie und Kirche, 2e druk, Band
VII, Freiburg/Basel/Wien 1962, kolom 827-828): 'Das wirkliche bleibende, sein sollende Wesen des Menschen kann (...) nur in einer transzendentalen Erkenntnis als
solches erfaBt und von dem bloB universal Faktischen an ihm unterschieden werden'
(kolom 827). Zie ook Franz Bockle, Fundamentalmoral, Miinchen 1977, p. 238.
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is.33 Omdat de mens van nature mede-mens is, impliceert dit beginsel de
eis van solidariteit. Men kan dit beginsel ook de rechtsidee noemen.
Zoals het hiervoor werd geformuleerd, geldt het voor de ethiek als
geheel; in het recht gaat het intussen slechts om uitwendig gedrag.34
Het natuurrecht in deze zin is een aan de ~ezamenlijke historische
vormgeving voorafgaande voorwaarde en opgave. 5 Andere rechtsbeginselen die men in het licht hiervan ontwikkelt zijn mensenwerk, en staan
dus in de menselijke geschiedenis. Dit geldt ook voor de 'conclusies' die
de menselijke rede overal gelijkelijk trekt. Thomas van Aquino ziet deze
universele rechtsbeginselen ('ius gentium') als secundair natuurrecht.36
Zij zijn van andere aard dan de oordelen die men in een bepaalde staat
met het oog op een bepaalde situatie trekt; het gaat bier om oordelen op
een algemeen niveau, 'waar de voorwaarden voor de geldigheid ervan zo
nauw verbonden zijn met de bestaansvoorwaarden van de menselijke
natuur' -zonder ermee samen te vallen, zoals het ene beginsel van elk
recht- 'dat zij in het algemeen vervuld zijn.'37 Thomas hield er zelf
reeds rekening mee, dat in sommige situaties dit natuurrecht zal moeten
wijken, omdat de menselijke natuur veranderlijk is.38 Daarnaast kan zich
ten aanzien van deze universele beginselen een historische ontwikkeling
33 'Hoc est ergo primum praeceptum legis (naturalis), quod, bonum est faciendum, et
malum vitandum' (S. Th. 1.11.94.2.c). De 'natuurwet' formuleert de inhoud van bet
natuurrecht. Aile andere natuurrechtelijke beginselen worden tot dit ene beginsel
herleid ('communicant in una radice', 1.11.94.2.ad 3). 'Goed' is een van de trancendentalia die Thomas onderscheidt; bet duidt de na te streven voile verwerkelijking
van iets aan (I.5.1 en ad 1). Van de mens gezegd betekent doen wat goed is: zich
verwerkelijken als vrije persoon met andere personen. Enkele facetten van bet
mens-zijn (zoals de vorming van een samenleving en de continuering van de mensheid door voortplanting) geven hieraan een precisering, die Thomas tot de primaire
inhoud van bet natuurrecht rekent (11.11.94.2.c). Vgl. voor de interpretatie van de
natuurrechtsleer van Thomas van Aquino: Johannes Hirschberger, Naturrecht oder
Vernunftrecht bei Thomas van Aquin?, in: Cornelio Fabro (Hrsg.), Gegenwart und
Tradition, Strukturen des Denkens (Festschrift Bernhard Lakebrink), Freiburg i. Br.
1%9, pp. 53-'/4, en Franz Bockle, Natiirliches Gesetz als gottliches Gesetz in der
Moraltheologie, in: Franz Bockle/Ernst Wolfgang BockenfOrde (Hrsg.), Naturrecht in
der Kritik, Mainz 1973, pp. 165-188.
34 S. Th. 11.11.57.1.c.
35 Vgl. Miiller, a.w., p. 467.
36 S. Th. 1.11.94.5; 1.11.95.2 en 4; 11.11.57.3. Deze beginselen hebben betrekking op bet
'universal Faktischen' (zie noot 32). Vgl. hierover W.JA.J. Duynstee CssR, Het
natuurrecht, pp. 88-89, in: dez., Verspreide opstellen, Roermond/Maaseik 1%3, pp. 82-101.
37 Joseph de Finance S.J., Droit nature! et histoire chez saint Thomas, p. 117, in: San
Tommasso e la filosofia del diritto oggi (Studi Tomistici, deel 4), Roma 1974, pp.
104-128.
38 S. Th. 11.11.57.2. ad 1.
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voordoen door een verdieping van het inzicht in de eisen van het
recht.39
Andere rechtsbeginselen dan de hiervoor bedoelde universele beginselen
zijn zozeer aan tijd en plaats gebonden, dat zij niet tot het natuurrecht
behoren, al ontlenen zij hun rechtskarakter wel aan het ene beginsel van
elk recht. (Voor heel het positieve recht geldt overigens dat het slechts
als recht begrepen kan worden en kan gelden in zoverre het een vormgeving behelst van dit transcendentale beginsel.40) Het transcendentale
rechtsbeginsel en de universele rechtsbeginselen bepalen wel het kader
van de discussie over rechtsvorming en beleid en kunnen wel in de
argumentatie betrokken worden, maar zijn niet zelf in discussie. Aan de
aan een cultuurkring gebonden beginselen zal hieronder nader aandacht
worden geschonken.
De inhoud van het transcendentale beginsel van elk recht -de kern van
het natuurrecht- kan worden omschreven als de in samenlevingsverband
te ordenen wederzijdse erkenning als persoonlijk lid van de gemeenschap,
voor zover deze erkenning in gedrag tot uiting wordt gebracht. Omdat
de waardigheid van de mens in zijn vrijheid Iigt en de ordening van de
samenlevingsverhoudingen ertoe strekt, de algemene vrijheid te realiseren, kan dit beginsel ook kortweg als het beginsel van de vrijheid
worden aangeduid. De beperking tot gedrag, dus tot uiterlijke verhoudingen, onderscheidt het recht van de ethiek.41 Ordening in samenlevingsverhoudingen kan, behalve in de staat, ook in andere verbanden plaatsvinden, zoals kerkgenootschappen, verenigingen en bedrijven, die alle
intern recht kunnen vormen. De realisering van de vrijheid is echter niet
tot het recht beperkt. Ook op andere wijzen moet de vrijheid van de
persoon verwerkelijkt kunnen worden. Het recht zal dan ook krachtens
zijn eigen opdracht de vrijheid op alle levensgebieden moeten respecteren en actief waarborgen. Wanneer het recht zich onthoudt van een
ingreep in die andere levensgebieden, realiseert het vrijheid: niet door
het zich onthouden van inmenging als zodanig, maar door het respecteren van de persoon in zoverre hij zich daar verwerkelijkt.
Dit kan worden verduidelijkt naar aanleiding van de bij voorbeeld
in artikel 9 van het Europese Verdrag tot bescherming van de
39 Dit geldt bij voorbeeld voor de horigheid. Zie De Finance, a.w., p. 127.
40 Zie Thomas van Aquino, S. Th. I.II.95.2.c: 'Unde omnis lex humanitus posita intan-

41

tum habet de ratione legis, inquantum a lege naturae derivatur. Si vero in aliquo, a
lege naturali discordet, iam non erit lex sed legis corruptio.' Vgl. E.M.H. Hirsch
Ballin, Het innerlijke aspect van regels in het rechtspositivisme van H.LA. Hart, pp.
112-114, in: Rechtstheorie en Rechtsfilosofie jg. 8 (1978), pp. 99-114.
Vgl. Hollak, a.w., p. 316; 'Het recht (...) ordent de uiterlijke verhoudingen der
mensen tot elkaar en de objectieve voorwaarden waaronder een gemeenschappelijk
menswaardig !even mogelijk wordt op zodanige wijze <lat daarin het streven tot
objectivatie van hun zelfzijn als zodanig tot uitdrukking komt. Het recht heeft dan
ook een controleerbaar uiterlijk bestaan onafhankelijk van de zedelijke intenties.'
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rechten van de mens en de fundamentele vrijheden als grondrecht
erkende vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. Velen
begrijpen dit grondrecht als een eis van staatsonthouding, waarbij
de onthouding van inmenging gelijkgesteld wordt met vrijheid. De
ruimte voor 'persoonlijke vrijheid' zou zo groot mogelijk moeten
zijn, hetgeen zo wordt begrepen dat recht en staat de individuele
willekeur bij voorkeur haar vrije loop zouden moeten laten.
Deze opvatting berust op een fundamenteel misverstand. Dit misverstand ligt in de herleiding van de menselijke vrijheid tot
willekeur, in plaats van tot zelfverwerkelijking. De mens komt niet
ondanks, maar juist door het gemeenschapsleven in de staat tot
vrijheid - uiteraard vooropgesteld dat dit gemeenschapsleven
adequaat geordend is. De zelfverwerkelijking van de mens voltrekt
zich echter niet bij uitsluiting in het algemene maatschappelijke
leven, maar ook in andere kringen. De bedrijfsgemeenschap, de
religieuze gemeenschap (kerkgenootschappen) en de familiekring
bieden hiervan voorbeelden, naast de 'hoogstpersoonlijke' intieme
sfeer waarin de vrijheid van gedachte en geweten haar oorspronkelijke plaats heeft.
In al deze kringen moet de mens zich vrij als persoon kunnen
verwerkelijken. Hoewel men kan zeggen, dat de mens evenveel
rollen 'speelt' als er levensgebieden zijn, is het echter toch steeds
een concrete mens die zichzelf daar als 'zelf tot uitdrukking
brengt. Deze verwevenheid der levensgebieden in de concrete
menselijke existentie legt elke gemeenschap de (rechts)plicht op,
andere levensgebieden (en daardoor de menselijke persoon) te
respecteren. 42 Dit respect wil met name zeggen: voorwaarden en
ruimte scheppen voor vrijheid -d.w.z. zelfverwerkelijking- in elk
van de betrokken gemeenschappen. Daarom brengt de vrijheid van
geweten ook mee, dat de staat in sommige gevallen en voor zover
de grenzen van de rechtsorde als eenheid niet worden overschreden, op grand van ernstige gewetensbezwaren vrijstelling verleent
van bepaalde verplichtingen.
In dil verban<l kan nog hel volgen<le wor<len opgemerkt. De staat
is in beginsel het hoogste gemeenschapsverband: hij is geheel in
het algemeen verantwoordelijk voor rechtvaardige verhoudingen
tussen de mensen. Omdat de persoon tot vrijheid komt in en door
deze autonomie van de vele sferen of kringen waarin hij leeft, is
het een eis van recht dat de staat de eigen verantwoordelijkheid
in elk der andere sferen waarborgt. 43 Op elk levensgebied wordt
42 Juist omdat door het respect voor al de sferen waarin de persoon zich als zodanig
tot uitdrukking brengt, de persoon gerespecteerd word!, is deze plicht een rechtsplicht.
43 Wanneer men de autonomie in eigen kring van de andere kant benadert, komt men
tot het ermee overeenstemmende principe van de subsidiariteit, d.w.z. het principe
dat de meer omvattende sfeer telkens daar de algemene vrijheid moet verwerkelij-
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vrijheid gerealiseerd; de staat realiseert vrijheid mede door de
andere gemeenschappen in staat te stellen op hun wijze vrijheid
te realiseren. Men mag de vrijheid van gedachte, geweten en
godsdienst daarom niet !outer als een waarborg van 'niet-inmenging' tegenover de staat stellen, maar moet haar zien als
erkenning van een zelfstandige vorm van vrijheidsverwerkelijking.
4

Het rechtskarakter van bet staatsdoel

Er tekent zich een nauwe samenhang van vrijheid, recht, staat en beleid
af: recht is normering van uiterlijk gedrag ter verwerkelijking van de
algemene vrijheid; de staat brengt door zijn beleid recht tot gelding. De
rechtsidee is, zoals gezegd, iets dat in gezamenlijk handelen gaandeweg
tot ontwikkeling moet komen, met alle onzekerheid van dien. Rechtsvorming is dus wezenlijk dynamisch. De staatsactiviteit is -naar de normatieve zijde genomen- niets anders dan deze rechtsvorming, welke de
feitelijke zijde van het tot gelding brengen voortdurend veronderstelt en
omgekeerd ook fundeert. Rechtsvorming is de norm-zijde van het proces
dat -als geheel- beleid heet. Het recht (als idee en als reeds gepositiveerd recht) normeert het beleid; het beleid ontwikkelt (uit de rechtsidee
en in aansluiting op de reeds geldende rechtsbeginselen) positieve
rechtsnormen, en brengt het gehele recht tot gelding. (Zoals in het
voorafgaande hoofdstuk werd opgemerkt, dragen ook de zogenaamde
'feitelijke' handelingen van de overheid rechtskarakter. Het verrichten
van zulke handelingen moet worden beoordeeld als het tot gelding brengen van -eventueel nog vage- rechtsnormen, op zijn minst van de competentieregels, die immers de overheid tot het verrichten van zulke
ken, waar dat buiten het vermogen van de minder omvattende sfeer ligt. Vooral
onder invloed van de Encycliek 'Quadragesimo Anno' (1931) heeft dit principe in de
katholieke staatsleer een plaats gekregen. Van Eikema Hommes (Hoofdlijnen der
rechtssociologie en de materiele indelingen van publiek- en privaatrecht, Zwolle
1975, p. 63) stelt zich tegenover bet subsidiariteitsbeginsel afwijzend op. Hij meent
dat bet de 'grenzen tussen "lagere" gemeenschappen en de staat (...) variabel' maakt,
zodat de toepassing ervan 'een kwestie van politieke doelmatigheid' wordt. Dit zou
niet het geval zijn bij het door hem gehuldigde beginsel van de soevereiniteit in
eigen kring. Hier kan bet volgende tegenover worden gesteld. Terecht leidt toepassing van bet subsidiariteitsbeginsel tot variabele grenzen: men zal immers telkens in
de concrete historische situatie tot een taakverdeling tussen de diverse sferen of
kringen moeten komen. Dit is inderdaad een politieke aangelegenheid, maar ook deze
politiek is geenszins een ongenormeerde aangelegenheid. De oordeelsvorming staat
onder de toets van het rechtsbeginsel der subsidiariteit. Zij zal zo goed mogelijk
recht moeten doen wedervaren aan alle sferen, waarin de mens leeft en zichzelf
moet verwerkelijken.
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'feitelijke' bandelingen bevoegd maken. De overbeid bestaat immers -en
bandelt dus 'ambtsbalve'- ter wille van bet recbt.)
In de grondrechten is bet verband tussen vrijbeid, recbt, staat en
beleid duidelijk zicbtbaar. In de liberale opvatting strekten de
grondrecbten ertoe om een prive-sfeer 'vrij' te bouden van staatsinmenging. Vrijbeid werd als afwezigbeid van inmenging, onafhankelijkheid, begrepen. Het is ecbter juister deze vrijbeid-van-inmenging te begrijpen vanuit de vrijbeid als zelfverwerkelijking. De
mens verwerkelijkt zicbzelf ook in andere kringen dan de publieke
sfeer en komt daarin tot vrijbeid. Daarom moet de publieke sfeer
de andere kringen erkennen en waarborgen. (Aldus werd bierboven
de gewetensvrijbeid toegelicbt.) Er is evenwel een dieper inzicbt
in de aard van de menselijke vrijbeid nodig om tot erkenning van
de sociale grondrechten te komen. Dan ziet men in, dat bet er
niet mee gedaan is als de staat vrije zelfverwerkelijking in andere
kringen passief toelaat, maar dat bij onder omstandigbeden ook de
taak beeft deze actief (bij voorbeeld door subsidie) mogelijk te
maken. Ten aanzien van bet onderwijs realiseert de Nederlandse
overbeid de algemene vrijbeid ten eerste door er zelf in te voorzien (artikel 208 [tbans 23], eerste, derde en vierde lid, Grondwet), ten tweede door zicb van inmenging in bet onderwijs dat
van andere samenlevingskringen uitgaat (bet bijzonder onderwijs)
te ontbouden (tweede lid), ten derde door de materiele voorwaarden voor de vrijbeid in die andere kringen te scbeppen (zevende
lid), en ten vierde door subsidiair toezicbt op een zodanige verwerkelijking van de vrijbeid in bet bijzonder onderwijs dat zij de
vrijbeid in zoverre zij in de publieke sfeer gerealiseerd moet
warden, niet scbaadt (vijfde en zesde lid). De actieve, veelvormige
verwerkelijking van de vrijbeid, op basis van bet in artikel 208
[tbans 23] Grondwet vervatte klassieke en sociale grondrecbt van
de vrijbeid van onderwijs, beet als gebeel bet onderwijsbeleid,
waarover de Regering jaarlijks aan de Staten-Generaal verslag doet
(acbtste lid).
Wegens bet recbtskarakter van bet staatsdoel is bet minder gelukkig dit
als 'bet algemeen belang' te omscbrijven. Hoewel de uitdrukking ook wel
anders gebruikt wordt, denkt men bij 'algemeen belang' tocb vooral aan
voorziening in gemeenscbappelijke beboeften. Daaraan komt ecbter niet
bij voorbaat (recbts)waarde toe. Slecbts voor zover de mens zich door
middel van bet andere dat bij in bezit neemt als persoon ontplooit,
draagt de bevrediging van beboeften bij aan vrijbeid; verliest bij zicb in
egoistiscb materialisme, dan is bet tegendeel waar. In bet laatste geval
bevestigt de bevrediging van subjectieve beboeften alleen de afhankelijk-
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heid waaruit deze behoeften zijn voortgekomen.44 Een staat die zich
slechts ten doel stelt, het 'algemeen belang' (in de bier bedoelde zin) te
behartigen, heeft niet meer taken dan uit de gemeenschappelijke behoeftigheid voortvloeien. De staat realiseert dan niet zelf recht, maar schept
slechts de mogelijkheden voor de realisering van (individualistisch opgevat) recht in de private sfeer. Dit komt overeen met de liberale
staatsopvatting.
Indien men onder 'algemeen belang' aldus het geheel van subjectieve
behoeften verstaat, doet een omschrijving van het staatsdoel als de
behartiging van het algemeen belang tekort aan het rechtskarakter. Dit
ligt anders bij het traditionele filosofische begrip 'bonum commune', dat
men als 'het goed van de §emeenschap' of wellicht 'het gemeenschappelijk welzijn' kan vertalen.4 Met dit begrip duidt Thomas van Aquino,
met gebruikmaking van dezelfde term -namelijk 'bonum' - als waarmee hij
de inhoud van het ene beginsel van elk recht omschrijft, de in een
gemeenschap na te streven waarde aan. 46
5

Beginselen van recht en beleid

De vraag, waarop beleid gericht is, werd in het vorenstaande in principiele zin beantwoord. Men kan echter uit het beginsel dat recht en
beleid op de erkenning van de persoon in uiterlijke samenlevingsverhoudingen gericht zijn, niet met een eenvoudige redenering afleiden hoe
concrete problemen precies opgelost moeten worden - ook niet als men
bij voorbeeld in de overwegingen betrekt dat de sociale natuur van de
mens meebrengt dat recht en beleid uitdrukking van solidariteit moeten
zijn. Het transcendentale beginsel van het recht vormt de mogelijkheidsvoorwaarde voor een discussie waarin men het over hetzelfde (namelijk
over recht) heeft, maar is zelf niet in discussie. 'Universele' rechtsbeginselen staan, zoals hiervoor werd opgemerkt, in de regel evenmin ter
discussie. De discussie gaat over de uitwerking van het ene beginsel van
elk recht in nadere (niet-universele) rechtsbeginselen en positief recht.
Deze uitwerking houdt een interpretatie in van de eis die het respect
voor de menselijke persoon aan alle recht stelt. Het transcendentale
beginsel kan de mogelijkheid van verschil van inzicht, welke uitwerking
het meest adequaat is, niet uitsluiten. Duidelijker manifesteert dit beginsel zich als een begrenzing, dus als iets negatiefs: een gedragsnorm die
44 Vgl. J.HA. Hollak, Kan men zinvol van een objectieve rangorde van 'waarden'
spreken?, p. 166, in: Wijsgerig Perspectief, jg. 16, 1975/1976, pp. 156-173.
45 Niet alleen de staat, maar elke gemeenschap, ook bij voorbeeld de huiselijke gemeenschap, heeft een 'bonum commune' (vgl. Thomas van Aquino, Po/itica-commentaar, 1.1, nrs. 10-11, en S. Th. 11.11.47.11.c).
46 Vgl. noot 33. Zie voor het rechtskarakter van het begrip 'bonum commune' S. Th.
1.11.%.3.c en 11.11.58.5.c.
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zich niet laat interpreteren als gericht o,g de daadwerkelijke erkenning
van de ander als persoon, is geen recht. Rechtskarakter moet dus bij
voorbeeld warden ontzegd aan een regeling die slechts gericht is op de
uitbuiting van de ene sociale groep door de andere.
Anders dan bet transcendentale beginsel van bet recht, dat de voorwaarde voor elke historische rechtsvorming is, geschiedt de uitwerking
ervan in nadere rechtsbeginselen en positief recht binnen een bepaalde
cultuur-historische context. Deze context vormt als bet ware de horizon
van bet denken en spreken. De 'horizon' in deze zin is bet niet-thematisch gekende, maar impliciet mee-geweten intersubjectieve kader waarbinnen afzonderlijke inhouden ervaren, begrepen en meegedeeld worden.48 Zo'n horizon heeft geen gefixeerde grenzen; de ontmoeting met
bet onbekende kan tot verruiming van de culturele horizon en tot samensmelting met andere horizonten leiden. Men kan culturele horizonten
op zeer verschillende wijzen bepalen: bij voorbeeld naar gelang van de
houding ten opzichte van bet transcendente (religieuze grondmotieven), 49
'de wijze waarop de mens bet zijn en zichzelf ervaart' (denkvormen)50
of taal en praxis in bun betrokkenheid op elkaar (taalspelen).51 Te
zelfder tijd kunnen horizonten van uiteenlopende aard bet kader van
dezelfde kennisverwerving of communicatie vormen.
Het zou onjuist zijn, de cultuur-historische ontwikkeling eenzijdig op bet
geestelijk leven te betrekken. De cultuurgeschiedenis is de ontwikkeling
van de mens als lichamelijke geest, waar de ontwikkeling van produktiemethoden, communicatiesystemen en dergelijke wezenlijk bij horen. Dat
47 Er kan dus beter en minder goed recht zijn, maar het blijft recht zolang de intentie
tot realisering van vrijheid erin herkenbaar is. Ontbreekt deze, dan is wat gepositiveerd is geen recht. Het veel gehoorde bezwaar tegen natuurrechtsopvattingen, als
zou het onderscheid recht/geen recht er samenvallen met het onderscheid goede/slechte inhoud (ten gevolge waarvan veel positief recht niet !anger object van
rechtswetenschap zou zijn), is in elk geval niet van toepassing op bovenstaande
opvatting over de verhouding tussen natuurrecht -in de zin van het transcendentale
beginsel van het recht- en positief recht, die overeenstemt met de opvatting van
Thomas van Aquino (zie diens S. Th. 1.11.95.2.c).
48 Emerich Coreth, Grnndfragen der Hermeneutik. Ein philosophischer Beitrag, Freiburg/Basel/Wien 1969, p. 75; vgl. Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode.
Grundziige einer philosophischen Hermeneutik, 3e druk, Tiibingen 1972, pp. 286 e.v.
Naast de culturele horizonten als hier bedoeld gebruikt Coreth het woord 'horizon'
ook voor de transcendentale voorwaarden van de menselijke kennis (de zgn. absolute
of metafysische horizon, pp. 92-93, p. 191).
49 H. Dooyeweerd, A New Critique of Theoretical Thougt, Amsterdam/Philadelphia 1953,
pp. 36 e.v.; H.J. van Eikema Hommes, De elementaire grondbegrippen der rechtswetenschap. Een juridische methodologie, Deventer 1972, p. 86.
50 Metz, Christelijke mensbetrokkenheid, a.w. (noot 13), p. 35.
51 Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, 3e druk, Frankfurt am Main
1971, § 7.
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de rechtsvorming op de concrete, historische situatie van een rechtsgemeenschap wordt afgestemd, betekent dat onder meer de economische
verhoudingen en de stand van de techniek, en ook factoren als de
waterhuishouding in de oordeelsvonning warden betrokken.
Voor zover rechtsbeginselen betrekking hebben op recht dat in de publieke sfeer tot gelding wordt gebracht,52 zijn zij tevens beginselen van
beleid. Formele beginselen hebben op de procedures, materiele op de
inhoud van rechtsvorming en beleid betrekking. In onze cultuurkring
zijn deze beginselen in de rechtsstaatsidee in een min of meer samenhangende conceptie opgenomen.
De rechtsstaatsidee is van oorsprong een produkt van het 19e-eeuwse
liberalisme. Het gaat daarbij met name om formele beginselen als de
gebondenheid van de overheid aan grondwet en wet in formele zin,
onafhankelijke rechtspraak en eerbiediging van individuele grondrechten. 53 Deze idee is nauw verbonden met het (formele) beginsel van de
democratie (democratische rechtsstaat).54 Vooral na de Tweede Wereldoorlog is in West-Europa de gedachte van de verzorgingsstaat of sociale
rechtsstaat tot ontwikkeling gekomen.55 Kenmerkend onderdeel van het
beleid is de ontwikkeling van de sociale zekerheid. Het begrip van de
grondrechten is verruimd van de klassieke, individuele grondrechten die
ingrijpen van de overheid afweren, tot een geheel van klassieke en
sociale grondrechten, die een nauwe samenhang vertonen omdat vrijheid
slechts gerealiseerd kan warden als mede door de zorg van de overheid
ook materiele voorwaarden vervuld zijn.56
De conceptie van de democratische en sociale rechtsstaat is richtinggevend voor de Nederlandse sfaat. Behalve in de voorgestelde grondwetsbe52 Dit geldt niet voor bet privaatrecht.
53 C.W. van der Pot/AM. Donner, Handboek

van het Nederlandse staatsrecht, lOe druk,
Zwolle 1977, p. 145; Theodor Maunz, Deutsches Staatsrecht, 20e druk, Miinchen
1975, pp. 72-74.
54 Maunz, a.w., p. 76; vgl. Van der Pot/Donner, a.w., p. 154.
55 Vgl. P. de Haan/Th.G. Drupsteen/R. Fernhout, Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, Deventer 1978, pp. 6-17; Maunz, a.w., pp. 77-80; Reinhold Zippelius, Allgemeine Staatslehre, 2e druk, Miinchen 1972, pp. 172-174.
56 In deze zin de memorie van toelichting op bet wetsontwerp 13 873 (opneming van
bepalingen inzake sociale grondrechten in de Grondwet, eerste lezing), nr. 3, pp.
4-6, en Zippelius, a.w., p. 173. In de Bondsrepubliek is het begrip 'sozialer Bundesstaat' in de Grondwet opgenomen, hetgeen ook tot rechtspraak over dit begrip
aanleiding heeft gegeven. Op de principiele samenhang van klassieke en sociale
grondrechten wijst de volgende overweging in een uitspraak van bet Bundesverfassungsgericht (BVerfGE 4, 15, geciteerd naar Maunz, a.w., p. 79): 'Das Menschenbild
des Grundgesetzes ist nicht das eines isolierten souveriinen Individuums; das Grundgesetz hat vielmehr das Spannungsverhiiltnis Individuum-Gemeinschaft im Sinne der
Gemeinschaftsbewgenheit und Gemeinschaftsgebundenheit entschieden, ohne dabei
deren Eigenwert anzutasten.'
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palingen treft men in deze conceptie verankerde materiele beginselen ook
in allerlei officiele en inofficiele stukken aan. Om aan de toekomst van
de sociale recbtsstaat gestalte te geven zouden de beginselen van bet
beleid ecbter verder tot ontwikkeling moeten komen. Op knelpunten in
de ontwikkeling van een samenbangende beleidsconceptie wordt van verscbeidene kanten gewezen.57 Met bet signaleren van dit politieke probleemveld -dat ook de aandacbt van recbtsfilosofie en recbtswetenscbap
verdient58_ moet in dit verband worden volstaan.

Conclusie

6

Beleid is erop gericbt, recbt tot gelding te brengen. Recbtsvorming is de
norm-zijde van bet beleid. Daarom zijn de beginselen van bet recbt ook
beginselen van beleid. Het recbt beeft een absolute, voor-positieve zin
die met de mens (op )gegeven is, namelijk bet respect voor de vrije,
menselijke persoon. De nadere bepaling daarvan voltrekt zicb altijd in
een concrete, bistoriscbe situatie. Deze situatie drukt baar stempel op de
concretisering in nadere recbtsbeginselen en in de vorming en toepassing
van bet positieve recbt. Tocb is bet mogelijk diezelfde concretisering,
dus ook bet beleid, vanuit bet ene beginsel van elk recbt -de barde kern
van bet natuurrecbt- te kritiseren.
Het gebele proces van bet tot gelding brengen van bet recbt -van
recbtsbeginsel via positief recbt naar recbtstoepassing-, welk proces ook
een element van macbt veronderstelt, is niet anders dan de norm-zijde
van bet beleid. Omgekeerd is (overbeids-)beleid wezenlijk niets anders
dan bet proces van bet tot gelding brengen van bet recbt in eenbeid
met bet feitelijke element van macbt. Beleid is dan ook -kortweggezagsuitoefening tot vrijbeid.

57 Zie
58
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JAA. van Doorn/CJ.M. Schuyt (red.), De stagnerende verzorgingsstaat, Meppel/Amsterdam 1978, en Rapport 16 van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, hoofdstuk 2.
Vgl. Schuyt, in: Van Doorn/Schuyt, a.w., pp. 73-96, en Erhard Denninger, Staatsrecht. Einfiihrung in die Grundprobleme des Verfassungsrechts der Bundesrepublik
Deutschland, I. Die Leitbilder: Leerformel? Liigen? Legitimationen?, Reinbek bei
Hamburg 1973, pp. 135-166.

1.2 Hoe komt beleid tot ontwikkeling ?*

1

Inleiding

Zoals in bet vorige hoofdstuk naar voren werd gebracht, is de vrijheid
van de mens vrijheid-in-wording: een eindige vrijheid, die de mensen
gaandeweg trachten te realiseren in de omgang met elkaar en de hen
omringende wereld. Daarmee hangt samen dat ethiek wegens de onzekerheid waarmee bet zedelijk oordeel (dus ook bet rechtsoordeel) behept is,
als ethisch realisme beoefend moet warden. Wat in absolute zin goed of
rechtvaardig is, kunnen wij niet exact omschrijven, alleen aanduiden,
'visere11'. Als wij in bet een of ander iets goeds zien, dan gaat bet
steeds om een betrekkelijk goed. Elk praktisch oordeel volgens hetwelk
iets goed of rechtvaardig is, staat onder de toets van bet grensbegrip
van bet goede of rechtvaardige zonder meer. Als gevolg van de ontoereikendheid van ons inzicht in bet goede en rechtvaardige zonder meer
drukt daarbij telkens de concrete, historische situatie waarin wij oordelen haar stempel op ons oordeel.
In bet beleid dat de overheid voert ter verwerkelijking van de algemene
vrijheid weerspiegelt zich deze stand van zaken. Het beleid is een dynamisch proces, dat er naar zijn aard op gericht is aan de vrijheid gestalte
te geven. Het komt altijd in een concrete cultuur-historische context tot
ontwikkeling. Het draagt de signatuur van die context, zodat de cultuur
zich in bet beleid (als politieke cultuur en rechtscultuur) manifesteert. 1
De norm-zijde van bet dynamisch proces dat beleid beet, is de rechtsvorming. Rechtsvorming is altijd een bemiddeling tussen de voor-positieve
zin van bet recht -bet natuurrecht of bet beginsel van bet recht- enerzijds, en de concrete situatie waarop bet rechtsoordeel betrokken wordt
anderzijds. Vandaar dat er een glijdende overgang is van bet volstrekt
algemene, evidente, maar niet exact in zijn consequenties te bepalen
beginsel van bet respect voor de vrije menselijke persoon, via meer en
meer uitgewerkte (maar daardoor ook meer en meer historisch variabele)
*

Hoofdstuk 5 uit: Publiekrecht e11 beleid. Fundamentele kwesties rondom het functioneren van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (diss. Universiteit
van Amsterdam), Alphen aan den Rijn 1979, pp. 45-64.

1

Vgl. H.H.F.M. Daemen, Politieke cultuur, in: Van Schendelen, Kemthema's va11 de
politicologie, pp. 78-97 (ook in: I11tem1ediair, jg. 12, 1976, nr. 19, pp. 33 e.v.).
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rechtsbeginselen, en via rechtsregels in wet of gewoonte gepositiveerd,
naar rechtstoepassing in concreto. Aan de eigenaardige dynamiek en
geleedheid van het rechtsvormingsproces zal hieronder aandacht worden
geschonken om aldus enig inzicht te krijgen in de dynamiek van het
beleidsproces: eerst komt het aandeel van de rechter in de rechtsvorming
ter sprake, vervolgens de rechtsvorming door het bestuur. Daarna komt
de problematiek opnieuw in algemene zin aan de orde.

2

Gelede rechtsvorming: de rechter

G.J. Wiarda onderscheidt in het voetspoor van Montesquieu drie typen
van rechtsvinding: rechters als spreekbuis der wet ('les bouches qui
prononcent les paroles de la loi'), rechters in landen zonder wet ('le
juge est lui-meme sa regle'), en rechters als wetsvertolkers ('la ou la loi
est precise le juge la suit; la ou elle ne l'est pas, il en cherche l'esprit').2
Het eerste type van rechtsvinding is 'Jang achterhaalde geschiedenis', zo
schrijft Wiarda: nu de wetgever slechts algemene regels kan geven, heeft
de rechter een eigen rechtsvormende taak; 'ware bet anders "il faudrait
journellement faire de nouvelles lois".'3 Waarom zou men dan dagelijks
nieuwe wetten moeten maken? Blijkbaar doen de algemene regels onvoldoende recht aan de verscheidenheid van bet leven, bet resultaat van
een rechterlijke taakopvatting, die voor voortgezette rechtsvorming geen
ruimte zou laten, wordt onrechtvaardig geacht. Vandaar bet dilemma, dat
lijkt te ontstaan: dagelijks nieuwe wetten maken dan wel rechtsvorming
door de rechter.
'Dans les etats despotiques il n'y a pas de lois; le juge est lui-meme sa
regle.' Naar aanleiding van die bepalingen van bet Nederlandse recht, die
de rechter de grootste beoordelingsvrijheid laten, vraagt Wiarda zich af
of in dit verband nog wel van 'regle' gesproken kan worden. 'Dat woord
gaat immers uit van de veronderstelling dat bij alle vrijheid die aan een
dergelijke rechter is toegekend, zijn beslissing nog altijd op de toepassing van regels berust, zij het dat die regels grotendeels van eigen
makelij zijn'.4 Volgens Wiarda 'blijkt (die veronderstelling) maar zeer
gedeeltelijk aan de werkelijkheid te beantwoorden (... ) de rechtsvinding
aan de hand van algemene abstract geformuleerde regels (maakt) daarbij
plaats voor bet jus in causa positum.' Dat de rechtsvinding in de bier
bedoelde gevallen niet aan de hand van algemene, abstract geformuleerde
2
3

4
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G.J. Wiarda, Drie typen van rechtsvi11di11g, Zwolle 1972 pp. 7-8, (bewerking van een
gelijknamig opstel, in: Een bundel gedachten, Zwolle 1963, pp. 129-176).
A.w., pp. 10-11 (citaat uit: M. Portalis, Discours preliminaire du projet de Code
civil, met verbetering van 'nouveaux' in 'nouvelles' overeenkomstig de tekst opgenomen in: Cohen Jehoram, Over codificatie, p. 32).
A.w., p. 20.
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regels plaats vindt, kan Wiarda zonder meer warden toegegeven, maar de
stelling dat er daarom geen 'regel' meer in het spel zou zijn, verdraagt
zich niet goed met een van de meest fundamentele kenmerken van alle
recht, namelijk het gelijk behandelen van gelijke gevallen. 'Eine widerspruchsvolle Rechtsordnung verletzt das Postulat der Gerechtigkeit nach
Anwendung eines einheitlichen MaBstabes auf alle. Die Rechtswissenschaft
hat daher stets versucht, die Harmonie aller geltenden Texte herzustellen
und Widerspriiche zu beseitigen.'5
Men stelle zich een 'casuistisch' oordelend rechter voor. De 'casus'
waarover hij te beslissen heeft, vertoont bepaalde rechtens relevante
kenmerken. Hij komt tot een rechtsoordeel in concreto. Wanneer hem nu
een volgende 'casus' wordt voorgelegd, zullen altijd sommige kenmerken
verschillen van die in de eerste zaak: op zijn minst persoon, tijd of
plaats. Dat verschil kan relevant warden geoordeeld (bij voorbeeld verminderde toerekeningsvatbaarheid, in oorlogstijd, na verstrijken van de
verjaringstermijn, andere jurisdictie). In casu is dat echter niet bet
geval. Integendeel: de rechtens relevante kenmerken stemmen overeen.
Onder deze omstandigheden zal de rechter -althans voor zover hij nag
achter zijn eerste beslissing staat of moet staan- tot eenzelfde rechtsoordeel als in de eerste 'casus' moeten komen; anders zou men -hetzij
ten aanzien van een van beide, hetzij ten aanzien van beide vonnissenniet van recht maar van willekeur moeten spreken. Hieruit blijkt, dat de
'casuistisch' oordelende rechter in zijn eerste vonnis meteen al -impliciet- een regel heeft gevormd, doordat hij bet recht -of dit nu het
eerste beginsel van het recht, een of ander verder uitgewerkt rechtsbeginsel of bet positieve recht is- heeft geinterpreteerd. Die interpretatie
is altijd een bemiddeling tussen het eerste beginsel van het recht en de
concrete situatie. Deze bemiddeling is, zolang de inzichten in het geinterpreteerde zich niet wijzigen, naar haar aard voor herhaalde toepassing
vatbaar in alle gevallen waarin de relevante kenmerken van de situatie
overeenstemmen. Een verschillende beoordeling zal steeds moeten samengaan met een aanwijsbaar relevant verschil: dit is de kern van Wiarda's
methode der gevalsvergelijking en van Schoordijks 'moduleren'.6 Vandaar,
omgekeerd, bet juridisch beoordelend karakter van de selectieve vaststelling, wat van een concrete gebeurtenis rechtens relevant is.7
Het aan juridische oordelen impliciete moment van regelvorming heeft in
zijn formele gedaante in het bestuursrecht als 'gelijkheidsbeginsel'
uitdrukkelijk een plaats gekregen. Een beschikking kan, min of meer las
5

6

7

Helmut Coing, Juristische Methodenlehre, Berlin/New York 1972, p. 29.
H.C.F. Schoordijk, Typologiseren en moduleren in de rechtsvinding. Variaties op het
thema overeenkomst, pp. 245 e.v., in: Rechtsvinding (J.M. Pieters-bundel), Deventer
1970, pp. 231-252.
Zie J.B.M. Vranken, Kritiek en methode in de rechtsvinding (diss. K.U. Nijmegen),
Deventer 1978, pp. 112 e.v.; vgl. ook J.F. Glastra van Loon, Feiten zijn geen feiten,
in: De Gids, jg. 133, 1970, nr. 1, pp. 87-97.
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van haar materiele inhoud, reeds warden aangevochten indien in soortgelijke gevallen anders is beslist. Het gelijkheidsbeginsel wordt gerekend
tot de 'algemene beginselen van behoorlijk bestuur' en tot de algemene
rechtsbeginselen.8
Dat casuistische rechtspraak noodzakelijk regel-vorming/toepassing
impliceert komt tot uiting in de Anglo-Amerikaanse rechtspleging, waar
bet recht (Common Law) als rechtersrecht is gevormd. Coing schrijft
hierover: 'Die Bedeutung eines "Precedent" liegt nach der traditionellen
Theorie zunachst darin, daB es beweist, daB eine bestimmte Rechtregel
existiert, namlich diejenige, aufgrund deren der Fall entschieden warden
ist. Es hat Autoritat, "because it is a correct statement of the law".
Denn auch das Common Law besteht aus Regeln; aber sie konnen nicht
dem Gesetz entnommen, sanders miissen in Precedents gefunden werden.'9
Wanneer naar bet oordeel van de rechter de uit een 'precedent' af te
leiden regel niet dient te warden toegepast, dan zegt men van bet
betreffende geval: 'to be distinguished' ('the distinction of facts'). Op
bet eerste gezicht gaat bet bier om een zuiver feitelijke constatering
van de rechter. Zoals hierboven werd opgemerkt, zal er evenwel altijd
enig feitelijk verschil zijn, maar dit wordt niet steeds 'rechtens relevant'
geacht - relevant namelijk voor de beoordeling wat rechtens is. Het
onderscheiden van relevante feiten betekent een onderscheid in waardering. De door Wolfgang FriedmannlO beschreven werkwijze van de
common law-rechter, die door een zgn. 'distinction of facts' nieuw recht
vormt zonder zijn gebondenheid aan de precedenten te loochenen, mag
dus niet (of althans niet bij voorbaat) als een true veroordeeld warden.
Komt de vorming van nieuw recht evenwel neer op een juridische herwaardering van niet-relevant verschillende feitelijke situaties, dan is de
stare-decisisregel niet gehandhaafd. 11 De oude regel is dan niet aangevuld met, maar vervangen door een nieuwe regel. Men zou de herwaardering van de regel versluieren, indien men bier nog van 'distinction of
facts' zou spreken. Gezien bet interpretatief karakter van de juridische
oordeelsvorming spreekt bet vanzelf, dat een positief rechtsstelsel niet
8

Vgl. CRvB 10 mei 1955, ARB 1956, 168, CBB 23 november 1956, SEW 1957, 91,
Afdeling rechtspraak 12 augustus 1977, AB 1978, 6, en Afdeling rechtspraak 9 november 1977, AB 1978, 155. Zie ook Duk, Het gelijkheidsbeginsel (rede voorzitter
NJV), in: Nederlands Juristenblad, jg. 50, 1975, pp. 858-863.
9 Coing, a.w. noot 5, p. 21. Vgl. over dit onderwerp Jessurun d'Oliveira, De meerwaarde van rechterlijke uitsprake11 (Arrets de reglement en precedenten). Preadvies
Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, Geschrift no. 10, Deventer 1973.
Komen (Boekbeschouwing Van Apeldoorn/Leyten. Inleiding tot de studie van bet
Nederlandse Recht, p. 528 in: Rechtsgeleerd magazij11 77zemis, 1974, pp. 515-528)
maakt melding van een zekere inperking van bet stare-decisis-beginsel.
10 Wolfgang Friedmann, Legal Theory, 5e druk, New York 1967, p. 468.
11 Zie over deze 'recent modifications of the doctrine of precedent' Friedmann, a.w.,
pp. 474 e.v.
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zijn historiciteit kan uitsluiten door zich een strikt 'stare decisis' op te
leggen. Er is dan ook, aldus Josef Esser, 'keine Prajudizienordnung, die
nicht standig als wandelbar entlarvt wiirde und die nicht gerade durch
ihre Zusage, am Fall ihre Gerechtigkeitskriterien neu zu ilberpriifen,
solche Wandelbarkeit in Aussicht stellt.' 12 Als de rechter 'Gerechtigkeitskriterien' herziet, dan neemt hij ook dit onderdeel van een naar
zijn aard wetgevende taak op zich. Rechtspraak impliceert het hanteren
van regels, ook waar geen wetgeving in de gewone zin van het woord
voor handen is.
De rechtsvinding van het type 'rechters als wetsvertolkers' roept vragen
op aangaande de verhouding tussen het gezag van de wet en de vrijheid
tot rechtsvorming door de rechter. Rechterlijke uitspraken lossen de
spanning op door toepassing van de diverse 'interpretatie-methoden'. Dit
roept weer nieuwe vragen op: wat bepaalt de voorkeur voor de ene
interpretatie-methode boven de andere? Wellicht is te vaak de aandacht
eenzijdig gericht geweest op de incidentele en sterk uiteenlopende redeneringen die aan deze of gene wetstoepassing ten grondslag heten te
liggen, en is daardoor minder aandacht besteed aan de kenmerken van
elke oprechte poging tot rechtspraak: enerzijds de gerichtheid op een
rechtvaardige beoordeling van het betreffende geval, anderzijds de
intentie gelijk geoordeelde gevallen niet verschillend te behandelen. Deze
postulaten kunnen naar aanleiding van elk van de drie genoemde typen
van rechtsvinding worden overwogen.
De rechtsvinding door de rechter die 'lui meme sa regle' is, werd reeds
hierboven in verband met rechtvaardige en gelijke beoordeling besproken.
De legistische rechtsvinding door rechters als spreekbuis der wet komt
met beide kenmerken in conflict. De eis gelijke gevallen gelijk te behandelen, heeft als complement de eis een 'verschillend' te beoordelen geval
(namelijk verschillend van een als standaard gehanteerd geval) een
verschillende behandeling te geven in zoverre de verschillen daartoe
aanleiding geven. Aangezien de wetgever zich noodzakelijkerwijs tot
algemene regels beperkt, zal zich herhaaldelijk aan de rechter de constatering van een relevant verschil met het standaardgeval moeten opdringen. Toch moet de rechter een naar de legistische schijn gelijke, in
wezen echter juist wegens de ongelijke situatie ongelijke behandeling
geven.13 Daarmee komt hij in strijd met de eis van een rechtvaardige
beoordeling.
Een wat uitvoeriger bespreking verdient het voor de huidige Nederlandse
situatie meest relevante type van rechtsvinding, dat door 'rechters als
wetsvertolkers'. Indien een rechtsstelsel op wetten en 'wetsvertolkers'
berust, worden de voordelen van wetgeving ten volle benut. De nadelen
van het legistische idee der 'bouches de la loi' komen voort uit een
12 Josef Esser, Vorverstandnis und Methodenwah/ in der Rechtsji11du11g. Rationalitatsgarantien der richterlichen Entscheidungspraxis, Frankfurt am Main 1970, p. 115.
13 Het Latijnse woord 'iniquus' betekent zowel 'ongelijk' als 'onbillijk'.
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onjuiste recbtsopvatting. De positieve wet is een samenstel van gescbreven regels. Het beginsel van bet recbt realiseert zicb pas ten volle in
concrete menselijke activiteiten; abstract geformuleerde regels 'bemiddelen' daarin. 14 Het is ecbter slecbts de formulering van de regel die
abstract mag blijven. Bij de toepassing van een regel moet men steeds
de betrakkenheid op de voor-positieve zin van bet recbt enerzijds en die
op de concrete situatie anderzijds mee-denken. Slecbts dan kan de
recbtsregel zijn bemiddelende functie vervullen. Past men daarentegen
een regel abstract toe -zonder de voor-positieve zin van de regel en de
eigenaardigbeid van bet concrete geval mee te denken-, dan kan dit
gemakkelijk tot onrecbt leiden.
Dit inzicbt in de toepassingsstructuur van regels is niet pas in onze
eeuw veraverd, maar boogstens bier vraeger, daar later, beraverd. Aristoteles wees er reeds op, dat men in sommige gevallen van de wettelijke regel -die immers absoluut (d.w.z. abstract) gesteld is- moet afwijken. Dit ligt, zo zegt bij, niet aan een fout in de wet, maar vloeit uit
de aard der zaak voort. Wanneer men dan billijkbeidsbalve van de wettelijke regel afwijkt, dan is dat niet tegen, maar juist op grand van de
recbtvaardigbeid. De actualiteit van zijn bespreking van de ral van de
billijkbeid (epieikeia) in de recbtstoepassing recbtvaardigt bet, deze
passage uit de Nicomacbeiscbe etbiek volledig te citeren:
'ofscboon bet billijke beter is dan een bepaalde vorm van recbtvaardigbeid, is bet tocb zelf ook recbtvaardig en niet juist beter
dan bet recbtvaardige, inzover bet daar generiek van verscbilt.
Hetzelfde . is derbalve rechtvaardig en billijk, en hoewel beide
goed zijn, is bet billijke tocb beter. Maar wat de moeilijkbeid
maakt is, dat bet billijke bet recbtvaardige is, docb niet bet
wettelijke recbtvaardige, maar een correctief van de wettelijke
recbtvaardigbeid. De grand biervan ligt in bet feit, dat de wet
altijd algemeen is, terwijl bet over sommige dingen onmogelijk is
bepalingen te maken, die algemeen en tocb juist zijn. Waar bet nu
noodzakelijk is algemene bepalingen te maken, maar bet onmogelijk
is ze ook juist te doen zijn, boudt de wet zicb aan wat meestal
voorkomt en is zicb daarbij er wel van bewust tekort te scbieten.
En zij is daaram geenszins minder juist, want de fout ligt niet in
de wet, nocb in de wetgever, maar in de aard der zaak, want de
materie van onze bandelingen is nu eenmaal van die aard. Wanneer
derbalve de wet een algemeen voorscbrift geeft en er zicb een
geval voordoet dat daarbuiten valt, dan is bet juist, waar de
wetgever ons in de steek laat en door de algemeenbeid zijner
bepalingen tekort scbiet, dit tekort te berstellen en te bepalen
wat de wetgever ook zelf zou bepaald bebben, als bij bier aanwezig was en in zijn wet zou opgenomen bebben, als hij dit geval
14 Thomas van Aquino schrijft (S.Th. 11.11.57.1.ad 2), dat de wet niet zelf recht in de
eigenlijke zin van het woord is, maar een ratio (grond, regel) van recht.
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gekend had. Daaram is bet billijke bet rechtvaardige en beter dan
een bepaalde vorm van rechtvaardigheid, maar niet beter dan bet
rechtvaardige zonder meer, doch beter dan de fout, die de wet
door de absoluutheid barer bepalingen maakt. En zo bestaat de
natuur van de billijkheid hierin, dat zij een correctief is op de
wet, waar deze door haar algemeenheid tekort schiet. Dit is immers oak de reden waarom niet alles bij de wet geregeld is, daar
bet namelijk onmogelijk is over sommige dingen een wet te maken,
zodat er een afzonderlijk decreet nodig is. Want waar de zaak zelf
onbepaald is, daar is oak de maatstaf onbepaald, zoals bij de
Lesbische huizenbouw, waar men van een laden maatstok gebruik
maakt; want deze maatstok wijzigt zich naar de vorm van de steen
en is veranderlijk; en zo oak richt zich bet afzonderlijke decreet
naar de zaak.
Wat derhalve bet billijke is, en dat bet billijke rechtvaardig is en
beter dan een bepaalde vorm van rechtvaardigheid, is dan duidelijk. Maar oak blijkt hieruit, wie een billijk mens is, want wie bet
billijke weet te kiezen en te doen, en bet recht niet op de spits
drijft, maar met minder tevreden is, oak al heeft hij de wet op
zijn hand, hij is een billijk mens, en zijn gesteldheid is de billijkheid, een bepaalde vorm van rechtvaardigheid, maar als gesteldheid
niet van haar onderscheiden.'15
Thomas van Aquino heeft deze gedachte van Aristoteles overgenomen en
verder ontwikkeld. Expliciet stelt hij, dat 't bet natuurrecbt -bet beginsel van elk recht- is, dat eist dat soms van de letter (de abstracte
formulering) van de wet wordt afgeweken: 'wetten die juist gesteld zijn,
scbieten in sommige gevallen tekort; als zij toch in acht genomen zouden
worden, zou dat tegen bet natuurrecbt zijn. En derbalve mag men in
zulke gevallen niet volgens de letter van de wet oordelen, maar moet
men teruggrijpen op de billijkheid, die de wetgever beoogt.'16 Bij Aristoteles en Thomas van Aquino treft men dus in de grand van de zaak de
gedacbte van de 'betrekkelijke waarde der wet'l7 reeds aan. Die 'grand'
is bet inzicht, dat de billijkbeid geen uitwendig correctief op de woorden
van de wet is, maar een verwijzing naar bet in de wet zelf op abstracte
wijze belichaamde eerste beginsel van bet recbt, van waaruit de wet in
concreto geinterpreteerd en toegepast moet worden. Hoewel 'betrekkelijk'
beeft de wet grate 'waarde': als regel (in tweeerlei zin) vindt zij toepassing. Omdat de toepassing van wetgeving altijd in relatie staat tot de
voor-positieve zin van bet recbt en tot de concrete situatie, vormt zij
15 Ethica Nicomachaea, V. 10 (1137b-1138a, geciteerd in de vertaling van Thuijs, pp.
147-149).
16 S. Th. 11.11.60.5.ad 2; zie voorts Thomas' Ethica-commentaar V. 16, nrs. 1078-1090.
17 Vgl. M.H. Bregstein, De betrekkelijke waarde der wet (rectorale rede Universiteit
van Amsterdam), Zwolle 1952, oak in: Venameld werk van prof mr. M.H. Bregstein,
Zwolle 1960, pp. 1-34.
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een 'open systeem' dat teleologisch (naar het doel van de rechtstoepassing, dus haar voor-positieve zin: vrijheid) moet warden geinterpreteerd. f8
De dynamiek van de rechtsvorming heeft als 'polen' de voor-positieve zin
van elk recht en de concrete situatie die zich hier en nu voordoet. Voor
zover de aard van het rechtsgebied dat toelaat (zie hieronder nader),
zijn rechtsregels het 'midden' in een gelede recbtsvorming: zij bemiddelen tussen bet eerste beginsel van bet recbt, dat de kem van bet
natuurrecht vormt, en de situatie waarin bet recbt tot gelding moet
komen. Daarbij moet men door de abstracte formulering beenkijken om
de concrete, principiele draagwijdte van de regel in bet vizier te krijgen.19 Ook als een 'recbtstoepasser' -bij voorbeeld een recbter- zonder
of (min of meer) in afwijking van een regel oordeelt, is in dat oordeel
een re gel geimpliceerd. Een recbtsoordeel heeft (overeenkomstig bet
gelijkheidsbeginsel) altijd in zoverre een algemene strekking, dat er
onder gelijke recbtens relevante omstandigbeden eender geoordeeld dient
18 Zie bij voorbeeld

19
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A. Pitlo, Evolutie in het privaatrecht, Haarlem 1%9, pp. 125 e.v.;
vgl. Henry Battifol, Analyse rationelle et teleologie dans la conception thomiste du
droit, in: San Tommaso e la filosofia def diritto oggi (Studi Tomistici, dee! 4), Roma
1974, pp. 21-39.
J.M. van Dunne (Riskante reclztsvinding, (oratie EUR), Deventer 1974, pp. 12 e.v.,
pp. 38 e.v.) stelt de door hem verdedigde vrije rechtsvinding en de vaste rechtsvinding ('het andere kamp', p. 13) scherp tegenover elkaar. Toch gaat ook hij ervan
uit, dat de vrije rechtsvinding niet enkel en alleen vrij is: 'Met de beslissing,
waartoe iedere rechtsvindingsakt leidt, wordt de regel opnieuw vastgesteld. Daarbij
is de nieuwe regel niet de oude meer, zij is gegroeid' (p. 12). Merkwaardigerwijs
herleidt Van Dunne niet de leer van de rechtsvinding als 'kreatieve daad', maar
juist de verworpen 'vaste rechtsvisie' tot de zowel hier als door hem geciteerde
tekst van Aristoteles. In het voetspoor van de dialectische of paradoxale logica van
Erich Fromm wijst hij de Aristotelische logica aldus van de hand: 'te stellen dat
subject X op een bepaald moment A en niet-A is (...) lijkt onzinnig. Toch is een
dergelijke stelling in de paradoxale logica zinvol. Men neemt namelijk aan dat A en
niet-A elkaar niet uitsluiten als predikaten van X (populair gezegd: hier gaat het om
en-en denken, en niet om het Aristotelische of-of)' (p. 28). Hier wordt een tegenstelling gesuggereerd die er niet hoeft te zijn. Het is volkomen in overeenstemming
met de Aristotelische logica, A en niet-A van hetzelfde subject X te prediceren,
mits niet tegelijk en onder hetzelfde opzicht. In een niet-abstracte toepassing van
rechtsregels is dan ook -in de zin van de Aristotelische logica- geenszins iets
onlogisch gelegen. Met J.H.M.M. Loenen (De vrijlzeid, haar waarde en valkuilen,
(oratie R.U. Leiden), Leiden 1974, p. 8, noot 9; vgl. zijn boekbeschouwing over Van
Dunne's Riskante rechtsvinding, p. 278) moet worden opgemerkt, dat wie 'het we!
mogelijk acht dat tegenstellingen aan hetzelfde subject op hetzelfde moment in
hetzelfde opzicht toekomen, (...) de consequentie (miskent) dat zijn eigen beweringen
dan tegelijk zowel waar als onwaar kunnen zijn.'
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te worden. Met Thomas van Aquino kan dan ook worden gezegd, 'dat een
vonnis als bet ware een bijzondere wet voor een bijzonder geval is.'20
Ben vrije daad wordt niet door natuurlijke wetmatigbeden gedetermineerd, en is evenmin een toevalligbeid, maar een zeltbepaling van bet
subject. Deze zeltbepaling is slecbts dan zinvol, als bet erin belicbaamde
oordeel 'zo moet bet' ook door de ander begrepen kan worden, als bet
dus voor een gemeenscbappelijke aanvaarding in beginsel vatbaar is. De
overdraagbaarbeid van zin veronderstelt regels, volgens welke gesproken
en gemeenscbappelijk geoordeeld wordt. De zin van gedrag moet in die
zin iets algemeens zijn, dat men in een overeenkomstige situatie betzelfde gedrag juist zou kunnen oordelen. Zinvol gedrag berust op regels;
recbt tot gelding brengen is daar een voorbeeld van.21 In bet door regels
geleid-zijn van juridiscb gedrag ligt de eenheid in veelbeid van een
recbtsorde reeds besloten. Tocb vormt de abstracte eenheid van recbtsregels niet de uiteindelijke eenheid van bet recbt. Ook de aan recbtsregels inberente billijkbeid, die tot een van de abstracte formulering
afwijkende toepassing van recbtsregels aanleiding kan geven, beboort tot
bet recbt. Regels brengen wel de ene inboud van bet beginsel van bet
recbt in toepasbare vorm over; ten gronde kan de eenbeid van bet recbt
ecbter slecbts gevonden worden in zijn voor-positieve, met de rnens
(op)gegeven zin. Weliswaar kan deze, zoals gezegd, niet op abstracte
wijze in begrippen gevat, docb slecbts aangeduid worden, maar tocb is
de voor-positieve zin van bet recbt in elk recbtsoordeel -of bet nu een
wet, een vonnis of nog iets anders is- aanwezig. Hij constitueert de
eenbeid in verscbeidenbeid22 van bet recbt. Om deze reden is elk
recbtsoordeel -ook de wet23- een akt van recbtsvinding en recbtsvorming: recbtsvinding omdat gaandeweg de voor-positieve zin van bet recbt,
bet natuurrecbt, gevonden wordt; recbtsvorming omdat dit vinden niet
bet aantreffen is van iets dat klaarligt, maar een creatief tot ontwikkeling brengen en positiveren.
De relatie wetgeving - recbtspraak is derbalve een taakverdeling in
recbtsvinding en -vorming. Bij wetgeving staat de 'bemiddeling' voorop,
bij recbtspraak bet betrekken van bet 'bemiddelde' op concrete situaties.
Op basis biervan is de taakverdeling variabel. Ze bangt af van de taakopvattingen van wetgever en recbter, van de aard der materie en van
de formulering van de wetsbepaling (bij voorbeeld artikel 1401 B.W.
20 S. Th. 11.II.67.l.c.

21

Vgl. Peter Winch (The Idea of a Social Science and its Relation to Philosophy,
London/New York, Se druk 1973, p. 52): 'all behaviour which is meaningful (therefore all specifically human behaviour) is ipso facto rulegoverned.'
22 Ook de eenheid in verscheidenheid naar tijd en plaats (zie Hirsch Ballin, discussiebijdrage in Geschrift no. 21 van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, p. 8-10).
23 Vgl. D.H.M. Meuwissen, Rechtsvinding en staatsrecht, (oratie R.U. Groningen),
Zwolle 1971, pp. 27 e.v.
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tegenover artikel 1226 B.W.).24 Luhmann heeft er terecht op gewezen,
dat er zekere gevaren kleven aan rechtspraak die te zeer het karakter
draagt van een algemene regelgeving. De rechter kan volgens Luhmann
een globale regel maar moeilijk herzien, aangezien hij gelijke gevallen
gelijk moet behandelen.25 De wetgever daarentegen is uit hoofde van
zijn functie wel geschikt zo nodig een regel te herzien; de periodieke
vervanging bij verkiezingen van de personen die de wetgevende macht
uitoefenen wijst er ook op, dat dit onder omstandigheden van de wetgever verwacht wordt. Hier komt nog bij, dat de wetgever regels 'ex
nunc' (voor de toekomst) herziet, terwijl de rechter zijn (al dan niet
expliciete) regels slechts 'ex tune' (met terugwerkende kracht) kan
herzien, namelijk naar aanleiding van een voorval dat al heeft plaatsgevonden. Deze bezwaren kunnen voor een deel worden weggenomen, indien
men aanvaardt dat de rechter bewust een andere regel mag vormen dan
de in precedenten besloten liggende. In de Verenigde Staten is ook de
overgangsrechtelijke consequentie getrokken, dat de rechter het aan hem
voorgelegde geval nog naar de oude regel kan afdoen, terwijl hij bij
gelegenheid daarvan zonder terugwerkende kracht een nieuwe regel
vormt.26 Behalve in krasse gevallen, is het onredelijk tegenover degene
die op de oude regel afging, volgens een nieuwe regel over zijn gedrag
te oordelen.

3

Gelede rechtsvorming: bet bestuur

Het vonnis van de rechter is slechts een van de praktische rechtsoordelen waarmee de rechtsvorming in concreto eindigt. Andere praktische
rechtsoordelen zijn bij voorbeeld in de privaatrechtelijke rechtshandeling
en in de administratieve beschikking vervat. Uiteraard geldt ook voor de
rechtsvorming door het bestuur dat rechtsvorming een dynamisch proces
is, dat zich steeds tussen de voorpositieve zin van het recht en de
concrete situatie beweegt. Hier zij opgemerkt, dat op dit gebied regelstelling niet in dezelfde mate als in het privaatrecht tussen de voorpositieve zin van het recht en het oordeel in concreto kan bemiddelen.
Dit wordt veroorzaakt door de aard van de te regelen verhoudingen. In
de 'verzorgingsstaat' zet de overheid zich actief in 'voor welvaart en
24 Op dit laatste punt is in verband met de kwestie van het rechterlijk toetsingsrecht
gewezen door H.J.M. Jeukens, Grondrechten en rechterlijke toetsing, in: Geschriften
van de Vereniging voor Administratief recht LXIX, Groningen 1972, pp. 56-84.
25 Nilkas Luhmann, Rechtssoziologie, Band 2, Reinbck bei Hamburg 1972, p. 236. Anders
dan Luhmann (a.w., p. 235) meent accordeert deze visie zeer we! met de opvatting
van Thomas van Aquino, volgens welke het vonnis met 'een bijzondere wet voor een
bijzonder geval' vergelijkbaar is (zie noot 20).
26 Zie Wouter van den Bergh, Prospective Overruling. De werking in de tijd van rechterlijke uitspraken in hoogste instantie, in: Ars Aequi jg. 24, 1975, pp. 297-310.

30

Hoe komt beleid tot ontwikkeling?

I 1.2 I

welzijn van iedereen'.27 Wat er nodig is om in sterk uiteenlopende
situaties actief verhoudingen tot ontwikkeling te brengen die aan de
aldus geinterpreteerde eis van recht voldoen -uiteraard voor zover dit in
de macht van de overheid ligt en mag liggen- kan slechts in beperkte
mate in abstract geformuleerde regels worden aangegeven. Ook bij het
actief vormgeven aan de samenlevingsverhoudingen moet de overheid het
gelijkheidsbeginsel in acht nemen. Het gaat dan echter vooral om een
concreet type van gelijkheid, waarbij in elke situatie op naar gelang de
omstandigheden uiteenlopende, maar gelijkelijk rechtvaardige wijze wordt
beslist. Aristoteles duidt de concrete gelijkheid als geometrische, de
abstracte als aritmetische gelijkheid aan.28 Uit de voorafgaande beschouwingen over het aandeel van de rechter in de rechtsvorming vloeit
voort, dat zodra deze concrete geliikheid in een rechtsoordeel is neergelegd, altijd ook de abstracte gelijkheid van een regel in dat oordeel
geimpliceerd is.
De normstelling in het (administratief of) bestuursrecht, die op de publieke taakvervulling betrekking heeft, is 'doorgaans van een andere
structuur dan in het privaatrecht en in het strafrecht'; 'in het administratieve recht vindt de normstelling veelvuldig plaats in twee of meer
fasen.'29 De fase van de regelgeving beperkt zich veelal tot vage, nog
niet voor dadelijke toepassing vatbare normen. Het bestuur geeft aan die
normen, de concrete omstandigheden in aanmerking genomen, een nadere
uitwerking, bij voorbeeld in beschikkingen.30 De bestuurlijke rechtsvorming verloopt dus zo -aldus Van Wijk- dat de administratie het werk
voortzet en ten einde brengt dat de wetgever wel onvoltooid uit handen
moest geven.'3 1
Het is volkomen juist te zeggen, dat in het bestuursrecht (vooral bij
zogenaamde niet-gebonden beschikkingen) veel aan het 'beleid' van de
administratie is overgelaten. 32 Men spreekt dan van de uitoefening van
discretionaire bevoegdheid. Men hoede zich er echter voor, te miskennen
dat ook deze beleidsvorming naar haar norm-zijde rechtsvorming is. Van
Wijk heeft er terecht op gewezen, dat het er ook bij vrije(re) beschikkingen om gaat, 'de meest rechtvaardige beslissing te verkrijgen.'33
27 H.D. van Wijk/W. Konijnenbelt, Hoofdstukken van administratief reclzt, 3e druk, 'sGravenhage 1976, p. 9.
28 Zie H.J. van Eikema Hommes, Hoofdlijnen van de geschiedenis der rechtsfilosofie,
Deventer 1972, pp. 22-24.
29 Van Wijk/Konijnenbelt, a.w., p. 32 (vgl. eerste druk, p. 40).
30 Van Wijk/Konijnenbelt, a.w., p. 34: 'Hier zien wij dat de wetgever veelal volstaat
met eerste stappen, met voorlopige normen, met normen in beginsel. Aan lagere
"wetgevers", die dichter bij de uitwerking in de praktijk staan, wordt overgelaten
nadere regels te stellen; terwijl organen van de administratie ten slotte dikwijls het
beslissende woord voor het concrete geval moeten spreken.'
31 A.w., p. 53.
32 Vgl. a.w., p. 62.
33 A.w., p. 63 (eerste druk: p. 74).
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Zowel bij vrije als bij gebonden beschikkingen gaat bet om recbtsvinding, 'alleen is dat bier vrije recbtsvinding, daar door de wet meer of
minder geleide recbtsvinding.'34 Ook bestuurlijke recbtsvorming -die
altijd tegelijk op de voor-positieve zin van bet recbt en op de concrete
situatie waar men bier en nu voor staat, betrokken is- draagt dus een
geleed karakter, en ook bier is de taakverdeling in de recbtsvorming tot
op zekere boogte variabel.
4

Taakverdeling in de recbtsvorming

In de voorafgaande bescbouwingen over bet aandeel van de recbter en
dat van bet bestuur in de recbtsvorming werd de conclusie getrokken,
dat zij een geleed karakter draagt en berust op een taakverdeling tussen
diverse recbtsvormers. Hierbij zijn niet slecbts overbeidsinstanties, maar
(voor wat privaatrecbtelijke recbtshandelingen betreft) ook particuliere
instanties en personen betrokken.
Dat de taakverdeling in de recbtsvorming variabel is, betekent niet dat
zij willekeurig zou zijn. Twee punten verdienen in dit verband de aandacbt. Het eerste punt is dit: de autonomie van de recbtsvormers in
onderscbeiden gemeenscbappen berust op de aard van de materie en op
bet eigen karakter van die kring. De autonomie van recbtsvormers vindt
telkens in de ruimere gemeenscbappen baar begrenzing. Deze autonomie
en de daarbij beborende taakverdeling zijn geen zaak van willekeur, al
zijn de concrete bepalingen veranderlijk. De desbetreffende bepalingen
dragen een constitutioneel recbtskarakter35: voor wat de provinciale en
de gemeentelijke autonomie betreft denke men aan de regeling van de
decentralisatie, voor wat de kerkelijke en de individuele autonomie betreft
aan de regeling van de klassieke grondrecbten in de Grondwet.
Het tweede punt dat bier genoemd moet worden is bet volgende. Ook de
verdeling van taken tussen wetgevers, recbterlijke macbt en bestuurlijke
instanties is een constitutionele kwestie, die bij voorbeeld in de Verenigde Staten en in de voormalige D.D.R. op andere wijze is geregeld dan
bier te lamle.36 Argumenten voor ons stelsel van 'wetten en wetsvertolkers' werden bierboven gegeven. Deze taakverdeling kan wel naar
gelang van de materie verschillen, maar pleegt tocb geent te zijn op een
onderscbeid tussen bet stellen van regels, bet toepassen van regels en
bet beslecbten van gescbillen.37
34 T.a.p.
35 Zo ook Adolf Laufs, Buchbesprechung Franz Wieacker. Industriegesellschaft und
Privatrechtsordnung, in: Neue Juristische Wochenschrift, 1975, p. 379.
36 Vgl. L. Prakke, Toetsing in het publiekrecht, (diss. Universiteit van Amsterdam),
Assen 1972, pp. 150-155.
37 Voor Montesquieu werd <lit onderscheid reeds door Aristoteles (Politica IV, 1297b35
e.v.) gemaakt.
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Marginale toetsing38 is die vorm van toetsing waarbij in beginsel de in
een bepaalde taakverdeling neergelegde autonomie van de persoon of
instantie van welke het te toetsen besluit afkomstig is, wordt gerespecteerd. De situatie bij marginale toetsing is immers de volgende: een
eigenaar, een raad van commissarissen van een N.V., een bestuursorgaan
oefent een autonome bevoegdheid uit, waarbij krachtens de geldende
bepalingen een meer of minder mime beoordelingsvrijheid bestaat. Welke
beslissing binnen dat positiefrechtelijke kader de beste is in het licht
van de voor-positieve zin van het recht, valt niet met (volstrekte)
zekerheid te zeggen. Juist aan die onzekerheid ontleent de autonomie
haar zin. Ze is niet een autonomie om tegen het recht in te gaan, waar
het respect voor de vrije menselijke persoon aan degene die het rechtsoordeel velt, duidelijke eisen stelt. Waar onzekerheid heerst of deze dan
wel gene beslissing de beste is, is het echter primair aan de naast-betrokkenen om hun visie tot (positief) recht te maken.
Marginale toetsing nu is in wezen toetsing of een autonome bevoegdheid
niet misbruikt is (vgl. het criterium 'misbruik van recht'). Misbruik is er,
als men enkel door met kennis van de betrokken belangen zijn verstand
te gebruiken al tot het inzicht moet komen, dat de beslissing onjuist is,
tegen de rede ingaat, geen recht maar willekeur is. Marginale toetsing
wordt dan ook op juiste wijze omschreven als toetsing aan het 'willekeur' -criterium, d.w.z. of een redelijk oordelende persoon of orgaan tot
dit besluit kon komen.

5

Algemeen-filosofische achtergronden

Het 'eindpunt' van rechtsvorming is telkens de realisatie van een bijzonder praktisch rechtsoordeel (bij voorbeeld van een contract, een
beschikking, een vonnis) in een bijzondere daad van recht. Toch is zo'n
daad niet alleen maar 'bijzonder'. Zij heeft altijd een algemene draagwijdte wegens haar betrokkenheid op de voor-positieve zin van het recht:
de algemene vrijheid.
In het vorige hoofdstuk zagen wij, dat de mens vrij is doordat hij van
het andere bij zichzelf terugkeert. Zo subjectiveert (personifieert) hij
het object, en objectiveert hij zichzelf (bij voorbeeld zijn wil om het
38 Hierover o.a. H.D. van Wijk, Voortgaande terngtred (oratie V.U. Amsterdam), Alphen
aan den Rijn 1959; P.J. Borst, Enige beschouwingen over marginale toetsing in
publiek- en privaatrecht, in: WPNR, jg. 93, 1962, nrs. 4735-4737; dez., Problemen en
perspectieven van de marginale toetsing, in: WPNR, jg. 100, 1%9, nrs. 5024-5027.
Ook Prakke, a.w. (noot 36), pp. 1-12, ziet in het willekeur-criterium de kern van
marginale toetsing. Vgl. inzake de hier besproken kwestie H.J. van Eikema Hommes,
De elementaire grondbegrippen der rechtswetenschap. Een juridische methodologie,
Deventer 1972, p. 425, en dez., Hoofdlijnen der rechtssocio/ogie en de materiif/e
indelingen van publiek- en privaatrecht, Zwolle 1975, pp. 94-%.
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rechte te doen) in bet andere. Rechtsvorming is bij uitstek een manifestatie van de vrijbeid. Zij beweegt zich steeds tussen de voorpositieve
zin van bet recht -die eigenlijk in bet bij-zicbzelf-zijn van de mens
gelegen is- en de bijzondere constellatie waarin deze verwerkelijkt moet
worden. Zo bezien wordt in elke daad van recbt -hoezeer ook betrokken
op bet andere waarmee wij omgaan- de terugkeer bij zichzelf van de
menselijke persoon mee-voltrokken. Aangezien de mens altijd mede-mens
is, gaat bet in bet recbt om samen-handelen. Slechts wanneer de ander
onder alle omstandigheden als persoon wordt gerespecteerd, is men in de
daad van recbt waarlijk bij zichzelf.
Het persoon-zijn van de mens constitueert zowel zijn kennen als zijn
willen (b~ voorbeeld van recht). Het kennen toont de ambivalentie van
de mens. 9 Wanneer ik iets ken, is dat altijd iets eindigs, iets beperkts.
Toch is de onbeperkte totaliteit -de eenheid- van al wat is steeds
mee-gedacbt in elke eindige kennis. Wanneer ik bet andere (iets eindigs)
ken, stel ik dit in de horizon van de totaliteit van al wat is. Dit kenmerkt de menselijke kennis ten diepste: weliswaar is mijn weten een
weten van de wereld waarin ik sta, maar niet op de manier waarop bet
dier 'weet' heeft van zijn milieu, namelijk louter als een reactie op
zintuiglijke prikkels. Mijn kennen is een mij-bewustzijn van bet andere:
een denken van bet ervarene in relatie tot mijzelf. Het vermogen om
steeds weer nieuwe relaties van bet gekende tot mij in mijn eigen
eenheid op te nemen maakt dat ik -naar bet bekende woord van Thomas'quodammodo omnia'40 ('in zekere zin alles') hen: 'alles', maar alleen 'in
zekere zin', want ik kan niet alles-ineen en ineens alles zijn. Ik blijf
gebonden aan bet telkens weer leggen van vele bijzondere (oordeels)relaties met bet andere. De eenbeid is mij niet ineens gegeven, maar
mee-aanwezig in bet vele.41
Zoals hiervoor werd gezegd, is mijn kennen een mij-bewust-zijn van bet
andere. Een mij-bewust-zijn: want door de kennis van mijn object betrek
ik dit in mijn subjectiviteit, die immers bet 'vele' (impliciet42) in de
eenheid van al wat is stelt. Kennen wil dus steeds zeggen, dat de menselijke persoon van bet andere bij zicbzelf terugkeert. Deze 'terugkeer',
waardoor de mens 'bij zichzelf is, kenmerkt zowel bet kennen als bet
39 Vgl. Rabner, Geist in Welt. Zur Metaphysik der endlichen Erkenntnis bei Thomas
von Aquin, 2e druk, bewerkt door Johannes Baptist Metz, Miinchen 1957 ( = 3e druk
1%4), p. 405. Deze studie van de grondslagen van de filosofie van Thomas van Aquino is van fundamenteel belang voor het bier summier besproken onderwerp.
40 S. Th. 1.14.1.c en 111.9.1.c (met Aristoteles, De anima, III.8.431b21).
41 Vgl. over de problematiek van eenheid en veelheid BA.M. Barendse O.P., lntersubjectief verkeer en lichamelijkheid. De bemiddeling van het licbaam, in: Lichamelijkheid. Wijsgerige bescbouwingen door professoren in de philosophie van bet Dominicanenklooster te Zwolle, Utrecht/Brussel 1951.
42 Vgl. D.M. de Petter O.P., Impliciete intuitie, in: dez., Begrip en werkelijkheid. Aan
de overzijde van het conceptualisme, Hilversum/Antwerpen 1964, pp. 25-43.
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willen van de mens. De gedachte van de 'terugkeer bij zichzelf stelt de
mens -en dus de eerbiedwaardigheid van de menselijke persoon- centraal.
Tegelijk beseffen wij dat de mens slechts uit kracht van deze absolute
eenheid kent, wil, bestaat, en dat hij in een toestand van ontoereikendheid ten opzichte daarvan verkeert; de mens is op het absolute aangewezen, maar kan het niet bemachtigen.43
Zowel in het rechtsoordeel als in het ervaringsoordeel denken wij derhalve, zodra wij iets relatiefs denken, altijd het absolute dat dit relatieve mogelijk maakt impliciet mee. In het bijzondere rechtsoordeel wordt
de voor-positieve zin van het recht altijd meegedacht, in het oordeel
over een bijzonder zijnde 'de ene alles-omvattende zijnsorde'. 44 Zowel in
het ene als in het andere oordeel viseren wij het absolute. 45 Juist omdat
de mens -zij het op een onvolkomen wijze, daarom ook indirect- voor
het absolute openstaat, is hij persoon: kennend persoon, zedelijk handelend persoon, zedelijk en rechtens eerbiedwaardig persoon, en dus ook
persoon in het recht. 46 In zoverre de persoon zich kennend en willend
als persoon verwerkelijkt, is hij 'bij zichzelf.
Het absolute is voor de mens slechts aldus toegankelijk doordat hij
zichzelf bij zijn kennen en willen in de hem omringende wereld begrijpt
in relatie tot het zijn, dat wil zeggen de absolute eenheid van al wat is.
'Das Sein (... ) aber erreicht der Mensch dadurch, daB er sich immer
schon in einem Bezug zum Sein versteht, der all sein Wirken durchdringt, der zuinnerst stets derselbe bleibt, mag auch das Wirken mit
seinen Gegenstanden sich noch so sehr wandeln.' 47 (Hiervoor werd er
reeds op gewezen dat de kern van het natuurrecht -de eerbiedwaardigheid van de vrije menselijke persoon- altijd en overal dezelfde blijft,
terwijl de uitwerking naar mate zij in bijzonderheden afdaalt, meer en
43 De gedachte van de 'terugkeer' van de mens in zijn kennen en willen bij zichzelf is
voor het eerst ontwikkeld door Thomas van Aquino, die van de 'reditio subjecti in
seipsum completa' spreekt. Zie hierover Rahner, a.w. (noot 39), pp. 232-242, en J.B.
Metz, Christelijke mensbetrokkenheid. Over de denkvorm van Thomas van Aquino,
Hilversum/Antwerpen 1964 (vertaling van: Christ/iche Antropozentrik, Miinchen 1%2),
pp. 60-67. Deze gedachte beantwoordt aan de centrale plaats van de mens in Thomas' denkvorm, namelijk de antropocentrische denkvorm (Metz, a.w., passim).
44 D.F. Scheltens, Het probleem van de metaphysische causaliteit in de neo-scholastische philosophie, p. 500, in: Tijdschrift voor Phi/osophie, jg. 14, 1952, pp. 455-302.
45 Recht en ethiek verwijzen dan ook uiteindelijk naar het metafysische. 'So kommen
wir zu einer Ethik, die metaphysische Begriindung nicht als iiuBere auBer sich sucht,
sondern als innere in sich triigt, weil Wert und Solien als formal-identisch mit dem
Sein begriffen werden', aldus Johannes B. Lotz, Der Mensch im Sein, Freiburg/Basel/Wien 1967, p. 592.
46 Vgl. B.M. Telders, De ontwikkeling van de persoon in en als het begrip van het
privaatrecht, in: Verzamelde geschriften van Prof. Mr. B.M. Telders, Deel I, 'sGravenhage 1947, pp. 119-137.
47 Lotz, a.w. (noot 45), p. 593.
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meer het stempel van de concrete cultuur-historische situatie draagt.)
'Das Sein nimmt den Menschen unbedingt und unausweichlich in Anspruch, ist damit Engagement oder Sollen.'48 Elk oordeel, ook elk
rechtsoordeel, staat voortdurend impliciet in een afhankelijkheidsrelatie
tot bet absolute.
Omdat wij slechts krachtens deze impliciete relatie -dus indirect- over
bet absolute kunnen denken en spreken, is dit noodzakelijk een denken
en spreken in analogie. 49 Als wij oordelen over iets dat er 'is', hebben
wij altijd tegelijk een besef van dat waardoor het vele dat er is, een is.
Naar analogie hieraan duiden wij de absolute eenheid van alles als 'het
zijn' aan. Als wij oordelen over iets dat een daad van recht is (of zou
moeten zijn), hebben wij altijd tegelijk een besef van de voor-positieve
zin van elk door ons geveld, met name ook elk gepositiveerd rechtsoordeel. Naar analogie hieraan duiden wij de absolute, aan elke concretisering voorafgaande ene zin van al onze rechtsoordelen als bet natuurrecht
(of ook: de rechtsidee) aan.50 Ook wanneer wij in het algemeen van
'staat', 'eigendom', 'verbintenis' enzovoort spreken, draagt dit spreken
een analoog karakter ten opzichte van de verscheidenheid (naar tijd en
48 Lotz, t.a.p.
49 Vgl. Hermann Krings, Wie ist Analogie moglich?, p. 107, in: Gott im Welt (Festschrift Karl Rahner), Freiburg i. Br., jg. 29, 1975, pp. 318-333: 'Analogie ist darum
moglich, weil sie im Denken und Sprechen des Menschen "von Anfang an" mitgegeben ist; ohne sie wiiren Denken und Sprechen aufgehoben. (...) Analogie ist deswegen
moglich, well sie Notwendig ist. Sofern die Vernunft -ihrem formalen Wesen nach
ein Setzen und Begreifen von Einheit- nicht in einer "intellektuellen Anschauung"
das Ganze als Eins und das Eine als Ganzes realisiert, setzt und begreift sie die
Einheit notwendig und urspriinglich als eine Einheit kraft Entsprechung des einen
und des anderen. Darin besteht ihre transzendentale Analogizitiit, die sie im Urteil
realisiert.'
Zie inzake analogie Thomas van Aquino, De veritate, 2.11, S.c.G.1.30-34 en S.Th.
I.84.7; hierover Schillebeeckx, Het niet-begrippelijk kenmoment in onze Godskennis
volgens S. Thomas, in: Tijdschrift voor Philosophie, jg. 14, 1952, pp. 411-454, en
D.F. Scheltens, De analogieleer van Sint Thomas, in: Tijdschrift voor Filosofie, jg.
20, 1958, pp. 459-509. De wijsgerige analogieleer is voor de esthetica op overeenkomstige wijze als voor de rechtswetenschap relevant. Zie voor een uitwerking naar
de literatuurwetenschap toe: J. Kuin, Analogie als basis van tekstinterpretatie (inleiding voor de vergadering van de Wijsgerige Vereniging Thomas van Aquino op 20
november 1976).
50 Het absolute dat in de kennisleer, in de rechtsfilosofie, in de ethiek, in de esthetica
en in de metafysica wordt 'geviseerd' is uiteraard -anders zou het niet absoluut
zijn- identiek. De bekende Thomistische adagia volgens welke het zijnde, het ware,
het goede, het schone en het ene verwisselbaar zijn ('ens et verum/bonum/pulchrum/unum convertuntur') brengen dit tot uitdrukking. Vgl. J. Peters, Metaphysica.
Een systematisch overzicht, 2e druk, Utrecht/Antwerpen 1967, pp. 91-101.
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plaats51) van empirische staten, eigendomsverhoudingen en wederkerige
rechtsbetrekkingen. De eenheid van de staatsidee omvat bij voorbeeld
staten die onderling sterk verschillen, maar juist overeenkomen in hun
betrakkenheid op de idee van wat de staat ten diepste is. Precies dit
overeenkomen in een betrekking wordt met analogie bedoeld. Ben analoog
gebruikte term als staat of eigendom is -zoals Larenz het zegt- een
concreet-algemeen begrip, dat wil zeggen een begrip dat niet (zoals een
abstract begrip) van de verschillen tussen de erander gebracht individualiteiten afziet, maar ze juist mee-omvat als onderscheiden realiseringen
van het ene waarap het concreet-algemene begrip duidt.52
De vraag rijst, hoe wij het absolute -als wij er geen rechtstreekse kennis
van hebben, maar het slechts kunnen viseren- kunnen omschrijven. Het
antwoord is, dat deze omschrijving evenzeer indirect moet zijn: dus geen
definiering met abstracte kenmerken, maar een op analoge wijze aanduiden. Dit is oak de grand van de opvatting van Thomas van Aquino
volgens welke God nooit in een begrip gevat kan worden.53
Metafysica zoals Thomas haar beoefent is expliciete reflectie op datgene
wat in onze kennis van de wereld altijd al (impliciet) wordt mee-gedacht
en mee-bevestigd, dat wil zeggen reflectie op de absolute, eenheid-stichtende grand van al wat er is. De impliciete overschrijding ('excessus')
van het relatieve (waaraver wij oordelen) naar het absolute (het metafysische) toe geschiedt primair door een negatief oordeel ('negatio', 'remotio'). Van het absolute wordt namelijk elke beperktheid ontkend; aldus
wordt het afgezet tegen en -in analoge zegswijzen- vergeleken met
('comparatio') het -direct kenbare- relatieve.54
51 De wijsgerige analogie-leer is dan ook van veel belang voor de methodologie der
rechtsvergelijking. Vgl. noot 22.
52 Karl Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 3e druk, Berlin/Heidelberg/New
York 1975, hoofdstuk 6, vooral pp. 439-443. Vgl. D.H.M. Meuwissen, Object en
methode van de staatsrechtswetenschap, pp. 86-93, in: Object en metlwde van de
staatsrechtswetenschap, staatsrechtelijk symposium 14 december 1973, Nijmegen
1973, pp. 70-150, alsmede zijn Elementen van staatrecht I, Zwolle 1975, pp. 52-60.
Zie voor een kritiek op het gebruik van abstracte begrippen in de rechtswetenschap
ook Van Eikema Hommes, De elementaire grondbegrippen der rechtswetenschap, a.w.
(noot 38), pp. 1-7, en diens Methode der encyclopedie en Hoofdlijnen van de geschiedenis der rechts- en staatsfilosofie, Zwolle 1975.
53 Zie de in noot 49 genoemde teksten van Thomas en studies daarover; vgl. ook
Krings, a.w. (noot 48), pp. 109-110: 'Damm ist der Name Gottes verborgen. Sofern
Gott sich in der biblischen Offenbarung einen Namen gibt, geschieht dies in einem
Namen, der "dem Menschen gegeben" ist. Es ist ein Name, der in die Sprache der
Menschen eingehen kann und daher den transzendentalen Charakter aller Namen,
analog zu sein, besitzt.'
54 Zie de desbetreffende tekststudie van Rahner, a.w. (noot 39), onder andere pp. 398399.
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Op overeenkomstige wijze is ook de draagwijdte van de absolute grond
van elk recbt -zijn voor-positieve zin- voor ons slecbts indirect kenbaar.
Wat bet respect voor de persoon bier en nu als recbt eist, kunnen wij
niet met zekerbeid bepalen. Veel eerder kunnen wij een schending van
de persoon als zodanig aanwijzen. Net als in de metafysica moeten wij
dus ook de concrete betekenis van bet natuurrecbt 'per remotionem',
d.w.z. langs negatieve weg, aanwijzen. Thomas ziet bet natuurrecbt dan
ook geenszins als een substituut voor de positieve recbtsorde,55 maar
eerder als dragende grond en kritiscbe instantie die maakt, dat bij
flagrante strijd van wat als 'recbt' is gepositiveerd met de waardigbeid
die de mens van nature toekomt, zo'n positivering elke recbtskracbt
mist.56
6

De methode van recbtsvorming en beleid

Het vorenstaande bevestigt dat recbtsvorming niet anders kan zijn dan
een bacbelijke poging om de voor-positieve zin van elk recbt en de
concrete situatie met elkaar te verenigen in een bier en nu uit te voeren (dus ook: bier en nu uitvoerbaar) recbtsoordeel. Dit pogen om in bet
licbt van bet natuurrecbt positieve recbtsoordelen te vellen wordt onder
andere gesteund door een bepaalde fase in diezelfde recbtsvorming, te
weten de wetgeving. Bij de gebele recbtsvorming, onmiskenbaar ook bij
die waarin de wet op concrete situaties wordt toegepast, geldt dan ook
-zoals Wieland bet formuleert- de 'algemene eis om rekening te bouden
met de totaliteit van de konkrete werkelijkbeid, die zicb vertakt in een
meedenken vanuit de maatscbappelijke werkelijkbeid, in een betrekken
van de subjectieve situatie in de recbtspleging, in bet banteren van bet
recbtssysteem als een open systeem, in bet empatbiscb meeleven met de
bij bet recbtsgeding betrokken partijen'; volgens Wieland zou deze eis
'veel kunnen winnen aan bruikbaarbeid door een bernemen en aktualiseren van bet fronesis-begrip van Aristoteles, dat door Thomas van Aquino
verder werd uitgewerkt. Er bestaat bierover een literatuur, die misscbien
teveel ontgaat aan de juristen, die zoeken naar een menselijke en verantwoorde recbtspraxis. Tocb gaat bet in die studies om een evenwicbtig
en genuanceerd afwegen van de verscbillende elementen, die meespelen
wanneer men tot een konkreet verantwoorde beslissing wil komen.'57
55 S.Th., 1.11.95.1.
56 S.Th., 1.11.95.2.c; 11.11.57.2.ad 2. Langemeijer en Loenen leggen sterk de nadruk op
het negatief afgrenzen in rechtsfilosofie resp. wijsgerige waardenleer: zie G.E.
Langemeijer, Inleiding tot de studie van de wijsbegeerte des rec/Its, 3e druk, Zwolle
1973, p. 233, en J.H.M.M. Loenen, Zijn waardeoordelen te rechtvaardigen?, pp. 132133, in: WijsgerigPerspectief,jg.16, 1975/1976, pp.119-133.
57 J.H. Wieland, Henneneutiek en wetenschap (oratie K.H. Tilburg), Deventer 1974, p. 7.
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Inderdaad kan de aanpak die vereist is voor een rechtsvorming welke
zich tussen rechtsidee en concrete situatie beweegt, gekarakteriseerd
worden met Aristoteles' en Thomas' begrip van de 'prudentia',58 waardoor wij -in de weergave door Cathrein- 'in jedem einzelnen Falle richtig
beurteilen, was die sittliche Ordnung von uns verlangt'.59 Prudentie is
met andere woorden 'die Fertigkeit in der richtigen Beurteilung unserer
einzelnen konkreten Handlungen nach ihrer sittlichen Beziehung. ( ... ) Sie
betrachtet das Handeln nach der Beziehung der Angemessenheit zum
Menschen als solchem'.60 Nog anders gezegd: prudentie bemiddelt tussen
de idee van wat de mens naar zijn geestelijke natuur (zijn status van
vrij persoon) toekomt en de concrete situaties waar men telkens voor
komt te staan. Thomas zegt dan ook, dat 'wie prudent is, zowel de algemene beginselen van de' (praktische) 'rede moet kennen, als de bijzondere
omstandigheden, waar het bij handelingen om gaat,'61 De prudentie is
een bepaalde innerlijke houding waarmee men praktische problemen
tegemoet treedt.62 Ook juridische problemen dient men met deze houding
tegemoet te treden: men zal ernaar moeten streven, tegelijk met de
rechtsbeginselen en met de eisen die de concrete situatie stelt, rekening
te houden. Slechts dan kan men werkelijk recht doen. De eerder besproken rol van de billijkheid bij de rechterlijke oordeelsvorming is
hiervan een uitvloeisel.
De houding waarmee men problemen tegemoet treedt, kan tot een methodische benaderingswijze worden ontwikkeld. Pakt men problemen volgens
een min of meer geijkte methode aan, dan zal in die methode de juiste
innerlijke houding zijn neerslag gevonden moeten hebben. In die zin is
prudentie het methodisch beginsel van rechtsvorming63 en beleid.
Het verdient de aandacht dat de term 'beleid' niet alleen -zoals bier tot
dusver werd gedaan- gebruikt wordt ter aanduiding van het geheel van
activiteiten van de overheid (of, in ander verband, van andere instellin58 De gebruikelijke vertaling is 'verstandigheid', maar omdat dit woord meer betekenissen en betekenisnuances heeft, lijkt het verkieslijk van 'prudentie' te spreken. Zie
Thomas van Aquino, S. Th. 11.11.47 en Etllica-commentaar, VI.4-7.
59 Viktor Cathrein S.J., Moralplli/osophie. Eine wissenschaftliche Darlegung der sittlichen, einschlieBlich der rechtlichen Ordnung. Band I, Allgemeines Moralphilosophie,
Se druk, Freiburg i. Br. 1911, p. 351.
60 T.a.p.

61 S. Th. 11.11.47.3.c.
62 In de traditionele ethiek noemt men een zedelijk positieve innerlijke houding waarmee men een situatie tegemoet treedt een 'deugd'. Ook de innerlijke houding van
rechtvaardigheid is zo'n 'deugd', die echter prudentie veronderstelt (vgl. Cathrein,
a.w. (noot 59), p. 351). Josef Pieper (Tugend, in: Handbuch theologischer Grnndbegriffe, dee! 4, pp. 282 e.v.) wijst erop, dat, al is het woord 'deugd' uit het alledaagse taalgebruik aan het verdwijnen, het begrip van een innerlijke dispositie tot
ethisch positief te beoordelen handelen alle aandacht verdient.
63 Vgl. de term jurisprudentie ('iuris prudentia', Digesta 1.1.10.2).
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gen en van personen), maar ook -aldus Van Dale- in de betekenis van
'overleg, bedachtzaamheid, omzichtigheid: met beleid te werk gaan; beleid
aan moed paren; - voor moed, beleid en trouw, <levies en opschrift van
het kruis der Militaire Willemsorde.' 'Beleid' is in deze tweede betekenis
een equivalent van 'prudentie'. Om/sekeerd wordt 'prudentie' als 'beleid'
omschreven,64 ook door filosofen. 5 Het methodisch beginsel van het
beleid -het geheel van activiteiten- dat besloten ligt in de aard van het
beleid, namelijk bemiddeling tussen principe en concrete situatie, kan
men daarom eveneens beleid noemen, nu in de zin van prudentie.
Beleid is het methodisch beginsel van het beleid van de staat. In het
beleid vormt de rechtsvorming een eenheid met de daadwerkelijke concrete realisering van het recht - en juist om die realisering is het bij
beleid (in de zin van een houding, gericht op bemiddeling tussen de
richtinggevende rechtsbeginselen en de concrete situaties waarin daadwerkelijk gehandeld moet warden) altijd te doen. Duidelijk blijkt de
innerlijke samenhang tussen beleid of politiek als geheel van overheidsactiviteiten en beleid als prudentie, waar Thomas van Aquino schrijft:
'prudentie die op het "bonum commune" betrokken is, wordt "politica"
genoemd'.66

7

Beleid met beleid

De methode van het beleid brengt mee dat het altijd tegelijk op zijn
beginsel -van het recht, de vrijheid- en op de concrete situatie betrokken is. Beleid draagt dus noodzakelijk en tegelijk een principieel en een
praktisch karakter: niet nu eens het een en dan weer het ander, maar
steeds in zijn geheel. De betrokkenheid op het beginsel van elk recht
(en elk beleid) wee gt van meet af aan in de oordeelsvorming mee. Deze
principiele betrokkenheid vanaf de eerste beoordeling van de concrete
situatie, wordt onder invloed van Gadamer en Esser67 in brede kring met
de term 'Vorverstandnis' aangeduid. Voor wat het recht betreft denkt
men hierbij soms aan een eerste, door ervaring en studie gevormde kijk
op het geval, zijn maatschappelijke context en het toepasbare recht.68 In
de grand van de zaak is het juridische 'Vorverstandnis' echter het van
64

Van Dale, deel I, p. 262 (cursiveringen weggelaten); Deel II, p. 1949.
65 Peters, a.w. (noot 50), p. 414.
66 S. Th. II.II.47.10.ad 1: 'prudentia relata ad bonum commune vocatur politica'; zie
voorts zijn Ethica-commentaar, VI.7, nrs. 1196-1197. Zie voorts Giuseppe Gullo,
Prudenza e politica. Lettura critica del pensiero di Tommasso D'Aguino sul problema
di fondo della filosofia politica, Napoli ± 1975.
67 Hans-Georg Gadamer, Wahrheit u11d Methode. Grundziige einer philosophischen Hermeneutik, 3e druk, Tiibingen 1972, en Josef Esser, Vorverstiindnis und Methodenwahl
in der Rechtsfindung, a.w. (noot 12).
68 Vgl. Larenz, a.w. (noot 52), p. 187.
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meet af aan mee-denken van de betrokkenbeid op bet absolute -in casu
bet beginsel van bet recbt, bet natuurrecbt- in de oordeelsvonning over
concrete verboudingen. Het 'Vorverstandnis' komt dan overeen met de
'impliciete intuitie' van bet absolute die de metafysica mogelijk maakt69;
Rabner omscbrijft deze als een in ons kennen altijd mee-aanwezige
'Vorgriff auf <las esse', d.w.z. op bet absolute, bet zijn zonder meer.70
Dit betekent ecbter niet <lat aan bet prudentie-oordeel altijd een tbeoretiscbe reflectie op bet absolute vooraf moet gaan. Integendeel: juist
omdat bet 'Vorverstandnis' in ware recbtsvorming altijd aanwezig is, kan
recbtsvorming 'zelfstandig' voltrokken worden.71 Iemand kan een voortreffelijk recbter, bestuurder enzovoort zijn, zonder recbtsfilosofie te
beoefenen; wie ecbter de metbode van de recbtspraxis adequaat tbeoretiscb onderzoekt zal naar bet metafysiscbe warden geleid.
Met Meuwissen moet er dan ook de nadruk op warden gelegd <lat bet
'Vorverstandnis' waarmede men bij de recbtsvorming -en bij de ontwikkeling van bet beleid- de problematiek tegemoet treedt 'niet willekeurig
of toevallig' is. Integendeel, men 'moet de zin en betekenis ervan nader
onderzoeken' en komt dan 'terecbt bij principes of beginselen, die moeten warden geconcretiseerd. Deze beginselen zijn uiteindelijk weer
gefundeerd in de recbtsidee en bet "v66rbesef' daarvan is uiteindelijk
bet punt waar alles om draait'.72 Onder de recbtsidee verstaat Meuwissen betzelfde als in boofdstuk 4 werd bedoeld, namelijk 'bet inzicbt <lat
alle recbt uiteindelijk gericbt is op de realisatie van de vrijbeid in de
samenleving.'73 Dit geldt voor de gebele recbtsvorming en bet gebele
beleid, ook voor wetgeving en bestuur.74
Het beleid van staatswege is derbalve een proces <lat tot ontwikkeling
komt door -met beleid- bet principe van bet respect voor de vrije
menselijke persoon (zo men wil: bet principe van de vrijbeid) en de
concrete situatie op elkaar te betrekken. Dit brengt mee, <lat bet beleid
steeds ontwikkeld wordt vanuit bet besef -bet 'Vorverstandnis'- van de
69 De Petter, a.w. (noot 42), pp. 25-43.
70 A.w. (noot 39), onder andere p. 195: 'so weiB der Mensch von Unendlichkeit nur,

71
72
73
74

insofern er sich im Vorgriff jeder seiner Erkenntnisse gegeniiber iiberlegen, und auf
esse (zijn) iiberhaupt hin offen erfiihrt. Der Mensch ist "quodammodo omnia" ( ...):
er ist "in excessu", im Vorgriff alles. Er weiB vom esse absolutum, indem er seine
Hinbewegung auf das esse erfiihrt. Darum ist er Geist. Daran, daB er nur so vom
esse absolutum weill, erfiihrt er seine Endlichkeit.' Evenzo plaatst het rechtsdenken
vanuit het juridische 'Vorverstiindnis' elke concrete juridische situatie in relatie tot
de absolute, voor-positieve zin van het recht.
Vgl. Lotz, a.w. (noot 45), p. 592, en Wolfgang Kluxen, Metaphysik und praktische
Vernunft. Ober ihre Zuordnung bei Thomas von Aquin, p. 87, in: L. Oeing-Hanhoff,
Thomas von Aquin 1274/1974, Miinchen 1974, pp. 73-%.
A.w. (noot 52) 1973, pp. 102-103.
A.w., p. 105.
Vgl. a.w., p. 114.
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staatsidee, waarin besloten ligt dat de staat er is om samenlevingsverhoudingen te realiseren die aan de eis van recht beantwoorden, anders
gezegd: dat de staat er is ter wille van de algemene vrijheid.
Gezien de onzekerheid waarmee beleid evenwel altijd behept is -al was
bet maar wegens bet feit dat wij noodzakelijk vanuit een concrete,
historische situatie moeten pogen bet niet direct in heel zijn concrete
draagwijdte kenbare natuurrecht te interpreteren- kan men zich afvragen
of beleid ooit rationeel kan zijn. Toch suggereert reeds de term 'beleid'
redelijkheid, en wel in sterkere mate dan zijn equivalent 'politiek': 'Dat
deze termen in wezen hetzelfde betekenen, blijkt uit bun verwisselbaarheid. Er is geen verschil tussen een "prijspolitiek" en een "prijsbeleid".
Toch spreken wij alleen van "struisvogelpolitiek" en niet van "struisvogelbeleid". En een politiek die men voorstaat zal men eerder een "beleid"
noemen dan een politiek die men verafschuwt. Het woord "beleid" suggereert objectiviteit, zakelijkheid, deskundigheid, rationaliteit.'75 Welnu,
bet antwoord op de vraag of beleid ooit rationeel kan zijn, blijkt daarvan af te hangen, wat men onder rationaliteit of redelijkheid verstaat.
Er kunnen drie typen rationaliteit warden onderscheiden, te weten
berekeningsrationaliteit, intersubjectieve rationaliteit en interpretatieve
rationaliteit.
8

Berekeningsrationaliteit

In de berekeningsrationaliteit is rationaliteit verengd tot berekenen van
bet waarneembare, met name van oorzaken en gevolgen. Rationeel handelt in deze opvatting diegene die de middelen die tot een gekozen doel
leiden, juist berekent. De prominentste vertegenwoordiger van deze
opvatting op bet gebied van de maatschappijwetenschappen is Max Weber. Voor de geciviliseerde samenleving is naar zijn oordeel bet vertrouwen kenmerkend, 'daB man (... ) mit ihnen' (de voorwaarden van bet
dagelijks leven) "'rechnen", ihr Verhalten "kalkulieren", sein eigenes
Handeln an eindeutigen, durch sie geschaffenen Erwartungen orientieren
konne•.76
De wetenschappen zijn in de opvatting van Max Weber77 voor bet men75 G. Kuypers, Grondbegrippen vanpolitiek, Utrecht/Antwerpen 1973, p. 15.
76 Max Weber, Gesammelte Aufsiitze zur Wissenschaftslehre, 4e druk, Tiibingen 1973,
pp. 473-474. Zie over dit onderwerp ook J.JA. Mooij, Aspecten van redelijkheid
(oratie R.U. Groningen), Groningen 1971.
77 Vgl. voor een samenvatting Reinhold Zippelius, Geschichte der Staatsideen, 2e druk,
Miinchen 1973, pp. 170-174, en voor kritische beschouwingen bij voorbeeld Jiirgen
Habermas, Zur Logik der Sozialwissenschaften. Materialien, 2e druk, Frankfurt am
Main 1971, pp. 313 e.v., en AJ. Hoekema, Sociale wetenschap en wetgeving, in: A.J.
Hoekema en C.JA. Crasborn, Sociale wetenschappen en wetgevi11g, publikatie nr. 7
van de Rechtskundige afdeling van het Thijmgenootschap, Deventer 1973.

42

Hoe komt beleid tot ontwikkeling?

I 1.2 I

selijk handelen zuiver instrumenteel. Welke beginselen aan bet handelen
ten grondslag worden gelegd, ligt buiten bun competentie. Ze kunnen
slechts tonen welke alternatieven er zijn, en onder welke voorwaarden
deze gerealiseerd kunnen worden. Ze kunnen dus 'nur einen unschatzbaren Dienst leisten, namlich ihnen zu sagen: 1. es sind die und die
verschiedenen "letzten" Stellungnahmen zu diesem praktischen Problem
denkbar; 2. so und so liegen die Tatsachen, mit denen ihr bei eurer
Wahl zwischen diesen Stellungnahmen zu rechnen habt.•78
Weber wijst er nadrukkelijk op dat de praktische beslissingen afhankelijk
zijn van 'Wertungen' die de mens moet kiezen. Naar zijn opvatting kan
geen wetenschap deze keus overnemen, ook niet de filosofie, die hij
slechts gekwalificeerd acht tot onderzoek naar de betekenis, structuur en
geldingssferen van deze waardeoordelen.79 Hij noemt bet een 'Grundsachverhalt', dat wij in bet leven stuiten op de onverenigbaarheid 'und
also die Unaustragbarkeit des Kampfes der letzten iiberhaupt moglichen
Standpunkte zum Leben, die Notwendigkeit also: zwischen ihnen sich zu
entscheiden.80 Terwijl men dus Webers standpunt ten aanzien van de
waardeoordelen een decisionisme zou kunnen noemen, verwerpt hij een
ethisch relativisme dat de verantwoordelijkheid voor de eigen levenshouding uitholt.81 Het is in zijn opvatting veeleer zo dat de vrijheid van de
mens hem de taak geeft zichzelf te bepalen. Met nadruk stelt hij 'daB
jede einzelne wichtige Handlung und daB vollends das Leben als Ganzes,
wenn es nicht wie ein Naturereignis dahingleiten, sondern bewuBt gefiihrt
werden soll, eine Kette letzter Entscheidungen bedeutet, duch welche die
Secle, wie bei Platon, ihr eigenes Schicksal: -den Sinn ihres Tuns und
Seins heiBt das- wii.hlt.'82
Hoewel Weber, zoals gezegd, voor de maatschappijwetenschappen een
representant bij uitstek is van de richting waarin rationaliteit verengd
wordt tot berekening van oorzaken en gevolgen in de waarneembare
wereld, blijkt uit bovenstaand citaat dat hij deze kaders zelf ook weer
doorbreekt, en de vrije zelfbepaling van de mens daarboven stelt: bet
leven kan 'bewuBt gefiihrt werden', de menselijke geest kiest de zin van
zijn doen en zijn. Evenwel, de keuze daaromtrent is de hoogste instantie
die Weber aan de orde steJt.83 Hij vat vrijheid ten onrechte slechts als
keuzevrijheid op, en stoot niet door naar de kern van de vrijheid die
haar tegelijk normeert: bet persoon-zijn van de mens.
In bet maatschappelijk gebeuren krijgen de keuzen soms de vorm van
economische doeleinden. Dit is een onontbeerlijke voorwaarde voor
rationalisering in de zin van berekening, immers: 'Nur wo bei einem
78
79

Weber, a.w. (noot 76), p. 517.
A.w., p. 508.
80 A.w., p. 609.
81 A.w., p. 508.
82 A.w., pp. 507-508.
83 Vgl. Hoekema, a.w. (noot 77), p.
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absolut eindeutig gegebenen Zweck nacb dem dafiir geeigneten Mittel
gefragt wird, bandelt es sich um eine wirklich empirisch entscheidbare
Frage.'84 Weber heeft zeer scberp gezien dat -zoals hij bet noemt'technische' rationaliteit slechts gerealiseerd kan worden als de doeleinden eenzinnig geformuleerd zijn. De 'doeleinden' van recht en beleid zijn
echter, zoals hiervoor bleek, juist niet in eenzinnige, abstracte begrippen
te vatten. Wij kunnen ze slechts door analogieen aanduiden; daarop is
uiteraard geen berekening te baseren. Ten onrechte gaat Weber er ecbter
van uit dat waar berekening ophoudt, slecbts een niet te beslechten
conflict van meningen rest.
Weber heeft dus zelf de grenzen van berekeningsrationaliteit scherp tot
uitdrukking gebracht; ten onrechte zag hij deze echter aan voor de
grenzen van elke mogelijke rationaliteit. Dit deed bij hem de mening
post vatten dat op waardeoordelen slecbts wanneer zij de vorm van
economiscbe doeleinden zouden bezitten, rationeel middelen zouden kunnen
worden afgestemd. Hiermee warden allereerst geestelijke goederen (bij
voorbeeld waarbeid, schoonheid) als zodanig (dus niet de overdracht
ervan door uiterlijke middelen) uitgesloten; bet gaat Weber in dit verband slechts om goederen, die in ruimte en tijd uiteenliggen - en dus
onder eenzinnige begrippen gevat kunnen worden.85 Economie heeft
betrekking op schaarse goederen86; 'waarderingen' zoals betrekkingen tot
de rechtsidee zijn niet schaars. De waardering van schaarse goederen is
integendeel voor de wetenscbap der economie een der 'data' waarop
berekeningen berusten. Daarnaast vormt de organisatie van de maatschappij voor de economiscbe wetenschap een 'datum•.87 Weber formuleert dit aldus: 'Die Wertungen sind dann und nur dann eindeutig, wenn
der okonomische Zweck und die sozialen Struktur-Bedingungen fest
gegeben sind und nur zwiscben mehreren okonomiscben Mitteln zu wablen ist, und wenn diese iiberdies aussehlieBlicb in bezug auf die Sicberbeit, Schnelligkeit und quantitative Ergiebigkeit des Erfolges verschieden,
in jeder anderen fiir menscblicbe Interessen moglicherweise wicbtigen
Hinsicht aber vollig identisch funktionieren.'88 Weber wijst erop, dat
deze strakke voorwaarden de mogelijkheden van rationeel bandelen door
berekening sterk beperken: 'In jedem andern, also in jedem nicbt rein
tecbniscben Fall hOrt die Wertung auf, eindeutig zu sein, und greifen
Wertungen mit ein welcbe nicbt mebr rein okonomiscb bestimmbar
sind.'89 Slechts onder de bier aangegeven voorwaarden zou rationalisering door berekening mogelijk zijn. De berekening die Weber op bet oog
Weber, a.w. (noot 76), p. 517.
Peters, a.w. (noot 65), p. 377.
86 Heertje, De kern van de economie 1, Se druk, Leiden
87 A.w., p. 9.
88 Weber, a.w. (noot 76), p. 529.
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beeft bestrijkt overigens wel een ruim gebied, men zou zelfs kunnen
zeggen dat van alle exacte wetenscbappen.90
Geconcludeerd moet warden, dat rationaliteit in Webers opvatting ervan
als berekeningsrationaliteit op twee wijzen beperkt is:
- ze reikt precies zover als er eenzinnige doeleinden aan ten grondslag
gelegd kunnen warden;
- deze doeleinden zelf liggen buiten bet bereik van rationaliteit.
9

Intersubjectieve rationaliteit

In de bedendaagse wetenscbapsbeoefening beeft de opvatting, dat intersubjectiviteit de boogste door bet menselijk verstand te bereiken instantie zou zijn, een grate vlucbt genomen. Deze opvatting is bet geliefde
antwoord geworden op de onbanteerbare consequenties van bet waardensubjectivisme, dat immers elke mogelijke grondslag voor gemeenscbapsvorming aantast. Wanneer bieronder wordt gewezen op de bezwaren
welke aan dit antwoord kleven, wordt niet ontkend dat intersubjectiviteit
de reele, niet weg te denken basis voor gemeenscbappen van mensen
vormt. Bestreden wordt slecbts, dat ze zelf de boogste instantie in een
redelijke discussie zou zijn.
C. A. van Peursen legt in zijn kennistbeorie een sterk accent op de
intersubjectiviteit.91 In diens visie boudt 'werkelijkheid een betrekking
tussen subjecten' in. De werkelijkbeid manifesteert zicb immers slecbts
in kennis, en '"kennis" (bangt) intrinsiek samen ( ... ) met een gemeenscbap van in onderlinge communicatie staande mensen•.92 De werkelijkbeid is voor ons afhankelijk van de voortgang der kennis binnen de gemeenscbap waarin zicb deze communicatie voltrekt. Ze is daarom gradueel: de werkelijkbeid van gisteren is de scbijn van vandaag. 'De "scbijn"
geeft zo de dynamiek aan van de werkelijkbeidskennis•.93 Van Peursen
spreekt daarom slecbts van werkelijkbeid voor zover in taal -dus intersubjectief- kennis van werkelijkbeid tot uitdrukking is gebracbt. 'Juist in
dit intersubjectief karakter van de kennis manifesteert zicb de werkelijkheid.'94
Terecbt verdedigt Van Peursen zicb tegen de gedacbte, dat bij een
relativisme zou buldigen. In zijn opvatting is er weliswaar 'geen werkelijkbeid (... ) zonder intersubjectiviteit, maar ook geen intersubjectiviteit
zonder werkelijkbeid'.95 'Relativistiscb zou "werkelijkbeid" zijn (... ) als
90 Vgl. a.w., pp. 526-527.
91 CA. van Peursen, Feiten, waarden, gebeurtenissen. Ein deiktische ontologie, Kampen
1972.
92 A.w., p. 51.
93 A.w., p. 59.
94 A.w., p. 51.
95 A.w., p. 52.

45

I 1.2 I Publiekrecht en beleid - 1979
zij volkomen met het biologisch gegevene zou samenvallen, zonder mogelijkheid daar tegelijk bovenuit te gaan in de vraag of er misschien wezens
denkbaar zijn, die het woord "werkelijkheid" zinvol in een andere context
zouden kunnen bezigen'.96 Het is de menselijke taal die het mogelijk
maakt de werkelijkheid te ontsluiten en daarin voortgang te boeken. Van
Peursen ziet intersubjectiviteit immers niet als conditionering van groepen
mensen om juist deze opvattingen te huldigen. Integendeel, het is de
mededeelbaar gemaakte neerslag van 's mensen vermogen om zich bewust
te bepalen ten opzichte van de dingen om hem heen.
Van Peursens mensbeeld is hier beslissend. Hij brengt de traditionele
omschrijving van de mens als 'zoion logon exon' (animal rationale) ter
sprake, evenals de betekenisrijkdom van het Griekse 'logos': niet alleen
'woord', maar ook onder andere 'rede' ('ratio') en 'zin' (van de wereld).97 Dan legt hij, met behoud van de betekenis 'rede', de nadruk op
de betekenis 'woord'. 'Taal is anders en meer dan slechts dierlijke kreet
of signaal. In de taal wordt iets gevat en iets ontsloten. Taal intendeert,
beoogt een betekenisvolle werkelijkheid (... ) Het woord maakt de werkelijkheid tot onze wereld ( ... ) Bewust leven, denken, geestelijk bestaan,
dat alles kan de mens slechts door zich uit te spreken omtrent de
werkelijkheid, door er zeggingsrijk op in te gaan.'98 Het ligt in de lijn
van deze gedachtengang om rationaliteit op te vatten als intersubjectieve
rationaliteit. Hoezeer Van Peursen immers ook duidelijk maakt dat de
mens -als redelijk wezen- het vermogen zichzelf te bepalen eigen is,
constitutief voor dat vermogen is in zijn beschouwingen de taal, welke
als intersubjectief interpreteren van de werkelijkheid voorop wordt
gesteld.
Juist op dit punt moet een kritische kanttekening bij Van Peursens betoog
worden geplaatst. Delen van de werkelijkheid worden in taal intersubjectief bevestigd. Thomas van Aquino, Karl Rabner en anderen hebben laten
zien dat deze bevestiging slechts mogelijk is dank zij de betrokkenheid
op de werkelijkheid als zodanig, die ons denken en spreken altijd al
eigen is.99 Dit behoeft enige toelichting. Juist zoals eerder de vraag
werd opgeworpen, wat een discussie over de inhoud van het recht impliceert, moet thans de vraag worden gesteld wat -in het algemeen- de
intersubjectieve dialoog te zeggen heeft. Het is duidelijk, dat daarin niet
dingen worden beweerd omdat ze nu eenmaal beweerd worden, maar
omdat ze verondersteld worden werkelijk te zijn. Deze bewuste betrokkenheid op het werkelijke is met de mens van meet af aan gegeven. De
mens is, zoals gezegd, 'in zekere zin alles' (vooral ook: 'in zekere zin
alles'): telkens keert hij van het andere bij zichzelf terug. In de kennis
96 A.w., p. 55.
97 CA. van Peursen, Filosofische orii!ntatie, 4e druk, Kampen

1971, pp. 12 e.v.

98 A.w., pp. 12-13.
99 Zie inzake taal: Thomas van Aquino, De natura verbi intellectus, en diens De differentia verbi divini et humani. Vgl. Rahner, Geist in Welt, passim.

46

Hoe komt beleid tot ontwikkeling?

I 1.2 I

van bet relatieve is dus ook de absolute eenbeid van alles mee-aanwezig.
Slecbts door deze impliciete betrokkenbeid van bet menselijk subject op
de absolute werkelijkheid kan de mens bet relatieve in de intersubjectieve
dialoog als werkelijk bevestigen.
Omdat de mens van bet absolute geen recbtstreekse kennis beeft, maar
bet slecbts 'viseert', blijft bet niveau van ons denken en spreken relatief
en intersubjectief. Die intersubjectiviteit is evenwel nimmer zelfgenoegzaam; zij kan nooit bet laatste woord zijn. Woorden hebben alleen maar
iets te zeggen krachtens de erin ge!mpliceerde relatie tot de ene werkelijkheid waaraan wij deelbebben. Daarom staat intersubjectiviteit altijd
onder de toets van datgene waaraan zij zicb refereert, namelijk de
werkelijkheid; evenzo staat de intersubjectieve discussie over en positivering van recht altijd onder de toets van datgene waaraan zij zich
refereert, namelijk de werkelijkheid van de rechtsidee of bet natuurrecht. Dit betekent ook dat intersubjectiviteit naar haar aard intersubjectieve interpretatie van de werkelijkheid is; evenzo is positief recbt
naar zijn aard intersubjectieve interpretatie van bet natuurrecbt. Niet
bet intersubjectieve is de uiteindelijke grond van ons denken en spreken
(en dus van redelijkheid), maar onze geestelijke openheid voor de werkelijkheid, waartoe ook het werkelijke natuurrecht behoort dat wij in een
grens-ervaring kennen.
10

Interpretatieve redelijkheid

Redelijkheid zal daarom uiteindelijk als interpretatieve redelijkheid
begrepen moeten worden. Slechts op grond hiervan kan en moet redelijkbeid intersubjectief zijn, en kan men aspecten van de werkelijkheid in
intersubjectief geldige eenzinnige begrippen vatten om ermee te rekenen.
Dit heeft consequenties voor de betekenis die aan intersubjectiviteit in
de rechtsvorming en de ontwikkeling van bet beleid kan toekomen. Beleid
als prudentie betekent dat men in oordelen een bemiddeling tussen
principe en concrete situatie voltrekt. Omdat deze oordelen intersubjectief moeten gelden, zullen zij (een minimum aan) instemming moeten
kunnen verkrijgen van de gemeenschap waarvoor zij gelden. Zij moeten
immers als normen gelden (dat wil zeggen: gezag hebben), niet kracbtens
geweld, maar krachtens bun inhoud. Dit betekent echter niet (zoals
sommige auteurslOO menen), dat de inhoud van bet recht van een feitelijke consensus afhankelijk wordt gemaakt: het standpunt van de intersubjectieve redelijkheid. Eerder gaat het om een consensus die men moet
kunnen bereiken, doordat men een in de concrete omstandigbeden ade100 Bij voorbeeld J. ter Heide die het recht -inclusief 'de rechtsethische principes van
vrijheid en gelijkheid' - afhankelijk acht van de feitelijk heersende meningen; zie
zijn artikel Vrijheid in de rechtswetenschap, p. 28, in: Wijsgerig Perspectief, jg. 13,
1972/1973,pp.172-179.

47

I 1.2 I Publiekrecht en beleid - 1979
quate interpretatie van de rechtsidee (het natuurrecht) geeftl01: het
standpunt van de interpretatieve redelijkheid. Men vermijdt in laatstbedoeld standpunt, de feitelijkheid van een -wellicht vals- rechtsbewustzijn
tot norm te maken, terwijl men toch erop rekent, dat redelijk oordelende mensen met de interpretatie zullen kunnen instemmen.
Wieland maakt naar aanleiding van Essers 'Vorverstandnis und Methodenwahl' enkele opmerkingen over de rechterlijke oordeelsvorming, waarvan
de strekking overeenkomt met het bier betoogde. Esser, aldus Wieland,
beschouwt 'het bewerkstelligen van een konsensus' als oogmerk van het
rechtspreken, maar hierbij gaat het 'er om wat men als "billijk en recht"
zou moeten denken•.102 Volgens Wieland 'zal de rechter, wil bij niet
passief meedrijven in de stroom, zelf moeten nagaan in boeverre bij
biermee kan instemmen.' Hij is het 'roerend eens met Esser wanneer bij
pleit voor een "aanvaardbare oplossing voor weldenkende mensen". Volgens Wieland is dit ecbter nog iets anders dan de feitelijke konsensus
tot de enig verificeerbare index van een juiste recbtspraak te stellen.'103
Beleid mag dus niet een passief volgen van consensus zijn. Eerder zal
bet tot bet voeren van beleid behoren, in een dialoog met de betrokkenen een consensus tot stand te brengen die bet beginsel van de vrijbeid adequaat interpreteert. 104 Als beleid op consensus berust, dan moet
dat niet een 'passief rusten zijn, maar een actief meevormen van die
consensus. Terecht oordeelt Etzioni, dat 'consensus-mobilization' een
wezenlijke taak is van hen die het beleid in de staat voeren.105 Scbeltens berinnert eraan, dat de wil van de meerderbeid bet recbte spoor
bijster kan raken. 'De eigenlijke basis van bet recbt ligt in een open
dialoog waarin de concrete maatschappelijke en politieke structuren
worden getoetst aan het criterium van de menselijkheid. Het gesprek
tussen de rechtsgenoten beeft echter gespreksleiders nodig, die de ogen
van bun tijdgenoten openen en hen doen zien. Waar die gespreksleiders
-de elite onder het volk- bun taak in onbaatzucbtigbeid en waaracbtigbeid vervullen, zal het resultaat goed zijn. De taak van die gespreksleiders zal erin bestaan de rechtsgenoten attent te maken op de wereldwijde eisen van de ethische imperatief.'106
101 Aldus ook Scheltens, De contracttheorieen en de rechtvaardigheidsbeginselen, p.
220, in: Tijdschrift voor Filosofie, jg. 38, 1976, pp. 203-235; dez., De beginselen van
het recht, pp. 90-91 en pp. 100-101, in: Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, jg. 5,
1976, pp. 85-105.
102 J.H. Wieland, De rechtsvi11di11gsmethode volgens Josef Esser, Deventer 1976, p. 8.
103 A.w., p. 19.
104 Vgl. Wielands weergave van Esser (a.w., p. 8): 'De taak van de rechter is dan ook
evenzeer gericht op meningsvorming als op het erkennen van de meningsovertuiging'.
105 Amitai Etzioni, The Active Society. A Theory of Societal and Political Processes,
London/New York 1968/1971, p. 470.
106 D.F. Scheltens, Het beginsel van het recht, p. 886, in: Streven, 1976, pp. 876-886.
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De 'gezagsdragers' dragen alleen dan werkelijk gezag, als zij zich voortdurend onder de toets van de rechtsidee stellen. Doen zij dit, dan is de
inhoud van hun beleid vatbaar voor consensus, die zij in een dialoog met
de betrokkenen actief helpen ontwikkelen. Dan wordt in vrijheid door
gezag vrijheid gerealiseerd.
11

Conclusie

Het beleid -waarvan rechtsvorming de norm-zijde is- komt 'met beleid'
tot ontwikkeling, d.w.z. in prudentie-oordelen die tegelijk een principieel
en een praktisch karakter dragen. In het licht van het leidende beginsel
van het recht (het natuurrecht ofte wel de rechtsidee) zoeken degenen
die recht vormen en beleid ontwikkelen naar de bier en nu beste oplossingen. Rechtsvorming en beleid bewegen zich dus altijd tussen het
natuurrecht -waarvan men de strekking als 'vrijheid' kan aanduiden- en
de concrete situatie. In de gelede structuur van veel rechtsvorming vinden
wij deze beweging terug. Binnen die structuur zoekt men naar een in de
desbetreffende situatie adequate interpretatie van het natuurrecht, het
beginsel van elk recht. Dit zoeken vindt altijd plaats in een concrete
cultuur-historische situatie, die er haar stempel op drukt. Als de interpretatie adequaat is, moet zij door haar inhoud intersubjectieve overtuigingskracht voor redelijk oordelende mensen bezitten. De redelijkheid
van rechtsvorming is dus interpretatieve redelijkheid, die in intersubjectieve meningsvorming gestalte krijgt.
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1.3 Het rechtspositivisme achterhaald *

1

Inleiding

Recbtspositivisme is die vorm van recbtswetenscbap waarvan object en
metbode positivistiscb warden opgevat. Het positivisme is in de eerste
plaats een wetenscbapsfilosofie. Al is er niet een positivistiscbe tbeorie,
tocb kan men met Harald Delius 1 enige kenmerken van bet positivisme in
strikte zin aangeven, namelijk <lat gegevens, die aan een veelbeid van
ervaringen zijn ontleend, de enige bron van kennis zijn, <lat ideeen en
essenties bier niet toe beboren, evenmin als bet tegenover de wereld
geplaatste 'ik', en <lat metafysica niet (altbans niet als wetenscbap)
zinvol is. 2
Kenmerkend voor bet recbtspositivisme is volgens de definitie van Walter
Ott de berleiding van bet recbtsbegrip tot eigenscbappen die generlei
waardering insluiten en die betrekking bebben op onbetwijfelbare ruimtelijk-tijdelijke dan wel psycbiscbe realiteiten.3 Deze definitie, die
gescbraagd wordt door een analyse van sterk uiteenlopende recbtspositivistiscbe tbeorieen, wijst op een bepaalde structuur van de kennis van
bet recbt: bet recbtspositivisme vat bet recbt op als iets waar bet subject
in de vaststelling, wat bet geldende recbt is, tegenover en buiten staat.
Dit geldt niet alleen voor bet wetspositivisme, maar ook voor opvattingen
die recbtersrecbt tot bet positieve recbt rekenen, alsmede voor bet
sociologiscb en bet psycbologiscb recbtspositivisme, waartoe overigens
oak Otts definitie zicb uitstrekt. Hierbij kan warden aangetekend <lat
aan een natuurrecbtsopvatting die uit een verkeerd opgevatte metafysica
een positief stelsel van gedragsnormen tracbt af te leiden, een overeenkomstige structuur van de kennis van bet recbt eigen is; men spreekt
bier om deze reden wel van 'natuurrecbtspositivisme•.4

* Oorspronkelijke titel: Het innerlijke aspect van regels in het rechtspositivisme van
H.L.A. Hart, uit: Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, jg. 8 (1978), pp. 99-114 (inleiding
voor de Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht, vergadering van 11 november
1978 te Utrecht).
Harald Delius, Positivismus und Neopositivismus, in: Fischer Lexikon Philosophie,
Frankfurt am Main 1967, pp. 262 e.v.
2 A.w., pp. 262-263.
3 Walter Ott, Der Rechtspositivismus, Berlin 1975, pp. 102-103.
4 ·Franz Bockle, Fundamentalmoral, Miinchen 1977, p. 248 en p. 319.
1
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In onderstaande beschouwingen zal aandacht worden geschonken aan de
rol van het subject in de kennis van het recht volgens de opvattingen
van H.L.A. Hart. Gepoogd zal worden, aannemelijk te maken dat de
hierboven bedoelde structuur van de kennis van het recht ook aan zijn
rechtstheorie eigen is, al laat zij juist op dit punt het begin van een
breuk met de positivistische wetenschapsopvatting zien.
2

Innerlijk en uiterlijk aspect van regels

Ten aanzien van de rechtswetenschap kunnen, evenals ten aanzien van
andere cultuurwetenschappen, bezwaarlijk -zoals het positivisme in zijn
strenge vorm eist- zekere ervaarbare gegevens met uitsluiting van elke
inbreng van het kennend subject als bron van kennis worden aangemerkt.
Zintuiglijk waarneembaar is nimmer een cultureel object als zodanig,
maar slechts de desbetreffende tekendrager. Het vaststellen van de
betekenis ervan geschiedt vanuit een achtergrond van individuele en
-daar het steeds ook om een intersubjectieve betekenis gaat- gemeenschappelijke ervaringen en ideeen. Los hiervan kan een cultuurwetenschappelijke uitspraak niet geverifieerd of gefalsifieerd worden. 5
Peter Winch6 heeft -in het kader van een kritische verwerking van
Ludwig Wittgensteins Philosophische Untersuchungen- betoogd dat de
betekenis van taaluitingen afhankelijk is van de zin ervan voor sociale
interactie.7 Voor menselijk, zinvol gedrag is de mogelijkheid van reflectie erop kenmerkend.8 Zinvol gedrag is door regels geleid gedrag,9 en
daarom ook altijd sociaal, aangezien regels intersubjectiviteit veronderstellen.10 Regels vormen de subjectief gei"ntendeerde zin van gedragen 11
zijn maatstaf van beoordeling. Een 'external point of view', dat hieraan
voorbijgaat en de beschrijving van gedrag zou scheiden van de erin
belichaamde ideeen, is inadequaat.12 'If social relations between men
exist only in and through their ideas, then, since the relations between
ideas are internal relations, social relations must be a species of internal
relation too'.13
Hart nu, die op dit punt naar Winch verwijst,14 verwerpt Austins op het
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14
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Vgl. Ekkehard Kaemmerling, Aspekte des Positivismus, pp. 34-35, in: Marlis Gerhardt
(Hrsg.), Die Zukunft der Philosophie, Miinchen 1975, pp. 9-39.
Peter Winch, The Idea of a Social Science and its Relation to Philosophy, London/New York 1973.
A.w., p. 44.
A.w., p. 63.
A.w., pp. 52-53.
A. w., p. 116.
A.w., p. 117.
A.w., pp. 117-118.
A. w., p. 123.
H.LA. Hart, 17ze Concept of Law, Oxford 1961, p. 242.

Het rechtspositivisme achterhaald

I 1.3 I

'simple idea of orders, habits and obedience•15 gebaseerde rechtsbegrip.
Voor bet bestaan van een recbtsregel is bet 'internal aspect' bepalend,
dat vanuit bet 'internal point of view of the group' benaderd moet
worden. Het 'internal aspect' van regels boudt in dat de leden van een
groep of altbans een deel hunner een bepaald soort gedrag bescbouwen
als een standaard die door de gebele groep gevolgd zou moeten worden.16 De betekenis die aan regels toekomt wordt in normatieve taal tot
uitdrukking gebracht.17 De regels fungeren als grond van en rechtvaardiging voor gedrag; gedrag wordt door regels geleid. 18 Het bestaan van
regels is dan ook niet gelegen in een abstract taalgebruik, maar in een
sociale praxis. 19 Regels zijn de gemeenschappelijke, openbare standaarden
die de groep in een kritiscb-reflexieve houding20 bezigt.
De eigen aard van re gels ligt in bun 'internal aspect'. Hun 'external
aspect' -dat bestaat in de regelmatigheid van uniform gedrag, die een
waarnemer zou kunnen vaststellen21- hebben regels met gewoonten
gemeen. Het 'internal aspect' van regels wordt uiteraard primair vanuit
'internal point of view' gezien, dat wil zeggen vanuit het gezichtspunt
van een lid van de groep dat de regel aanvaardt en gebruikt als ricbtsnoer ('guide') van gedrag.22 Het 'external point of view' daarentegen is
dat van een waarnemer die de regel niet zelf aanvaardt.23
Het 'internal point of view' is derbalve 'internal' zowel in die zin dat
bet betrekking beeft op een kritisch-reflexief bescbouwde, in taal vervatte normatieve praxis -dus op in gedrag belicbaamde ideeen- (bet
'internal aspect'), als in die zin dat het, juist daarom, primair de benadering van iemand betreft die in de betrokken groep leeft. Op dezelfde
wijze kan bet 'external point of view' 'external' zijn zowel in die zin
dat bet zonder meer betrekking heeft op waarneembare verscbijnselen,
als in die zin dat bet de benadering betreft van iemand die buiten de
betrokken groep staat. Dit is ecbter niet de enig mogelijke betekenis van
'external point of view'. Hart onderscbeidt drieerlei oordeel dat men
vanuit 'external point of view' kan vormen. 24
Een buitenstaander kan allereerst zonder rekening te bouden met de
wijze waarop de leden van de groep hun eigen gedrag zien, waarneembare regelmatigheden beschrijven en daarop bij voorbeeld statistische
voorspellingen baseren. Voorts is bet mogelijk dat bij -zonder overigens
15
16
17

18
19
20

21
22
23

24

A.w., p. 75.
A.w., pp. 55, 56, 82, 143, 151.
A.w., p. 56.
A.w., p. 10, p. 86.
A.w., p. 56; vgl. p. 86 en p. 88.
A.w., p. 56.
A.w., p. 55.
A.w., p. 86.
T.a.p.
Zie a.w., p. 87 en, iets anders, p. 244.
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te verwijzen naar het 'internal point of view' van de groep van waaruit
gezien regels de grond van en rechtvaardiging voor gedrag vormenenerzijds een regelmatigheid in uiterlijke gedragingen en anderzijds een
regelmatigheid in een vijandige reactie op deviant ~edrag onderkent. Ten
slotte kan het zijn dat een waarnemer het 'feit' 5 vaststelt dat leden
van een groep bepaalde regels als grond voor en rechtvaardiging van hun
waarneembare gedrag aanvaarden.
In het eerste en het tweede geval gaat de waarnemer die vanuit 'external point of view' het leven van een groep beschouwt, voorbij aan het
'internal point of view' van de leden van die groep. In het eerste geval,
waarbij Hart spreekt van een 'extreme external point of view', kan de
waarnemer het leven van de groep in het geheel niet in termen van
regels vatten.26 Ook in het tweede geval warden regels echter niet in
hun eigen aard27 doorzien. In het eerste geval heeft het 'external point
of view' in het geheel niet op regels betrekking, in het tweede geval op
het 'external aspect' ervan. In het derde geval daarentegen houdt de
waarnemer rekening met de wijze waarop de leden van een groep hun
eigen gedrag beschouwen en refereert hij aan 'the internal aspect of
rules seen from their internal point of view•.28 In dit geval heeft het
'external point of view' dus indirect be trekking op het 'internal aspect'.
Ook vanuit 'external point of view' is derhalve kennis van het 'internal
aspect' van regels mogelijk. Deze kennis is slechts in zoverre aan het
'internal point of view' gebonden, dat degene die niet in de betrokken
groep leeft zich in haar praxis moet inleven, anders gezegd: haar (normatieve) taal29 moet leren verstaan. Verstaan (in de betekenis van
'verstehen') heeft -zo betoogt Winch30_ juist betrekking op de zin
('meaning') van gedrag, die 'socially established rules' veronderstelt.
In het licht hiervan kan het Engelse begrip 'internal', wanneer het van
een 'aspect' van regels wordt gezegd, warden weergegeven met het
Nederlandse 'innerlijk'; het gaat imrners om de in gedragingen belichaamde ideeen. Wordt het echter ten aanzien van het 'point of view' gebezigd, dan kan het beter met 'intern' warden vertaald, omdat het daarbij
gaat om de benadering van een sociale praxis van binnen uit. Uiteraard
hangen deze betekenisnuanceringen nauw samen, omdat de in een praxis
vervatte ideeen juist bestaan voor de deelnemers aan die praxis. Evenzo
kan het 'external aspect' van regels als 'uiterlijk aspect' warden weergegeven, omdat het om uiterlijk waarneembare gedragingen gaat. Met
'external', van 'point of view' gezegd, wordt evenwel slechts zoveel
25 A.w., p. 244.
26 A.w., p. 87.
27 '(T)he way in which the rules function as rules in the lives of those who normally
are the majority of society', a.w., p. 88.
28 A.w., p. 88.
29 A.w.,p.56.
30 Winch, a.w., pp. 116-117.
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bedoeld als 'van een buitenstaander', dus in bet Nederlands 'extern'. Het
extern gezichtspunt kan betrekking hebben op bet uiterlijk aspect van
door regels geleid gedrag; bet kan echter oak zijn dat de buitenstaander
bet gedrag 'verstaat' als belichaming van bet innerlijk aspect.
3

Het intersubjectieve karakter van regels

Door regels geleid gedrag veronderstelt het behoren tot een gemeenschap. Spreken vanuit innerlijk gezichtspunt over regels impliceert volgens
Hart 'a critical reflective attitude to certain patterns of behaviour as a
common standard'.31 Regels zijn sociale regels, regels van een groep. 32
Winch merkt op dat bet -wil men van een regel kunnen spreken- minstens
mogelijk moet zijn de inhoud van deze regel over te brengen aan anderen.33 Het kunnen overbrengen van een regel impliceert bet bestaan van
een ~emeenschappelijke taal - bet door regels geleide gedrag bij uitstek. 4 Ben taal kent men in een 'gemeinsame menschliche Handlungsweise' als referentiekader.35 Het samenhangend geheel van taal en praxis
('das Ganze: der Sprache und der Tat~keiten, mit denen sie verwoben
ist') noemt Wittgenstein 'Sprachspiel'. 6 Ben taalspel is de concrete
eenheid van taalgebruik, levensvorm en ontsluiting van de wereld; juist
als taalspel is een gedragspatroon een zin-volle levensvorm, aldus
Karl-Otto Apel over Wittgenstein.37 Wil men van bet volgen van een
regel kunnen spreken, dan moet bet gedrag als zodanig intersubjectief
(her)kenbaar kunnen zijn: "'der Regel folgen" (ist) eine Praxis. Und der
Regel zu folgen glauben ist nicht: der Regel folgen. Und darum kann
man nicht der Regel "privatim" folgen, weil sonst der Regel zu folgen
glauben dasselbe ware, wie der Regel folgen'.38 Wittgenstein en Winch
duiden de gemeenschappelijke praxis die met gemeenschappelijkheid van
taal verbonden is, oak aan als 'Lebensform',39 'form of life'.40 Hart
spreekt van een 'social practice' die de aanvaarding van regels constitueert,41 terwijl omgekeerd bet bestaan van regels een 'distinctive style of
31
32
33
34
35

Hart, a. w., p. 56.
A.w., p. 55, p.

87.

Winch, a.w., p. 33.
Vgl. Winch, a.w., p. 39 en p. 44.
Wittgenstein, Philosophische U11tersuchu11ge11, Frankfurt am Main 1975, § 206.
36 A.w.,§ 7.
37 Die Entfaltung der 'sprachanalytischen' Philosophie und das Problem der 'Geisteswissenschaften', in: Philosophisches lahrbuch 72/1%4-1%5, p. 271. Hart bedient
zich trouwens met voorliefde van het voorbeeld van een spel, bij voorbeeld op pp.
55-56, pp. 136-137 en pp. 238-239, a.w.
38 Wittgenstein, a. w., § 202.
39 Wittgenstein, a. w. § 241.
40 Winch, a.w., p. 42.
41 A.w., p. 58.
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human thought, speech and action' 42 impliceert. In dit verband kan in
het midden blijven, van welke aard en omvang de desbetreffende gemeenschap is.
Door regels geleid gedrag voltrekt zich in een gemeenschappelijke praxis.
Regels behoeven niet uitdrukkelijk geformuleerd te zijn, maar kunnen
impliciet uit een praxis waaraan men deelneemt worden geleerd.43 Uit
deze context kan de aanvaarding of verwerping van een bepaalde regel
niet worden losgemaakt. Het oordeel over de gelding van een afzonderlijke regel wordt in een complex gemeenschappelijk referentiekader
gevormd, dat steeds in ontwikkeling is.
4

De inbreng van bet subject in de kennis van rechtsregels

Aanvaarding van Winch' theses omtrent door regels geleid gedrag betekent in beginsel een breuk met het positivisme. Sociale relaties tussen
mensen bestaan in diens opvatting slechts in en door hun ideeen. Aangezien nu, aldus Winch, relaties tussen ideeen 'internal relations' zijn,
moeten sociale relaties ook 'internal relations' zijn. 44 Het positivistische
standpunt, dat uitspraken volledig tot waarneembare gegevens herleid
moeten kunnen worden, is hiermee onverenigbaar; Winch aanvaardt dan
ook -consequenter dan Max Weber, die hij 'externalization' verwijt45_
een 'verstehende' sociologie.46 'Winch', aldus Jurgen Habermas, 47 'denkt
auf eine lautlose Weise radikal; er lost Soziologie in spezielle Sprachanalyse auf und er unterschliigt nicht den Idealismus, der darin beschlossen
ist'. Om dezelfde reden bevat Harts rechtsbegrip, dat op het innerlijke
aspect van regels gebaseerd is, de aanzet tot een breuk met bet rechtspositivisme. Het kennend subject kan zich niet tegenover en buiten regels
opstellen, indien het deze naar hun innerlijke aspect wil kennen: het
wordt terugverwezen naar zichzelf - niet als individu, maar als deelnemer
aan een kenbare gemeenschappelijke praxis, een taalspel, waarin die
regels zijn aanvaard. Dat bet subject in zijn kennis van regels vanuit
intern gezichtspunt naar zichzelf terugverwezen wordt, is de andere kant
van hel dour Winch en Hart verwoorde inzicht dat vanuit intern gezichtspunt regels juist reflectie op bet eigen doen en laten mogelijk maken.48

42
43
44
45

A.w.,p.86.
O.D. Duintjer, Rondom regels, Meppel/Amsterdam 1977, p. 28.
Winch, a.w., p. 123 en p. 183.
Winch, a.w., p.118.
46 A.w., pp. 111 e.v.
47 Jurgen Habermas, Zur Logik der Sozialwissenschaften, Frankfurt am Main 1970, p.
235.
48 Winch, a.w., p. 63; Hart, a.w., p. 56, p.113.
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Rechtsstelsels

Van een rechtsstelsel49 is in Harts opvatting sprake indien de 'primaire'
regels, die bet gedrag van de rechtsgenoten normeren, in betrekking
staan tot 'secundaire' regels, die aangeven wat als primaire regel in dat
rechtsstelsel zal gelden, hoe in bet geldende recht wijziging kan warden
gebracht en hoe bet moet warden gehandhaafd.50 De 'rule of recognition'
(erkenningsregel) houdt bet criterium in volgens hetwelk gezegd kan
warden, dat regels gelden.51
De uitspraak dat een bepaalde regel geldt wordt vanuit intern gezichtspunt gedaan; zij is een geval van normatief taalgebruik.52 Ter verduidelijking van bet woord 'valid' wijst Hart erop dat bet 'most frequently,
though not always, (is) used in just such internal statements, applying to
a particular rule of a legal system, an unstated but accepted rule of
recognition. (... ) We can indeed simply say that the statement that a
particular rule is valid means that it satisfies all the criteria provided by
the rule of recognition'.53
Het geldigheidsoordeel behoort tot normatief taalgebruik. Hart onderscheidt bet van dat inzake aanvaarding van een regel, en stelt het met
een oordeel omtrent de bindende kracht van een regel op een lijn.54 Een
geldigheidsoordeel is geen voorspelling omtrent de toepassing van een
regel, maar een reden om haar toe te passen. 55
De uitspraak 'It is the law that .. .' houdt in, dat een geldigheidsoordeel
omtrent een bepaalde primaire rechtsregel wordt geveld met toepassing
van een al dan niet expliciete erkenningsregel. Deze uitspraak wordt,
aldus Hart, gedaan vanuit intern gezichtspunt - dus door de deelnemers
aan bet desbetreffende normatieve taalspeI.56 Een uitspraak als 'In
England they recognize as law ... whatever the Queen in Parliament
enacts' wordt vanuit extern gezichtspunt gedaan.57 Het gaat bier echter
niet om een uitspraak van een waarnemer vanuit een 'extreme external
point of view', die zich in 't geheel geen rekenschap zou geven van de
wijze waarop de leden van de groep bun eigen door regels geleide gedrag
zien, maar om een uitspraak vanuit extern gezicbtspunt van bet derde in
paragraaf 2 onderscbeiden type. In dat geval begrijpt ('verstebt') de
waarnemer de -normatieve- taal van het recbtsstelsel waarop hij zijn
aandacht beeft gericht.
49
50
51
52
53
54

Hart, a.w., pp. 90-91.
'Rules of recognition, change and adjudication', a. w., p. 95.
A.w., p. 90, p. 93.
A.w., p. 114.
A.w., p. 100.
'(A)n internal statement of obligation or validity', p. 102.

55 T.a.p.

56
57

A.w., p. 99.
T.a.p.
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6

Constitutieve regels

In elke gemeenschappelijke praxis van door (al dan niet uitdrukkelijke)
regels geleid gedrag kan men (eveneens al dan niet uitdrukkelijke)
constitutieve regels onderkennen. De algemene vorm daarvan is 'X telt
als Y'. Harts erkenningsregel -op enkele plaatsen58 spreekt Hart van
erkenningsregels in het meervoud t.a.v. een rechtsstelsel- biedt daarvan
een voorbeeld. Duintjer wijst erop, dat constitutieve regels wegens hun
eigenaardige vorm 'vaak niet als regels (warden) onderkend, mede omdat
zonder deze regels de onderhavige praxis zelfs niet zou kunnen bestaan,
zodat men ze als vanzelfsprekend over het hoofd ziet'.59 Door te omgrenzen wat als zinvolle uiting geldt, maken zij ruimte vrij voor een
onbegrensd aantal zinvolle uitingen.60 Dit brengt mee, dat men zonder
constitutieve regel in het geheel niet (een bepaalde taal) kan spreken,
dus ook niet kan spreken van niet-constitutieve intersubjectief in dat
taalspel geldende regels (door Duintjer modificerende regels genoemd61).
Constitutieve regels zijn de aan een geheel van modificerende regels
inherente grondslag van hun gelding. Met Hart kan men zeggen, dat de
gelding van primaire, d.w.z. modificerende regels op de -constitutieveerkenningsregel berust, mits men onderkent dat constitutieve regels een
noodzakelijk moment van elke door regels geleide praxis vormen, en dat
zij niet in een uitwendige verhouding ('van buitenaf) modificerende
regels funderen.
Ten aanzien van de beide laatstbedoelde punten huldigt Hart echter een
andere opvatting. Wat het eerste betreft: hij ziet niet, dat constitutieve
regels inherent zijn aan het intersubjectief gelden van regels. Slechts in
een rechtsstelsel onderscheidt hij -naast primaire, op verplichtingen
gerichte regels- secundaire regels die de bevoegdheid tot het doen
ontstaan en wijzigen van verplichtingen betreffen.62 Is er geen rechtsstelsel, zoals bij primitief recht en in het volkenrecht, dan moet elke
regel afzonderlijk aanvaard worden.63 De erkenningsregel als grondslag
voor gelding van regels 'is not a necessity, but a luxury, found in
advanced social systems whose members not merely come to accept
separate rules piecemeal, but are committed to the acceptance in advance
of general classes of rule, marked out by general criteria of validity•.64
Hiertegen moet warden ingebracht, dat er geen 'losse' regels bestaan.
Regels behoren altijd tot een gemeenschappelijke praxis, die -zoals
hierboven werd gesteld- impliciet of expliciet regels omvat omtrent wat
58
59
60
61
62
63
64

58

A.w., pp. 92, 99, 100.
Duintjer, a.w., p. 46.
A.w., p. 47.
A.w., pp. 45 e.v.
Hart, a.w., pp. 78-79.
A.w., p. 230.
A.w., p. 229.
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als regel zal gelden. Ook bij voorbeeld regels van volkenrecht worden
niet vrij van elke context 'piecemeal' aanvaard en afgeschaft, maar in
het kader van een internationale gemeenschap, die -al heeft zij niet
uitdrukkelijk een erkenningsregel geformuleerd- tot een communicatie in
staat is waarin het gedrag van staten als zinvol en dus door regels geleid
wordt begrepen. Dit zinvolle gedrag kan volgens impliciete constitutieve
regels de inter-(volkenrechts)subjectieve zin van rechtsvorming hebben.
Wat het tweede punt betreft: Hart beschouwt de erkenningsregel niet als
het inwendig fundament van de andere regels van een rechtsstelsel, maar
als iets dat tot die regels in een uitwendige verhouding staat. Dit punt
behoeft nadere uitwerking.

7

De verhouding tussen de erkenningsregel en de andere regels van
een rechtsstelsel

Kenmerkend voor de erkenningsregel is het gebruik dat ervan wordt
gemaakt vanuit intern gezichtspunt, namelijk als reden voor de beslissing
om een andere regel van bet desbetreffende rechtsstelsel als 'geldig' aan
te merken en toe te passen.65 Die 'andere' regel is doorgaans een primaire regel,66 maar kan ook een secundaire regel ('rule of change' of
'rule of adjudication') zijn67; de verhouding tussen de erkenningsregel en
andere secundaire regels blijft hierna echter buiten beschouwing. Om
wille van dit gebruik van de erkenningsregel, dat hem tot 'a defining
feature of a legal system' stempelt, kan hij als 'law' worden aangemerkt.
Hart gebruikt de term ~eldig' om vragen die binnen een rechtsstelsel
rijzen te beantwoorden. De erkenningsregel zelf is in deze zin niet
'geldig', aangezien er geen regel is die criteria voor de vaststelling van
zijn geldigheid zou kunnen inhouden.69 Het geldigheidsoordeel inzake een
primaire regel veronderstelt echter het bestaan van de erkenningsregel,
hetgeen wil zeggen dat hij metterdaad wordt aanvaard en gebruikt in de
algemene werking van het rechtsstelsel. Dat dit bet geval is wordt
vastgesteld door verwijzing naar de bestaande praxis.70 Al zegt Hart dit
niet met zoveel woorden, de aanvaarding van een erkenningsregel door
de ambtsdragers betreft bet innerlijk aspect van de erkenningsregel. Dit
kan niet alleen uit de algemene strekking van zijn betoog, maar in het
65 A.w., pp. 99, 102 en 105.
66 A.w., pp. 92 en 97.

67 Vgl. a.w., p. 102 en P.M.S. Hacker in de Hart-bundel Law, Morality and Society,
Oxford 1977, p. 23.
68 A. w., p. 105.
69 A. w., p. 104.
70 '(B)y reference to actual practice: to the way in which courts identify what is to
count as law, and to the general acceptance of or acquiescence in these identifications', a.w., p. 105.
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bijzonder ook uit een passage waar hij de erkenningsregel als 'public,
common standard of judicial decision' aanmerkt71 worden opgemaakt.
De vaststelling dat een erkenningsregel bestaat kan slechts 'an external
statement of fact' zijn. Deze feitelijke vaststelling betreft de praxis van
toepassing ervan door ambtsdragers om te bepalen wat als recht heeft te
gelden, en van aanvaarding van deze wijze van bepalen door de rechtsgenoten, of althans van hun berusting daarin. 72 In een moderne staat
manifesteert zich bij individuele bu~ers het gehele gedragspatroon dat
bij het interne gezichtspunt behoort. Men kan echter te maken hebben
met zulke passieve, ja zelfs 'schaapachtige' burgers74 dat zij niet meer
doen dan berusten in de toepassing van de erkenningsregel door ambtsdragers.75
De feitelijke vaststelling van het bestaan van de erkenningsregel heeft
primair betrekking op het innerlijke aspect ervan voor de ambtsdragers,
die hem als standaard voor correct beslissen aanvaarden.76 Dat het bier
om een 'external statement of fact' gaat is hiermee niet in strijd, aangezien een buitenstaander het innerlijke aspect van degenen wier gezichtspunt ten opzichte van de desbetreffende praxis intern is, kan
begrijpen. 77
Een en ander kan bijdragen tot een beter begrip van de passage waarin
Hart de onuitgesproken vooronderstellingen onderzoekt van de geldigheidsoordelen die ambtsdragers zowel als burgers vanuit intern gezichtspunt uitspreken.78 De eerste vooronderstelling ligt voor de hand: de
betrokkene aanvaardt zelf een erkenningsregel als passend identificatiecriterium. Belangrijk is de tweede vooronderstelling: deze erkenningsregel
'is not only accepted by him but is the rule of recognition actually
accepted and employed in the general operation of the system•.79 Wordt
de juistheid van deze veronderstelling in twijfel getrokken, dan kan men
een 'appeal to the facts' doen, 'i.e. to the actual practice of the courts
and officials of the system when identifying the law which they are to
apply'.80 Juist hierop heeft het hierboven besproken 'external statement
of fact' inzake het bestaan van de erkenningsregel betrekking.81
71 A.w., p. 112; vgl. p.113.
72 A.w., pp. 105 en 107.
73 A.w., p. 134.
74 Vgl. a.w., p. 114.
75 A.w., pp. 59-60, pp. 113-114.
76 A.w., pp. 112-113.
77 'Verstehen', zie hierboven paragraaf 2; op p. 244 (a.w.) spreekt Hart met zoveel
woorden van 'an external statement of fact' met deze inhoud.
78 A.w., p. 105 en, in discussie met Kelsen, pp. 245-247.
79 A.w., p. 105.
80 A.w., p. 245; vgl. p.105.
81 A.w., p. 107.
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Hieruit vloeit voort dat in Harts rechtsleer de vaststelling van bet
bestaan, d.w.z. gelden van een primaire regel afhankelijk wordt gemaakt
van een daarvan onderscheiden feitelijke -zij bet 'verstehende', op de
praxis van dezelfde groep betrokken- vaststelling inzake de aanvaarding
en toepassing van de erkenningsregel. De vaststelling wat bet geldende
recht is wordt daardoor geobjectiveerd ten opzichte van de intersubjectieve praxis waarin de rechtsregels voor de rechtsgenoten naar hun
innerlijke aspect gelden. De bier bedoelde objectivering verwijst, zoals
gezegd, weer naar de praxis van dezelfde groep als die waarbinnen het
geldigheidsoordeel wordt uitgesproken. Beslissend is echter dat de praxis
waarnaar bij een 'appeal to the facts' verwezen wordt, in de vorming
van het geldigheidsoordeel gedifferentieerd wordt van de praxis waarin
de primaire regel zal gelden. Daardoor wordt de vaststelling wat bet
geldende recht is, losgemaakt van de inhoud ervan, hetgeen ook Harts
bedoeling is. Geconcludeerd kan warden dat uiteindelijk -ondanks een
aanzet tot een breuk met bet recbtspositivisme- ook in Harts rechtsleer
de kennis van bet recht de in paragraaf 1 bedoelde structuur vertoont.
8

De sociologiscbe dimensie van Harts recbtsleer

Hacker82 herinnert aan de sociologische betekenis die Hart zelf aan zijn
Concept of Law toekent: 'Notwithstanding its concern with analysis the
book may also be regarded as an essay in descriptive sociology•.83 Hacker
wijst erop dat de sociologische dimensie van Harts rechtsleer betrekking
heeft op 'the conceptual framework of the agent'.84 Het gaat om de
benadering van rechtsregels vanuit intern gezichtspunt; 'where the
classical positivists had attempted to explain internal legal relations
largely in terms of a probabilistic nexus, or a psychological (but not
normative) connection, Hart's explanations are characteristically normative•.85
De sociologische dimensie van Harts rechtsleer komt onder meer tot
uiting in de in paragraaf 7 bedoelde objectivering van de vaststelling van
het geldende recht. Daarin refereert hij aan 'a social fact, manifest in
the normative behaviour of legal officials•.86 Het gaat bier om een
sociologische 'understanding' van een praxis als door regels (i.e. de
erkennin~sregel) geleid gedrag, in de zin van Winch' Idea of a Social
Science.8 Dat deze feitelijke vaststelling op een begrijpen van het
A.w. (noot 67), p. 8.
Hart, a.w., p. vii.
Hacker, a.w., p. 9.
T.a.p.
86 Hacker, a.w., p.10.
87 Chapter 111.

82
83
84
85
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innerlijke aspect berust, vormt een markant verschil tussen Harts rechtsleer en een sociologisch positivisme in de gebruikelijke zin.
9

Het bestaan van rechtsregels en de interpretatie ervan

Harts rechtsleer gaat ervan uit, dat bet bestaan van rechtsregels op
objectieve wijze kan worden vastgesteld. De vraag rijst, of hieruit voortvloeit dat de inhoud van rechtsregels eveneens objectief bepaald zou
moeten kunnen worden. Het subject kan immers niet worden uitgeschakeld
uit de vaststelling van de betekenis van regels als normen van gedrag,
omdat juist deze betekenis bet innerlijke aspect ervan vormt.
Inderdaad aanvaardt Hart dat de interpretatie van rechtsregels wordt
losgemaakt van de vaststelling van bet bestaan ervan. Hij neemt echter
aan dat interpretatie-problemen zich niet voordoen ten aanzien van de
betekeniskern van regels ('core of settled meaning'), maar slechts in de
marge ('a penumbra of debatable cases in which words are neither
obviously applicable nor obviously ruled out'88. Het rechtsleven bestaat
in zijn opvatting voor bet overgrote deel in de bantering van bepaalde
regels, die -anders dan variabele standaarden- geen nieuwe beoordeling
van geval tot geval vereisen.89 Hij verwerpt de opvatting dat die 'social
policies and purposes' die aan interpretatie van rechtsregels -in zijn
opvatting slechts bij 'penumbra! questions' - rich ting geven, tot bet recht
zouden behoren.90 De opvatting dat elke rechtsvraag open is voor 'reconsideration in the light of social policy' houdt in zijn ogen een miskenning in van 'the hard core of settled meaning•.91 Hart miskent evenwel dat met de vaststelling dat een rechtsregel bestaat, reeds de toekenning van betekenis aan die regel en daarom ook een 'verstaan' van de
intersubjectieve zin ervan gemoeid is.
10

De relatieve autonomie van de gelding van rechtsregels

Harts opvatting inzake de opbouw van een statelijk rechtsstelsel uit
primaire en secundaire regels schept ruimte voor een differentiatie tussen
de aanvaarding van bet rechtsstelsel (in zijn erkenningsregel) en de
aanvaarding van afzonderlijke regels. Een individuele burger behoeft
volgens Hart niet overtuigd te zijn van de bindende kracht van een
rechtsregel; de ambtsdragers daarentegen moeten althans 'in general',
wanneer zij vanuit innerlijk gezichtspunt de geldigheid van een bepaalde
88 H.LA. Hart, Positivism and the Separation of Law and Morals, p. 22, in: R.M. Dworkin (ed.), The Philosophy of Law, Oxford 1977, pp. 17-37.
89 Hart, a. w. 1961, p. 132.
90 Hart, a.w. 1977, p. 27.
91 A.w., p. 29.
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regel bevestigen, de erkenningsregel als standaard van juist oordelen
beschouwen en aanvaarden.92 De tussenschakeling van de erkenningsregel
maakt het mogelijk met behoud van de -typisch positivistische- objectivering van de vaststelling van het geldende recht de geldigheid van
een afzonderlijke rechtsregel las te maken van zijn feitelijke aanvaarding. Hart kan dus oak een regel waaraan over het algemeen niet wordt
gehoorzaamd, zonder problemen als geldig en bindend aanmerken.
Juist in het bestaan van secundaire regels ziet Hart het verschil tussen
een rechtsstelsel enerzijds en primitief recht en volkenrecht anderzijds,
waarvan de regels binden 'if they are accepted and function as such•.93
Terwijl de laatstbedoelde regels stuk voor stuk aanvaard moeten warden,
is een rechtsstelsel uit kracht van de erkenningsregel voor wat betreft
de gelding van de regels die ertoe behoren in zekere mate autonoom ten
opzichte van de aanvaarding door de rechtsgenoten. Door de 'rules of
change' komt aan de wijziging van rechtsregels een overeenkomstige
relatieve autonomie toe. Hart wijst erop, dat veranderingsregels 'deliberately adapting the rules to changing circumstances•94 mogelijk maken,
welke mogelijkheid bij primitief recht, evenals bij regels van moraal95
ontbreekt. Primitief recht en volkenrecht kunnen oak slechts in die mate
warden gehandhaafd waarin de groep daartoe spontaan overgaat; 'rules of
adjudication' geven echter oak aan de rechtshandhaving een relatieve
autonomie ten opzichte van het rechtsleven.
Zoals in paragraaf 6 werd opgemerkt ziet Hart niet, dat constitutieve
regels inherent zijn aan elke intersubjectieve 'form of life'; vandaar dat
hij het bestaan van 'secundaire regels' slechts in een ontwikkeld rechtsstelsel als fundament van gelding ziet, maar niet in bij voorbeeld ethiek
en volkenrecht. Constitutieve regels kunnen wel, maar behoeven niet
uitdrukkelijk ontwikkeld te warden om hun in Harts betoog karakteristieke functie, namelijk dat zij de gelding van rechtsregels een relatieve
autonomie ten opzichte van de individueel-subjectieve aanvaarding ervan
verschaffen, te kunnen vervullen. Elke 'form of life' bezit een dergelijke
relatieve autonomie, oak bij voorbeeld het volkenrecht. Een geexpliciteerde erkenningsregel kan weliswaar duurzamer ten opzichte van culturele ontwikkelingen zijn dan een impliciete constitutieve regel, maar
niet als feitelijke constatering omtrent het gedrag van ambtsdragers
verzelfstandigd warden ten opzichte van zulke ontwikkelingen. Een
erkenningsregel staat niet buiten de intersubjectieve 'form of life' waarop hij betrekking heeft. Hij draagt noodzakelijk een dynamisch karakter,
omdat hij slechts het geexpliciteerde deel kan zijn van het aan elke
levensvorm impliciete moment 'dat X als Y geldt'.
92
93
94
95

Hart, a.w. 1%1, pp.112-113.
A.w., p. 230; vgl. p. 91.
A.w., p. 90.
A.w., p. 171.
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Al voorziet een expliciete erkenningsregel niet in de gelding van rechtsbeginselen, toch kan een rechter geroepen zijn ze toe te passen - omdat
de impliciete constitutieve regels van elk rechtsstelsel mimer zijn dan
een formele constitutie kan voorzien. Voor de erkenningsregel betekent
dit, dat hij ofwel gezien moet warden als slechts op een deel van het
recht van toepassing, ofwel als een tautologie opnieuw moet worden
geformuleerd.96 De laatste oplossing strookt met wat Duintjer opmerkt
over constitutieve regels in het algemeen97: 'Constitutieve regels hebben
(... ) "quasi-tautological character", het aanzien van partiele definities.
De regel voor schaakmat is een (partiele) definitie van schaakmat en de
formulering ervan tautologisch'.
Een erkenningsregel kan het aan een levensvorm impliciete moment van
constitutieve regels niet fixeren. Apel waarschuwt ertegen, het taalspel
-dat hij 'als eine dialektische Einheit von Sprachgebrauch, Lebenspraxis
und Weltverstandnis' opvat98- te beschouwen als een in zich rustend,
afgesloten geheeI. 99 In de cultuurgeschiedenis hebben taalspelen 'aus
sich selbst heraus -im Gesprach- iiber sich selbst hinausgedrangt und zur
reflexiven Infragestellung ihrer Prinzipien Anlass gegeben (und damit
allerdings auch zur Infragestellung und -reformatorischen und revolutionaren- Korrektur der zugehorigen Lebensform)'. 100 Deze dynamiek van
de taalspelen, die ook de constitutieve regels omvat, komt op het terrein
van bet constitutionele recht duidelijk tot uiting bij de vorming van
buitenwettelijk noodrecht: 'deze rechtsvorming geschiedt onmiddellijk, en
door directe werking van grote sociale krachten, die zich niet in het
bemiddelingsproces der formuleringen laat dwingen', aldus J. van der
Hoeven.101 Zelfs revolutionaire rechtsvorming kan begrepen warden als
rechtsvorming, die wel 'plotselinger, of ingrijpender is, of met heftiger
bijverschijnselen plaats vindt, dan gewoonlijk', 102 maar die toch niet
meebrengt, dat het niet dezelfde rechtsgemeenschap als voorheen zou
kunnen zijn die na de revolutie bestaat.
11

De vraag naar de 'voorwaarden' die we zelf zijn

In paragraaf 6 bleek dat aan elke gemeenschappelijke rechtspraxis primaire, modificerende regels en secundaire, constitutieve regels onderscheiden kunnen warden. (Naast 'rules of recognition' en 'rules of
96
97
98

Vgl. R. Dworkin, Taking rights seriously, London 1977, pp. 43-44.
Duintjer, a.w., p. 46.
Apel, a.w., p. 288, zonder cursivering.
99 Een soort monade, a.w., p. 286.
100 A.w., p. 287.
101 J. van der Hoeven, De plaats van de grondwet in het constitutionele recht, Zwolle
1958, p. 110.
l02A.w., p.116.
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change' zijn oak 'rules of adjudication' constitutieve regels, aangezien
zij bepalen wat als rechtspleging geldt en wat bij voorbeeld als eigenrichting.) De rechtsgenoot, die vanuit intern gezichtspunt naar de inhoud
van bet geldende recht vraagt, treft bet antwoord niet buiten zichzelf
aan, maar kan bet slechts geven als deelnemer aan dat taalspel van bet
recht. Het antwoord op deze vraag kan niet -zoals Hart meent- geobjectiveerd warden (zie de paragrafen 7-9). De buitenstaander, die vanuit
extern gezichtspunt naar de inhoud van bet geldende recht vraagt, kan
alleen dan in termen van regels103 bet antwoord op zijn vraag vinden,
als hij de taal van bet desbetreffende juridische taalspel verstaat. Regels
gelden voor subjecten die aan een intersubjectieve 'form of life' deelnemen. Het geldende recht is dus niet een object dat bet subject buiten
zich aantreft, maar iets dat bet subject kent juist in zover hij in een
bepaalde rechtspraxis leeft of zich erin heeft ingeleefd. In bet subject
zelf als mogelijke deelnemer aan intersubjectiviteit is derhalve de mogelijkheid gegrond om de inhoud van recht te kunnen vaststellen.
In dit verband kan er -met Habermasl04_ op warden gewezen, dat Winch
zich onvoldoende rekenschap heeft gegeven van de door hem aangenomen
mogelijkheid dat de theoreticus zich in een andere levensvorm dan de
eigen inleeft. Winch' opvatting loopt uit op een 'vergleichenden Wissenschaft der apriorischen Verstandnisformen' .105 Als bet waar is, dat
zinvol gedrag altijd door intersubjectieve regels geleid wordt, dan moet
oak de overgang van de ene levensvorm naar de andere door regels
geleid warden. Winch kan evenwel -gegeven de onmogelijkheid van een
absolute meta-taal- de cirkel waarin de taal ans verstrikt niet doorbreken. Deze impasse roept de vraag naar de mogelijkheid van vertaling
op; de door Winch veronderstelde monadische structuur van taalspelen
moet doorbroken en bet terrein van de hermeneutiek betreden worden.106
Hetzelfde probleem kan oak vanuit de positie van bet aan een levensvorm participerende subject benaderd warden. Hij heeft de regels van
deze gemeenschappelijke praxis aanvaard (in de veelal onbewuste vorm
van aanleren). Het aanvaarden van regels als zodanig kan echter niet op
regels warden gegrond. Daarom betoogt Duintjerl07 'dat bet aanvaarden
van regels zelf uiteindelijk v66r en buiten alle regelpatronen speelt, en
in die zin gepaard gaat met "grondeloos vertrouwen"'.
Het is dan oak zaak, die dimensie van de menselijke geest te thematiseren, die bet iemand mogelijk maakt regels te aanvaarden, en een levensvorm waarin hij zich heeft ingeleefd te overschrijden naar een andere
levensvorm. Aangezien een gemeenschappelijke praxis en een gemeen103 Vgl. Hart, a.w. 1961, p. 87.
104 A.w., p. 244.
105 Apel, a.w., p. 286.
106 Habermas, a.w., pp. 244-245.
107 Duintjer, a.w., pp. 43-44.
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schappelijke taal correlaat zijn, kan het laatste ook warden aangeduid
als het probleem van de vertaling.
Een taalspel is een gemeenschappelijk referentiekader, dat de 'horizon'
van ons spreken vormt. Emerich Coreth omschrijft deze 'horizon' als 'das
aktuell, wenn auch unthematisch miterfasste und voraus-verstandene
Feld, innerhalb <lessen der Einzelinhalt erfahren und verstanden wird'.108
De 'horizon' omgrenst de 'wereld' in antropologische zin.109 Deze 'wereld' is nooit een statische grootheid, maar dynamisch en open voor een
meer omvattende werkelijkheid. In de omgang met andere culturen en
door andere talen te leren verstaan smelt de andere horizon tot op zekere
hoogte met de eigen, die daardoor verruimd wordt, samen. 110 Het voorkomen van cultuur-historisch verschillende partiele horizonten veronderstelt dat in de mens een 'absolute horizon' ontsloten is - voor zover
men de term 'horizon' in dit verband nog kan gebruiken. Deze 'absolute
horizon' omvat de partiele horizonten en is transcendentaal van aard. 111
Coreth spreekt in dit verband ook van een 'metafysische horizon', 112 die
met de bekende door Thomas van Aquino ontwikkelde transcendentalia
van het zijnde, bet ware en bet goede kan worden aangeduid.113
Ook Duintjers benadering wijst in deze richting. Regels 'zijn voorwaarden voor elke onderscheiding van gegrond of ongegrond, maar zelf zijn
ze gegrond noch ongegrond'.114 Wanneer wij vragen naar de 'open
dimensie' waarin wij in 'grondeloos vertrouwen' regels aanvaarden, vragen
wij -aldus Duintjer- terug naar onszelf: wij vragen naar "'voorwaarden"
die we zelf zijn'.115 Juist dit is de taak die een transcendentale metafysica zich stelt: zij vraagt naar bet zijn in een vraag naar de mens; zij
reflecteert op de menselijke subjectiviteit.116 'Metaphysik als Wissenschaft ist eigentlich nur dort wo der Mensch in Begriffen sich jene
Metaphysik vorzustellen sucht, die er im voraus in seinem Sein und
Handeln immer schon getrieben haf.117

108 Emerich Coreth, Grnndfragen der Henneneutik, Freiburg i. Br. 1969, p. 75.
109 A.w., p. 74; onder 'wereld' wordt hier de werkelijkheid verstaan zoals zij door ons
begrepen wordt en voor ons als levensruimte betekenis heeft.

110 A.w., p. 80, p. 90.
111 A.w., pp. 92-93.
112 A. w., p. 191.
113 Vgl. p. 93, p. 170 en p. 191, a.w.
114 Duintjer, a.w., p. 74.
115 A.w., pp. 68-69.
116 De 'reditio subjecti in seipsum' bij Thomas van Aquino; vgl.
Wortes, Freiburg i. Br. 1971, p. 48, p. 54.
117 A.w., pp. 44-45.
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Het transcendentale van bet recht

Het intersubjectieve taalspel waarbinnen de vaststelling wat als recht zal
gelden plaatsvindt, veronderstelt een 'Vorverstandnis' van wat recht is.
Uit de mogelijkheid om het taalspel waarin men leeft te overschrijden en
in een ander taalspel toch weer het recht van die 'vreemde' levensvorm
in zekere zin als hetzelfde -namelijk, hoezeer ook anders, eveneens als
recht- te begrijpen, blijkt dat het als zodanig (her)kennen van 'recht'
een voorwaarde heeft die wij zelf zijn. Deze voorwaarde gaat vooraf aan
de concrete kennis van historische rechtsstelsels. Ze is dan ook iets
absoluuts in ons, een transcendentale.
Daarom moet ook ten aanzien van de cultuur-historisch uiteenlopende
rechtsstelsels de vraag naar de transcendentale mogelijkheidsvoorwaarde
van hun intersubjectieve gelding kunnen warden gesteld. Deze mogelijkheidsvoorwaarde moet een met de menselijke persoon gegeven, 'eenvoudig' beginsel zijn. De wederkerige erkenning als medemensen is voorwaarde voor elke gemeenschappelijkheid. 118 De menselijke gemeenschap
als rechtsgemeenschap heeft de in samenlevingsverband geordende wederkerige erkenning als persoon tot voorwaarde. Het transcendentale beginsel van het recht kan warden aangeduid als de in samenlevingsverband te
ordenen wederzijdse erkenning van de ander als persoonlijk lid van de
gemeenschap, voor zover deze erkenning in gedrag tot uiting wordt
gebracht.119
Dit met de mens als persoon gegeven beginsel is de transcendentale
grand van bet innerlijk aspect van rechtsregels. Deze 'idealiteit•120 van
het recht kan echter niet warden gescheiden van de 'realiteit' ervan in
een kenbare praxis. De erkenning van de menselijke persoon in een
ordening van uiterlijk gedrag kan slechts reeel zijn in een concrete,
historische, intersubjectief geldende vormgeving aan dit beginsel, dus in
positivering. Het categoriale recht impliceert en toont zo zijn transcendentale grond,121 namelijk het 'urspriingliche Im-Recht-Sein des in der
Gemeinschaft und ihren Werken sich verwirklichenden Menschen, dem als
freiem diese Verwirklichung in der gemeinsamen Herstellung seiner Welt
aufgegeben ist'.122
Muller noemt dit 'das wirkliche Naturrecht' 123 dat in de praxis van het
recht werkzaam is. Het natuurrecht kan niet een rechtsstelsel van hogere
rang naast het positieve recht zijn, waaraan het laatste uitwendig ont118 Duintjer, a.w., p. 95.
119 Vgl. E. Coreth, Metaphysik, Innsbruck 1964, pp. 480 en 488, en J. de Finance,
Grnndlegung der Ethik, Freiburg i. Br. 1%8, pp. 357 en 469.
120 Vgl. Habermas over Winch, a.w., p. 235.
121 Vgl. Rahner, a.w., p. 121 en Biickle in: F. Biickle/E.-W. Biickenfiirde, Hrsg., Naturrecht in der Kritik, Mainz 1973, p. 307.

122 Max Muller, Erfahrnng und Geschichte, Freiburg 1971, p. 347.
123 T.a.p.
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leend of getoetst zou moeten worden. Hart schrijft echter wel een
dergelijke strekking aan de klassieke natuurrechtsleer toe124 - overigens
evenals oudere interpreten van bet werk van Thomas van Aquino. Men
miskent dan echter bet transcendentale karakter van bet natuurrecht bij
Thomas van Aquino, dat niet een ander rechtsstelsel naast bet positieve
recht vormt, maar juist de eenheid van bet recht fundeert.125 Het
natuurrecht geeft uitdrukking aan de sociale structuur van de menselijke
persoon; bet manifesteert zich in elke regel die de pretentie van recht
inhoudt, en fungeert in die zin als criterium bij de beoordeling van bet
positieve recht, dat dit laatste als een redelijke positivering -in een
concrete historische constellatie- van bet beginsel van bet natuurrecht
verantwoord moet kunnen worden.
In dit verband kan nog een opmerking worden gemaakt over Harts
'empirical version of natural law',126 die, indien men ervan uitgaat dat
men zich overleving ten doel stelt, de redenen voor een bepaalde inhoud
van recht en moraal zou bevatten.127 Deze 'minimum content of natural
law' bestaat uit een aantal zeer algemene normen, die noch een inwendige grondslag van bet positieve recht vormen, noch een rechtsstelsel
van hogere rang dat als toetssteen voor bet positieve recht zou kunnen
dienen, maar die slechts de neerslag vormen van enkele simpele ervaringsfeiten128 waarmee de rechtsvorming rekening moet houden.
13

Gevolgtrekkingen

Aan bet vorenstaande kunnen enige gevolgtrekkingen worden verbonden.
Een consequente erkenning van bet innerlijk, op bet subject als persoonlijk lid van de gemeenschap betrokken karakter van bet recht moet
leiden tot een reflectie op de transcendentale voorwaarde van heel ons
spreken over recht. De vaststelling wat in een bepaald samenlevingsverband als recht geldt, kan niet geobjectiveerd worden, maar geschiedt
onontkoombaar vanuit een transcendentaal 'Vorverstandnis' van recht. In
Harts rechtsleer wordt dit miskend.
Een en ander is van belang voor de interpretatie van het recht. De
betekenis van een rechtsregel wordt vastgesteld in een 'Vorgriff op de
transcendentaal op te vatten zin van bet recht. Rechtsregels zijn dus
van meet af aan geinterpreteerd. Men kan niet eerst objectief de 'harde'
betekeniskern van een regel vaststellen, zoals Hart meent, 129 en daarna
124 Vgl. Hart, a.w. 1961, pp. 181-195.
125 Vgl. voor deze interpretatie J.B. Lotz, Der Mensch im Sein, Freiburg i. Br. 1967,
pp. 625-627; Bockle, a.w. noot 121, pp. 165 e.v.; J. Hirschberger, in: C. Fabro, Hrsg.,
Gegenwart und Tradition, Freiburg i. Br. 1969, pp. 69 en 73.
126 Hart, a. w. 1961, p. 254.
127 A.w., p.189.
128 'Truisms', a.w., pp.190-193.
129 Zie paragraaf 9.
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deze betekenis beoordelen. Recht kan alleen beoordeeld worden, als het
al geinterpreteerd is, en deze interpretatie houdt reeds een oordeel in,
in welke zin de te interpreteren uitspraak het beste verstaan kan worden.130 Dit betekent uiteraard niet, dat degene die een uitspraak interpreteert er naar willekeur een betekenis aan kan toekennen. Interpretatie is geen individuele aangelegenheid. Een individuele interpreet kan
niet anders doen dan de intersubjectieve zin van een uitspraak als
deelnemer aan diezelfde intersubjectiviteit verder ontwikkelen.
De zin die intersubjectief aan rechtsregels wordt toegekend vormt de
onmisbare 'berniddeling' tussen het transcendentale beginsel van het
recht en het rechtsoordeel in concreto. De interpretatie van deze regels
geschiedt vanuit bet 'Vorverstandnis' dat zij als medium voor de in
samenlevingsverband geordende, daadwerkelijke erkenning van de ander
als persoon moeten fungeren. Geen recbt zijn die regels die zicb niet als
zodanig laten interpreteren. Laat een regel zicb wel zo interpreteren,
dan gaat het om een recbtsregel. Dit betekent ecbter nog niet dat die
regel de bier en nu best mogelijke juridiscbe inboud beeft. Juist vanuit
bet transcendentale beginsel van bet recbt blijft de mogelijkbeid van een
kritische beoordeling bestaan: men kan van oordeel zijn dat een regel,
boezeer ook interpreteerbaar en geinterpreteerd vanuit het bier bedoelde
'Vorverstandnis', tocb niet een onder de gegeven omstandigbeden adequate positiefrecbtelijke erkenning van de persoon als gemeenscbapslid
inhoudt.
De mening, dat bet rechtspositivisme moet leiden tot een onkritiscbe
eerbied voor het positieve recbt, berust evenwel op een rnisverstand; de
gescbiedenis van de recbtspleging in bet Derde Rijk is ofi dit punt ook
in sterkere mate ambivalent dan vaak is aangenomen. 1 1 Juist omdat
volgens het recbtspositivisme wetenschappelijke erkenning als geldend
recht generlei waardering veronderstelt, kan zij samengaan met een
radicaal afwijzende persoonlijke bouding tegenover bet als geldend recbt
erkende. Ook in de bier verdedigde opvatting valt echter betgeen als
geldend recht wordt aangemerkt niet samen met betgeen men juist acht;
wel moet een uitspraak een erkenning van de persoon als hierboven
bedoeld inhouden, wil zij als recbt kunnen gelden.
In bet recbtspositivisme rniskent men, dat de rechtstaal een medium voor
de zelfverwerkelijking van de menselijke persoon in intersubjectieve
verboudingen is. Het vat het positieve recht ten onrechte op als iets
aantrefbaars dat in de taal 'objectief beschreven wordt. De rechtstaal
vormt, zoals Coretbl32 van taal in bet algemeen zegt, een eenheid in de
130 Vgl. H.C.F. Schoordijk,

Oordelen en vooroordelen, rede, uitgesproken bij de vijfenveertigste herdenking van de dies natalis van de Katholieke Hogeschool te Tilburg
op donderdag 28 september 1972, Kluwer Deventer 1972, pp. 14-20.
131 Vgl. E.D. Hirsch Ballin, Over de invloed van het positivisme op de rechtswetenschap,
pp. 1058-1059, in: Nederlands Juristenblad 1975, pp. 1053 e.v.
132 In Grundfragen der Hermeneutik, a.w., p. 38.
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tegenstelling van subject en object, waarin wij niet de al gekende waarheid afbeelden, maar veeleer het nog onbekende ontdekken.

70

1.4 De mens in de sociale rechtsstaat*

1

Recht en staat

Niet elke staat is een rechtsstaat, maar dit betekent geenszins dat staten
die geen rechtsstaat zijn, niets met recht van doen hebben. Integendeel,
onder 'staat' wordt gewoonlijk de organisatie van een gemeenschap
verstaan die zich van andere organisaties juist daarin onderscheidt dat
zij in algemene zin tot taak heeft, recht tot gelding te brengen.
Tot gelding brengen van recht omvat meer dan de vaststelling door de
daartoe bevoegde organen van geldend -met een ander woord: positiefrecht. Het omvat ook het daadwerkelijk verwezenlijken daarvan, dat wil
zeggen het (zo nodig tegen verzet in) doorzetten van normatieve oordelen met rechtskarakter. De mogelijkheid dat de staat in deze zin recht
tot gelding brengt, veronderstelt een feitelijke aanvaarding door de
gemeenschap van de rechtsorde als zodanig; hoe deze aanvaarding tot
stand is gekomen, kan in dit verband in het midden blijven.
Wat wil bet zeggen dat door een gemeenschap de rechtsorde als zodanig
wordt aanvaard? Niet dat elke afzonderlijke beslissing van de staatsorganen zonder meer voor juist wordt gehouden en wordt nageleefd; wel
dat binnen zekere grenzen de uitkomst van de statelijke besluitvorming
over de inhoud en de verwezenlijking van rechtsnormen als bindend
wordt erkend. Waar de grenzen van de aanvaarding van een rechtsorde
liggen is een sociaal-psychologische vraag, waar zij moeten liggen een
rechtsfilosofische vraag.
Het antwoord op deze vragen zal rekening moeten houden met de verhouding tussen het oordeel van de bevoegde statelijke organen over de
inhoud van het recht en de inzichten van de betrokken burgers. Uit
rechtsfilosofisch oogpunt is bet van belang te constateren dat in de
intersubjectieve oordeelsvorming over het recht in elk geval een gemeenschappelijk referentiekader als gespreksbasis wordt verondersteld: een
doorgaans onuitgesproken notie van wat recht zou moeten zijn.
Evenzeer staat echter vast dat meningsverschillen over wat het positieve
recht zou moeten inhouden, uiteindelijk niet kunnen worden opgelost
door buitenrechtelijke criteria van nuttigheid te kiezen. Het komt er
immers op aan of een bepaald resultaat van waarde is juist als oogmerk
van juridische normering. De grondslag en de maatstaf van de oordeels*

Uit: Overheidsbemoeienis. Opstellen ter gelegenheid van het llde lustrum van de
Katholieke Hogeschool Tilburg, Deventer 1982, pp. 21-33.
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vorming over het recht kunnen niet worden gevonden in criteria waartoe
bet recht in een instrumentele relatie zou staan, maar alleen in de idee
zelf van bet recbt als erkenning van de waardigheid van de mens in de
ordening van het maatschappelijk !even. Een ordening van het maatschappelijk leven is slecbts recht voor zover de mensen daarin niet tot
middel worden gedegradeerd, maar als doel-op-zich, 'Selbstwert', worden
erkend. 1
Zo bezien is het recht -in de zin van de idee van wat recht moet zijn
en eigenlijk van meet af aan is- met de mens gegeven. Men kan ook
zeggen dat de recbtsidee uit de natuur van de mens voortvloeit, dat de
rechtsidee bet natuurrecht is. Daarbij moet men zich wel realiseren dat
'natuur' in bet begrip 'natuurrecht' iets anders is dan een biologische
gesteldheid, namelijk dat wat voor de mens wezenlijk is: zijn persoon-zijn, vrij en als zodanig te respecteren. De 'natuur' van de mens
waarnaar bet begrip natuurrecht verwijst, kan met Karl Rabner worden
omschreven als 'das wirklich bleibende, sein sollende Wesen des Menschen', dat 'nur in einer transzendentalen Erkenntnis als solches erfaBt
und von dem bloB universal Faktischen an ihm unterschieden werden
kann'. 2 Dat bet natuurrecht als transcendentaal beginsel van de vorming
van positief recbt moet worden opgevat, is overigens geen nieuwe gedachte. Ze is terug te vinden bij Thomas van Aquino, wiens werk aan
bet begin stond van de antropocentrische wending in de Europese filosofie. 3 Het ene rechtsbeginsel dat bij hem de inhoud van het natuurrecht
in strikte zin vormt, zegt: doe wat goed is, dat wil zeggen wat op een
voile ontplooiing van medemenselijkheid is gericht. 4 Deze kern van het
natuurrecht is een aan de gezamenlijke historische vormgeving voorafgaande voorwaarde en opgave. Thomas' rechtsopvatting is echter veelvuldig in dualistische zin misverstaan, namelijk alsof bet natuurrecht een
rechtsstelsel naast en boven het positieve recht zou zijn.5 Dan dreigt
bet gevaar van een 'natuurrechtspositivisme', waarin 'die in der herrschenden Praxis vorausgesetzten Strukturen zu Weseneigenschaften
1

2
3
4

5
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Vgl. M. Millier, Erfahrnng und Geschichte, Freiburg/Miinchen 1971, p. 347; D.F.
Scheltens, De ethische grondslag van het rec/it (inaug. rede K.U. Nijmegen), Deventer 1975, p. 3; J.J.M. van der Ven, /us humanum. Das Menschliche und das Rechtliche, Frankfurt am Main/Deventer 1981, Kap. I.
Naturrecht, kol. 827, in: J. Hofer/K. Rahner (Hrsg.), Lexikon fiir Theo/ogie und
Kirche, Bd. VII, Freiburg/Basel/Wien 1%2, kol. 827-828.
Zie J.B. Metz, Christliche Anthropozentrik. Uber die Denkform des Thomas von
Aquin, Miinchen 1%2, pp. 45-47.
'Hoc est ergo primum praeceptum legis (naturalis), quod bonum est faciendum, et
malum vitandum' (Summa Theologica l.II.94.2c). De natuurwet formuleert de inhoud
van het natuurrecht. Alie andere natuurrechtelijke beginselen worden tot dit ene
beginsel herleid ('communicant in una radice', I.II. 94.2 ad 3).
Zie bij voorbeeld HJ. van Eikema Hommes, Hoofdlijnen van de geschiedenis der
rechtsfilosofie, 2e druk, Deventer 1981, pp. 51-52.
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hochstilisiert werden, um die Normen der Praxis als unabanderlich im
Sein begriindet zu erweisen.'6 Het is begrijpelijk dat 'natuurrecht' ten
gevolge hiervan voor velen een 'Reizwort'7 is geworden, al is dit zakelijk niet gerechtvaardigd.
Men zal zich er rekenschap van moeten geven hoe sterk de beoordeling,
welke inhoud van het positieve recht een adequate concretisering vormt
van het ene, transcendentale beginsel van elk recht (de rechtsidee ),
wordt bepaald door de concrete historische situatie met haar culturele,
sociaal-economische en -wat het bestaande positieve recht betreft- juridische gegevenheden. Ook voor de nadere rechtsbeginselen die aan het
positieve recht ten grondslag liggen, geldt dat zij in een historische
ontwikkeling zijn begrepen. Dit alles betekent echter niet dat de rechtsfilosofische reflectie geen kritische functie ten opzichte van het positieve recht zou kunnen vervullen. Die kritische functie zal echter doorgaans beperkt moeten blijven tot het aanwijzen van elementen in de
ordening van het maatschappeiijk leven op bepaalde tijden en plaatsen
die niet meer als een concretisering van het beginsel van het recht
kunnen worden begrepen, bij voorbeeld omdat bepaalde groepen van
mensen formeel of feitelijk niet als gelijkwaardige rechtssubjecten worden erkend.8 Ook zal de rechtsfilosofie ertoe kunnen bijdragen, de
(nadere) beginselen te doorgronden die aan een bepaald stelsel van
positief recht ten grondslag liggen, maar uitgewerkte concepten van goed
positief recht mag men er niet van verwachten.
Door de gebrekkige kenbaarheid van de betekenis die aan het beginsel
van het recht in een concrete historische situatie toekomt, weegt het
probleem van de verhouding tussen de statelijke besluitvorming over de
inhoud van het recht enerzijds, en de inzichten van de betrokken
rechtsgenoten anderzijds des te zwaarder. Zowel omdat een ontwikkelde
rechtsorde een tot positivering bevoegde organisatie veronderstelt, als
om praktische redenen (deskundigheid en feitelijke mogelijkheden tot het
tot gelding brengen van besluiten) moet het primaat warden toegekend
aan de statelijke oordeelsvorming. De aanvaarding van staatsgezag dat
bevoegd is om daar, waar met en tussen de rechtsgenoten verschil van
inzicht over de adequate positivering van het recht mogelijk is, het
beslissende woord te spreken, bergt evenwel het gevaar in zich dat er
van staatswege ook beslissingen worden genomen en doorgezet die niet
meer kunnen gelden als een concretisering van het beginsel dat aan het
6
7
8

Franz Bockle, Fundamentalmoral, Miinchen 1977, p. 248; vergelijk ook p. 319.
Bockle, a. w., p. 245.
G.E. Langemeijer (Inleiding tot de studie van de wijsbegeerte des rechts, 3e druk,
Zwolle 1973, p. 233) en J.H.M.M. Loenen (Zijn waardeoordelen te rechtvaardigen?,
in: Wijsgerig Perspectief 16 (1975/1976), pp. 119-133) Ieggen er ook de nadruk op,
dat de rechtsfilosofie resp. de wijsgerige waardenleer sterker staat in de kritiek dan
in het geven van positieve aanwijzingen.
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recht ten grondslag ligt. Ziedaar bet probleem van staat en recht waarop
in bet staatsrecht9 een antwoord wordt gegeven.

2

De liberate rechtsstaat

De 'klassieke', liberale idee van de rechtsstaat is een samenstel van
staatsrechtelijke rechtsbeginselen die in de 18de en de 19de eeuw zijn
verbreid en in verscheidene landen ook in praktijk zijn gebracht. Het
streven naar de grondwettelijke verankering van deze beginselen was een
reactie op de niet aan wettelijke beperkingen gebonden, vaak willekeurige bevoogding van de burgerij in de absolute staat. De liberale rechtsstaatsidee is dan ook een antwoord op bet hierboven geformuleerde
probleem van staat en recht. Eerder trachtten overigens reeds de klassieke politiek-filosofische tractatenlO een antwoord daarop te geven,
maar dan in de vorm van een tot de machthebbers gericht advies. Betrekkelijk nieuw -men denke ook aan vroegere documenten als de Magna
Charta en bet charter van de Blijde Incomstell- was wel, dat men bet
antwoord zocht in een samenhangende grondwettelijke normering van de
macht.
In de liberale rechtsstaatsidee staat bet legaliteitsbegin.sel centraal: aan
de vrijheid van de burger mogen door de overheid geen andere beperkingen worden gesteld dan die welke in voor allen gelijkelijk geldende, door
de volksvertegenwoordiging aanvaarde wetten zijn neergelegd. De tbeoretische grondslag voor dit beginsel was gelegd in de werken van Montesquieu en Kant.12 Het beginsel draagt een formeel karakter. Over de
inhoud van de wettelijke bepalingen wordt niets gezegd, alleen over de
vorm (algemene regels) en de wijze van totstandkoming (aanvaarding
door de aanvankelijk zeer selectief samengestelde volksvertegenwoordiging). Alhoewel deze formele vereisten een vergaand overbeidsingrijpen
Dat wil zeggen het staatsrecht in strikte zin, het constitutionele recht, dat de
normen omvat die bepalen welke organen onder welke voorwaarden bevoegd zijn,
gddigt: algi:mt:nt: en bijwndere rechtsnormen vast te stellen.
10 Twee zeer verschillend geaarde voorbeelden: De Regimine Principum van Thomas van
Aquino, geschreven voor de Koning van Cyprus (in: Opuscula Philosophica, uitgegeven door R.M. Spiazzi O.P., Roma 1954, pp. 257-358), en II Principe van Niccolo
Machiavelli, geschreven voor Lorenw de' Medici, genoemd ii Magnifico, vorst van
Florence (in: // Principe e le opere politiche, uitgegeven door D. Cantimori, Milano
1976).
11 Vgl. Jan en Annie Romein, De /age landen bij de zee, Se druk, Amsterdam 1979, pp.

9

99-100.

12 Montesquieu, De /'esprit des /ois, premiere partie (uitgegeven door G. True, Tome
Premier, Paris 1956); Immanuel Kant, Uber den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht fiir die Praxis, Hfdst. II (in: Werke in zehn Biinden, uitgegeven door W. Weischedel, Bd. 9, 4e druk, Darmstadt 1975, pp. 143 e.v.).
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niet per definitie uitsluiten, 13 had het beginsel de strekking, overheidsbemoeienis met het doen en laten van de burgers te beperken. Aan het
beginsel lag immers een op de staat betrokken negatief vrijheidsbegrip
ten grondslag: de staat diende het domein van de individuele keuzevrijheid te ontzien. Duidelijk blijkt dit uit de volgende artikelen van de
Declaration des droits de l'homme et du citoyen van 26 augustus 1789:
Artikel 4. - La liberte consiste a pouvoir faire tout ce qui ne nuit
pas a autrui: ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme
n'a de homes que celles qui assurent aux autres membres de la
societe la jouissance de ces memes droits. Ces bornes ne peuvent
etre determinees que par la Loi.
Artikel 5. - La Loi n'a le droit de defendre que Jes actions nuisibles a la societe. Tout ce qui n'est pas defendu par la Loi ne peut
etre empeche, et nul ne peut etre constraint a faire ce qu'elle
n' ordonne pas.
Artikel 6. - La Loi est !'expression de la volonte generale. Tous
Jes citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs
representants, a sa formation. Elle doit etre la meme pour tous,
soit qu'elle protege, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens etant
egaux a ses yeux, sont egalement admissibles a toutes <lignites,
places et emplois publics, selon leur capacite, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
In de hierboven gegeven formulering van het legaliteitsbeginsel is het
-vaak als een afzonderlijk element van de rechtsstaatsidee genoemdedemocratiebeginsel begrepen. Het democratiebeginsel fungeert in de liberale rechtsstaatsidee immers primair in die zin dat volksvertegenwoordigers bij meerderheidsbeslissing algemene regels mogen vaststellen; een
bevoegdheid van de volksvertegenwoordiging om individieel verplichtingen
op te leggen zou de waarborg van het legaliteitsbeginsel teniet doen.
Hier blijkt ook de samenhang met een ander beginsel dat tot de liberale
rechtsstaatsidee moet warden gerekend, namelijk het beginsel van de
machterzscheiding (trias politica). De toewijzing van de wetgevende, de
uitvoerende en de rechterlijke macht aan verschillende organen moet
uitholling voorkomen van de waarborg die is gelegen in de gebondenheid
van de overheid aan de wet. De machtenscheiding beperkt niet alleen het
bestuur en de rechter, maar richt zich ook tegen mogelijke despotische
neigingen van de meerderheid van het wetgevend orgaan.14
Van de liberale rechtsstaatsidee maakt tenslotte bet beginsel deel uit,
volgens hetwelk individuele vrijheidsrechten (grondrechten) grondwettelijk gewaarborgd dienen te warden. Deze grondrechten geven tot op
zekere hoogte inhoud aan het tegen de staat gerichte vrijheidsbegrip dat
de achtergrond vormt van het formele legaliteitsbeginsel. Naast vrijheids13 Vgl. Franz Neumann, Die Herrschaft des Gesetzes, Frankfurt am Main 1980, pp. 176-178.
14 Vgl. F.R. Bohtlingk/J.HA.Logemann,' Het wetsbegrip in Nederland, Alphen aan den
Rijn 1966, p. 21.
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recbten betreffende bet geestelijk en politiek leven wordt in de Declaration bet eigendomsrecht met nadruk als grondrecbt gepresenteerd:
Artikel 17. - La propriete etant un droit inviolable et sacre, nul
ne peut en etre prive, si ce n'est lorsque la necessite publique,
legalement constatee, l'exige evidemment, et sous la condition
d'une juste et prealable indemnite.
Overziet men deze beginselen, dan valt op dat een poging is gedaan om
de risico's die aan de statelijke beslissingsmacbt over de inboud van het
positieve recht zijn verbonden, te beperken, en wel langs verschillende
wegen: door de eis te stellen dat juridiscbe normen algemeen werken
(wetten in materiele zin zijn), door besluitvormingsregels die medewerking van de volksvertegenwoordiging eisen, door verdeling van de macbt
binnen de staat en door afbakening van een staatsvrije sfeer. De eis
dat juridische normen a/,gemeen werken legt een discipline op aan de
oordeelsvorming over de inhoud van het positieve recht. Degene die zich
een oordeel vormt, zal zich moeten afvragen of het recbt dat bij toekent
c.q. de plicbt die bij oplegt, een waarde heeft die uitgaat boven de
subjectieve behoeften van bepaalde personen. Het oordeel dat aan het
recbt of de plicht ten grondslag ligt, moet dus objectiveerbaar zijn. 15
De geschiedenis van de liberale rechtsstaatsidee is bekend. Vooral als
gevolg van de industriele revolutie is de ontoereikendheid gebleken van
een staatsopvatting die de sociaal-economiscbe verboudingen zonder meer
als gegeven neemt. In de individualistiscbe gedachtengang van bet liberalisme wordt de mens gezien als een wezen dat uitsluitend om praktische
redenen met anderen rekening moet bouden. De mens is in deze opvatting niet wezenlijk, maar slechts bijkomstig 'zooion politikon'. Het recbt
van de liberale recbtsstaat houdt weliswaar een erkenning van de waardigheid van de mens in de ordening van het maatschappelijk leven in,
maar slechts uit het oogpunt van bescberming tegen de dwang van
willekeurige overheidsbemoeienis. De dwang die kan uitgaan van de feitelijke sociaal-economische verhoudingen -en daarmee van andere macbtbebbers dan de overbeid- wordt genegeerd. Het wordt nog niet tot de
taken van de staat gerekend deze verboudingen te ordenen; op de markt
van goederen en diensten moet ieder voor zichzelf opkomen.
In de socialistische staatsopvatting is met dit individualisme en het negatieve vrijheidsbegrip radicaal gebroken: de mens wordt gezien als 'Gattungswesen'16; de collectiviteit is bet niveau waarop de vrijheid gerealiseerd beet te warden. In de bierna te bespreken sociale recbtsstaatsidee
15 Kant (a.w., hfdst. II, Folgerung, p. 153) merkt als 'Probierstein der RechtmiiBigkeit'
van een wet aan, of de inhoud ervan zodanig is dat een ieder ermee kan instemmen.
Vgl. ook CA.J.M. Kortmann, E/efantiasis. Beschouwingen over een zieke staat (inaug.
rede K.U. Nijmegen), Deventer 1981, p. 13: 'De bevoegdheid van de staat zal alleen
worden erkend, indien deze berust op een zekere mate van consensus'.
16 Karl Marx, Zur Judenfrage, p. 364, in: Karl Marx/Friedrich Engels, We1*e, Bd. I,
Berlin (Ost) 1%1, pp. 347-377.
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zijn de beginselen van de liberale recbtsstaat daarentegen in boofdzaak
geintegreerd en zelfs -met name wat betreft de democratiscbe besluitvorming en de toetsing van bestuursbandelingen door de onafhankelijke
recbter-verder ontwikkeld.17

3

De sociale rechtsstaat

Het persoon-zijn van de mens impliceert samen-zijn, verbondenbeid met
andere, gelijkelijk te respecteren mensen. Op de solidariteit van de
mensen steunt de idee van de sociale rechtsstaat, die ook 'verbindering
van vrijbeid' 18 door andere machten dan die van de overbeid wil tegengaan, en wel juist door een zodanige overbeidsbemoeienis met de samenleving dat de materiele voorwaarden voor een menswaardig bestaan -naar
de maatstaf van de actuele verboudingen- warden vervuld. Anders dan in
bet systeem van socialistiscbe staten -waar 'solidariteit' is georganiseerd
op een wijze die vaak ten koste gaat van de persoonlijke waardigbeid
van de mensen om wie bet te doen is- behoort een bevestiging van de
beginselen van de liberale recbtsstaat -bet legaliteitsbeginsel, bet democratie-beginsel, bet beginsel van de macbtenscbeiding (met onafhankelijke
rechtspraak) en bet beginsel dat grondrecbten de fysieke, geestelijke en
politieke vrijbeid tegenover de overbeid waarborgen- tot de grondslagen
van de sociale recbtsstaat. Sociale grondrechten geven uitdrukking aan
die beginselen en normen die de sociale recbtsstaat juist onderscbeiden
van de liberale recbtsstaat. Artikel 1.19 van de berziene Nederlandse
Grondwet biedt voorbeelden van zulke sociale grondrecbten:
Artikel 1.19.
1. De bestaanszekerbeid der bevolking en spreiding van welvaart
zijn voorwerp van zorg der overbeid.
2. De wet stelt regels omtrent de aanspraken op sociale zekerbeid.
3. Nederlanders bier te lande, die niet in bet bestaan kunnen
voorzien, bebben een bij de wet te regelen recbt op bijstand van
overbeidswege.
Met name in Westeuropese staten is aan de sociale recbtsstaat gestalte
gegeven. De overbeid vervult bier een aantal functies, die in navolging
van Geelboed19 als volgt kunnen warden gerubriceerd:
de ordenende functie, die in de liberale recbtsstaat centraal stand;
de arbitrerende functie, waarbij belangentegenstellingen tussen groepen burgers warden beslecbt (voorbeelden: veiligbeidswetgeving, warenwetgeving);
17 Vgl. Theodor Maunz, Deutsches Staatsrecht, 20e druk, Miinchen 1975, p. 72.
18 De uitdrukking is ontleend aan D.F. Scheltens, Mens en mensenrechten, Alphen aan
de Rijn/Brussel 1981, p. 117.
19 L. A. Geelhoed, Democratie en economische orde in de verzorgingsstaat, pp. 233-234,
in: P. VerLoren van Themaat, Bedrijven in moeilijkheden 1981, Zwolle 1982, pp. 211-265.
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de orienterende of sturende functie (sturing van de economie door
middel van stimulansen voor investeringen en dergelijke);
de presterende functies (voorziening in collectieve goederen, zoals
zeewering en defensie, en individuele goederen, zoals onderwijs, sociale
uitkeringen en medische verstrekkingen).
De presterende functie als zodanig is niet pas met de opkomst van de
sociale rechtsstaat ter hand genomen. Wei nieuw is de mate waarin van
overheidswege in individuele behoeften wordt voorzien; vandaar de term
'verzorgingsstaat'. Geelhoed schrijft dat het hoogtij van de verzorgingsstaat pas omstreeks 1965 lijkt aan te vangen. 'Kenmerkend voor die
periode is dat de staat niet stilstaat bij het scheppen van de voorwaarden voor de materiele welvaart van zijn onderdanen, maar zich tevens
voor een zeker individueel welvaartsniveau garant gaat stellen, onder
beklemtoning van de wenselijkheid van een grotere materiele gelijkheid
(... ).' Het gaat hierbij om 'een nog groeiende reeks inkomensafhankelijke
subsidies en -prijzen voor in de collectieve sfeer aangeboden goederen,
onder meer de individuele huursubsidies, rijksstudietoelagen en de retributies voor gezinsverzorging', alsmede 'prestaties in goederen, diensten
en middelen (... ) die de overheid "om niet" of beneden de kostprijs aan
een ieder ter beschikking stelt', zoals subsidies voor sociaal-cultureel
werk.20
4

Het recht van de verzorgingsstaat

De veel besproken problemen van de sociale rechtsstaat in zijn huidige
vorm van verzorgingsstaat betreffen vooral de presterende functie van de
staat. Deze problemen raken niet alleen de beheersing van de kosten en
de macro-economische gevolgen, maar ook de verhouding tussen de
statelijke besluitvorming omtrent de aanspraken op prestaties en de
inzichten van de betrokken rechtsgenoten over de normering daarvan.
Er is een manifest verschil tussen de kracht waarmee voor allerlei
behoeften een beroep op de overheid wordt gedaan, en de geringe mate
van consensus over de criteria die hierop moeten worden toegepast. Er is
onder handhaving van het economische stelsel van de vrije ondernemingsgewijze produktie een -zoals Ralf Dahrendorf het uitdrukt- maximale staat tot ontwikkeling gekomen, en vele burgers lijken te menen
'daB, was immer passiert, ob Naturkatastrophe oder personliche Tragodie,
(... ) die Regierung etwas tun miisse'. 21 Dit heeft geleid tot een ondoorzichtige en onpersoonlijke ordening, waarin niet verwacht mag worden
dat de individuele burger zich verantwoordelijk voelt voor bet geheel.
Oorzaak zowel als gevolg van deze ondoorzichtige ordening is dat elke
pressiegroep wel een op vergelijking gebaseerde argumentatie kan op20 A.w., p. 235.
21 Geciteerd in Der Spiegel 1981, nr. 31, p. 39.
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bouwen dat juist in haar behoeften beter -of althans niet minder goedvoorzien moet worden.22
De juridische grondslag van de presterende overheidsbemoeienis weerspiegelt bet gebrek aan algemeen aanvaarde maatstaven. Deze grondslag
bestaat veelvuldig slechts uit normen waaruit een discretionaire bevoegdheid ('freies Ermessen') van de overheid voortvloeit om al dan niet
bepaalde voordelen toe te kennen of plichten op te leggen. Voor zover
de beslissingen wel overwegend door regels warden bepaald, zijn deze
regels zo specifiek c.q. gedifferentieerd, dat de invloed ervan op de
rechtvaardigheid van de samenlevingsverhoudingen als geheel nauwelijks
meer valt vast te stellen. De tertiaire inkomensverdeling in Nederland
kon door bet Sociaal en Cultureel Planbureau slechts met veel moeite
warden achterhaald.23
De conservatief-liberale econoom F.A Hayek heeft in zijn kritiek op de
verzorgingsstaat uitdrukkelijk de aard van de juridische normering betrokken. Hij bepleit een beperking van de wetgeving tot gedragsregels
die abstraheren van bijzondere situaties: 'a rule refers to an unknown
number of future instances and to the acts of an unknown number of
persons, and merely states certain attributes which any such action
ought to possess'. 24 Deze regels vormen in Hayeks opvatting bet gereedschap waarmee de spontane ordening van bet maatschappelijk leven tot
stand komt. De spontane ordening ('kosmos') heeft, in tegenstelling tot
een organisatie ('taxis'), geen eigen doelstellingen, maar vormt bet kader
waarin individuen bun eigen doelstellingen kunnen verwezenlijken.25
Neutraliteit ten opzichte van individuele doelstellingen is dus de voornaamste eis die Hayek aan rechtsregels stelt. Daardoor kan ook warden
voldaan aan bet criterium dat hij aan Kant ontleent, namelijk 'whether
we can "want" or "will" that such a rule be generally applied'.26 In de
eis van neutraliteit ligt echter ook besloten dat de staat zich zou moeten onthouden van bet stellen van regels ter verzekering van sociale
gerechtigheid - naar bet oordeel van Hayek een drogbeeld 27 dat in de
prakti~ slechts als voorwendsel voor bet streven van belangengroepen
dient. Vrijheid is volgens Hayek 'a state in which the individuals are
allowed to use their own knowledge for their own purposes'.29 Dit brengt
22 Geelhoed noemt dit 'de wet van de blijvende onvrede' (a.w., p. 238).
23 Profijt van de overheid in 1977 (Sociale en Culturele Studies, dee! 1), 's-Gravenhage
1981.
24 Law, Legislation and Liberty. Volume 2. The Mirage of Social Justice, London/Henley, 2e druk 1979, p. 14. Vgl. over Hayek: ChJ. Enschede, Friedrich A. von
Hayeks opvatting van het liberalisme in deze tijd, in: Nederlands Tijdschrift voor
Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 10 (1981), pp. 1-20.
25 A. w., p. 15, p. 23.
26 A.w., p. 28.
27 Aldus de ondertitel van het aangehaalde dee!: 'The mirage of social justice'.
28 A.w., p. 137 en p. 140.
29 A.w., p. 8.
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in zijn opvatting mee dat wij ons lot tot op zekere hoogte moeten
toevertrouwen aan krachten die wij niet beheersen.30
Zou men daarentegen -al dan niet bij algemene regel- bepaalde individuele behoeften (zoals een zeker welvaartsniveau) willen waarborgen, dan
kan men, aldus Hayek, niet volstaan met normen die de spontane ordening van het maatschappelijk leven intact laten: 'rules of just conduct
which apply to everybody alike but subject nobody to the commands of a
superior can never determine what particular things any person is to
have'.3 1 Er moet dan een organisatie zijn die de burgers verplicht het
plan uit te voeren dat die organisatie heeft ontworpen ten einde in de
behoeften te voorzien. Volgens Hayek gaan daarmee de burgerlijke vrijheden ten onder,32 en verliest men bovendien uit bet oog dat bet voor de
beschikbaarheid van de voordelen die men wil verdelen juist aankomt op
vrijheid in bet economisch leven.33
Hayeks categorische afwijzing van een op sociale rechtvaardigheid gerichte juridische normering wordt bepaald door zijn ethisch non-cognitivisme. Wat goed is voor de mens, is in zijn opvatting een kwestie
van individuele voorkeuren. Weliswaar is het denkbaar dat men het
hierover al pratend eens wordt, maar in een samenleving waarvan de
meeste leden elkaar niet kennen, 'there will exist no agreement on the
relative importance of their respective ends.' 34 Als men ervan uitgaat
dat de zaken er zo voorstaan, moet men een overheid die voor de burgers zal uitmaken wat al dan niet rechtvaardig is, als een bedreiging van
de vrijheid zien.
In het licht van wat in de beschouwingen over recht en staat aan bet
begin van deze bijdrage werd opgemerkt, kunnen Hayeks opvattingen niet
warden onderschreven. De kritiek op ordeningen die afbreuk doen aan de
menselijke waardigheid mag zich niet beperken tot machtsuitoefening van
overheidswege, maar moet ook de gevolgen van de feitelijke sociaal-economische verhoudingen onder ogen zien. Een democratisch gestructureerde meningsvorming moet zich ook kunnen richten op bet weren van
onrechtvaardigheden die het gevolg kunnen zijn van die spontane ordening van bet maatschappelijke leven waarop Hayek haast blindelings
vertrouwt.
Toch is er reden voor bedenkingen tegen de mate waarin de sociale
rechtsstaat in zijn presterende functie op discretionaire bevoegdheden
steunt. Wij weten te weinig wat rechtvaardig is, om zonder meer te
kunnen aanvaarden dat zonder de discipline tot objectivering in een
algemeen werkende wettelijke regel van overheidswege wordt uitgemaakt
in welke behoeften al dan niet wordt voorzien opdat iemand menswaardig
A.w., p.30.
A. w., p. 104.
A.w., p. 103.
A.w., p. 106.
34 A.w.,p.3.

30
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kan leven. Op een aantal terreinen, waarvan de sociale zekerbeid en bet
onderwijs de omvangrijkste zijn,35 berust de vervulling van de presterende functie inderdaad op zulke regels. Een voorbeeld biedt de Wet
werkloosbeidsvoorziening (Stb. 1904, 485):
Artikel 9, eerste lid, eerste volzin: De werknemer beeft in geval
van gebele of gedeeltelijke werkloosbeid recbt op een uitkering,
indien bij in de periode van 12 maanden, aan bet intreden van
zijn werkloosbeid onmiddellijk voorafgaande op ten minste 130
dagen in dienstbetrekking beeft gewerkt.
Artikel 15: Uitkering wordt genoten over elke dag waarop de
werknemer, ware bij niet werkloos, arbeid zou bebben verricbt
( ... ).
Artikel 16: De uitkering bedraagt per dag 75% per dag van bet
dagloon.
Op andere terreinen daarentegen, zoals de subsidiering van bet sociaal-culturele werk, ontbreken duidelijke criteria die bepalen of al dan
niet een prestatie door de overbeid zal warden toegekend. Men zie bij
voorbeeld de Rijksbijdrageregeling sociaal-cultureel werk (Stb. 1979, 172).
Artikel 13: De gemeenteraad stelt jaarlijks (... ) een programma
vast ( ... ) waarin wordt aangegeven op welke wijze een gescbakeerd
aanbod wordt gerealiseerd van sociaal-culturele activiteiten in de
kosten waarvan op grand van dit besluit een rijksbijdrage kan
warden verleend.
Artikel 14, eerste en tweede lid:
1. In bet programma wordt aangegeven:
a. de aard en omvang van de activiteiten;
b. op welke groepen de activiteiten in bet bijzonder zijn gericbt,
alsmede in welke wijken, buurten of kernen van de gemeente de
activiteiten zullen warden uitgevoerd;
c. de middelen waarmee de activiteiten warden uitgevoerd;
d. onder wiens verantwoordelijkbeid de activiteiten zullen warden
uitgevoerd;
e. welke financiele tegemoetkoming in de kosten van de activiteiten door de gemeente wardt verstrekt.
2. In bet programma kan de mogelijkbeid voar onvoorziene activiteiten warden opengelaten.
35 Uit de herziene Grondwet vloeit voort dat op deze terreinen de presterende functie
een wettelijke grondslag moet hebben. Dit betekent niet dat daar geen discretionaire
bevoegdheden meer mogen voorkomen (mits deze maar op een wettelijk voorschrift
berusten), en evenmin dat er geen reden zou kunnen zijn om ook een wettelijke
grondslag te Ieggen op andere terreinen, indien deze daar thans nog ontbreekt. Vgl.
mijn Vertrouwen op het recht. Over de plaats van de wet in de rechtsorde (inaug.
rede K.H. Tilburg), Alphen aan den Rijn 1982.

81

I 1.4 I Overheidsbemoeienis - 1982
Dat het blijkbaar onmogelijk is, ter zake van prestaties als die voor het
sociaal-cultureel werk algemene regels te geven, betekent niet <lat aan
die prestaties geen behoefte zou bestaan. Integendeel, in de herziene
Grondwet zijn behoeften als deze uitdrukkelijk tot voorwerp van overheidszorg bestempeld. 36 Het probleem ligt veeleer daarin <lat de verantwoordelijkheid voor de beoordeling van de behoefte bij staatsorganen is
gelegd, terwijl deze beoordeling zozeer van subjectieve factoren afhankelijk is, <lat ze niet door middel van algemeen werkende regels kan worden geobjectiveerd, al kan enig tegenwicht worden geboden door procedurele voorschriften (inspraak- en planprocedures) en algemene beginselen van behoorlijk bestuur.37 Zolang in zulke behoeften, meer of minder
goed, werd voorzien binnen een kleine gemeenschap -het gezin, de
familie, een congregatie, een gesloten dorpsgemeenschap- kon het wederzijds verantwoordelijkheidsbesef van mensen die elkaar van aangezicht
tot aangezicht kennen, het verschaffen van prestaties -'hulp' - reguleren,
overigens met alle bezwaren van <lien, zoals een sterk gevoel van afhankelijkheid en een soms knellende sociale controle. In een anomieme groep
waarvan de !eden worden verondersteld elkaar bij te staan via een
systeem van belasting- of premieheffing, middelenverdeling en discretionaire overheidsbevoegdheden, kan echter slechts degene die een scherp
inzicht heeft in de complexiteit van de samenlevingsverhoudingen, een
(gerationaliseerde) verantwoordelijkheid ervaren. Het behoeft dan ook
geen verwondering te wekken <lat het met overtuiging naleven van de
fiscale wetgeving in de huidige situatie vrijwel aan een intellectuele elite
is voorbehouden.
In de presterende functies die de overheid thans krachtens discretionaire
bevoegdheden vervult, zijn -zo kan warden geconcludeerd- vaak behoeften tot een voorwerp van publieke verantwoordelijkheid gegeneraliseerd
waarvan het belang in het licht van de rechtsidee overwegend van een
niet-objectiveerbare waardering afhankelijk is. Daargelaten of er ook
een causaal verband is, kan in elk geval worden vastgesteld <lat bij het
ontbreken van een zodanige objectiveerbaarheid van het statelijke oordeel er weinig aanleiding voor de minder begunstigde burger bestaat om
zijn oordeel over de gerechtvaardigdheid van een aanspraak op een
prestatie niet evenveel waard te achten als het officiele oordeel. De
aanvaardbaarheid van de statelijke oordeelsvorming kan het niet goed
stellen zonder de mogelijkheid van een geobjectiveerde verantwoording.
Doordat zulk houvast ontbreekt, heeft bet recht van de verzorgingsstaat
ook geen innerlijke weerstand tegen de door Dahrendorf gesignaleerde,
36 Op het hier bedoelde terrein heeft artikel 1.21, derde lid, betrekking: 'Zij' ( d.i. de
overheid) 'schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en
vrij etijdsbesteding'.
37 Vgl. over de plaats van algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de rechtsorde mijn bijdrage 'Rechtsbeginselen en algemene beginselen van behoorlijk bestuur',
in: Neder/ands Tijdschrift voor Rechtsfi/osofie en Rechtstheorie 11 (1982), pp. 105-111.
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wijd verbreide verwacbting dat de staat voor elke tegenspoed een voorziening treft.38 Zo bezien is bet begrijpelijk -maar daarom nog niet te
billijken- dat naast de barde strijd van belangengroepen om de collectieve voorzieningen en de lastenverdeling, die ook met buiten- en antiparlementaire middelen wordt gevoerd, 'zelfhulp' door misbruik en oneigenlijk gebruik van belastingen, sociale zekerbeid en subsidies een vast
patroon is geworden, en dat de met grate inspanning gei"dentificeerde
tertiaire inkomensverdeling nog eens door een omvangrijk zwart circuit
wordt doorkruist. Aldus wordt de staat die niet meer slecbts volgens
algemene regels, maar vaak bij wege van incidentele beslissingen zijn
taak vervult, geconfronteerd met burgers die niet meer op grand van
algemene etbiscbe normen -als gewetensbezwaarden en in bet kader van
burgerlijke ongeboorzaamheid die door een samenbangende conceptie van
een recbtvaardige staat wordt gedragen39_ maar op grand van een specifieke beboefte vanwege de staat genomen beslissingen afwijzen. Het is
mede bierom van belang dat bet streven naar meer consistentie en
doorzicbtigbeid van de overbeidsmaatregelen deel uitmaakt van bet
regeringsbeleid ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik van
belastingen, sociale zekerbeid en subsidies.40
Men kan deze ernstige problemen van de verzorgingsstaat onderkennen
zonder ze te dramatiseren. In bet 18de- en 19de-eeuwse beeld van de
liberale recbtsstaat kon de juridiscbe normering van bet overbeidsoptreden door middel van algemeen werkende regels plaatsvinden dank zij een
etbiscb non-cognitivisme dat voorbijging aan de noden in bet sociaal-economiscb leven, en dank zij een selectief begrip van de burger die aan
de democratiscbe besluitvorming mocbt participeren.41 Voor de barde
kern van de presterende functies die door de sociale recbtsstaat ter
leniging van individuele beboeften warden vervuld -sociale zekerbeid,
onderwijs en recbtsbulp- is bet mogelijk gebleken een grondslag te leggen
in algemene normen. Op andere tereinen zal dit niet steeds mogelijk
zijn. Het ontbreken van de mogelijkbeid consensus te bereiken over
algemene en algemeen aanvaardbare maatstaven, kan erop wijzen, dat de
staat bier terug moet treden. 42 Staatsontbouding is ecbter niet bet enige
alternatief voor volledige verzorging in een beboefte kracbtens discre38 Zie noot 21.
39 Vgl. C.J.M. Schuyt, Recht, orde en burgerlijke ongehoorzaamheid (diss. R.U. Leiden), Rotterdam 1972, pp. 303-332.
40 TK 1981-1982, 17 050, nr. 2, p. 20.
41 Vgl. Kant, a.w., p. 151: 'Derjenige nun, welcher das Stimmrecht in dieser Gesetzgebung hat, heiBt ein Biirger (citoyen, d.i. Staatsbiirger, nicht Stadtbiirger, bourgeois).
Die dazu erforderliche Quatitiit isl, auBer der natiirlichen (daB es kein Kind, kein
Weib sei), die einzige: daB er sein eigener Herr ( sui iuris) sei, mi thin irgend ein
Eigentum habe (wozu auch jede Kunst, Handwerk oder schiine Kunst, oder Wissenschaft geziihlt werden kann), welches ihn erniihrt (... )'.
42 Kortmann, a.w., p.18.
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tionaire bevoegdheden. Juridisch en praktisch mogelijk zijn ook vormen
van overheidsbemoeienis die de verantwoordelijkheid voor de beslissing
of al dan niet in een bepaalde behoefte wordt voorzien, bij de mensen
zelf laten -en wel ook in die zin dat men consequenties moet dragen van
de genomen beslissing- maar wel onwenselijke financiele barrieres helpen
overwinnen. Een rechtsstaat moet bereid zijn op te treden -ook door
ingrepen in bet maatschappelijk leven- waar naar algemeen aanvaardbare
maatstaven de menselijke waardigheid dat eist, maar moet ook in staat
zijn, terug te treden waar subjectieve maatstaven in overwegende mate
het bestaan van behoeften beheersen.
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1.5 De legitimiteit van de selectie van informatie*

1

Inleiding

De Romeinse rechtsspreuk 'Da mihi factum, dabo tibi ius' brengt tot
uitdrukking dat degene wiens oordeel over een juridische kwestie wordt
gevraagd, eerst en vooral informatie over de feiten behoeft; welk recht
op die feiten moet warden 'toegepast', weet (of vindt) de jurist zelf. Dit
geldt niet alleen voor de rechter -die, onafhankelijk en dus gebonden
aan het recht, geschillen moet beslechten- en de raadsman of raadsvrouw
die in zijn of haar advies moet anticiperen op de te verwachten rechterlijke oordeelsvorming; de situatie is eender voor de bestuurder die (min
of meer) gebonden aan de toepasselijke regels tot een besluit moet
komen. Tot op zekere hoogte geldt hetzelfde voor de democratisch
gelegitimeerde organen. Het tot gelding brengen van hun beleidsinzichten
in zaken van wetgeving en bestuur blijft in een rechtsstaat altijd aan
het recht gebonden. Net als de eerder genoemde beslissers behoeven ook
deze organen informatie over de feitelijke constellatie waarop zij het
(hen bindende) recht toepassen en waarin zij hun beleidsinzichten als
<laden van wetgeving en bestuur tot gelding brengen.
Maar hoezeer het ook waar is dat een juridisch oordeel slechts gevormd
kan warden op basis van informatie over de feiten waarop dit oordeel
betrekking zal hebben, toch moet warden vastgesteld dat de met 'Da
mihi factum' aangeduide informatievergaring bepaald wordt door een
anticiperende juridische beoordeling van de situatie. In zijn bekende
'Methodenlehre der Rechtswissenschaft' verwoordt Karl Larenz dit type
'hermeneutische cirkel' als volgt:
'Um den Sachverhalt, wie er geschehen ist, rechtlich beurteilen zu
konnen, muss ihn der Beurteiler zuvor auf die Form einer Aussage
bringen, in die er alles das (und nur das) aufnimmt, was fiir die
rechtliche Beurteilung von Bedeutung sein kann. Was fiir die rechtliche Beurteilung bedeutsam ist, ergibt sich aus den auf den Sachverhalt moglicherweise anwendbaren Rechtssatzen. Der Beurteiler
geht also von dem ihm geschilderten Sachverhalt im Hinblick auf
die Tatbestande dieser Rechtssatze, die er ihrerseits wieder, soweit
sie keinen glatte Subsumtion ermoglichen, im Hinblick auf solche
Umstande, die sie bier vorliegen, konkretisiert. Der Sachverhalt als
Aussage erhalt seine entgiiltige Fassung erst im Hinblick auf die

*

Uit: Ar.s Aequi 35 (1986), themanummer 'Rechtsinformatica', pp. 726-730.
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Rechtssatze, nach denen er beurteilt wird; diese aber werden
ihrerseits ausgewahlt und, soweit erforderlich konkretisiert im
Hinblick auf den zu beurteilenden Sachverhalt.' 1
Men kan met J.M. Broekman opmerken dat de juridische dogmatiek aldus
de transformatie bepaalt en beheerst van wat hij noemt 'de levensfeitelijkheid van het burgerlijk discours naar de juridische feitelijkheid van
het juridisch discours'. 2 Kritiek, als zou de reductie die in deze juridische transformatie begrepen is, de 'levensfeitelijkheid' forceren en
degenen tegenover wie deze reductie wordt uitgevoerd geweld aandoen,
moet echter als te gratuit van de hand warden gewezen: anders dan op
grand van selectie kan geen mens oordelen. De rechtsontwikkeling moet
erop warden afgestemd, de selectie van informatie in de juridische
oordeelsvorming zo te organiseren dat compensatie wordt geboden voor
een machtsoverwicht dat mogelijk achter onevenwichtigheden in de
selectie van informatie schuil kan gaan. Deze bijdrage is erop gericht, te
verhelderen in hoeverre -met het oog op de legitimiteit van de juridische
oordeelsvorming- het juridische kader voor de selectie van informatie
herziening behoeft wegens het gebruik van computers. Hierbij moet
rekening warden gehouden met de factoren die bepalen welke (potentiele)
informatie als relevante informatie wordt geselecteerd. Dit zijn drieerlei
factoren: de mate van toegankelijkheid (beschikbaarheid) van de informatie, de procedure volgens welke de selectie plaatsvindt, en de criteria
die de selectie normeren. Voor elk type juridische oordeelsvorming (zoals
rechtspraak, adviseren, contracteren, geven van regels, geven van beschikkingen) kunnen deze drie typen factoren warden onderscheiden en
gepreciseerd; in de vierde paragraaf van deze bijdrage gaan wij bier
nader op in.
2

De legitimering van juridische beslissingen door de informatie
waarop zij berusten

Niklas Luhmann heeft erop gewezen dat de feitelijke aanvaarding van
beslissingen kan warden bevorderd door de procedure waarin zij tot
stand komen. Hij duidt de algemene bereidheid, oordelen als bindend of
geldig te aanvaarden, als 'Legitimation' aan.3 Hierbij moet men bedenken
dat een legitimerende procedure, wil zij meer zijn dan een overredingstaktiek, slechts kan legitimeren voor zover de procedure in functie staat
van de inhoud der te nemen beslissing. Dat geldt zowel voor de procedure waarlangs rechters tot hun beslissing komen (het 'proces', waarin
hoar en wederhoor een essentiele plaats innemen), als voor de procedure
waarin beschikkingen warden voorbereid (thans behalve door specifieke
1
2
3
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wettelijke voorschriften, met name door formele beginselen van behoorlijk bestuur genormeerd, in de toekomst door de wet houdende algemene
regels van bestuursrecht ter uitvoering van artikel 107, tweede lid,
Grondwet), en ook voor de wetgevingsprocedure. De procedure dient
ertoe om een relatie tot stand te brengen tussen de beslissing en de
feiten en normen die tot de beslissing hebben geleid. Dit geldt zowel
voor zover de beslissing wordt bepaald door aan bet geldende recht
ontleende overwegingen, als voor zover zij -binnen de grenzen van bet
recht- bepaald wordt en mag worden door overwegingen van politieke en
economische aard.
Heel in bet algemeen geldt immers voor rechtshandelingen dat zij bun
gezag -bun door de mogelijkheid tot handhaving ondersteunde normatieve
werking- ontlenen aan een argumentatieve verwijzing naar bet reeds
geldende recht en de feiten waarop de rechtshandeling betrekking zal
hebben. Het gaat dus niet alleen om de bevoegdheid van degenen die
rechtshandelingen verrichten, maar ook om de -zoals gezegd naar recht
en feiten verwijzende- redenen die voor de inhoud van de beslissing
worden aangevoerd. Een rechtshandeling is weliswaar een wilsuiting,
maar onderscheidt zich van willekeur juist door de voor anderen inzichtelijke argumentatieve verwijzing naar bet geldende recht en de relevante feiten. Het is deze verwijzing die de beslissingsmacht van de ene
mens jegens de andere legitimeert. Niet de willekeur van de een kan
voor de ander normatief zijn, maar slechts de redelijkheid van zijn of
haar wil zoals die blijkt uit de aangevoerde redenen. Zonder gebondenheid van de rechter aan bet recht en zonder procedure van boor en
wederhoor zou de beslissingsmacht van de onafhankelijke rechter niet
gelegitimeerd zijn, zonder staatsrecht en openbaarheid van de democratische meningsvorming die van de wetgever niet, en zonder Burgerlijk
Wetboek en voorafgaande ingebrekestelling van de wederpartij evenmin
de verkoop van een onderpand.
De argumentatieve verwijzing naar recht en feiten vormt de kern van
elke juridische oordeelsvorming. Ze legitimeert de normatieve werking
van de wilsuiting, waardoor deze een rechtshandeling is. De legitimerende
werking van de procedure berust dus op de betekenis die zij, naast de
mate van (daadwerkelijke) toegankelijkheid enerzijds en de selectiecriteria anderzijds heeft voor bet informationeel substraat van de beslissing.
3 Infonnatie-overlast en -selectie
De beschouwingen van Ph.A. Idenburg omtrent informatie-overlast (en
negatieve effecten daarvan voor besluitvorming, consensusvorming en
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zingeving)4 zijn berkend als een goede kenscbets van de buidige situatie.
Velen zullen bierbij vooral denken aan de informatie die met bebulp van
computers in overvloed kan worden verscbaft, ook al betroffen Idenburgs
uiteenzettingen geautomatiseerde informatievoorziening. Alvorens in te
gaan op de vraag of bet effect van automatisering op de juridiscbe
oordeelsvorming ook als informatie-overlast kan worden gekenscbetst,
dienen wij ons te realiseren dat Idenburg vooral problemen bescbreef die
zicb voordoen in door een overvloed aan informatie belaste politieke
besluitvorming. Weliswaar omvat deze -zoals in paragraaf 1 werd opgemerkt- in zaken van wetgeving en bestuur een juridiscbe oordeelsvorming, maar doordat in de politieke besluitvorming ook andere dan juridiscbe overwegingen tellen (en mogen tellen) kan bet juridiscbe kader
slecbts in beperkte mate dienen als omgrenzing van de te verdisconteren
informatie.5 De bierboven geciteerde uitspraak van Larenz over bet recbt
als selectiecriterium voor bet onderzoek naar de feiten, is dan ook inzake
politieke besluitvorming maar zeer ten dele toepasselijk. Anders gezegd:
de problematiek van de selectie van informatie ziet er in de context van
de juridiscbe oordeelsvorming niet precies zo uit als in de context waarin
Idenburg zijn verkenningen uitvoerde.
Wij kunnen dit preciseren door erop te wijzen dat bet recbt sinds lang
de selectie van informatie beeft geregeld. Daarbij zijn ook maatregelen
getroffen om informatie-overlast te voorkomen: bij voorbeeld de sluiting
van bet onderzoek ter terecbtzitting, met als recbtsgevolg dat -beboudens bervatting van bet onderzoek- op nadien door partijen aangedragen
informatie geen acbt mag worden geslagen. De regeling van de selectie
van informatie dient de legitimering van de te nemen juridiscbe beslissingen. Ze staat dus in functie van bet toepasselijke recbt -de derde van
de aan bet slot van paragraaf 1 genoemde factoren- en omvat derbalve
de beide andere factoren, te weten de toegankelijkheid der informatie en
de procedure volgens welke de selectie plaatsvindt. Voor de toegankelijkbeid van informatie die voor juridiscbe beslissingen nodig zijn kent bet
recbt sinds lang voorzieningen zoals openbare registers (kadasters,
bypotbeekregisters, burgerlijke stand) niet-openbare registers (justitiele
documentatie), vormvereisten (scbriftelijkbeid als geldigbeidsvoorwaarde,
vereiste van een notariele akte) en regels voor de bewijslastverdeling.
Voor de procedure waarin de informatie wordt geselecteerd (en dus ook
gewaardeerd) kennen wij als algemene waarborg de openbaarbeid van
recbterlijke procedures en -zij bet in uiteenlopende mate- van procedures inzake wetgeving en bestuur, procedurele zorgvuldigbeid als beginsel
van beboorlijk bestuur, de eis van boor en wederboor in recbterlijke
procedures ('audi et alternam partem'), de mogelijkbeid voor partijen om
getuigen en deskundigen in te scbakelen, en regels voor de waardering
4

5
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I11fonnatie-over/ast, afscheidsrede als Cobbenhagen-hoogleraar aan de K.H. Tilburg,
's-Gravenhage 1985, in het bijzonder p. 19.
Vgl. ldenburg, a.w., p. 8.

De legitimiteit van de selectie van informatie

I 1.5 I

van bewijsmateriaal. De recbtmatigbeid der selectie van informatie wordt
in strafzaken geruggesteund door jurisprudentiele regels over onrecbtmatig verkregen bewijs ('exclusionary rule').
4

Automatisering

De automatisering in de juridiscbe oordeelsvorming betreft tot op beden
vooral bet gebruik van de computer als bulpmiddel bij menselijke oordeelsvorming.6 Voor de verkrijging van feitelijke informatie zijn -vooral
voor de overbeid en bet bedrijfsleven- geautomatiseerd toegankelijke
gegevensbestanden bescbikbaar gekomen, bij voorbeeld over te executeren
strafvonnissen, over onroerend goed en (voor bet kredietverleningsbedrijf) over de antecedenten van debiteurs; de wetgeving ter bescberming
van de persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistraties zal
dan ook zowel voor de publieke als voor de particuliere sector gelden.7
Juridiscbe informatie inzake wetgeving en jurisprudentie wordt ontsloten
door databanken. Daarover is opgemerkt dat de gemakkelijke retraceerbaarbeid van precedenten de invloed daarvan in onwenselijke mate kan
versterken.8 Ook maken recbters in toenemende mate gebruik van in een
computerbestand opgenomen 'bouwstenen' voor bet concipieren van
uitspraken.9 Tenslotte komt bet op enkele terreinen voor dat de totstandkoming van bescbikkingen in die zin is geautomatiseerd dat op basis
van de in te voeren gegevens over de individuele belanghebbenden volgens een beslisprogramma de inhoud van de beschikking wordt bepaald.
Deze wijze van werken is onder meer bij de Directie Dienstplichtzaken
van bet Ministerie van DefensielO en bij de Directie Studiefinanciering
van bet Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen gerealiseerd.
Met voorbijgaan aan de mogelijkheden en onmogelijkheden van de inscbakeling van computers bij de eigenlijke juridische beslissing (waarvoor
verwezen kan warden naar een eerder gepubliceerde uiteenzetting), 11
vraagt tbans vooral de invloed van de voortschrijdende automatisering
op de selectie van informatie de aandacht. Men zou kunnen betogen dat
de beschikbaarheid van databestanden met feitelijke en juridische informatie helemaal niets behoeft te veranderen aan de selectie van informatie, behalve dan dat deze vlotter en preciezer verloopt. Het ligt echter
Zie de diverse bijdragen in: E.M.H. Hirsch Ballin/JA. Kamphuis (red.), Trias Automatica-automatisering in wetgeving, bestuur en rechtspraak, Deventer 1985.
7 Zie het wetsvoorstel persoonsregistraties, TK 1984-1985, 19 095, nrs. 1-3.
8 T.J.P. van Os van den Abeelen in Trias Automatica, a.w. noot 6, p. 117.
9 Zie K. de Vries in a.w., p. 109.
10 Zie L.V. Mazel in a.w., pp. 89 e.v.
11 Zie mijn bijdrage 'De invloed van automatisering op het juridische werk', in: Nederlands Juristenblad 60 (1985), pp. 1049-1054, en in het in noot 6 aangehaalde werk,
pp. 23-25.
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voor de hand dat de gebruiker zijn gebruik in meerdere of mindere mate
afstemt op bet instrument dat ter beschikking staat. In elk geval valt
een voorkeur te verwachten voor de op deze handige manier te bereiken
informatie. Denkbaar is dat zich dan soms -bij voorbeeld als bet gaat om
eerdere jurisprudentie- bet probleem van informatie-overlast zal voordoen;
methoden om bet bestand te selecteren of na verloop van tijd op te
schonen zullen hierbij tegenwicht moeten bieden. Moeilijker op te lossen
is bet probleem van de onwenselijke selectie van informatie die bet
gevolg kan zijn van een te groot vertrouwen op databanken: niet in
deze vorm verkrijgbare (tegen)informatie kan erdoor warden verdrongen.
Ook de introductie van expertsystemen,12 kan op de selectie van informatie van invloed zijn. Zulke expertsystemen, voor zover gerealiseerd,
reiken de gebruiker een patroon van juridisch argumenteren aan, dat tot
stand komt op basis van bepaalde door de gebruiker te verstrekken
informatie, met name over 'de feiten'. Interactieve systemen stellen aan
de gebruiker nadere vragen. De mogelijkheid bestaat daardoor dat bet
programma van bet expertsysteem bepaalde informatie als bet ware 'buiten
de orde' verklaart. Uiteraard zijn er ook vooringenomen juristen bij wie
bepaalde informatie tot dovemansoren gericht is; bet probleem bij expertsystemen is echter dat bet ecarteren van bepaalde informatie door de
schijnbare objectiviteit en rationaliteit van bet systeem kan warden
gecamoufleerd. Alleen menselijke contra-expertise kan dan helpen.
5

Een juridisch kader?

De hiervoor beschreven ontwikkelingen geven aanleiding tot de vraag, of
niet de waarborgen die bet recht van oudsher inzake de selectie van
informatie kent, herzieningen behoeven met bet oog op de zich voltrekkende automatisering. In dit kader moet warden volstaan met bet aangeven van enkele uitgangspunten en hoofdlijnen. De risico's liggen in
bet vlak van een onvoldoende doordachte of onvoldoende controleerbare
selectie van informatie. Indien bestuursorganen bij bet geven van beschikkingen kunnen afgaan op gegevens die zij, dankzij een gegevensbestand, al 'in voorraad' hebben, behoeven zij daarvoor niet meer met de
belanghebbende burger contact op te nemen. Dit kan ertoe leiden dat de
belanghebbende burger vaker door een beschikking kan warden verrast.
In elk geval kan de beschikbaarheid van gegevens op afroep bestaande
12 Zie Anja Oskamp, Expert systemen en hun toepassing in het recht, in: Ar.v Aequi
35 (1986), themanummer Rechtsinformatica, pp. 692-706. Vgl. ook R.V. de Mulder,
Een model voor juridische infonnatica (diss. EU Rotterdam), Lelystad 1984; O.W.M.
Kamstra, Juridische expertsystemen, in: Neder/a11ds Juriste11blad 10 (1985), pp. 10551062; P J. van den Hoven, Rechtstheorie en rechtsinformatica: een basis voor juridische expertsystemen, in: Compute"echt 1986, pp. 98-103, en M.M. Henket, De computer als jurist, in: Nederlands Juriste11b/ad 61 (1986), pp. 644-647.
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bureaucratische tendenties, die bet bestuur tot een teveel op zichzelf
gericht systeem maken, versterken. Vergelijkbare risico's bestaan ook in
de particuliere sector, bij voorbeeld als bet gaat om besluitvorming in
personeelszaken. Daarnaast bestaat, meer in bet algemeen, bet risico dat
de door een computer verscbafte informatie meer dan de langs andere
weg verkregen inlicbtingen, de reputatie van exactbeid en objectiviteit
verwerft. Daardoor bestaat bet gevaar van verdringing van traditionele
informatiebronnen, die bovendien vaak moeilijker toegankelijk zijn.
Een juridiscbe regeling zal, overeenkomstig de uitgangspunten van dit
artikel, vooral erop gericbt moeten zijn de legitimerende werking van de
argumentatieve verwijzing naar bet recbt en de feiten te beboeden. Die
legitimerende werking vereist een adequate selectie van feitelijke gegevens en controleerbaarbeid van de criteria waarmee, alsmede de eisen
waarop die informatie wordt geselecteerd en gei"nterpreteerd. Zowel de
bescbikbaarbeid van de informatie als de procedure volgens welke de
selectie plaatsvindt, verdient bierbij de aandacbt.
Wat de beschikbaarheid betreft dient ervan te worden uitgegaan dat
gegevensbestanden op zichzelf een nuttige rol kunnen vervullen. Gewaakt
dient echter te worden voor de illusie van ongeacht de context bruikbare
gegevens.13 Drie punten moeten bij de regelgeving inzake geautomatiseerd toegankelijke gegevensbestanden worden verdisconteerd:
1 Het informationeel zelfbeschikkingsrecht inzake persoonsgegevens. Dit
aspect krijgt in de voorgestelde wetgeving en daarbuiten terecht veel
aandacht. Met name moet voorkomen worden dat buiten de betrokkenen om gedetailleerde 'beelden' over hen in omloop komen, die in
andere situaties dan waarvoor de betrokkene oorspronkelijk gegevens
had verstrekt, een rol gaan spelen.
2 De toetsbaarheid van gegevens, ook voor zover zij niet in bet bereik
van de persoonlijke levenssfeer vallen, door de betrokkenen. Hierbij
valt bij voorbeeld te denken aan gegevens over de arbeidsprestatie
die in geautomatiseerde personeelsinformatiesystemen een rol kunnen
spelen.
3 De bescherming van gegevens, bij voorbeeld van financiele aard,
tegen fraude, alsmede bet waarborgen dat de bronnen van mutaties
daarin kunnen worden geretraceerd.
Daarnaast behoeven de procedureregels voor de totstandkoming van
juridische beslissingen op onderdelen heroverweging. Ze zullen zo moeten
worden ingericht dat ze compensatie kunnen bieden voor bet risico dat
een beslisser buiten de betrokkene om gegevens ontleent aan een geautomatiseerd informatiesysteem. Bij de totstandkoming van voor een belangbebbende nadelige bestuursbeslissingen zou bij voorbeeld de eis kunnen
worden gesteld dat de belanghebbende vooraf in de gelegenheid wordt
gesteld, commentaar te leveren op de gegevens waarop bet bestuursor13 Vgl. U. Horn, in: Automation in Gerichts- und Verwaltungsverfahren, Berlin 1980,
pp.104 e.v.
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gaan zijn beslissing wil baseren. Zo'n regel zou, uiteraard met een
uitzondering voor gevallen waarin een onverwijlde beslissing noodzakelijk
is, een plaats kunnen krijgen in de wet houdende algemene regels van
bestuursrecht, die ter uitvoering van artikel 107, tweede lid, van de
Grondwet tot stand zal moeten komen. In de rechtsbescherming zal de
mogelijkheid van een bezwaarschrift, voorafgaande aan het beroep op de
rechter, een adequate waarborg kunnen bieden voor correctie van inadequaat geselecteerde gegevens. Hetzelfde geldt voor de zogenaamde voor
beroep vatbare beslissingen op grand van de sociale-verzekeringswetgeving. Computers kunnen, zoals in paragraaf 4 werd aangegeven, eventueel
wel warden gehanteerd bij de besluitvorming van bestuursorganen in
eerste aanleg, maar niet bij het nemen van voor beroep vatbare beluiten
en beslissingen op bezwaarschriften. Tenslotte zal in het kader van de
regeling van de procedure gedacht kunnen warden aan een nadere regeling van de bewijskracht van aan een geautomatiseerd systeem ontleende
gegevens.
6

Slot

Het uitgangspunt van de vorenstaande beschouwingen is een afgeleide
van het beginsel dat aan alle recht ten grondslag behoort te liggen,
namelijk dat daarin de mens in zijn onvervreemdbare waardigheid als
persoon gerespecteerd moet warden: het gaat erom of in totstandkoming
van juridische beoordelingen de betrokken rechtsgenoot wordt erkend als
subject van eigen inzichten en belangen, en niet slechts als object van
onderzoek en besluitvorming wordt gezien. Het gaat dus zowel om de
mogelijkheid voor de betrokkenen om mee te werken aan de vaststelling
van de feiten, als om de verantwoording van selectie- en besliscriteria
voor degene die tot taak heeft een juridische beslissing te nemen. Juist
ten overstaan van de automatisering krijgt het vertrouwde principe van
hoor en wederhoor extra gewicht.
Discutabel in verband met de informatisering van de rechtspraktijk is
niet dat er geautomatiseerd wordt, noch dat de automatisering met
selectie van informatie gepaard moet gaan; wat discutabel is, is dat de
selectie en daarmee de invloed op de beslissingen kan veranderen, op een
wijze die de legitimiteit van het informationeel substraat der beslissingen raakt. Daarmee wil niet gezegd zijn dat mensen altijd de meest
adequate selectie maken, maar ze zijn in elk geval daarvoor aansprakelijk.
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1.6 Object en metbode van de wetenscbap van
bet staatsrecbt en bet bestuursrecbt*

1

Inleiding

Voor bet staatsrecbt en bet bestuursrecbt geldt, net als voor de andere
deelgebieden van bet Nederlandse recbt, dat zij bet object zijn van een
-altbans naar institutionele criteria gemeten- bloeiende tak van wetenscbap, waarin veel wetenscbappelijke onderzoekers publiceren en grote
aantallen studenten wetenscbappelijk onderwijs volgen. Tocb ontbreken
-in tegenstelling tot de sociale wetenscbappen en de natuurwetenscbappen- uitdrukkelijke, door bet forum van wetenscbapsbeoefenaren aanvaarde of altbans serieus besproken maatstaven waarmee de wetenscbappelijkheid van onderzoek en onderwijs beoordeeld kan worden en onderscbeiden kan worden van op recbtstoepassing en recbtspolitieke besluitvorming gericbte argumentaties; de weinige uitzonderingen1 spelen slecbts
in de marge een rol. In de zeldzame gevallen waarin wel over 'metbodologie' wordt gesproken, is men nogal eens geneigd, de bele vraag naar
een onderscbeid tussen een -praktiscb relevante, maar als wetenscbap
uiteraard tocb tbeoretiscbe- recbtswetenschap enerzijds, en de -mede op
basis van tbeoretiscbe inzicbten argumenterende- praktische recbtsbeoefening anderzijds met een 'overkoepelende' terminologie ter zijde te
scbuiven: men spreekt dan van 'object en metbode van bet staatsrecbt'2
of van de 'beoefening' van bet staatsrecbt respectievelijk bet bestuurs-

* Uit: O.W.M. Kamstra, F.B.M. Kunneman en C.W. Maris,

Nederlandse Rechtswetenschap. Tussen distantie en betrokkenheid: paradigma's in de twintigste eeuw, Boekenreeks Nederlands Juristenblad nr. 11, Zwolle 1988.

1
2

Zie bij voorbeeld R. Kranenburg, De grondslagen der rechtswetenschap. Juridische
kennisleer en methodologie, Haarlem 1946.
Aldus de titel van het preadvies van AM. Donner voor de Staatsrechtconferentie
1982, die als onderwerp had 'Object en methode van de staatsrechtswetenschap'
(Nijmegen 1982). Donner zegt van de door hem gebezigde omschrijving dat 'wij'
-waarmee hij blijkbaar op een veronderstelde algemene stemming doelt- 'niet meer
(durven?) spreken van staatsrechtswetenschap, maar van "staatsrecht" - als dat
tenminste een verschil is' (p. 25). In een noot voegt hij daaraan toe dat hij in 'de
oplevende discussie rondom het alternatief "rechtsgeleerdheid" of "rechtswetenschap"
(...) voor het eerste' kiest: 'Niel omdat ik aan de beoefening van het (staats)recht
ieder wetenschappelijk karakter ontzeg, maar omdat die beoefening in haar aard
miskend zou worden zo men haar waarde ging meten met de maatstaven "wetenschappelijk-wetenschappelijker-wetenschappelijkst"'.
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recht.3 Ben van de oogmerken van onderstaande uiteenzettingen is dan
ook, klaarheid te brengen in de relatie tussen staats- en bestuursrechtswetenschap enerzijds, en de op praktische besluitvorming gerichte argumentaties inzake staatsrechtelijke en bestuursrechtelijke vraagstukken
anderzijds. Voor alle duidelijkheid: dit betekent niet noodzakelijkerwijs
dat de manier waarop staats- en bestuursrechtelijke vraagstukken in
publikaties warden behandeld, ingrijpend zou moeten veranderen. Onze
bevindingen zullen veeleer neerkomen op een methodologisch begrijpen
en onderscheiden van de redeneerwijzen die feitelijk in die 'rechtswetenschappelijke', 'rechtsgeleerde' of kortweg 'juridische' publikaties warden
gebezigd. Deze bijdrage betreft weliswaar de methodologie van de wetenschap van bet staatsrecht en bet bestuursrecht, met name de grondslagen
van de methodologie, maar is niet zelf een uitgewerkte methodenleer.
Het volgende plan van behandeling wordt gevolgd. In paragraaf 2 wordt
nagegaan hoe de wetenschappelijke en de praktische 'beoefening' van
bet staatsrecht en bet bestuursrecht zich tot elkaar verhouden. Paragraaf
3 handelt over bet verschil tussen staatsrecht en bestuursrecht. In
paragraaf 4 komt dan de eigenlijke methodologie van de staatsrechtswetenschap aan de orde, en in paragraaf 5 die van de bestuursrechtswetenschap. Paragraaf 6 bevat enkele slotopmerkingen.4
2

Wetenschappelijke en parawetenschappelijke rechtsgeleerdheid

Het onderwerp van deze bijdrage is de methodologie van de
rechtswetenschap, voor zover deze staatsrecht c.q. bestuursrecht betreft.5 Methodisch werken en oordelen maakt dat wat een jurist doet,
nog niet tot wetenschap. 'Niet alleen in de wetenschap warden methodes
toegepast, maar ook onder meer in kunstzinnige creatie, besluitvorming,
2.1

3

4

5
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Aldus respectievelijk de titel van het preadvies van A.D. Belinfante voor de in noot
1 vermelde conferentie en het opschrift van een paragraaf in Donner, Nederla11ds
bestuursrecht. Algemeen dee!, 5de druk, Alphen aan den Rijn 1987, p. 66. Oak H.
Kelsen, Allgemei11e Theorie der Nonnen, Wien 1979, p. 124, maakt melding van de
'unzuliissigen, aber immer wieder zu beobachtenden Vermengung einer Normwissenschaft mit dem Gegenstand ihrer Erkenntnis: den Normen, van Ethik mit Moral,
Rechtswissenschaft mit Recht.'
De thematiek van deze bijdrage komt voor een gedeelte overeen met die van mijn
preadvies 'De wetenschap van het constitutionele recht - Een kleine methodologie',
in: Object e11 methode va11 de Staatsrechtswete11schap (Staatsrechtconferentie 1982),
Nijmegen 1982, pp. 64-95.
Het gaat hierbij altijd om een bepaald geldend (of gegolden hebbend) rechtsstelsel.
De in onze methodologische beschouwingen gebezigde voorbeelden betreffen, tenzij
het tegendeel blijkt, het Nederlandse staatsrecht en het Nederlandse bestuursrecht.

Object en methode I 1.6

I

ambacbtelijke arbeid', aldus Van Peursen.6 Bij alle verscbillen in opvattingen omtrent wetenscbap en baar relatie tot werkelijkbeid, zijn tocb
belangrijke kenmerken van wetenscbap gemeengoed voor analytiscb-positivistiscb, bermeneutiscb, structuralistiscb en systeemtbeoretiscb georienteerden: bet op elkaar betrekken van tbeoretiscbe ontwerpen en geobserveerde feiten, de nadruk op samenhang (structuur), de dynamiek der
kennisverwerving, en de erkenning van diepere lagen van rationaliteit
(Vorverstandnis, wetenscbappelijke intuitie, impliciete contexten) dan die
welke in de confrontatie van tbeorie en ervaring tot uitdrukking komt.7
Als voldoende door een wetenscbapsfilosofiscbe consensus gedragen
uitgangspunt zal bet volgende kunnen warden aangenomen: onder een
wetenschap moet worden verstaan een geheel van oordelen betreffende
een bepaald geheel van onderwerpen, welke oordelen tot elkaar in een
funderingsrelatie staan.8 Een funderingsrelatie tusseR wetenscbappelijke
oordelen wil zeggen dat de wetenscbap baar object uit oorzaken verklaart (natuurwetenscbappen) of uit ideeen en beginselen begrijpt (geesteswetenscbappen of, wellicbt mimer, cultuurwetenscbappen). Daarom
zullen wij ook de recbtswetenscbap opvatten als een zich in onderzoek
en kritiek ontwikkelend systematisch geheel van oordelen over een
rechtsstelsel of een deel daarvan, dat wordt begrepen uit de ideeen en
beginselen die in dat rechtsstelsel werkzaam zijn.9
Voorafgaand aan een bespreking van de metbodologie van deze tak
van wetenscbap in de paragrafen 4 en 5, verdient bet onderscbeid tussen
wetenschappelijk onderzoek van het staatsrecht c.q. het bestuursrecht
enerzijds en de op praktische rechtsvorming gerichte argumentatie anderzijds de aandacht. Dit onderscheid is nodig om te kunnen begrijpen
wat in de publikaties op bet gebied van het staatsrecht en het bestuursrecbt feitelijk geschiedt. Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, zo'n onderscheid op uiterlijke kenmerken van geschriften te baseren. Een zeer
groat deel van de publikaties die in te goeder naam en faam bekend
staande tijdscbriften verschijnen, is slechts ten dele gericht op een
systematiserend begrijpen van rechtsregels en rechtspraak als uitdrukking
van de zich in een gegeven historiscbe situatie realiserende rechtsbeginselen. Ook voor zover dit laatste inderdaad bet geval is, is het rechtswetenschappelijk begrijpen toch altijd dienstbaar aan toepassing, hetgeen
meebrengt dat dit begrijpen van meet af aan niet alleen op waarheid (de
historiscb juiste bescbrijving van de oogmerken bij het vaststellen van

2.2

6
7
8
9

CA. van Peursen, De opbouw van de wetenschap. Een inleiding in de wetenschapsJeer, Meppel/Amsterdam 1980, p. 27.
CA. van Peursen, Filosofie van de wetenschappen, Leiden 1986, pp. 35-37.
Naar W. Brugger, Hrsg., Philosoplzisches Worlerbuch, 15de druk, Freiburg/BaselfWien
1978, p. 472, s.v. Wissenschaft.
Daarbij zij aanstonds opgemerkt dat dit niet altijd een positieve verhouding tussen
ideeen en beginselen enerzijds, en het geldende recht anderzijds behoeft te zijn.
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een wet enzovoort), maar ook op toepassing bedacht is. Een tot het
geldende recht behorende juridische tekst begrijpen en uitleggen moet
zowel voor theoretiserende als voor praktiserende juristen betekenen dat
zij -zoals Gadamer het zegtlO- een in de actuele situatie geldige en
bruikbare zin van die tekst onderkennen en erkennen. Dit geldt heel in
het algemeen voor de geesteswetenschappelijke uitleg van overgeleverde
teksten (waarbij men bedenke dat elke tot het geldende recht behorende
tekst, omdat gelding duur insluit, onmiddellijk een overgeleverde tekst
wordt): 'Der Interpret, der es mit einer Oberlieferung zu tun hat, sucht
sich dieselbe zu applizieren.'11 Het 'erkenntnisleitende Interesse der
Geisteswissenschaften' is, aldus Habermas, '"praktisch"' .12
De praktische kennisinteresse van de theoreticus ontneemt aan zijn werk
echter nog niet het wetenschappelijke karakter, zolang hij de methodologische discipline van zijn wetenschap in acht neemt. Dit betekent bij
voorbeeld dat waar het systematiserend begrijpen in het recht aanwezige
antinomieen tussen of ten opzichte van rechtsbeginselen aan het licht
brengt, 13 deze antinomieen moeten worden beschreven, niet weggeredeneerd. De praktisch-rechtsvormend beslissende jurist zal echter wel
antinomieen en lacunes, waar dat voor hem mogelijk is, trachten op te
heffen. Zulk werk is niet het werk van de jurist in de rol van wetenschapsbeoefenaar, hoezeer ook het rechtswetenschappelijke (voor)werk
daaraan steun kan bieden.
De beoefenaar van de rechtswetenschap ondervindt evenwel een voortdurende -niet bij voorbaat af te keuren- verleiding of zelfs druk om tot
rolverwisseling over te gaan, en aan zijn begrijpen van het geldende
recht, met inbegrip van de daarin aanwezige antinomieen en lacunes,
oordelen te verbinden hoe -bij wijze van verdere rechtsontwikkelingdoor rechter, wetgever of andere over het recht beslissende instanties
bij voorkeur beslist zou moeten worden. Die verleiding komt enerzijds
voort uit de omstandigheid dat hij in zijn vooruitgeschoven, het recht
kennende positie goed in staat is om met beginselen en systeem harmonierende beslissingen aan te bevelen. Ze is ook in zekere mate het
produkt van een innerlijke dynamiek van de praktische kennisinteresse
die deze en andere geesteswetenschappen eigen is. Maar bovendien bi::staat
er een verwachtingenpatroon dat de rechtswetenschappelijk publicerende
jurist stimuleert om tot rolverwisseling over te gaan en opinies ten beste
te geven over hoe het recht door verdere beslissingen ontwikkeld zou
moeten worden.
10 H.-G. Gadamer, Wahrheit und Methode. Grundziige einer philosophischen Hermeneutiek, 3de druk, Tiibingen 1972, p. 311.
11 A.w., p. 307, mijn cursivering.
12 J. Habermas, Erkenntnis und lnteresse, 4de druk, Frankfurt am Main 1977, p. 222.
13 Vgl. N. Achterberg, Theorie und Dogmatik des offentlichen Rechts, Berlin 1980, pp.
250 e.v.
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Meer nog dan een goed inzicht in het geldende recht geldt het geven
van een prudent oordeel als kenmerk van de ware jurisprudentie: de
rechter als toonbeeld -en als geblinddoekte recbter van bet vrouwelijk
geslacht en Griekse nationaliteit nog altijd symbool- van de jurist. Het
beleid van redacties en uitgevers van juridische tijdschriften vraagt
eerder om praktisch-relevante, actuele en tot discussie uitnodigende
bijdragen dan om verhandelingen die eindigen waar de rol van de wetenscbapsbeoefenaar als zodanig is uitgespeeld.
In welke mate binnen dezelfde bijdragen tot de 'juridische literatuur'
rechtswetenschappelijke en op rechtsontwikkeling gerichte argumentaties
te vinden zijn, is niet gemakkelijk vast te stellen. Vermoedelijk zijn de
twee soorten argumentaties vaak verstrengeld in bijdragen aan juridische
tijdscbriften -in een op de actualiteit gericbt tijdschrift als bet Nederlands Juristenblad meer dan in bij voorbeeld het Rechtsgeleerd magazijn
Themis-, terwijl in dissertaties eerder het accent valt op rechtswetenschappelijke argumentaties, zij het soms met recbtspolitieke aanbevelingen als sluitstuk.
Met deze bescbouwingen is nog niets gezegd over de wenselijkheid
dan wel onwenselijkheid van de verbinding van recbtswetenschap en
praktische advisering en opiniering. Roos vermoedt dat de 'Nederlandse
staatsrechtswetenschap (... ) niet alleen (wordt) beheerst door een sterk
pragmatische inslag, dat wil zeggen een weinig abstraherende, op geisoleerde kwesties toegesneden wijze van analyseren, maar ook door een
-daarmee samenhangende- sterk a- of antitheoretische, primair politiek
geengageerde houding ten opzicbte van het object.•14 Op zichzelf valt
tegen frequent verschijnen van op praktische problemen gerichte, geengageerde publikaties niets in te brengen; de rechtsvorming is evengoed
als andere culturele ontwikkelingen in beginsel met het openbaar debat
gediend. Bedenkelijk zou het echter zijn wanneer een wetenschappelijk
'non liquet' wordt verzwegen om ethische en politieke voorkeuren in het
gewaad van dwingende rechtswetenschappelijke argumentaties te steken,
of wanneer -omgekeerd- daar waar grondige wetenschappelijke analyse
nog mogelijk is, opinies als substituut warden gepresenteerd. Wat veroordeeld moet warden is dus eigenlijk niet het voorkomen van bet rolverwisselende genre in juridiscbe publikaties, maar wel het onvoldoende
markeren van de aard der gebezigde argumentaties.
Denkbaar is intussen wel, dat de recbtswetenschappelijke analyse feitelijk te weinig aandacht krijgt, doordat -in principe terecht- zowel in
het redactionele beleid van de toonaangevende juridische tijdscbriften als
in de beoordeling van universitaire onderzoeksprestaties wordt geaccepteerd dat de professionele wetenschapsbeoefenaren zich op het rolverwisselende genre richten. Roos suggereert dat dit vooral een kenmerk
2.3

14

N.H.M. Roos, De retorische pest in bet staatsrecht, Neder/a11ds Juriste11b/ad
pp. 918-921.
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van de Nederlandse staatsrechtswetenschap zou zijn, te verklaren uit
'een geringe feitelijke afstand van zijn beoefenaren tot de politiek.'15
Gaat bet bier echter niet om een meer algemeen probleem van de
rechtswetenschap? Deels ligt een institutionele verklaring in de rede. De
wetenschapsbeoefenaar met een universitaire aanstelling moet zich in
belangrijke mate bezighouden met massaal juridisch hoger beroepsonderwijs dat -om, deels historisch bepaalde, organisatorische redenen- samen
met bet schaarse rechtswetenschappelijke onderwijs in de juridische
faculteiten is geconcentreerd. Nog afgezien van de daardoor geconditioneerde werksituatie valt de vraag te stellen of een op zuiver wetenschappelijk onderzoek gerichte inspanning van een zo grote groep van
onderzoekers werkelijk zou stroken met bun mogelijkheden en met de
behoeften van de samenleving. Daarnaast speelt de eigenaardigheid van
bet vakgebied een rol. Zoals de praktische kennisinteresse van 'staatsrechtsbeoefenaren' vaak de politieke (bij voorbeeld, maar zeker niet
alleen, de parlementaire) besluitvorming betreft, zo betreft de praktische
kennisinteresse van de 'bestuursrechtsbeoefenaren' vooral de taakvervulling bet openbaar bestuur of -min of meer in tegenstelling daarmee- de
rechtsbescherming. Op vergelijkbare wijze valt een nabijheid van veel
academische civilisten tot de advocatuur en adviespraktijk, van nogal wat
'strafrechtsbeoefenaren' tot de sociale advocatuur, en van een belangrijk
deel van bun collega's-fiscalisten tot de belastingconsulentenpraktijk te
signaleren. In al deze gevallen ligt bet voor de hand dat de specifieke
gerichtheid van een praktische kennisinteresse mede bepalend is voor
inhoud en strekking van de met bet oog op praktische beoordelingen en
beslissingen geschreven verhandelingen.

2.4 De conclusie van deze beschouwingen moet zijn dat de publikaties
van al dan niet aan universiteiten verbonden universitair opgeleide
juristen -die van schrijver dezes niet uitgezonderd- slechts voor een deel
als bijdragen tot de rechtswetenschap kunnen worden betiteld. Vaak is
de pointe van deze publikaties niet zozeer een bekendmaking van verdiept wetenschappelijk inzicht, als wel een aanbeveling, opinie of praktische aanwijzing die mede steunt op wetenschappelijk ondersteund inzicht
in beginselen en systeem van bet geldende recht. Ook de louter informatieve publikaties over een bepaald deel van bet geldende recht vallen
hiertoe te rekenen. Men zou de publikaties van bet laatste genre kunnen
aanduiden als parawetenschappelijk: 'para-' betekent volgens Van Dale
onder meer 'lijkend op bet in bet tweede lid genoemde, niet hetzelfde
zijnde'. Aan parawetenschappelijke publikaties bestaat om redenen van
onderwijs, voorlichting en rechtsvorming onmiskenbaar een grote maatschappelijke behoefte, zodat voor depreciatie daarvan bepaald geen reden
is.
15 T.a.p.
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Het parawetenscbappelijke en bet wetenscbappelijke genre vormen te
zamen de 'recbtsgeleerdbeid', de prudentie bet recbt betreffende. In een
dergelijke betekenis beeft bij voorbeeld ook Karl Larenz de 'Jurisprudenz' opgevat: 'die "dogmatiscbe" Recbtswissenscbaft mit EinscbluB der
ricbterlicben Fallbeurteilung'. 16 De recbtsgeleerdbeid beeft onder meer
tot taak, de recbtspraak bulp te bieden en bij de voorbereiding van
wetgeving in samenwerking met andere wetenscbappen (vooral de empiriscbe recbtssociologie ), oplossingsvoorstellen uit te werken en bulp te
bieden bij de formulering van de wetgeving. 17 Dit alles vereist geleerdbeid, maatscbappelijk inzicbt en een goede taalbebeersing; wetenscbap in
de zin van een verklaren of begrijpen uit oorzaken en beginselen is bet
ecbter niet. Onze bescbouwingen over de metbodologie van de staatsrecbtswetenscbap en de bestuursrecbtswetenscbap gelden er niet voor.
Dit neemt niet weg dat ook met betrekking tot de adviserend-opinierende
parawetenscbappelijke recbtsbeoefening eisen van metbodiscbe aard
kunnen warden gesteld, zoals er ook metbodenleren van de recbtsvinding
bestaan18 en mede met bet oog op toepassingen van 'artificiele intelligentie' in juridiscbe expertsystemen uitermate belangrijke pogingen zijn
gedaan tot logiscbe analyse en reconstructie van de recbterlijke oordeelsvormingen.19 Wanneer men spreekt van fiscale metbodologie20 wordt
bij voorbeeld niet een metbodologie van de belastingrecbtswetenscbap
bedoeld, maar een leer over de manier waarop fiscaalrecbtelijke problemen kunnen warden aangepakt. Het zou stellig van belang zijn in deze
zin een staatsrecbtelijke metbodologie en een bestuursrecbtelijke metbodologie te beproeven.21 Met Krawietz kan bet vermoeden warden uitgesproken dat de bruikbaarbeid van argumentatiewijzen en interpretatieregels meer dan in de literatuur tot dusver pleegt te worden aangenomen, verscbilt naar gelang van de aard van bet betrokken recbtsge16 Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 3de druk, Berlin 1975, p. IX; vgl. ook p. 171.
17. A.w., pp. 217-219.
18 Zie bij voorbeeld P. Scholten, Algemeen deel (Asser-serie), 2de druk, Zwolle 1954;
J. Esser, Gnmdsatz und Nonn in der richterlichen Fortbildung des Privatrechts, 2de
druk, Tiibingen 1954; dez., Vorverstiindnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung,
Frankfurt am Main 1970; R. Alexy, Theorie der juristischen Argumentation, Frankfurt am Main 1978.
19 Zie I. Tammelo/H. Schreiner, Gnmdziige und Grundverfahren der Rechtslogik, 2
delen, Pullach bei Miinchen 1974-1977; A. Soeteman/P.W. Brouwer (red.), Logica en
recht, Zwolle 1986; A.H. de Wild, Computers, logica en recht, in: Ars Aequi 35
(1986), pp. 714-725.
20 Vgl. bij voorbeeld Ch.PA. Geppaart in: Weekblad voor fiscaal recht 1987/5782, p.
872.
21 Zie daarvoor H.-J. Koch, Die juristische Methode im Staatsrecht. Uber Grenzen von
Verfassungs- und Gesetzesbindung, Frankfurt am Main 1977.
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bied.22 Dat onderzoek gaat ecbter de probleemstelling van deze bijdrage
te buiten.
3

De verhouding van staatsrecht en bestuursrecht

In de 19de-eeuwse verboudingen, waarin overbeidsbemoeienis en
overbeidszorg als uitzonderingen werden gezien, kon men bet staatsrecbt
zien als bet recbt dat de inrichting van de staat en zijn relaties met
burgers betrof. Het administratief recht werd gezien als een uitwerking,
een soort aanhangsel van bet staatsrecbt. Alhoewel reeds door Oppenheim en Van Vollenhoven23 een principieel onderscheid werd gemaakt
tussen staatsrecht en administratief recht, is bet lange tijd -wellicht
onder invloed van de oude indeling van de studieprogramma's der juridische faculteiten- gebruik gebleven bet administratieve recht te zien als
een deelgebied van bet staatsrecht. Die opvatting is echter thans verlaten. De Grondwet en bet Academisch Statuut kennen bet bestuursrecht
als eigenstandig rechtsgebied, en in de literatuur wordt bet bestuursrecht
evenzeer als zelfstandig terrein van onderzoek behandeld. De precieze
afbakening tussen staatsrecht en bestuursrecht is echter omstreden
gebleven. Volgens Van Wijk/Konijnenbelt overlapt bet bestuursrecbt bet
staatsrecht, voor zover bet om administratiefrechtelijk organisatierecbt
gaat; bet (contentieuze en non-contentieuze) administratieve procesrecbt
en bet materiele administratieve recht vallen daarentegen in deze opvatting buiten bet staatsrecbt. Ook bij Stroink en Steenbeek komt bet
probleem van de indeling van bet publiekrecbtelijk organisatierecbt naar
voren. 24
3.1

Wij zouden deze terminologische discussies verder buiten bescbouwing kunnen laten, als staatsrecbt en bestuursrecbt wetenscbappelijk en praktiscb eender bebandeld zouden moeten worden. Er is ecbter
reden om rekening te houden met de mogelijkheid dat een door Donner
gesignaleerd verscbil in karakter van beide recbtsgebieden juist uit
metbodologiscb oogpunt van belang is: bet staatsrecbt is 'grondslagenrecht', terwijl 'bet bestuursrecbt uiteindelijk draait om de recbtsbetrek-

3.2

22 W. Krawietz, Juristische Entscheidung und wissenschaftliche Erkenntnis, Wien/New
York 1978, pp. 19/36 e.v., aangehaald bij W. Meyer-Hesemann, Methodenwandel in
der Verwaltungsrechtswissenschaft, Heidelberg/Karslruhe 1981, p. 121. Vgl. Kranenburg t.a.p., die er slechts een kwestie van doelmatige arbeidsverdeling in ziet.
23 Zie R. Kranenburg, Het Nederlands staatsrecht, 8ste druk, Haarlem 1958, p. 10;
W.G. Vegting, Het algemeen Neder/ands administratief recht, deel I, Alphen aan den
Rijn 1954, p. 4; H. van den Brink, Niederlande, in: E.V. Heyen (Hrsg.), Geschichte
der Verwaltungsrechtswissenschaft in Europa, Frankfurt am Main 1982, pp. 117-130.
24 FA.M. Stroink/J.G. Steenbeek, Inleiding in het staats- en administratief recht, 2de
druk, Alphen aan den Rijn 1987, pp. 18-25.
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king tussen bestuur en bestuurden•.25 Tot de bier bedoelde grondslagen
rekent Donner onder meer de 'inricbting van de toppen van bet bestuur',
bet beginsel van de beerscbappij van de wet (artikel 89 Gw. en grondwetsartikelen over grondrecbten), en de gebondenbeid aan 'door de
politieke toppen vast te stellen begrotingen•26: onderwerpen betreffende
dat wat J. van der Hoeven de verboudingen tussen de soevereiniteit-dragende instellingen beeft genoemd.27 Daarentegen raken de onderwerpen
van organisatierecbt die Donner in boofdstuk VIII van zijn 'Algemeen
deel' bespreekt (namelijk departementale indeling en organisatie, mandaat
en deconcentratie, zelfstandige bestuursorganen, adviescolleges enz.),
juist niet de soevereiniteitsdistributie of andere grondslagen, maar eerder
de bestuurlijke organisatie uit bet gezicbtspunt van de bestuurlijke
taakvervulling. Dit gezicbtspunt zouden wij voorlopig kunnen aanmerken
als kenmerkend onderscbeid ten opzicbte van bet staatsrecbt.
Wellicbt moet dan ook de overbeids01ganisatie deels uit staatsrecbtelijk
gezicbtspunt, deels uit bestuursrecbtelijk gezicbtspunt warden bezien. Dat
zou mede moeten gelden voor de organisatie van decentrale publiekrecbtelijke licbamen zoals provincies en gemeenten, waaraan Donner in bet
genoemde boofdstuk slecbts kort aandacbt besteed, enerzijds omdat de
verscbillen in bestuurlijke inricbtingen tussen de diverse provincies en
gemeenten te groot zijn (welk argument lijkt te slaan op bet bestuursrecbtelijk gezicbtspunt), anderzijds omdat de organisatie is vervat in
'organieke wetten, welke bij of in samenhang met bet staatsrecbt plegen
te warden bebandeld'.
3.3 Hierbij aansluitend zullen wij -indacbtig Occam's razor28- volstaan
met bet onderscbeiden van staatsrecbt (met als synoniem 'constitutioneel
recbt') en bestuursrecbt (met als synoniem 'administratief recbt'). Omdat
een metbodologie moet beantwoorden aan de aard van baar object, is bet
verscbil tussen enerzijds recbt dat voor ander recbt grondslagen legt
(maar zelf niet weer grondslagenrecbt beeft), en bet recbt dat op zulke
grondslagen steunt anderzijds, in principe relevant. Dat dit onderscbeid
inderdaad metbodologiscbe consequenties beeft, zal bieronder blijken.29

25 A.M. Donner, Nederlands bestuursrecht. Algemeen dee!, 5de druk, Alphen aan den
Rijn 1987, pp. 58 en 60.

26

A.w., p. 58.

27 J. van der Hoeven, De plaats van de Grondwet in het constitutionele recht. Diss.
Universiteit van Amsterdam, Zwolle 1958, aangevulde heruitgave Zwolle 1988.
28 'Entia non sint multiplicanda praeter necessitatem' - een adagium dat, althans in
deze bekend geworden formulering, echter niet in de werken van de 14de-eeuwse
filosoof Willem van Occam is terug te vinden. Zie B. Russell, A History of Western
Philosophy, New York 1945, p. 472.
29 Een met wat hieronder volgt vergelijkbare opvatting over het onderscheid tussen
staatsrecht en bestuursrecht vindt men bij J.HA. Logemann, Over de theorie van
een stellig staatsrecht, Leiden 1948, pp. 78-81.
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Onder staatsrecht of constitutioneel recht verstaan wij het grondslagenrecht van de door een staat gedragen rechtsorde. Het staatsrecht ardent
(of formaliseert althans) de uitoefening van de in hun soort hoogste
bevoegdheden tot het nemen van juridisch-normatieve beslissingen. Daarbij
gaat het zowel om relaties tussen de staatsorganen waaraan zulke bevoegdheden toekomen of mee-toekomen onderling (de eerder genoemde
verhoudingen tussen de soevereiniteit-dragende instellingen), als om de
betrekkingen tussen staatsorganen en rechtsgenoten betreffende de
omvang en inhoud van zulke bevoegdheden; bij het laatste denke men
aan grondrechten en beginselen van behoorlijke wetgeving. Het staatsrecht
constitueert aldus het betrokken rechtsstelseI30: het vormt de sleutel
waarin een rechtsorde staat en brengt tot uitdrukking of een staat bij
voorbeeld als democratische rechtsstaat of als socialistische31 staat is
geconstitueerd.32 Rechtsfilosofisch is het staatsrecht dan ook van belang
als uitdrukking van een organisatie van gezag en vrijheid.33
Wij kunnen <lit samenvatten in de volgende definitie van het staatsrecht:
het staatsrecht is het geheel van de nonnen die bepalen aan welke
organen onder welke voorwaarden voor een bepaald rechtsstelsel een
niet-overgedragen bevoegdheid toekomt om, ter behartiging van algemene
belangen, juridisch-nonnatieve beslissingen te nemen. Enkele elementen
van deze definitie 34 behoeven toelichting. Onder rechtsnormen warden
rechtsbeginselen en rechtsregels begrepen, zowel van geschreven als van
ongeschreven recht.35 Met eenzijdige juridisch-normatieve beslissingen
ter behartiging van algemene belangen warden die beslissingen bedoeld
die -in een wat traditionelere woordkeus36- uitoefening van 'openbaar
gezag' inhouden. Daartoe behoren beslissingen inzake wetgeving, bestuur
en rechtspraak.
In het algemeen warden door zulke beslissingen rechtsbetrekkingen met
andere rechtssubjecten geheel of gedeeltelijk 'heteronoom' bepaald; <lit
wil zeggen <lat de bepaling van die rechtsbetrekkingen niet -zoals bij
30 Eventueel een pluraliteit van rechtsstelsels zoals in het Verenigd Koninkrijk en
eertijds in Nederlands Indie.
31 In de zin van door een marxistisch-leninistische partij geleid.
32 Het gaat in het staatsrecht dus inderdaad om 'verfassungsgestaltende Grundentscheidungen' (Achterberg t.a.p. ).
33 Vgl. mijn rechtsfilosofische beschouwing hicrover in Publiekrecht en beleid (dissertatie Universiteit van Amsterdam), Alphen aan den Rijn 1979, pp. 65-72 en p. 81.
34 Deze definitie komt qua strekking en elementen in hoofdzaak overeen met de
begripsomschrijving in mijn eerder aangehaalde preadvies, p. 71, maar is zoveel
mogelijk vereenvoudigd.
35 Ook op individuele gevallen gerichte juridisch-normatieve beslissingen kunnen als
rechtsnormen worden aangeduid, maar zijn in het verband van het staatsrecht
slechts zelden van belang; men denke echter aan besluiten zoals onafhankelijkheidsverklaringen en troonabdicaties van vorsten voor henzelf en hun erfgenamen.
36 Zie bij voorbeeld artikel 1 Wet Arob.
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privaatrecbtelijke recbtsbandelingen het geval pleegt te zijn- van bet
consent van de wederpartij afhankelijk is. Als onderscbeidend criterium
scbiet deze 'heteronomie' ecbter tekort37: enerzijds bestaat er ook in
bet privaatrecbt (bij voorbeeld in de uitoefening van de ouderlijke macbt
en in die van bestuurlijke bevoegdbeden binnen recbtspersonen) beteronoom gezag, en anderzijds zijn er bepaalde typiscbe overheidsbeslissingen
die op recbtsbetrekkingen niet noodzakelijkerwijs een beteronoom effect
bebben, zoals het sluiten van een niet-selfexecuting verdrag en bet
aangaan van een gemeenscbappelijke regeling voor administratieve taken.
Wel beslissend is daarentegen de gerichtbeid op algemene belangen.
Bevoegdbeden van de bier bedoelde aard zijn die tot wetgeving, tot
bestuur en tot rechtspraak. De aanwijzing van de organen waaraan zulke
niet-overgedragen bevoegdheden toekomen, is onder meer te vinden in de
Grondwet, het Statuut voor bet Koninkrijk der Nederlanden, het EEGVerdrag38 en in de zogenaamde organieke wetgeving, d.w.z. de recbtstreeks op de Grondwet of bet Statuut steunende wetgeving van algemene aard die uitwerking geeft aan de grondwettelijke c.q. statutaire
competentie-ordening. Wetgeving waarbij zelfstandige bestuursorganen
worden ingesteld, valt daar ook onder, maar de specificatie in een
bijzondere wet van de reeds ingevolge de Grondwet aan een minister
toekomende bestuursbevoegdbeid niet, evenmin als de delegatie van de
bevoegdbeid tot het stellen van algemene verbindende voorschriften. De
voorwaarden waaronder zulke bevoegdheden aan organen toekomen,
bakenen omvang en inhoud af. Daarbij gaat het zowel om de verhoudingen tot andere staatsorganen (met inbegrip van de 'lagere' licbamen
met een grondwettelijk verankerde positie ), bij voorbeeld de regels van
bet parlementaire stelsel, als om die tot particulieren, d.w.z. om door
grondrecbten beheerste rechtsbetrekkingen. Vandaar dat de gegeven
definitie ook de in verdragen en Grondwet neergelegde bepalingen inzake
grondrecbten omvat, evenals trouwens de met grondrecbten vergelijkbare
ongescbreven rechtsnormen ('rechtsbeginselen'; vgl. het landbouwvliegersarrest HR 16 mei 1986, NJ 1987, 251, m.nt. M. Scheltema) met betrekking tot de uitoefening van de bier bedoelde bevoegdbeden.
Ook de consequentie dat bepaalde beginselen van beboorlijk bestuur -te
denken valt aan bet gelijkheidsbeginsel, het verbod van detournement de
pouvoir en bet evenredigbeidsbeginseJ39_ als 'voorwaarden' in de zin van
de gegeven definitie tot het staatsrecht zouden moeten worden gerekend,
is minder ongerijmd dan het op het eerste gezicht lijkt, want als beginselen brengen zij elementaire rechtsstatelijkheidsvereisten tot uitdrukking
die in Frankrijk en de Bondsrepubliek Duitsland altbans ten dele als
37 Anders dan ik eerder heb aangenomen; zie mijn preadvies t.a.p.
38 Zie F.C.L.M. Crijns, Het Europese perspectief van het Nederlandse staatsrecht,
Zwolle 1984.
39 Zie daarover E.M.H. Hirsch Ballin/AJ.C. de Moor-van Vugt, Doel en middel in het
bestuursrecht, in: Ars Aequi 35 (1986), pp. 783-790.
103

I 1.6 I Nederlandse Rechtswetenschap - 1988
constitutioneelrechtelijke normen c.q. grondrechten warden beschouwd.40
Een van die beginselen, namelijk het gelijkheidsbeginsel, is trouwens ook
te onzent sinds 1983 met zoveel woorden in artikel 1 van de Grondwet
geconstitutionaliseerd.
Rekening houdend met vorenstaande begripsbepaling van bet
staatsrecht kunnen wij thans een definitie geven van het bestuursrecht.
Het bestuursrecht is het geheel van de normen die, op grondslag van het
staatsrecht, rechtsbetrekkingen binnen het staatsapparaat, zijn besluitvormingsprocedure in bestuurlijke aangelegenheden, en de inhoud van
zijn rechtsbetrekkingen met andere rechtssubjecten bepalen. Het publiekrechtelijk organisatierecht, voor zover het niet de verhouding tussen
'soevereiniteit-dragende instellingen' betreft, valt dus naast de materie
van het voorontwerp Algemene wet bestuursrecht tot bet bestuursrecht
te rekenen, evenals bij voorbeeld bet comptabiliteitsrecht, bet ambtenarenrecht en het recht betreffende specifieke terreinen van overheidsinterventie in de samenleving. Het verdragsrecht regelt weliswaar rechtsbetrekkingen van de Nederlandse staat 'met andere rechtssubjecten', in
bet bijzonder vreemde staten en internationale organisaties, maar valt
toch buiten de definitie, omdat het staatsrecht niet de grondslag vormt
voor de bepaling van deze, op het volkenrecht gebaseerde rechtsbetrekkingen.
3.4

4

Staatsrechtswetenschap

Overeenkomstig de in paragraaf 2.1 gegeven definitie van rechtswetenschap zullen wij in deze paragraaf nagaan hoe het staatsrecht als object
van de staatsrechtswetenschap gekend kan warden (4.1) en hoe systematische oordeelsvorming daarover mogelijk is (4.2), alsmede hoe dit recht
uit de eraan werkzame ideeen en beginselen kan warden begrepen (4.3).
Staatsrechtswetenschap is de wetenschap van het voor een bepaalde rechtsorde geldende (of gegolden hebben<le. Deze nuance ring wordt in
bet vervolg van onfze beschouwingen weggelaten.) staatsrecht. Daarom
zal allereerst een antwoord warden gezocht op de vraag, wat het wil
zeggen dat rechtsnormen 'geld en'.
4.1

40 De Franse principes generaux du droit en het Duitse VerhiiltnismiiBigkeitsprinzip;
A.J.C. de Moor-van Vugt, Algemene beginselen van belworlijk bestuur in rechtsvergelijkend perspectief, Zwolle 1987.
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4.1.1 'Gelden' is de manier van bestaan van normen, waaronder rechts-

normen.41 'Gelden' betekent dat een norm -binnen een bepaald persoonlijk, ruimtelijk en tijdelijk geldingsbereik- in acht moet worden genomen.42 Het object van de rechtswetenschap is derhalve geen (verklaarbare) natuurlijke werkelijkheid, maar een begrijpbare ('intelligibile' in de
traditionele scholastieke terminologie) geestelijke werkelijkheid.43 Kelsen
noemt het gelden van een norm 'ihre spezifische, ideelle Existenz'.44
Uiteraard moeten rechtsnormen niet alleen in de rechtswetenschap, maar
ook in de praktijk van het rechtsleven worden begrepen; het rechtswetenschappelijke begrijpen ('verstehen') vanuit hun gronden (ideeen en
beginselen) is echter de bijzondere taak van de rechtswetenschap.
De mening van Degenkamp en De Wild als zou de rechtswetenschap bet
gedrag van mensen tot object hebben en dit moeten verklaren uit de
rechtsnormen die dit gedrag leiden45 heeft de schijn van een objectiever
uitgangspunt, maar gaat eraan voorbij dat men toch eerst moet weten
wat een geldende rechtsnorm is: zonder die voorwetenschap zal de
wetenschap die Degenkamp en De Wild voor ogen staat, immers niet de
'verklarende variabelen' kunnen identificeren - hetgeen toch nodig is om
te kunnen uitmaken of de gedraging in kwestie door aan een rechtsnorm
of aan een andere regel haar zin ontleent. De wetenschap die deze
auteurs voor ogen staat is in feite een empirische wetenschap van door
het recht geleid gedrag, de rechtssociologie.
Dit plaatst ons voor de vraag hoe kan warden vastgesteld dat een norm
geldt. Kelsen heeft deze vraag in algemene zin beantwoord door uiteen
te zetten dat een norm alleen geldt (in de hiervoor omschreven objectieve zin, die een geldende norm onderscheidt van een opinie zonder
bindende kracht over wat behoort), als ze door vaststelling ('Setzung')
of door erkenning van een gewoonte (hetgeen eigenlijk een impliciete,
door een hogere norm gedekte wijze van vaststelling is) bevoegdelijk tot
stand is gebracht.46 Dit geldt ook voor rechtsnormen. Om te beoordelen
of een bepaalde rechtsnorm geldt, gaat men na of ze overeenkomstig de
41 Vgl. Kelsen, a.w., p. 2: 'Auf die eine oder die andere Weise: durch Setzungsakt oder
Gewohnheit tritt die Norm in Geltung. Wenn man sagt: "eine Norm gilt", meint man:
eine Norm ist vorhanden. "Geltung" ist die spezifische Exitenz der Norm, die von
der Existenz natiirlicher Tatsachen, und insbesondere von der Existenz der Tatsachen, durch die sie erzeugt wird, unterschieden werden muB.'
42 Kelsen, a.w., p. 22.
43 J. Eggens, Verzamelde privaatrechtelijke opstelle11. Deel 2, Alphen aan den Rijn
1959, pp. 315-317.
44 A.w., p. 22.
45 J.Th. Degenkamp, Anders dan Scholten, p. 519, in: WPNR 106 (1975), nr. 5314 (herdenkingsnummer Paul Scholten), pp. 511-519; A.H. de Wild, Met Recht - Over Recht,
p. 196/832, in: Een beeld van recht, Nijmegen 12979, pp. 191-199, c.q. Ars Aequi
28 (1979), pp. 827-835.
46 A.w., pp. 113-114.
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daarvoor geldende rechtsnormen (bevoegdheidsnormen) tot stand is
gekomen. In overeenstemming met wat wij al eerder opmerkten over
staatsrecht als 'grondslagenrecht' (paragraaf 3.2) is dus het staatsrecht
beslissend voor de vraag welke rechtsnormen gelden. 47 Ook Hart gaat
ervan uit dat de gelding van (primaire) rechtsnormen afhangt van staatsrechtelijke 'rules of recognition'.48
Het cruciale probleem bij de bepaling van het object van de staatsrechtswetenschap is evenwel, waarvan de gelding van juist die de gelding
van andere rechtsnormen funderende hoogste staatsrecbtelijke norm of
normen afhangt. Men kan bierbij wellicbt nog verwijzen naar eerdere
grondwetten, in overeenstemming waarmee de buidige staatsrechtelijke
normen tot stand zijn gebracbt, maar vroeger of later komt aan zo'n
'regressus' een einde. 49 Larenz schuift dit probleem als niet met juridiscbe metboden oplosbaar terzijde: 'die normative Geltung der Verfassung
( ... ) ist ( ... ) ein Problem der Recbtsphilosopbie•.50 Kelsen daarentegen
betoogt dat men uiteindelijk een 'Grundnorm' moet fingeren (d.w.z. louter
en alleen als denkbeeld aannemen) om van een geldend stelsel van positief
recbt te kunnen spreken.51
Hart benadert dit probleem anders. Hij gaat ervan uit dat men op het
niveau van de 'ultimate rule of recognition' aangeland bet inteme gezicbtspunt van bet geldende recbt moet verwisselen voor bet toeschouwersgezichtspunt en -als 'external statement of fact'- moet constateren dat een bepaalde hoogste erkenningsregel door gerechten en
andere ambtsdragers doorgaans wordt aanvaard.5 2 Volgens Hart kan men
van de hoogste erkenningsregel niet zeggen dat ze geldt, maar alleen dat
ze bestaat als 'standard' waarnaar men zich ricbt.53
Harts benadering lijkt in baar nuchterheid adequaat, maar laat -net als
de hierboven besproken opvattingen van Degenkamp en De Wild- de
vraag onbeantwoord, op welke grond degenen wier gedragingen worden
uitgelegd, de betrokken norm -in casu de 'ultimate rule of recognition'als voor hen geldend recbt zouden kunnen aanvaarden. Als wij pretenderen de gelding van normen van constitutioneel recht in de praktijk van
feitelijke aanvaarding door ambtsdragers te herkennen, moeten wij tocb
-logisch daaraan voorafgaand- ons kunnen verplaatsen in de redenen
47 Vgl. Larenz, a.w., p. 172.

48 H.LA. Hart, 17ie Concept of Law, Oxford 1961, pp. 100-103; vgl. mijn preadvies

49
50
51
52
53

voor de Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht "Het innerlijke aspect van
regels in het rechtspositivisme van H.L.A. Hart", in Rechtsfilosofie en Rechtstheorie
7 (1978), pp. 99-114.
Vgl. Kelsen, a.w., p. 205.
A.w., p. 172.
A.w., pp. 205-207. In eerder werk sprak Kelsen van een transcendentaal-logische
voorwaarde: zie zijn Reine Rechtslehre, 2de druk, Wien 1960, pp. 197 e.v.
A.w., pp.104en107.
A.w., pp. 106-107.
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voor deze personen om bepaalde normen als geldend staatsrecht te
beschouwen en tot richtsnoer voor bun handelen te nemen. En bovendien: op welke grand mogen wij bij voorbaat aannemen dat deze personen ambtsdragers zijn, als wij pas in bun gedrag (en niet in dat van
andere met wapenen of waardigheidstekens toegeruste figuren) bet
staatsrecht vinden dat hen tot ambtsdragers maakt?
4.1.2 De moeilijkheden waartoe een doorvragen naar gelding-funderende

normen leidt, moeten aanleiding geven om onze probleemstelling nag eens
te bezien. Wij gingen na, waarvan de gelding van bet staatsrecht afhangt, omdat bet staatsrecht bepaalt welk ander recht in een bepaalde
rechtsorde geldt. Maar daarbij zijn wij er in eerste instantie aan voorbijgegaan dat bet bestaan van een rechtsorde niet een louter ideele
kwestie is. Het recht is wel, zoals wij bet eerder in navolging van Eggens
formuleerden, een geestelijke werkelijkheid, maar dat betekent niet
-uiteraard oak niet in Eggens' opvatting- dat bet een fantoom zou kunnen
zijn. Normen gelden slechts -behoren slechts tot de geestelijke werkelijkheid van een samenleving- in relatie tot een gemeenschap waarin deze
normen werkzaam zijn: 'gelden' is altijd gelden voor een bepaalde gemeenschap. Kelsen, hoezeer oak bedacht op de zuiverheid van zijn
rechtsleer en bet onderscheiden van 'Sein' en 'Sollen', zag de mogelijkheid van 'Wirksamkeit' als 'Bedingung der Geltung', zowel van een
afzonderlijke norm als van een normatieve orde als geheel. Het staatsrecht vormt de geldingsgrondslag van een rechtsorde, maar bet feitelijk
functioneren van die ordening is tegelijk oak voorwaarde om van werkelijke, niet louter denkbeeldige gelding te kunnen spreken.54
De in eerste aanleg gevolgde benadering was juist daardoor een doodlopende weg, doordat bet bestaan van een rechtsorde eenzijdig naar bet
ideele moment werd bezien, terwijl bet feitelijke moment buiten beschouwing bleef. Alleen door de twee facetten van bet bestaan van een
rechtsorde, namelijk de ideele existentie55 van de normen en de feitelijke (d.w.z. tot bet 'Sein' behorende) existentie van de ordening der
samenleving op elkaar te betrekken, kan begrepen warden wat bet wil
zeggen dat normen van staatsrecht 'gelden•.56
54 Vgl. ook Kelsen in de Intemationale Festschrift fiir Alfred Verdross zum 80. Geburtstag, Miinchen/Salzburg 1971, p. 154 (geciteerd door R. Stranzinger in ARSP
LXIII, 1977, p. 401): 'Doch ist zu beachten, daB die Grundnorm sich nur auf eine
wirksame Verfassung bezieht'.
55 Kelsen, a.w., p. 22.
56 Vgl. de kritiek van W. Krawietz (Recht a/s Regelsystem, Darmstadt 1984, p. XVII)
op de 'bloB analytisch-normativen Jurisprudenz der sogen. Reinen Rechtslehren,
deren eindimensionaler, iibersteigerter Normativismus bis auf den heutigen Tag einer
Normentheorie huldigt, die (...) wegen ihrer mangelnden Orientierung an der sozialen
Wirklichkeit des Rechts mit Grund als "Ultrapositivismus" kritisiert wurde'.
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Een aanknopingspunt voor deze tweede, meer omvattende benadering is
ook te vinden bij Hart, waar deze -naast bet criterium van de feitelijke
aanvaarding door de ambtsdragers- een tweede criterium voor 'the existence of a legal system' formuleert: de vo¥ens de erkenningsregels
geldende normen 'must be generally obeyed'.5 Die gehoorzaamheid kan
in Harts opvatting trouwens vrij passief zijn,58 maar een uitsluitend op
dwang gebaseerde ordening kan niet als rechtsorde gelden.59
Dit betekent dat in Harts opvatting, al zegt hij dit niet met deze woorden, een rechtsorde bestaat indien er een effectieve ordening van bet
maatschappelijk leven is die -bij wijze van een fundamentele consensusdoor de gemeenschap en door degenen die in die ordening beslissend
optreden, als rechtsorde wordt begrepen. Het bestaan van de rechtsorde
kan niet, zoals de gelding van afzonderlijke rechtsnormen60 tot gelding-funderende rechtsnormen worden herleid, maar vormt als het ware
de horizon van het in die rechtsorde geldende recht. Kennis van het
recht onderscheidt zich daarin niet van andere kennis: ze heeft haar
plaats binnen een stilzwijgend aanvaarde horizon. Een horizon is echter
niet bet einde van de wereld, maar kan steeds verder verruimd worden:
wat bet recht betreft in rechtsvergelijkend en rechtshistorisch onderzoek.61
4.1.3 Op grond hiervan kunnen wij concluderen dat de gelding van het

staatsrecht dat een bepaalde rechtsorde constitueert, begrepen is in het
bestaan van die rechtsorde, en dat dit bestaan dan het door de betrokken gemeenschap aanvaard-zijn van een effectieve ordening als rechtsorde veronderstelt. Daarmee staat evenwel oak vast dat de gelding van
staatsrechtelijke normen niet kan warden lasgemaakt van het vaartbestaan van deze bestaansvaarwaarden. Vandaar dat -zaals Van der Haeven
in zijn dissertatie heeft uiteengezet- de Grondwet geen zelfstandige
normatieve betekenis kan hebben voor de feitelijke machtsverhaudingen
tussen de 'soevereiniteit-dragende' instellingen.62
In bet besef van de beperkingen van de zelfstandig-narmerende
betekenis van staatsrechtelijke narmen kunnen wij thans stilstaan bij de
wijze waarop systematische wetenschappelijke aordeelsvarming amtrent
het staatsrecht van een bepaalde rechtsarde magelijk is. Daarbij kan
4.2

57. A.w., p. 113.
A.w., p. 109. Zie ook p.

58
59
60
61
62

198: 'We have ourselves stressed (...) the inadequacy of
orders backed by threats and habits of obedience for the understanding of the
foundations of a legal system and the idea of legal validity( ...)'.
'It is true that the coercive power of law presupposes its accepted authority'.
Uiteraard behoudens de 'ultimate rules of recognition'.
Vgl. hierover E. Coreth, Gnmdfragen der Henneneutik, Freiburg/Basel/Wien 1969.
J. van der Hoeven, diss. Universiteit van Amsterdam, a.w.; vgl. ook dez., De plaats
van de Grondwet in het constitutionele recht, in: Ars Aequi 34(1985), pp. 716-719.
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voorop staan <lat het recht betrekkingen regelt tussen twee of meer subjecten die door het recht als rechtssubjecten warden erkend ('natuurlijke
personen') of geconstitueerd ('rechtspersonen'). De inhoud van de door
rechtsnormen bepaalde relaties (rechtsbetrekkingen) is ofwel de verplichting van een subject jegens een of meer andere subjecten om een bepaalde gedraging te verrichten dan wel om een bepaalde gedraging te
dulden, ofwel een bevoegdheid tot het verricbten van bepaalde rechtsbandelingen die recbtsgevolgen bebben voor een of meer andere subjecten.63
Voor bet staatsrecbt betekent <lit <lat een systematische ordening van
uitspraken over de inhoud van bet geldende staatsrecbt allereerst -<lit
betekent uiteraard niet noodzakelijkerwijs <lat de volgorde van behandeling in publikaties juist deze zou moeten zijn- als gezichtspunt zal
kunnen hanteren de vraag, welke de bronnen zijn van het staatsrecht,
met inbegrip van die van veranderingen daarin. Hierin zal onder meer
het onderscheid tussen regels van staatsrecht en de soms wat al te snel
daarmee gelijkgestelde parlementair-politieke regelmatigheden een plaats
moeten krijgen.64
Het tweede, op basis van de bronnen van het staatsrecbt meest elementaire gezichtspunt betreft de aanwijzing van de recbtssubjecten tussen
welke staatsrechtelijke rechtsbetrekkingen bestaan: de aanwijzing ( d.i.
instelling en personele bezetting) van de organen -Nederlandse en supranationale65- waaraan de in onze definitie van bet staatsrecht bedoelde
niet-overgedragen bevoegdheden toekomen, en de aanwijzing van die
recbtssubjecten die -bij voorbeeld als kiezers- beslissen over de samenstelling van deze organen. Verder de aanwijzing van de rechtssubjecten
waaraan aanspraken toekomen op een bepaalde wijze van uitoefening van
de genoemde bevoegdheden, dus -wat betreft de subjectieve rechten op
inacbtneming van grondrecbtelijke bevoegdbeidsbeperkingen door staatsorganen- vaak iedere natuurlijke persoon, soms echter alleen Nederlanders of (bepaalde) ingezetenen, en wat een deel der grondrechten betreft
ook privaatrecbtelijke rechtspersonen.
Het derde gezichtspunt zou kunnen zijn de bepaling van de organisatiestructuur waarin deze organen bun plaatsen innemen, alsmede de bepaling
van de recbtsbetrekkingen tussen deze organen onderling, zoals verantwoordingsplicbten, benoemingsrecbten, goedkeuringsvereisten en vernietigingsbevoegdheden. Hiertoe behoren ook de relaties tot organen van
internationale organisaties, in het bijzonder die van de Europese Gemeenschappen.
63 D.W.P. Ruiter, Bestuursrechtelijke wetgevingsleer, Assen/Maastricht 1987, hoofdstuk
II.3.
64 Vgl. J. van der Hoeven, Regelmaat en nonn (inaug. rede Universiteit van Amsterdam), Zwolle 1960, p. 16; tevens in: Staatsreclzt en bestzmrsrecht. Opstellen van Mr.
J. van der Hoeven, Zwolle 1984, pp. 19-38.
65 Vgl. paragraaf3.3.
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Als vierde gezicbtspunt komt in aanmerking de afbakening en verdeling
van bun bevoegdbeden om ter bebartiging van algemene belangen juridiscb-normatieve beslissingen te nemen. Daarbij zal onderscbeid moeten
worden gemaakt naar gelang van de reikwijdte naar materie, kring van
personen, gebied en tijd 66 en de mate van gebondenbeid van de bevoegdbeden. Dit zal voor bet Nederlandse staatsrecbt bij voorbeeld aanleiding
geven tot onderscbeidingen tussen de algemene bevoegdbeid van de
formele wetgever, andere bevoegdbeden tot bet geven van algemeen
verbindende voorscbriften, bestuursbevoegdbeden (met inbegrip van de
plaats van beleidsregels in ons staatsrecbt), en bevoegdbeden om, gebonden aan bet recbt, onafhankelijk gescbillen te beslecbten (recbtspraak).
Hierbij aanknopend zou als vijfde gezicbtspunt kunnen worden gebezigd
de bepaling van de vereisten en beperkingen die bet staatsrecbt in de
vorm van grondrecbten en procedurevoorscbriften in een in recbte
bandbaafbare vorm (derbalve leidend tot subjectieve recbten) aan de
vorenbedoelde bevoegdbeden stelt.
Het zesde in aanmerking komende gezicbtspunt is de opdracbt van taken,
deels expliciet (neergelegd in een aantal bepalingen over klassieke en
sociale grondrecbten, alsmede in de artikelen 105 tot en met 110 van
onze Grondwet), deels impliciet aan staatsorganen.
De bier beproefde systematisering was tot op zekere boogte al uitdrukking van de ideeen en beginselen, welke de staatsrecbtswetenscbap
als gronden van bet geldende staatsrecbt aan bet licbt zal bebben te
brengen: ze weerspiegelde een ontwikkelde, intern gedifferentieerde en in
baar bevoegdbeidsuitoefening aan specifieke recbtsnormen gebonden
staatsorganisatie. De kenmerkende, baar van parawetenscbappelijke
'staatsrecbtsbeoefening' bet duidelijkst onderscbeidende taak van de
staatsrecbtswetenscbap is bet, de geldende normen vanuit de aan de
betreffende recbtsorde ideeen en beginselen te begrijpen. Voor bet
Nederlandse staatsrecbt zijn dat de recbtsstaatsidee, zoals deze in de
beginselen van de democratiscbe en sociale recbtsstaat uitwerking beeft
gevonden.67 Het zou ecbter onjuist zijn om ervan uit te gaan dat deze
beginselen met elkaar barmonierend in bet Nederlandse staatsrecbt terug
te vinden zijn. Integendeel: tussen de beginselen bestaan antinomieen, bij
voorbeeld die tussen recbtsstatelijke bevoegdbeidsbeperkingen en democratiscbe parlementaire suprematie, of tussen vereisten van de sociale
recbtsstaat (met name de daardoor gei"ndiceerde differentiatie van regelingen en toekenning van discretionaire beperkingen) en recbtszekerbeid.68 De staatsrecbtswetenscbap zal de verbouding tussen bet geldende
4.3

66 Denk aan de beperkingen van de bevoegdheid om terugwerkende kracht aan besluiten
toe te kennen.
67 Vgl. daarover mijn bijdrage 'De mens in de sociale rechtsstaat', in: Overheidsbemoeienis, lustrumbundel K.H. Tilburg, Deventer 1982, pp. 21-33.
68 Vgl. N. Achterberg, a.w.
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staatsrecht en de eraan ten grondslag liggende ideeen en beginselen met
inbegrip van spanningen en lacunes in de realisering, aan het licht moeten
brengen.69 Bij de vorm en mate van realisering van deze ideeen en
beginselen zal men uiteraard niet a-historisch te werk mogen gaan, maar
de concrete historische situatie met zijn geografische, infrastructurele,
sociaal-economische, culturele, politieke en godsdienstig-levensbeschouwelijke gegevenheden in aanmerking moeten nemen, aangezien deze met de
beginselen de concrete gestalte van een bepaald rechtsstelsel bepalen. De
vergelijkende staatsrechtswetenschap zal naast verschillen in beginselen
(bij voorbeeld de beginselen van de socialistische staat in contrast tot
die van de democratische rechtsstaat) ook verschillen in deze gegevenheden van land tot land in haar comparatief begrijpen moeten verwerken.
5

Bestuursrechtswetenschap

Ook met betrekking tot het bestuursrecht willen wij op basis van de in
paragraaf 3.4 gegeven definitie nagaan hoe zijn object gekend kan warden
(5.1) en op welke wijze systematische oordeelsvorming daarover mogelijk
is (5.2), alsmede hoe dit recht uit de eraan werkzame ideeen en beginselen kan warden begrepen (5.3).
Moeilijkheden zoals wij ondervonden bij de bepaling van het object
5.1
der staatsrechtswetenschap, doen zich ten aanzien van de bestuursrechtswetenschap niet voor. Het staatsrecht bepaalt welke de geldende
normen van het bestuursrecht zijn. Daarbij moet wel in aanmerking
warden genomen dat de Nederlandse rechtsorde naast geschreven recht
ook ongeschreven recht omvat, hetzij krachtens gewoonte (hetgeen
eigenlijk een ongeschreven gewoonte-erkennende norm van staatsrecht
veronderstelt), hetzij doordat het geschreven recht naar ongeschreven
recht verwijst. In het bestuursrecht is dit het geval bij de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur.70 In verschillende bepalingen betreffende beroepsgronden wordt naar deze algemene beginselen van behoorlijk bestuur verwezen (zie bij voorbeeld artikel 5 Wet administratieve
rechtspraak bedrijfsorganisatie, artikel 8 Wet adrninistratieve rechtspraak
overheidsbeschikkingen en het -tevens naar algemene rechtsbeginselen
verwijzende- artikel 58 Ambtenarenwet 1929). Men heeft vroeger wel
aangenomen dat het bier niet om rechtsnormen, maar om zoiets als een
69 Daarbij valt bij voorbeeld te denken aan de onvolledige vormgeving aan het beginsel
van onathankelijke geschillenbeslechting omtrent iemands rechtspositie. Vgl. A.F.M.
Brenninkmeijer, De toegang tot de reclzter. Een onderzoek naar de betekenis van
onathankelijke rechtspraak in een democratische rechtsstaat, diss. K.U. Brabant,
Zwolle 1987.
70 Voor zover deze niet tot het staatsrecht moeten worden gerekend; zie paragraaf 3.3.
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bestuurlijke etbiek ging,71 maar naar buidige opvatting zijn de algemene
beginselen van beboorlijk bestuur normen van ongescbreven recbt.72
Zoals blijkt uit de recbtspraak op grond van de Beroepswet, die niet een
met de genoemde wetsartikelen overeenkomende bepaling bevat, kunnen
de algemene beginselen van beboorlijk bestuur ook zonder een uitdrukkelijke verwijzing tot bet toepasselijke ongescbreven recbt worden
gerekend.
Het recbt bakent belangen af; kenmerkend voor bet bestuursrecbt is dat
bet de bebartiging van algemene belangen betreft en daartoe aan bestuursorganen bevoegdbeden geeft die niet volledig door bet objectieve
recbt zijn bepaald. Vaak zijn zij evenmin -zoals privaatrecbtelijke bevoegdbeden- afhankelijk van de toestemming van de recbtssubjecten
voor wie de uitoefening van die bevoegdbeid (mede) recbtsgevolg beeft.
Met betrekking tot bepaalde bestuursbevoegdbeden geldt ecbter dat de
uitoefening ervan wel de instemming van de wederpartij vergt. Zo'n
'zustimmungsbediirftige' bestuursbandeling is bij voorbeeld de aanstelling
van ambtenaren, door Vegting dan ook als een administratiefrecbtelijke
overeenkomst aangeduid.73
5.2
Voor de systematisering van wetenscbappelijke uitspraken over bet
geldende bestuursrecbt is van belang, dat dit recbt bevoegdbeden regelt
die in vele gevallen een nadere belangenafweging door bestuursorganen
vergen. Vandaar dat bet bestuursrecbt enerzijds organen, procedures,
conditionele criteria en doelcriteria74 voor de uitoefening van bevoegdbeden aanwijst, en anderzijds de belangenafweging ter uitoefening van
deze bevoegdbeden -voor zover van discretionaire aard- aan nadere eisen
bindt, welke zijn vervat in algemene beginselen van beboorlijk bestuur.
De systematisering kan dan ook onderscbeid maken tussen de bestuursorganisatie (op basis van bet staatsrecbtelijke organisatierecbt) -met als
belangrijk onderdeel bet organisatierecbt van de decentrale publiekrecbtelijke licbamen-, de bevoegdbeidsvormen (algemeen verbindende voorscbriften, beleidsregels, andere besluiten van algemene strekking, bescbikkingen, andere bestuursbandelingen; bierbij zal de recbtslogiscbe
boudbaarbeid van courante onderscbeidingen mede aan de orde moeten

71 Vgl. GJ. Wiarda, Algemene beginselen van belworlijk bestuur, preadvies VAR 1952,
pp. 75-76.

72 Zie E.M.H. Hirsch Ballin, Rechtsbeginselen en algemene beginselen van behoorlijk
bestuur, in: Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie 11(1982),
pp. 105-111, en B.W.N. de Waard, Beginselen van behoorlijke rechtspleging, met name
in het administratiefprocesrecht, diss. R.U. Utrecht, Zwolle 1987, pp. 130-132.
73 A.w., pp. 393 e.v.
74 Vgl. daarover RJ. Jue, Notabeleid en recht, diss. T.H. Twente, Deventer 1982, pp.
177-194.
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komen75), de algemene procedureregels -zowel voor de initiele besluitvorming als voor bezwaar en administratief beroep- (die thans nog vaak
uit algemene beginselen van behoorlijk bestuur worden afgeleid, maar
waarvan de bedoeling is ze in een Algemene wet bestuursrecht te codificeren), en de eisen aan de belangenafweging te stellen (waarvoor hetzelfde geldt). Deze onderwerpen vormen bet 'algemeen deel' van bet
bestuursrecht exclusief bet administratief procesrecht. Het administratief
procesrecht en de bijzondere delen - d.w.z. de bevoegdheidstoedeling,
procedureregels en besliscriteria betreffende specifieke overheidsfunctiesvormen de andere bestanddelen van een wetenschappelijk gesystematiseerd bestuursrecht.

5.3 Wanneer wij nu ingaan op bet begrijpen van dit complexe rechtsgebied uit ideeen en beginselen, moet allereerst de vraag worden gesteld
wat bet wil zeggen dat dit recht wordt geconstitueerd door bet staatsrecht. Het gaat daarbij niet uitsluitend om een normlogische fundering of
normenhierarchische inkadering van een deelgebied van bet recht. Het
staatsrecht als 'grondslagenrecht' van de rechtsorde raakt ook de inhoud
en strekking van bet bestuursrecht zelf. Men kan daarbij denken aan de
functies welke bet staatsrecht aan bet openbaar bestuur toewijst,76 maar
bovenal gaat bet om de -niet alleen voor die functies, maar heel in bet
algemeen voor de vormgeving van de relaties tussen overheid en burger
doorslaggevende- fundamentele conceptie van staat en rechtsorde. Enkele
summiere vergelijkingen kunnen dit verduidelijken. In de absolute staat,
maar ook nog -al was men daarbij aan bet legaliteitsbeginsel gebondenin de vroege rechtsstaat, werd de verhouding tussen staatsorganen en
burgers opgevat als een relatie van overheid en onderdaan, waarbij de
uitoefening van discretionaire bevoegdheden ten gunste van individuele
belanghebbenden kon worden gezien als een -zij bet in de vroege
rechtsstaat aan randvoorwaarden gebonden- welwillendheid. De onderdanig verzoekende woordkeus die een subsidie of vergunning aanvragende
burgers soms bezigen, en bet ontbreken van elke beleefdheidsvorm in
veel overheidsstukken, laten zien dat deze cultuur bier en daar een taai
leven leidt. Ook woordgebruik als 'vrije bevoegdheden' ('freies Ermessen') geeft daarvan blijk. Bij een ontwikkeld rechtsstatelijk bestuur
behoren daarentegen een volledige rechterlijke toetsing en doorzichtigheid van bet beleid.77 In een socialistische staat daarentegen is, bij
orthodoxe toepassing van zijn principes betreffende de centrale leiding
75 Vgl. J. Rodig, Zurn Begriff des Gesetzes in der Rechtswissenschaft, in: dez. (Hrsg.),
Studien zu einer Theorie der Gesetzgebung, Berlin/Heidelberg 1976, pp. 5-48.
Methodenwandel in der Verwaltungsrechtswissenschaft,
Heidelberg/Karslruhe 1981, p. 163.
Vgl. de Wet openbaarheid van bestuur en bij voorbeeld CRvB 30 mei 1985, Ars
Aequi 35(1986), pp. 493 e.v., m.nt. E.M.H. Hirsch Ballin.

76 Vgl. W. Meyer-Hesemann,
77
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door de marxistisch-leninistische voorhoedepartij, geen plaats voor
administratieve rechtspraak. 78
In de vormgeving van het bestuursrecht kan de overgang die de Nederlandse staat sinds de late 19de eeuw heeft doorgemaakt van liberale
naar sociale rechtsstaat worden herkend.79 De opzet van het bestuursrecht als recht van de in vrijheden van burgers ingrijpend bestuur met
'bijzondere gezagsverhoudingen' binnen de openbare dienst, de krijgsmacht en het openbaar onderwijs markeren een liberale rechtsstaat op
een autoritaire maatschappelijke basis.SO
In de overgang van een door de eenzijdige bevoegdheid van de overheid
jegens haar onderdanen gekenmerkt bestuursrecht naar een ontwikkeld
rechtsstatelijk bestuursrecht heeft de administratieve rechtspraak een
belangrijke rol gespeeld: enerzijds als strijdpunt in deze overgang,
anderzijds als motor daarvan. Zoals Donner uiteenzet8 1 moet het huidige
bestuursrecht vooral als verwezenlijking van de idee van de rechtsstaat
worden begrepen, hetgeen naar zijn oordeel met name in de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur tot uitdrukking komt. Fundamenteler is
echter nog dat de verhouding bestuur-burger niet langer -zoals verhalen
over 'vol beroep' en 'beperkt beroep' soms nog suggereren- slechts ten
dele, maar integendeel van meet af aan en volledig door het recht wordt
beheerst; daarmee is niet in strijd dat de discretie van het bestuur als
vormgevende component wordt erkend, want ook deze nadere bestuurlijke
vormgeving voltrekt zich geenszins in een juridische vacuiim.82 Daarom
is het niet alleen mogelijk, maar zelfs vereist het bestuursrecht consequent als ordening van rechtsbetrekkingen te begrijpen, zoals onder
meer ook door Vegting,83 Achterberg84 en Meyer-Hesemann85 is voorgesteld.86
Op basis hiervan is een aantal belangrijke aspecten van het geldende
Nederlandse bestuursrecht te begrijpen: bij voorbeeld de geldende normstelling87 en de kwalificatie van beleidsregels als recht in recente juris78 Zie G. Brunner, EinjUhnmg in das Recht der DDR, 2de druk Mtinchen 1979, p. 21.
79 Vgl. Meyer-Hesemann, a.w., p. 50.
80 Vgl. over deze leerstukken F.H. van der Burg, preadvies NJV 1977, en N.
Achterberg, Al/gemeines Verwaltungsrecht, 2de druk, Heidelberg 1986, p. 70.
81 Algemeen deel, 5de druk a.w., pp. 21-23.
82 Vgl. J. van der Hoeven, De grenzen van de functie van de administratieve rechtspraak, in: Rechtsgeleerd magazijn Themis 1974, pp. 658-678.
83 W.G. Vegting, a.w., pp. 169 e.v.
84 Allgemeines Verwaltungsrecht (a.w.), als consequentie van de 'verrechtlichung' (zie
p. 77).
85 A.w., pp. 166-167.
86 Vgl. ook de memorie van toelichting bij het Voorontwep Algemene wet bestuursrecht, pp. 23 e.v.
87 Vgl. H.D. van Wijk/W. Konijnenbelt, a.w., pp. 154-165.
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prudentie van de Hoge Raad, 88 alsmede de regeling van de bestuursprocedure.89
Van groot belang is uit dit oogpunt vooral de juridificatie van de door
bestuursorganen in de uitoefening van discretionaire bevoegdbeden -niet
alleen die tot bet geven van bescbikkingen en bet verricbten van andere
concrete bandelingen, maar ook die tot bet vaststellen van algemeen
verbindende voorscbriften, beleidsregels en plannen- te verricbten belangenafweging. Dit kan leiden tot een (recbtsvergelijkend te scbragen)
relatering van de gescbreven en (voorsbands nog vooral) ongescbreven
recbtsnormen inzake bestuurlijke belangenafweging aan de recbtsstaatsidee.90 Het gaat bierbij onder meer om bet gelijkbeidsbeginsel, bet
zorgvuldigbeidsbeginsel en bet evenredigbeidsbeginsel, en ook om de
daaraan dienstbare formele beginselen zoals bet motiveringsbeginsel.
Ten slotte: niet bet minst belangrijk zal bet zijn, bet geldende bestuursrecbt te begrijpen als bestuursrecbt van een democratische en sociale
recbtsstaat. Het is de verdienste van De Haan, Drupsteen en Fernbout
dat zij bebben getracbt, zicb losmakend van de tot dan courante indelingen en benaderingswijzen, bet bestuursrecbt vanuit de idee van de sociale
recbtsstaat te onderzoeken. 91 De indeling in functionele recbtsgebieden,
bun vervlecbting met bet privaatrecbt en vooral de veranderde verbouding
tussen de bandelingsvormen van bet bestuur zullen daaruit begrepen
moeten worden. Met name in de gestalte van de bijzondere delen is ook
in bet bestuursrecbt de relatie tot de concrete bistoriscbe situatie met
zijn geografiscbe, infrastructurele, sociaal-economiscbe, culturele, politieke
en godsdienstig-levensbescbouwelijke gegevenbeden van belang.
6

Slot

Veel van wat in de bovenstaande bescbouwing over de metbodologie van
de staatsrecbtswetenscbap en de bestuursrecbtswetenscbap werd gesteld,
verdient aanvulling en uitwerking. Onze bescbouwingen dragen dan ook
in belangrijke mate een programmatiscb karakter, waarbij juist de in ons
staatsrecbt en bestuursrecbt werkzame beginselen ertoe kunnen bijdragen
bet werk van de wetenscbappelijk actieve jurist, evenals dat van de zicb
88 Vgl. E.M.H. Hirsch Ballin, Recht op beleidsregels en beleidsregels als recht, in: Ars
Aequi 35(1986), pp. 493-501.
89 Vgl. W. Brohm, Die Dogmatik des Verwaltwzgsrechts var den Gegenwansaufgaben der
Verwaltung, preadvies Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, Berlin 1972, p.
310, stellingen 12 en 14.
90 Zie voor een aanzet voor zulk onderzoek R. Alexy, Ermessensfehler, in: JuristenZeitung 41(1986), pp. 701-716.
91 P. de Haan, Th.G. Drupsteen en R. Fernhout, Bestuursreclzt in de sociale rechtsstaat,
lste druk, Deventer 1978, 3de druk (2 delen), Deventer 1986.
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aan rechtspraktijk en rechtspolitiek dienstbaar makende jurist behalve
als beroep ook als roeping te zien.92

92 Vgl. de toespraken van Max Weber "Yorn inneren Beruf zur Wissenschaft" en "Der
Beruf zur Politik", beide afgedrukt in: Max Weber, Soziologie-Universalgeschichtliche
Analysen-Politik, hrsg.v. J. Winckelmann, 5de druk, Stuttgart 1973, pp. 167-185 en
pp. 311-339.
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GRONDRECHTEN
Een stelsel van constitutioneel recht wordt in belangrijke mate gekenmerkt door de wijze waarop het de verhoudingen tussen de staat en de
burgers, alsook tussen de staat en de verbanden van burgers in de
samenleving bepaalt. Daarbij gaat het om wederzijdse rechten en plichten. Het gaat 66k om de plichten die de staat zelf heeft te vervullen
omdat hij garant dient te staan voor vrijheden en essentiele bestaansvoorwaarden. In een democratische en sociale rechtsstaat geven grondrechten -klassieke en sociale- in belangrijke mate vorm aan deze verhoudingen. Te onzent vindt men ze enerzijds in een aantal verdragen
betreffende de rechten van de mens en anderzijds in de eigen Grondwet.
In de inleiding tot deze bundel werd erop gewezen dat achter zulke
(klassieke en sociale) grondrechten elementaire rechtsbeginselen liggen,
zoals het gelijkheidsbeginsel en het verbod van willekeur. In hoofdstuk
2.1 wordt uiteengezet dat dit twee zijden van dezelfde medaille zijn,
waarbij het erom gaat dat de staat mensen nooit naar willekeur mag
behandelen.
In hoofdstuk 2.2 wordt de verhouding tussen klassieke en sociale grondrechten opnieuw doordacht. Afgewezen wordt de in de juridische dogmatiek gebruikelijke tweedeling van 'overheid' en 'burger'. in een democratische en sociale rechtsstaat komt het veeleer op het totale netwerk
van de samenleving aan. Grondrechten willen die veelvormigheid van
sociale processen ook juist mogelijk maken en deze ondersteunen. Daarom wordt bier voorgesteld, naast de gebruikelijke verdeling in klassieke
en sociale grondrechten, onderscheid te maken tussen grondrechten die
de rechtsorde als geheel structureren -het zojuist besproken gelijkheidsbeginsel is er daar een van- en grondrechten die betrekking hebben op
diverse maatschappelijke functies, zoals de staatsburgerlijke participatie,
het godsdienstig-levensbeschouwelijke leven en het huiselijke leven. Aan
beiderlei grondrechten zijn zowel 'klassieke' als sociale facetten verbonden: beide bieden de burger niet aleen bescherming, maar ook feitelijke
mogelijkheden met de geboden ruimte iets te beginnen.
Ten slotte komt in hoofstuk 2.3 het legaliteitsbeginsel aan de orde. Dit
beginsel wordt meestal alleen als een competentiebepaling behandeld:
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voor welke overheidsmaatregelen is een wettelijke grondslag vereist? In
dit hoofdstuk wordt een stap verder gezet. Nagegaan wordt wat de
betekenis van dit beginsel is als waarborg voor vrijheid en als bescherming tegen de mogelijke willekeur van buitenwettelijk bestuur. De constitutionele eis dat overheidsingrijpen op een wettelijke grondslag moet
berusten, kan warden gezien als de meest fundamentele bescherming van
de vrijheid van de burgers en hun verbanden. Zo bezien zou men kunnen
zeggen dat het legaliteitsbeginsel neerkomt op een grondrecht van een
ieder op vrijheid, behoudens de beperkingen bij of krachtens de wet
gesteld.
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2.1 Artikel 1 van de Grondwet als fundamentele
constitutionele norm*

1

Inleiding

Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet naar de tekst van 1983 luidt:
'Allen die zich in Nederland bevinden, warden in gelijke gevallen
gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan
ook, is niet toegestaan.'
Het belang van deze bepaling als norm van constitutioneel recht is zeer
omstreden. Sommigen betwijfelen of een plicht tot gelijke behandeling
van gelijke gevallen reele betekenis kan hebben. Zo stelde de Raad van
State in zijn advies over bet wetsvoorstel dat tot opneming van artikel 1
in de Grondwet leidde: 'De praktijk leert, dat "gelijke gevallen" niet of
nauwelijks voorkomen.'1 Volgens Kortmann trapt bet artikel 'eigenlijk
een open deur in door te stellen dat gelijke gevallen gelijk moeten
warden behandeld'; bet probleem is volgens hem 'nu juist welke criteria
dienen om bet gelijk zijn van gevallen vast te stellen.'2 Maris wijst erop
dat volgens Alf Ross 'gelijke gevallen gelijk behandelen' een lege formule is, die 'uitsluitend op subjectieve, ideologische gronden', op grond
van iemands 'wereldbeeld' inhoud kan krijgen.3
Inderdaad staat tegenover deze sceptische benadering van de in artikel 1
neergelegde constitutionele norm een and~re, die er juist vrij vergaande
consequenties aan wil verbinden. Ook Burkens spreekt de vrees uit dat
bet gelijkheidsbeginsel dan 'al gauw een ideologische functie' krijgt. 4
Daarbij valt te denken aan pogingen, bet artikel te gebruiken als hefboom voor nog niet volledig geaccepteerde maatschappelijke veranderingen, zoals spreekt uit bet omstreden voorontwerp van een wet gelijke
behandeling van 1981. Interessant is dan ook de paging van Ruiter omin antwoord op de van verschillende kanten gemaakte relativerende op*

Uit: C.W. Maris (red.), Gelijkheid en recht, Deventer/Zwolle 1988, pp. 127-156.

1

TK 1975-1976, 13 876, nr. 4, p. 63.
CA.J.M. Kortmann, De Grondwetsherziening 1983, Deventer 1983, p. 60.
Gelijkheid en bestuursrecht, pp. 1294 en 1301, in: Nederlands juristenblad 60 (1985),
pp. 1293-1301.
Discussiebijdrage van M.C. Burkens in: Het gelijkheidsbeginsel in het administratieve recht (preadviezen van D.W.P. Ruiter en C.J.N. Versteden en verslag), Geschriften Vereniging voor Administratief Recht, deel XCIII, Alphen aan den Rijn 1985, p.

2
3
4

108.
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merkingen over de zeggingskracbt van artikel 1- de keuze van een begrip
als gelijkheidsmaatstaf te toetsen aan eisen van een op rationele wijze
bereikte consensus.5 Daarmee lijkt bij een precisering aan te bieden van
bet renvooi naar de 'maatscbappelijke werkelijkbeid' waarmee bij de
bebandeling van de Grondwetsberziening in tweede lezing van regeringszijde werd gepoogd bet begrip 'discriminatie' inhoud te geven.6 Anderen,
zoals Kortmann en Burkens, zullen bierin ecbter slecbts bevestigd zien
dat een grondwettelijke plicbt om gelijk te bebandelen en niet te discrirnineren van een riskante vaagbeid is.7 In dezelfde ricbting gaat de
kritiek van Maris op Ruiters positie: Maris wijst erop dat een feitelijk in
een bepaalde kring bereikte, in de ogen van de betrokkenen 'rationele'
consensus weinig overtuigend beboeft te zijn voor buitenstaanders.8
Gaan ecbter niet zowel degenen die de vaagbeid van artikel 1 Grondwet
kritiseren, als degenen die er vergaande consequenties aan menen te
kunnen verbinden, teveel uit van een opvatting over de betekenis van
artikel 1 die is afgeleid van de wijze van toepassing van (andere) klassieke grondrecbten? Voor bet merendeel der klassieke grondrecbten geldt
immers dat zij onderscbeid maken tussen situaties waarin overbeidsingrijpen recbtmatig is, en situaties waarin dit niet bet geval is. De desbetreffende bepalingen gaan ervan uit dat de situaties welke zicb op
deze terreinen in de samenleving kunnen voordoen, gesubsumeerd kunnen
worden onder begrippen als 'openbaren van gedacbten of gevoelens',
'vergaderen', 'betogen'. De burgers ontlenen subjectieve recbten aan de
desbetreffende grondwettelijke normen, die op bun levenssituaties worden
toegepast.

Ook artikel 1 geeft de mensen voor wie bet Nederlandse recbt geldt, een
subjectief recbt jegens de overbeid. Tocb is dit subjectieve recbt niet
zonder meer vergelijkbaar met de andere welke aan bepalingen van
boofdstuk 1 van onze Grondwet kunnen worden ontleend. Om te kunnen
beoordelen in welke gevallen een subjectief recbt op gelijke bebandeling
(artikel 1, eerste volzin) c.q. op non-discriminatie (artikel 1, tweede
volzin, altbans wat betreft de zinsnede 'op welke grond dan ook') bestaat, vindt men immers in artikel 1 -anders dan in de overige bepalingen van boofdstuk 1 waaraan particulieren subjectieve recbten kunnen
ontlenen, of andere normen van bet Nederlandse recbt- geen onderscbeidende begrippen die de gevallen omscbrijven waarin bet subjectieve recbt
geldt. Artikel 1 is dus niet een norm die zicb leent voor de in bet recbt
gebruikelijke subsumptie van gevallen onder onderscbeidende begrippen,
5

6
7

8

D.W.P. Ruiter, Het ongrijpbare gelijkheidsbeginsel, in: a.w. (noot 4), pp. 8-56.
TK 1981-1982, 16 905-16 938, nr. 5, p. 16.
Kortmann, (a.w., p. 61) acht het 'zeer we! denkbaar dat bepaalde maatschappelijke
(meerderheids)opvattingen een discriminerend karakter dragen'. Burkens (a.w., p.
108) wijst erop dat het postulaat van 'rationele discussie' kan warden gebruikt om
beweerdelijk irrationele opvattingen van andersdenkenden te ontkrachten.
A.w., p. 1301.
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tenzij in de vorm van een tautologie ('gelijke gevallen'). Maar artikel 1
betreft juist dit maken van omlerscheid. Men gaat dan ook aan de
eigenlijke betekenis van artikel 1 voorbij wanneer men dit artikel zo
benadert zoals een op de subsumptie van gevallen onder een onderscbeidend begrip toegescbreven norm kan warden benaderd. Is dit ecbter niet
wat er in feite gebeurt zowel wanneer de vaagbeid van artikel 1 wordt
aangeklaagd, als wanneer men er a priori een -wellicbt ideologiscb
bepaalde- maatscbappijvisie in leest?
Neemt men daarentegen in aanmerking dat artikel 1 inzake de invoering
van onderscbeidende begrippen in bet recht een norm beoogt te stellen,
dan moet men deze constitutionele norm niet binnen een model van
juridische subsumptie analyseren, maar juist zien naar de eisen die artikel
1 stelt aan de belangenafweging die in amlere recbtsnormen -zogezegd
vanaf artikel 2 Grondwet- uitdrukking vindt.
Op basis van bet vorenstaande zullen wij de betekenis van artikel 1
Grondwet trachten te verduidelijken. Daartoe zal in paragraaf 2 warden
ingegaan op de rol van belangenafweging in bet recbt. Het recht moet
berusten op belangenafwegingen uit algemene gezichtspunten. Wegens bun
volledige gebondenheid aan het recht als grondslag van bun handelen
moet aan staatsorganen altijd -ook wanneer zij een discretionaire bevoegdheid uitoefenen- de eis warden gesteld dat zij belangen uit algemene gezichtspunten afwegen. Voor prive-personen geldt dit -mits zij binnen
de grenzen van bet recbt blijven- in bet algemeen niet, maar aan de
belangenafweging door particulieren met een bijzondere verantwoordelijkheid kunnen wel verdergaande eisen warden gesteld. Waar een belangenafweging uit algemene gezicbtspunten vereist is, moeten ook algemene
maatstaven kenbaar warden gemaakt om willekeur tegen te gaan. Deze
komen tot uiting in specifieke diffrentiatiecriteria die voor categorieen
van gevallen warden gehanteerd (paragraaf 3). Artikel 1 van de Grondwet
-meer in bet algemeen: het gelijkheidsbeginsel, zoals dit in bet ongeschreven recht (als algemeen rechtsbeginsel of algemeen beginsel van
behoorlijk bestuur) en in het gescbreven recht van verdragen en Grondwet te vinden is- kan warden begrepen als toetsingsnorm voor de in een
bepaald differentiatiecriterium tot uitdrukking komende belangenafweging
(paragraaf 4). Wat bet gelijkheidsbeginsel als toetsingsmaatstaf voor door
de overheid gebezigde differentiatiecriteria betekent, wordt in deze
paragraaf aan de hand van jurisprudentie onderzocht. Daarbij komen bet
grondwettelijke begrip 'discriminatie', de achterliggende waardering en
bescherming van belangen en de rol die grondrechten hierin spelen,
uitgebreid aan de orde. In paragraaf 5 wordt inzake de werking van bet
gelijkheidsbeginsel ten opzichte van overheidsorganen de balans opgemaakt. Daarbij wordt ook de vraag opgeworpen in hoeverre toetsing aan
het gelijkheidsbeginsel naast toetsing van bet willekeurverbod eigenlijk
van belang is. In paragraaf 6 wordt de draad weer opgenomen van de
werking van bet gelijkheidsbeginsel ten opzichte van andere rechtssubjecten dan overheidsorganen. De vraag welke eisen aan de bantering van
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differentiatiecriteria door particulieren gesteld kunnen warden, kan niet
in bet algemeen warden beantwoord, maar alleen naar gelang van de
positie van bet onderscheidmakende subject en van de verhouding waarin
bet onderscheid wordt gemaakt. Hierbij warden ook enige opmerkingen
gemaakt over de eisen die grondrechten stellen aan wetgeving ter bevordering van gelijke behandeling in bet verkeer tussen particulieren onderling.
2

Belangenafweging

Het recht moet berusten op een waardering en afweging van tegengestelde belangen uit algemene gezichtspunten. Zouden zulke algemene
gezichtspunten voor de belangenafweging ontbreken, dan zou de beoordeling van belangentegenstellingen een grillig en onvoorspelbaar verloop
krijgen; bet zou dan onmogelijk zijn, op bet recht als gerechtvaardigde
ordening van verhoudingen in de samenleving te vertrouwen. Vrijheid -in
de zin van onafhankelijkheid van de dwingende willekeur van een anderheeft gelijke behandeling door de staat tot voorwaarde. Daarop werd
reeds door Immanuel Kant gewezen: 'Freiheit (Unabhangigkeit von eines
Anderen notigender Willkiir), sofern sie mit jedes anderen Freiheit nach
einem allgemeinen Gesetz zusammen bestehen kann, ist dieses einzige,
urspriingliche, jedem Menschen, kraft seiner Menschheit, zustehende
Recht.' 9
Het arrest van de Hoge Raad van 13 maart 1981, NJ 1981, 346, AB
1981, 396 ('s-Gravenhage/Van Beveren), lijkt in een andere richting te wijzen: men zou geneigd kunnen zijn, uit dit arrest af te
leiden dat de overheid niet altijd gelijke gevallen gelijk behoeft te
behandelen. Daar ging bet om een weigering van de gemeente 'sGravenhage om bepaalde percelen aan Van Beveren te verkopen,
terwijl in een vergelijkbaar geval verkoop aan Van Spronsen wel
had plaats gevonden. Het Hof was tot de conclusie gekomen dat de
gemeente onrechtmatig had gehandeld, nu haar weigering te verkopen afweek van bet beginsel van gelijke behandeling van de betrokkenen, waarbij bet Hof slechts een voorbehoud had gemaakt
voor bet naar zijn oordeel zich bier niet voordoende geval van
klemmende redenen van algemeen belang. De Hoge Raad oordeelde
echter dat onrechtmatigheid slechts zou mogen warden aangenomen
indien de gemeente in de gegeven omstandigheden in redelijkheid
niet tot de weigering had kunnen komen (zgn. willekeur). Of de
gemeente bet beginsel van gelijke behandeling van de betrokkenen
had geschonden, was volgens de Hoge Raad slechts een der factoren die hierbij een rol dient te spelen; er moet volgens de Hoge
9

Die Metaphysik der Sitten, in: Kant, Werke in zehn Biinden (Hrsg. W. Weischedel),
Bd. 7, Darmstadt, 1975, p. 345.
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Raad evenzeer rekening worden gebouden met de omstandigbeid
dat de gemeente bet beleid voerde om in de betrokken omgeving
geen grond te verkopen, en met bet vertrouwen dat dit beleid met
bet oog op bet toekomstig gebruik van de grond bij derden kan
opwekken. Uit deze motivering van het arrest van de Hoge Raad
blijkt dat bij in feite niet het gelijkheidsbeginsel relativeert, maar
valt over bet te beperkte gezichtsveld van het Hof bij het beoordelen van de gelijkheid. Het beleid van de gemeente waarnaar de
Hoge Raad verwijst, en de betekenis daarvan voor derden zijn
immers minstens zozeer als de door het Hof uitgevoerde vergelijking met Van Spronsen vereist om in het concrete geval van Van
Beveren tot een belangenafweging uit algemene gezichtspunten te
komen.
Er zijn rechtsnormen die een belangenafweging in concrete gevallen
eisen. Dit geldt bij voorbeeld voor de beslissing van de rechter inzake
de verdeling van bewijslast op -in bepaalde constellaties- de verdeling
van aansprakelijkheid voor schade. Het geldt ook voor allerlei discretionaire bestuursbevoegdheden, zoals die tot het verlenen van een milieuvergunning, tot naamswijziging of tot toekenning van subsidie. Ben
bestuursorgaan mag zich binnen de grenzen van het recht bij de uitoefening van zo'n bevoegdheid mede door politieke motieven -een bepaalde
visie op het algemeen belang- laten leiden, maar 'naar welgevallen' -op
basis van irrationele motieven- beslissen mag nooit. (Vgl. Afdeling
rechtspraak van de Raad van State (ARRS) 1 juli 1985, AA 1986, afl. 12,
waarin de reductie die de Minister van WVC had toegepast op de aanvankelijk door hem beoogde hoogte van administratieve boeten ingevolge
de Omroepwet, welke reductie door hem 'als teken van goede wil' werd
aangeduid, buiten bescbouwing werd gelaten nu deze 'op irrationele
motieven' berustte.)
Daarom stelt de administratieve rechter die de uitoefening van een
discretionaire bevoegdheid toetst, steeds weer de vraag welke algemene
gezichtspunten -welk beleid- aan een concrete beslissing ten grondslag
liggen; daarom ook vormen de als pseudo-wetgeving oftewel beleidsregels
aangeduide normen waarin een bestuursorgaan zelf zulke algemene gezichtspunten tot uitdrukking brengt, een zeer belangrijke toetsingsmaatstaf voor de rechter. Zelfs kan het voorkomen dat naar het oordeel van
de rechter beleidsregels niet mogen ontbreken (vgl. Centrale Raad van
Beroep (CRvB) 30 mei 1985, TAR 1985, 153, AA 1986, pp. 493 e.v.).
Het is een uitvloeisel van hun bijzondere, door het staatsrecht bepaalde
taak en verantwoordelijkheid dat staatsorganen belangen altijd uit algemene gezicbtspunten moeten afwegen. Voor niet tot de overheid behorende subjecten ligt dit anders, tenzij het gaat om particulieren wier
taak en verantwoordelijkheid ingevolge het recht of hun feitelijke positie
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een publiekrechtelijke 'kleur' heeft gekregenlO; deze situatie kan zich
bij voorbeeld voordoen bij woningbouwverenigingen en andere professionele verhuurders en bij ondernemingen. In zijn arrest van 10 december
1982, NJ 1983, 687, oordeelde de Hoge Raad dat de R.K Woningbouwvereniging Binderen te Helmond onrechtmatig had gehandeld jegens
Siileyman Kaya door hem kennelijk enkel op grond van zijn afkomst geen
woning toe te wijzen. Blijkens HR 30 maart 1984, AB 1984, 366 inzake
'De Venhorst' b.v. tegen Hayriye Inan, mag een werkgever aan een
werknemer die voor de viering van een voor hem belangrijke godsdienstige feestdag een snipperdag vraagt, deze niet zomaar, doch slechts
op grond van zwaarwegende bedrijfsbelangen weigeren. Uit deze arresten
blijkt dat de bijzondere verantwoordelijkheid van verhuurders en werkgevers, die als zodanig buiten de privesfeer opereren, meebrengt dat zij
zich in de motivering van hun beslissingen tot op zekere hoogte moeten
verantwoorden, hetgeen overigens nog niet impliceert dat zij daarbij aan
precies dezelfde normen als overheidsorganen onderworpen zijn. Andere
particulieren staat het echter vrij om bij de hun toekomende beslissingen
op basis van 'particuliere' gezichtspunten belangen af te wegen en bij
voorbeeld hun eigenbelang te laten prevaleren. Die vrijheid is 66k in het
staatsrecht verankerd, namelijk in de grondrechten zoals deze in onze
Grondwet en in verschillende verdragen zijn omschreven. Oefent iemand
echter een bevoegdheid zonder redelijke grond ten detrimente van anderen uit, dan handelt hij onrechtmatig (vgl. artike1 3.1.1.14 NBW). 11 Op de
vraag, hoe en in hoeverre artikel 1 Grondwet (door)werkt in verhoudingen tussen particulieren onderling, komen wij hieronder nog terug.
Tot nu toe spraken wij over rechtsnormen die een waardering en afweging van belangen uit algemene gezichtspunten in concrete gevallen
eisen. Er zijn echter zeer vele rechtsnormen die dat niet doen, omdat in
de rechtsnorm zelf deze belangenafweging onder algemene gezichtspunten
reeds is vervat. Zulke rechtsnormen vormen in de traditionele visie op
de taak van de wetgever het normale type. Concrete gevallen kunnen
worden beslist door subsumptie onder de toe te passen regel, waarbij
men (zoals bekend) in aanmerking moet nemen dat subsumptie gepaard
kan gaan met moeilijke juridische interpretatiekwesties. Slechts als de
10 Vgl. F.H. van der Burg in zijn noot bij HR 25 april 1980, AB 1980, 482. Als de
rechter overweegt het gelijkheidsbeginsel te hanteren kan hij niet volstaan met de
beoordeling van het concrete geval, maar moet hij zich bezig houden met de beleidslijn die in andere vergelijkbare gevallen door de overheid wordt gevolgd. Dit
geldt ook wanneer bij de toepassing van het motiveringsbeginsel wordt bezien of de
motivering sterk genoeg is in vergelijking met het beleid dat in andere gevallen
wordt gevoerd (vgl. Afdeling rechtspraak 6 december 1979,AB 1980, 228).
11 Vgl. J. van der Hoeven, De magische lijn. Verkenningen op de grens van publiek- en
privaatrecht, in: Honderd jaar rechtsleven (NJV-bundel), Zwolle 1984, pp. 201-219,
in het bijzonder p. 217 ( = Staatsrecht en bestuursrecht. Opstellen van Mr. J. van
der Hoeven, Zwolle 1984, pp. 177-195, in het bijzonder p. 193).
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regel kennelijk tekort scbiet in de verwoording van de belangenafweging,
kan er grond zijn voor een beslissing waarin niet de wettelijke regel
wordt toegepast, maar teruggegrepen wordt op bet doel dat de wetgever
voor ogen moet bebben gebad. Aristoteles aanvaardde reeds zulke juridiscbe beslissingen naar billijkheid, l2 en in bet bedendaagse recbt zijn ze
bekend als 'redelijke wetstoepassing' en 'contra legem'-jurisprudentie.
3

Differentiatiecriteria

De door bet recbt geeiste belangenafweging uit algemene gezicbtspunten
komt tot uitdrukking in de criteria waarmee een geval waarvoor op de
ene manier wordt beslist, wordt onderscheiden van een geval waarvoor
op een andere manier wordt beslist. Dit geldt zowel voor criteria die in
concreto worden gevonden, als voor de in abstracto opgestelde criteria
van beleidsregels en wettelijke voorscbriften. Met Burkens duiden wij
deze criteria aan als differentiatiecriteria.13
Het gelijkheidsbeginsel betreft de rechtmatigheid van een differentiatiecriterium, zoals bet willekeurverbod en in het bijzonder bet evenredigheidsbeginsel (dat in het willekeurverbod begrepen kan worden geacht14)
de achterliggende belangenafweging betreft. Vandaar dat bet gelijkheidsbeginsel niet zonder meer het banteren van dezelfde differentiatiecriteria eist, maar een hanteren van dezelfde differentiatiecriteria als
uitdrukking van een belangenafweging uit algemene gezichtspunten. Een
beroep op bet gelijkheidsbeginsel met verwijzing naar een eerder geval
waarin op onjuiste gronden was beslist, faalt dan ook (zie bij voorbeeld
CRvB 11 juni 1981, AB 1981, 458).
Het gelijkheidsbeginsel eist in elk geval dat er differentiatiecriteria zijn.
Gegeven het feit dat het recbt elke zin zou missen als zonder te differentieren altijd gelijk beslist zou worden, betekent deze eis, preciezer
geformuleerd, bet volgende: er mag niet lukraak gedifferentieerd worden,
maar er moeten voor bet differentieren criteria met een algemene strekking zijn. In tal van uitspraken komt tot uitdrukking, dat het ontbreken
van differentiatiecriteria met een algemene strekking willekeur impliceert. De rechter komt dan tot het oordeel dat bet betrokken orgaan
'bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot het
besluit of de handeling beeft kunnen komen' (de zgn. c-grond van artikel
5 Wet administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie, artikel 27 Algeme12 Ethica Nicomachaea V. 10 (1137b-1138a).
13 M.C. Burkens, Gelijke behandeling, pp. 60 e.v., in: A.K. Koekkoek, W. Konijnenbelt
en F.C.L.M. Crijns (red.), Grondrechten. Commentaar op hoofdstuk 1 van de herziene
Grondwet (Jeukens-bundel), Nijmegen 1982, pp. 49-65.
14 Zie E.M.H. Hirsch Ballin/A.J.C. de Moor-van Vugt, Doel en middel in het bestuursrecht, in A~ Aequi 35(1986), pp. 783-790.
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ne wet inzake rijksbelastingen, artikel 8 Wet administratieve rechtspraak
overheidsbeschikkingen en artikel 58 Ambtenarenwet 1929.
In een geval waarin een gemeente zonder enige min of meer
plausibele redengeving een subsidie voor de restauratie van een
monument had gegeven, die zeer veel lager lag dan de uitkering
die zij terzake van deze restauratie van het Rijk ontving, oordeelde de Afdeling rechtspraak dat de 'c-grond' was geschonden
(uitspraak van 12 mei 1981, AB 1982, 30). Daamaast zijn er gevallen waarin het ontbreken van een redelijk criterium tot een rechtstreekse toepassing van het gelijkheidsbeginsel leidt. Zie voor
voorbeelden AR 30 januari 1979, tB/S III, nr. 111, p. 580, in welk
geval voor naburige percelen in het ene geval wel, en in het andere
geval niet ontheffing was verleend voor het plaatsen van tenten;
ARRS 31 maart 1979, tB/S III, nr. 121, p. 633, waar het ging om
ongelijk optreden tegen gebruik van schuren in strijd met een
bestemmingsplan, Pres. Rb. Amsterdam 10 mei 1984, AB 1984, 436,
inzake een geval van niet uit de functie van de betrokken adjunctdirecteur van de GSD voortvloeiende extra aandacht voor een
ontvangster van bijstand die zijn buurvrouw was. Is het toe te
passen differentiatiecriterium -ook al is dit in casu het vage
criterium 'bijzonder geval'- in de wet neergelegd, dan kan een
ongelijke toepassing of uitleg van het criterium tot de conclusie
leiden, dat het bestuursorgaan in strijd met een algemeen verbindend voorschrift heeft beslist; een dergelijke situatie deed zich
met betrekking tot de vaststelling van een pensioentoeslag V6or in
ARRS 5 augustus 1985, AB 1986, 250.
De eis dat er voor het differentieren criteria met een algemene strekking moeten zijn, laat nog open welke criteria zullen warden aangelegd.
De betekenis van het gelijkheidsbeginsel zou echter uitermate beperkt
zijn, indien om het even welk differentiatiecriterium zou mogen warden
aangelegd. Daarom zullen wij nu moeten nagaan, of het gelijkheidsbeginsel naast de hiervoor besproken werking ook in zoverre betekenis heeft,
dat het bepaalde differentiatiecriteria ecarteert en/of zich vertaalt in
eisen van de belangenafweging die tot een bepaald differentiatiecriterium
leidt.

4

Toetsing van differentiatiecriteria

4.1

Dael en middel

Het in een wettelijke regel (dan wel een regel van ongeschreven recht)
of een beleidsregel gebezigd differentiatiecriterium brengt dus de uitkomst van een belangenafweging uit algemene gezichtspunten tot uitdrukking: omdat het ene geval c.q. de ene groep gevallen zich in dit met
het differentiatiecriterium aangeduide opzicht onderscheidt van een ander
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geval c.q. een andere groep gevallen, wordt in het ene geval zus en in
het andere zo beslist. Toetsing aan de norm van artikel 1 Grondwet kan
dus worden begrepen als toetsing van de -in het gebezigde differentiatiecriterium tot uitdrukking komende- belangenafweging.
Dit betekent dat de keuze van een criterium aan een verantwoorde -op
draagkrachtige gronden berustende- belangenafweging uitdrukking moet
geven. De CRvB heeft in zijn uitspraak van 19 mei 1987, TAR 1987, 165,
een bepaling van een algemene maatregel van bestuur op grond van het
gelijkheidsbeginsel c.q. artikel 1 Grondwet gedeeltelijk buiten toepassing
gelaten. In deze zaak leverde ook een door de Centrale Raad ingesteld
nader onderzoek geen aanvaardbare verklaring voor het gemaakte onderscheid op. In de desbestreffende a.m.v.b. was immers inzake de aanspraak
op een tegemoetkoming voor ziektekosten zonder 'in redelijkheid te
hanteren gronden' onderscheid gemaakt binnen de groep der niet via een
ziekenfonds verplicht verzekerde gezinsleden van ambtenaren, met als
criterium of de ambtenaar zelf al dan niet verplicht verzekerd was. In
feite was dit onderscheid onverklaarbaar.
De rechter kan echter worden geconfronteerd met gevallen waarin de
motivering van de keuze van een differentiatiecriterium verder moet
worden gezocht. Dan komt het erop aan of het aanleggen van een bepaald differentiatiecriterium (d.w.z. het op een bepaalde manier maken
van onderscheid) een rechtens aanvaardbaar middel is om het doel na te
streven dat het betrokken orgaan zich binnen het kader van zijn bevoegdheid heeft gesteld of waarvan de verwezenlijking aan dit orgaan is
opgedragen.
De toetsing van het differentiatiecriterium kan dan ook vaak onderduiken
in de toetsing van het beleid dat ertoe heeft geleid dat, teneinde de
beleidsdoeleinden te verwezenlijken, op een bepaalde manier onderscheid
wordt gemaakt.
Ben voorbeeld van zo'n doel-middel-toetsing van het beleid is te
vinden in ARRS 11 december 1981, AB 1982, 216. Op grond van
een gemeentelijke verordening dienden burgemeester en wethouders van Room te beslissen, of voor de plaatsing van bedrijfsvuilcontainers bij een lunchroom in het centrum van de stad ontheffing zou worden verleend van een algemeen verbod van het plaatsen of hebben van afval van welke aard dan ook op de openbare
weg. Of het bij de aanvraag van een ontheffing al dan niet om
een afvalcontainer ging, was een door het betrokken bestuursorgaan gebezigd differentiatiecriterium. Dit beleid -en dus de keuze
van het differentiatiecriterium- werd door de Afdeling rechtspraak
beoordeeld op zijn geoorloofdheid als middel om zijn taak te
vervullen. Zij overwoog onder meer: 'Er wordt in de gemeente
sedert enige jaren een stringent beleid gevoerd om ontsiering van
het uit stedebouwkundig oogpunt zeer fraaie straatbeeld in de
Hoomse binnenstad door afvalcontainers te voorkomen. (... ) De
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Afdeling is van oordeel dat bet beleid van verweerders inzake bet
tegengaan van ontsiering van bet straatbeeld en bet weren van
containers van openbare gronden (... ) niet als onredelijk kan worden
beschouwd.' Op deze toetsing van bet beleid -en dus eigenlijk van
bet middel ter vervulling van een bepaald deel van de aan burgemeester en wethouders opgedragen publieke taak- volgde, als
tweede fase in de toetsing door de Afdeling, een beoordeling of in
dit concrete geval wegens bijzondere omstandigheden van de
geaccepteerde beleidslijn had moeten worden afgeweken.
In bet zojuist besproken geval werd geen beroep gedaan op bet gelijkheidsbeginsel. Dit valt hieruit te verklaren dat bet gebezigde differentiatiecriteium -afvalcontainer- op zichzelf geen bedenkingen opriep; toch
moest de Afdeling nagaan of achter bet beleid dat zich van dit differentiatiecriteium bediende, niet een verkeerde belangenafweging stak, en
bet was daartoe dat de Afdeling naar een doel-middel-toetsing greep. Het
in artikel 1 Grondwet en artikel 26 van bet Internationale Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten [IVBP] neergelegde gelijkheidsbeginsel
kwam daarentegen wel uitdrukkelijk aan de orde in ARRS 13 juni 1985,
AB 1986, 90. Daar was door appellante aangevoerd dat artikel 5, eerste
lid, Boek 1 BW en de Richtlijnen voor geslachtsnaamwijziging 1976 een
ongelijke behandeling van mannen en vrouwen inhield. Naar bet oordeel
van de Afdeling viel echter niet in te zien dat in deze normen enig
onderscheid werd gemaakt 'dat als ongeoorloofd zou moeten worden
beschouwd. Voor zover onderscheid wordt gemaakt is dit steeds afhankelijk van enerzijds de familierechtrelijke positie van bet kind -waardoor
diens geslachtsnaam in beginsel wordt bepaaid15_ en anderzijds van de
mate waarin erkenning vindt bet belang dat mogelijk met wijziging van
die naam zou kunnen zijn gediend.' Ook bier werd dus bet beleid dat
zich bedient van differentiatiecriteria die mede bet geslacht betreffen,
aan een (summiere) doel-middel-toetsing onderworpen, en -gegeven de
juridische context- aanvaardbaar geacht. (En ook bier ging de Afdeling
tevens na of zich een bijzonder geval vooordeed.)
Een ander voorbeeld biedt bet arrest van bet gerechtshof te Amsterdam
van 17 februari 1984, NJ 1985, 96. Daar ging bet om bet beleid dat de
-als overheidsorgaan te beschouwen- Provinciale Utrechtse Elektriciteitsmaatschappij NV voerde ten aanzien van elektriciteitsaansluitingen in een
woonwagenkamp, waar zich ernstige moeilijkheden betreffende de betaling hadden voorgedaan. Het betrokken nutsbedrijf eiste bepaalde extra
voorzieningen, waarvan de kosten op bet Woonwagenschap regio Amersfoort drukten. In een vordering uit onrechtmatige daad tegen bet nutsbe15 De vraag of de regeling van bet namenrecht in artikel 5, eerste lid, Boek 1 BW
verenigbaar is met artikel 26 IVBP en andere verdragsbepalingen kon in deze procedure niet aan de orde komen omdat, zo overwoog de Afdeling, 'bet onderbavige
gescbil uitsluitend tot inzet beeft bet afwijzende besluit van verweerder op bet
verzoek van appellante om geslacbtsnaamwijziging'.
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drijf stelde bet Woonwagenscbap dat door bet stellen van bijzondere
aansluitingsvoorwaarden een ongeoorloofd onderscbeid werd gemaakt ten
nadele van een 'culturele rninderbeidsgroep'. Het Hof oordeelde ecbter
dat de door bet nutsbedrijf genomen maatregelen 'binnen de vrijbeid van
beleid die baar toekomt' gerecbtvaardigd werden door de problemen die
bet binnen bet betrokken woonwagenkamp had ondervonden; ook deze
toetsing betrof dus de verhouding van doel en middel. Het Hof leidde
daaruit af dat er bij bet gemaakte onderscbeid tussen de betrokken
woonwagenbewoners en andere afnemers van elektriciteit, 'alle omstandigbeden in aanmerking genomen, geen sprake' was van 'gelijke gevallen', zodat zich geen schending van artikel 1 Grondwet voordeed.

4.2

Het begrip 'discriminatie'

Wanneer wij nu een paging doen, tot een verdere precisering van de
toetsing van differentiatiecriteria aan artikel 1 Grondwet te komen, is
bet van belang nog een ogenblik stil te staan bij de tekst van dit
grondwetsartikel. Daarin valt op dat dit artikel uit twee volzinnen bestaat, die niet over twee !eden zijn verdeeld. Reeds deze redactionele
opzet van bet artikel wekt bet vermoeden dat tussen de beide volzinnen
een nauwe samenhang bestaat. Beide volzinnen houden een uitspraak in
over bet bezigen van differentiatiecriteria: de eerste deze, dat ze slechts
mogen warden gebruikt ter onderscheiding van ongelijke evallen, de
tweede dat ze niet betrekking mogen hebben op iemands 1 godsdienst,
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht. Men zou hieruit
kunnen afleiden dat de eerste volzin een algemene toetsingsnorm betreffende differentiatiecriteria als uitkomst van belangenafweging uit algemene gezichtspunten verwoordt, en dat de tweede volzin bepaalde, met
name genoemde differentiatiecriteria verbiedt. Reden voor de toevoeging
van de tweede volzin zou dan kunnen zijn dat de in die volzin gespeci-

f

16 Hierbij kan het zowel om natuurlijke personen als om rechtspersonen gaan. In de
memorie van toelichting bij het wetsontwerp grondwetsherziening klassieke grondrechten werd opgemerkt: 'De voorgestelde bepalingen beogen ook aan rechtspersonen
en aan groepen en organisaties zonder rechtspersoonlijkheid rechten en aanspraken
te verlenen voor zover dat naar de aard van het betreffende grondrecht zin kan
hebben' (TK 1975-1976, 13 872, nr. 3, p. 11). Hierbij moet wel worden opgemerkt
dat het innerlijk tegenstrijdig is, aan te nemen dat 'groepen en organisaties zonder
rechtspersoonlijkheid' dragers kunnen zijn van rechten, tenzij bedoeld zou zijn een
zelfstandige rechtssubjectiviteit ter zake van grondrechten aan te nemen voor het
geval dat een groep of organisatie juist de -bij voorbeeld door artikel 6 ('in gemeenschap met anderen') en artikel 8 ('vereniging') vereiste- erkenning als rechtssubject zou missen; ook dan moet men zich echter afvragen, of het zinvol en in ons
procesrecht hanteerbaar is om niet van een subjectief recht van de zich aaneensluitende individuen, maar van een subjectief recht van de nog niet erkende groep c.q.
organisatie uit te gaan.
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ficeerde differentiatiecriteria naar bun aard niet gescbikt kunnen zijn
om uitdrukking te geven aan de uitkomst van een door bet recbt geeiste
belangenafweging uit algemene gezicbtspunten. In deze zin beeft Van der
Grinten de tweede volzin opgevat: bij verstaat 'discriminatie' als 'neutrale term' en gaat ervan uit dat de overbeid de in die zin bedoelde
verscbillen niet in aanmerking mag nemen17.
Uit de wetsgescbiedenis blijkt ecbter dat de tweede volzin een absoluut
verbod van alle daar genoemde differentiatiecriteria bebelst. In de memorie van toelicbting is uitdrukkelijk gesteld: 'bet artikel brengt overigens
niet mee, dat bij bet nemen van beslissingen jegens iemand diens politieke gezindbeid nimmer een rol mag spelen.' Als voorbeelden werden
genoemd de politiek evenwicbtige samenstelling van adviesorganen en
politieke gezindbeid als gescbiktbeidseis bij benoemingen van bij voorbeeld burgemeesters.18 De geoorloofdbeid van bet bezigen van een in de
tweede volzin genoemd differentiatiecriterium door de overbeid kan dus
niet los van de verbouding waarin bet onderscbeid wordt gemaakt, worden
beoordeeld. Dit geldt in principe ook voor andere differentiatiecriteria
dan dat van de politieke gezindbeid, al zal men zicb nauwelijks situaties
kunnen voorstellen waarin bet ras recbtmatig door de overbeid als
criterium kan worden gebezigd; uitzonderingen kunnen bier wellicbt
warden gevormd door bet streven naar een pluriforme samenstelling van
bepaalde delen van bet overbeidsapparaat ('De politie beeft vele gezicbten') en -een op bet eerste gezicbt wat buitenissig voorbeeld, maar ook
voor gemeentelijke ziekenhuizen geldt artikel 1- de selectie van donoren
voor buidtransplantatie. Tijdens de mondelinge bebandeling van bet
desbetreffende grondwetsberzieningsontwerp ging de toenmalige minister
van Binnenlandse Zaken De Gaay Fortman er ook niet van uit dat de
overbeid nimmer de in artikel 1, tweede volzin, vermelde criteria zou
mogen bezigen:
'De volgende vraag moet ik nog beantwoorden: Mag je naar godsdienst
en politieke ricbting vragen, indien relevant -om die term ook maar eens
te gebruiken-?: Ja. lndien bet discriminatoir is: onder geen beding.
Daarom beb ik ook gezegd, dat bet discriminatieartikel zicb niet alleen
tot de rijksoverbeid ricbt, maar tot alle overheden in Nederlaml.' 19
Ben en ander impliceert dat bet begrip discriminatie in de tweede volzin
van artikel 1 niet anders dan pejoratief kan worden opgevat.20 Dit valt
ook af te leiden uit de toevoeging aan deze volzin van de woorden 'of
17 W.C.L. van der Grinten, Discriminatie en burgerlijk recht (afscheidscollege K.U.
Nijmegen), Zwolle 1984, p. 7.
18 TK 1975-1976, 13 872, nr. 3, p. 25; vgl. ook TK 1976-1977, 13 872, nr. 7, pp. 18-19.
19 Handelingen TK 1976-1977, p. 2153.
20 Een pejoratieve betekenis wordt ook aangenomen door bij voorbeeld Donner (C.W.
van der Pot/A.M. Donner, Handboek van het Nederlandse staatsrecht, llde druk,
Zwolle 1983, pp. 228-229) en H.C.F. Schoordijk (bespreking van het in noot 17
aangehaalde afscheidscollege in Nederlands Juristenblad 1984, p. 1110).
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op welke grand dan ook', die onhanteerbaar zou zijn als men bet begrip
'discriminatie' neutraal zou opvatten.21 Deze toevoegin:A gaat terug op
een door de regering overgenomen amendement-Bakker. Welke betekeniswaarde aan bet begrip 'discriminatie' moet warden toegekend, kwam
tot uitdrukking in enkele kernacbtige uitspraken van minister De Gaay
Fortman, al voelde bij zicb bierbij als Augustinus aan wie een definitie
van de tijd werd gevraagd: 'als bet mij wordt gevraagd, weet ik bet
niet; als bet mij niet wordt gevraagd, weet ik bet precies'.23 De minister legde er de nadruk op dat bet bij discriminatie om zo'n manier
van bebandelen van een ander gaat, dat men blijkens die bebandeling
bepaalde aspecten van bet mens-zijn van die ander als onvolwaardig
warden bescbouwd.24 Ook sprak bij van 'kwetsen' en van 'een ander op
grand van een bepaalde eigenscbap of een bepaalde omstandigbeid krenken• .25 Hierbij dient men intussen wel in bet oog te bouden dat bet bij
discriminatie niet om gevoelens van beledigdbeid, maar om de aantasting
van mensen in bun door bet recbt bescbermde persoonlijke waardigbeid
gaat.
4.3

De achterliggende waardering en bescherming van belangen

Onze bevinding dat ook de ongeoorloofdbeid van de in de tweede volzin
gespecificeerde criteria niet los van de verbouding waarin ze warden
gebezigd kan warden beoordeeld, en dat bet er per saldo op aan komt
of bet banteren ervan een kwetsende diskwalificatie van iemands persoon
inboudt, geeft aanleiding tot de vraag of de twee zinnen van artikel 1
niet in verscbillende bewoardingen betzelfde zeggen. Van der Hoeven is
inderdaad van oordeel dat als gevolg van de overneming van bet amendement-Bakker de tweede volzin een zodanige betekenis beeft gekregen,
dat de eerste zin er niets meer aan toevoegt.26 De tweede zin voegt
ecbter in elk geval wel nog iets toe aan de eerste zin, namelijk dat de
marge voor bet beleid smal is, voorzover de door een overbeidsorgaan
ingevolge zijn bevoegdbeid tot bet voeren van beleid te verricbten
belangenafweging zou leiden tot een keuze voor een der in de tweede
zin opgesomde differentiatiecriteria. Een zodanige strekking van de tweede
volzin blijkt ook uit de memorie van antwoord. Daarin werd gesteld dat
21 Van der Grinten, die -zoals vermeld- het begrip 'discriminatie' neutraal opvat, meent
dan ook dat 'of op welke grond dan ook' als 'niet geschreven' moeten worden beschouwd (t.a.p. ).
22 Handelingen TK 1976-1977, p. 2154.
23 A.w., p. 2150.
24 A.w., pp. 2150-2151.
25 A.w., p. 2151.
26 Botsing van grondrechten (Med. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. letterkunde, Nwe. reeks, di. 46, no. 7), Amsterdam/Oxford/New York 1983,
pp. 191/11 ( =Staatsrecht en bestuursrecht, a. w. noot 11, p. 119).
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de toevoeging van de tweede zin 'de vrije marge bij de beoordeling
welke gevallen en welke bebandelingen gelijk zijn kleiner (maakt); bet
verbod van ongelijke bebandeling van gelijke gevallen krijgt door de
tweede zin ten aanzien van de genoemde kenmerken een zwaarder accent.'27
Uit bet vorenstaande kan worden afgeleid dat bet bij de opsomming van
potentieel discriminerende criteria in de tweede zin van artikel 1 gaat
om een bijzondere bescberming die mensen in bun religieuze, politieke of
fysieke eigenbeid toekomt. Bij elk van de daar genoemde criteria gaat
bet immers om kenmerken die mensen, altbans naar bun eigen inzicbt,
niet kunnen afleggen.28 Het is wegens bet respect dat ieder mens als
mens toekomt -en dat de grondslag vormt van grondrecbten in bet algemeen29- dat de overbeid een bijzondere distantie dient te bewaren ten
overstaan van zulke persoonlijke eigenscbappen. Men kan de tweede
volzin dan ook zo opvatten, dat daarin -beboudens 'tegenbewijs' - bet
vermoeden van ongeoorloofdbeid der met name genoemde differentiatiecriteria tot uitdrukking komt. Dat bet bier geen absoluut verbod van bet
banteren van deze kenmerken als differentiatiecriteria betreft, betekent
dat er bijzondere redenen kunnen zijn waarom in een bepaalde verbouding een recbtmatige belangenafweging tocb in zo'n criterium uitdrukking
kan vinden, zoals ook in bepaalde verboudingen een recbtmatige belangenafweging tot beperking van grondrecbten mag leiden.
Dat dit de reden is voor de opsomming van in beginsel ongeoorloof<lt:
differentiatiecriteria in de tweede zin van artikel 1, vindt bevestiging als
men de opgesomde criteria nader bescbouwt: godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindbeid, ras, geslacbt. Elk van deze criteria betreft
immers een door andere grondrecbten reeds tegen aantasting door de
overbeid bescbermd aspect van de persoonlijke integriteit.
Beziet men de jurisprudentie over discriminatieverboden nader, dan kan
men daarin een bevestiging vinden van de veronderstelling dat bet bij de
in artikel 1, tweede volzin, tot uitdrukking gebracbte vermoeden van
irrelevantie van bepaalde differentiatiecriteria eigenlijk gaat om een
bijzondere bescberming van grondrecbten (fundamentele vrijbeden) in de
-door bet recbt van de overbeid geeiste- belangenafweging. Intake <lt:
vrijbeid van godsdienst en levensovertuiging kan worden gewezen op een
uitspraak van de Afdeling recbtspraak van 1 augustus 1983 (AB 1984,
532, tB/S III nr. 464, p. 2570), waarin bet ging om de weigering door de
gemeenteraad van Haarlem van subsidie voor bumanistiscb vormingsonderwijs, terwijl de Haarlemse vereniging tot verspreiding van bijbelkennis
zodanige subsidie wel ontving. De Afdeling baseerde de vemietiging van
27 TK 1976-1977, 13 872, nr. 7, p. 16.
28 Vgl. Burkens, a.w. noot 13, p. 63. Het aan Hendrik IV, hugenoot, die in 1593 om
wille van de Franse troon katholiek werd, toegeschreven woord 'Paris vaut bien une
messe', geldt immers als een merkwaardige uitzondering.
29 Zie D.F. Scheltens, Mens en mensenrechten, Alphen aan den Rijn/Brussel 1981.
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deze weigering onder meer op de volgende overwegingen: 'Aan bet
beginsel dat gelijke gevallen gelijk bebandeld moeten warden dient, als
bet gaat om bebandeling van godsdienstige en levensbescbouwelijke
stromingen bijzondere betekenis te warden gebecbt. De Afdeling wijst
daarbij op de artikelen 1 en 6 van de tbans geldende (berziene) Grondwet, welke te dezen uitdrukking geven aan de recbtsopvattingen die ook
ten tijde van de bestreden beslissing onder de toen geldende Grondwetsbepalingen algemeen ingang badden gevonden.' In latere, vergelijkbare
zaken (ARRS 21 maart 1985, AB 1986, 16, GS 6802, AA 1986, p. 369,
betr. Putten; ARRS 18 november 1985, AB 1986, 293, betr. Castricum)
kon de Afdeling zicb recbtstreeks op de artikelen 1 en 6 van de Grondwet baseren. Ook de spontane vernietiging van een Hasseltse verordening, waarin als criterium voor subsidiering werd gesteld dat de betrokken activiteiten niet tegen Gods wet gericbt mocbten zijn (Kb 4 december 1984, AB 1985, 163), werd op de artikelen 1 en 6 gebaseerd. De
Kroon overwoog onder meer dat 'de overbeid geen onderscbeid mag
maken bij bet subsidieren van activiteiten op grand dat deze in strijd
warden geacbt met een geloofs- of levensovertuiging'.
Ook andere grondrecbten blijken uit kracbt van bet discriminatieverbod
een bijzondere bescberming te genieten in de belangenafweging die van
de overbeid bij de uitoefening van baar discretionaire bevoegdbeden
wordt geeist en die in de keuze van een bepaald differentiatiecriterium
tot uitdrukking komt; daarbij gaat bet niet alleen om de in artikel 1,
tweede volzin, van de Grondwet uitrdrukkelijk gediskwalificeerde differentiatiecriteria.
Voor de wetgeving op bet gebied van bet personen- en familierecbt
(waarvan men dient te bedenken dat deze op de discretionaire bevoegdbeid van de wetgever berust) kwam dit onder meer in enige recente
bescbikkingen (c.q. een arrest van de Hoge Raad) tot uitdrukking. (Wegens bet toetsingsverbod van artikel 120 Grondwet kon de recbter zicb
bierbij niet op artikel 1 baseren, maar alleen op een der verdragsbepalingen waarin bet gelijkheidsbeginsel is neergelegd, namelijk artikel 14
van bet Europese Verdrag tot bescberming van de recbten van de mens
en de fundamentele vrijbeden [EVRM].) Ten einde voor de uitoefening
van de door artikel 8 EVRM bescbermde recbten welke uit bet 'gezinsleven' tussen ouders en kinderen voor elk bunner voortvloeien, een met
artikel 14 EVRM strijdige ongelijke bebandeling van de wettige en de
natuurlijke familie te voorkomen, kwam de Hoge Raad tot een wetsuitleg
waarbij -zonder dat de tekst van Boek 1 BW daarin voorziet- de mogelijkheid werd geopend dat ouders die niet of niet meer met elkaar gebuwd zijn, maar wel beiden tot een kind in een familierecbtelijke betrekking staan, op bun verzoek door de recbter met de ouderlijke macbt
warden bekleed (HR 21maart1986, NJ 1986, 585-589; vgl. ook HR 4 mei
1984, NJ 1985, 510).
Verder kan in dit verband de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep
van 13 november 1986 (TAR 1987, 13, AB 1987, 456) warden genoemd.
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Daar ging het om het beroep, ingesteld door een beroepsmilitair die
ongehuwd samenwoonde met een partner met wie hij bij notariele akte
een samenlevingscontract had afgesloten, tegen het besluit van de minister van Defensie waarbij hem bepaalde emolumenten voor gehuwde militairen waren geweigerd. Deze weigering was gebaseerd op het gestelde in
de Regeling inkomsten militairen land- en luchtmacht 1969. De Centrale
Raad van Beroep oordeelde -met verwijzing naar de rechtsontwikkeling
in Nederland- dat bet maken van onderscheid tussen een gehuwde militair enerzijds, en een op grondslag van een notarieel samenlevingscontract samenlevende en samenwonende militair anderzijds vanaf de door
de Raad bij wijze van afbakening gestelde datum van 1 januari 1985 'in
strijd is met het beginsel dat gelijke gevallen gelijk moeten warden
behandeld, welk beginsel onder meer zijn uitdrukking heeft gevonden in
bepalingen als artikel 1 van de Grondwet en artikel 26 van bet Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten'. Op de
achtergronden van de door hem gestelde rechtsontwikkeling behoefde de
Centrale Raad niet in te gaan, nu hij kon verwijzen naar de gelijkstelling van zulke leefsituaties die elders in het Nederlands recht reeds werd
of wordt doorgevoerd. Men zal echter -oak zonder dat dit uitdrukkelijk
is overwogen- mogen aannemen dat het voor de toepassing van een
regeling in het vlak van de arbeidsvoorwaarden als de onderhavige 'niet
meer als ongelijke gevallen' aanmerken daarin zijn verklaring vindt dat
het verschil zozeer in de persoonlijke levenssfeer is gelegen dat <le
overheid-werkgeefster geen reden kon hebben om het als differentiatiecriterium te bezigen.
Hiernaast zijn er andere, onder meer door de artikelen 8 EVRM, 17 IVBP
en 10 en 11 Grondwet beschermde aspecten van iemands persoonlijke
identiteit -zoals seksuele geaardheid, invaliditeit, afkomst- die aan het
gelijkheidsbeginsel en in het bijzonder aan het discriminatieverbod extra
bescherming ontlenen. De weigering van de Hoge Raad van Adel om het
onwettig kind van een edelman als adellijk in te schrijven, werd echter
door de Afdeling rechtspraak niet als discriminatie naar afkomst aangemerkt; het zou met het -grondwettelijk aanvaarde- voortbestaan van
<le a<lel uuk mueilijk verenigbaar zijn, <laaraan eisen van gelijke behandeling te verbinden (ARRS 9 september 1985, AB 1986, 83, NJCM-bulletin
1986, p. 522). Ten slotte kan als voorbeeld nog warden gewezen op bet
arrest van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 17 juni 1982, NJ 1983,
345, waarin het gelijkheidsbeginsel werd gerelateerd aan het in onze
rechtsorde in artikel 1 Eerste Protocol EVRM en -in zwakke vormartikel 14 Grondwet als grondrecht erkende recht op eigendom. De
gemeente 's-Gravenhage handelde naar het oordeel van het Hof onrechtmatig door toepassing te geven aan het onderscheid dat de Haagse
Woonruimteverordening 1980 ten nadele van eigenaars maakte door dezen
voor de verkrijging van een woonvergunning ten achter te stellen bij
huurders.
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Onze veronderstelling dat bet discriminatieverbod van artikel 1 Grondwet
bescberming biedt tegen een ongerecbtvaardigde aantasting van door
grondrecbten bescbermde belangen bij eerbiediging van iemands persoonlijke integriteit, vindt voorts bevestiging wanneer wij een vergelijking
maken met de toepassing van artikel 14 EVRM. Deze bepaling boudt in
dat bet genot van de in bet EVRM vermelde recbten en vrijbeden verzekerd is 'zonder enig onderscbeid op welke grond ook, zoals geslacbt,
ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of
maatscbappelijke afkomst, bet beboren tot een nationale minderbeid,
vermogen, geboorte of andere status'. Op bet eerste gezicbt gaat bet
bier om een discriminatieverbod dat louter accessoir is ten opzicbte van
de andere in bet verdrag neergelegde fundamentele recbten. In zijn
jurisprudentie beeft bet Europese Hof voor de Recbten van de mens de
werking van dit artikel ecbter in boge mate verzelfstandigd.30 Dit is
wellicbt daaruit te verklaren dat bet maken van onderscbeid op een van
de in artikel 14 genoemde gronden als bet ware vanzelf een of meer van
de in bet verdrag neergelegde grondrecbten raakt.
4.4

Conclusie inzake de toetsing van differentiatiecriteria

Samenvattend kunnen wij concluderen dat bet bij bet discriminatieverbod
van artikel 1, tweede volzin, gaat om een diskwalificatie -zij bet geen
absolute- van bet maken van onderscbeid met differentiatiecriteria die
iemands door grondrecbten in bet bijzonder bescbermde eigenscbappen
betreffen; juist omdat deze eigenscbappen iemands persoonlijke identiteit
betreffen, beeft bet banteren ervan als differentiatiecriterium -tenzij
daarvoor een bijzondere recbtvaardiging geldt- naar zijn aard (los van de
mate waarin iemand zicb beledigd gevoelt) een kwetsend karakter. Zulke
differentiatiecriteria kunnen -in de regel- niet de uitdrukking vormen
van een recbtmatige belangenafweging, omdat de grondrecbtelijke bescberming van de bier bedoelde eigenscbappen meebrengt dat de overbeid
er geen bijzondere, d.w.z. de een van de ander onderscbeidende, voor- of
nadelen aan mag verbinden. Andere belangen zullen biertegen -in beginsel- niet kunnen opwegen.
Het discriminatieverbod is dus inderdaad een toespitsing van bet gelijkbeidsbeginsel als toetsingsnorm die kan worden aangelegd voor de beoordeling van differentiatiecriteria en, via deze, van de belangenafwegingen
die in die criteria uitdrukking vinden. Ook andere belangen dan die
waarop grondrecbten betrekking bebben, kunnen door de bescberming die
zij -los van grondrecbten- aan bet recbt ontlenen, een zodanig gewicbt
krijgen dat veronacbtzaming van die belangen schending van bet gelijkbeidsbeginsel oplevert. Al kan men in zo'n situatie bezwaarlijk van
30 Vgl. P. van Dijk/GJ.H. van Hoof, De Europese Conventie in theorie en praktijk,
2de druk, Nijmegen 1982, pp. 451 e.v., en G.P. Kleijn/M. Kroes, Mensenrechten in
de Nederlandse rechtspraktijk, Zwolle 1986, p. 38.
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discriminatie in de zin van artikel 1, tweede volzin, spreken, de onderliggende overeenstemming met het discriminatieverbod zal duidelijk zijn.
Een voorbeeld kan warden ontleend aan een uitspraak van de Afdeling
rechtspraak van 7 november 1980, AB 1981, 346: burgemeester en wethouders van Waalwijk waren overgegaan tot een verscherping van hun
beleid inzake de handhaving van artikel 352 van de bouwverordening,
waarbij in zoverre met gevestigde belangen rekening werd gehouden dat
niet zonder meer zou warden opgetreden tegen detailhandelsbedrijven die
voor de invoering van bet nieuwe beleid reeds ter plekke gevestigd waren.
Dit laatste gold niet voor appellante, maar zij had wel met bet oog op
vestiging reeds kosten gemaakt en een huurovereenkomst gesloten. De
Afdeling achtte een onderscheid tussen reeds gevestigde en nog te
vestigen detailhandelsbedrijven 'gerechtvaardigd uit hoofde van de overweging dat een abrupte beleidswijziging in het algemeen niet behoort te
warden doorgevoerd zonder rekening te houden met gevestigde belangen.
(... ) Door verweerders is evenwel niet weersproken wat appellante heeft
gesteld omtrent de door haar voor 30 oktober 1978 getroffen voorbereidingen, aangegane verplichtingen tegenover de eigenares van de bedrijfshal en verrichte investeringen. Naar het oordeel van de Afdeling kan
derhalve ook in het geval van appellante warden gesproken van gevestigde belangen op het moment van bet invoeren van het nieuwe beleid.
Nu in andere gevallen op grond van dit motief is afgezien van bet
onmiddellijk nemen van dwangmaatregelen (... ), moet warden geconstateerd dat verweerders in strijd hebben gehandeld met bet algemeen
beginsel van behoorlijk bestuur dat gelijke gevallen op gelijke wijze
dienen te warden behandeld (...)' (mijn cursivering).
5

Werking van bet gelijkheidsbeginsel ten opzichte van overheidsorganen

Inzake de werking van bet gelijkheidsbeginsel ten opzichte van overheidsorganen die een discretionaire bevoegdheid (tot het geven van
algemcnc vcrbindcndc voorschriften, het vaststellen van beleidsregels, bet
maken van plannen of bet nemen van individuele beslissingen) uitoefenen
en dus de betrokken belangen uit algemene gezichtspunten moeten afwegen, kunnen wij thans het volgende concluderen. Het gelijkheidsbeginsel stelt allereerst de eis dat er differentiatiecriteria zijn. Inzake de
vaststelling welke differentiatiecriteria zullen warden gehanteerd diskwalificeert het gelijkheidsbeginsel in beginsel die criteria die iemands
door grondrechten beschermde persoonlijke identiteit betreffen als discriminatoir. In andere gevallen -en eventueel bij wijze van 'tegenbewijs'
ter rechtvaardiging van de in beginsel gediskwalificeerde criteria- vereist
toetsing aan bet gelijkheidsbeginsel een beoordeling van de belangenafweging die tot de keuze voor een bepaald differentiatiecriterium heeft
geleid. Daartoe moet warden nagegaan of het aanleggen van een bepaald
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differentiatiecriterium, d.w.z. bet op een bepaalde manier maken van
onderscheid, een rechtens aanvaardbaar middel is om bet doel na te
streven dat bet betrokken orgaan zich binnen bet kader van zijn bevoegdheid heeft gesteld of waarvan de verwezenlijking eraan is opgedragen.31 Het gaat bier om een toetsing van bet gebezigde differentiatiecriterium aan bet evenredigheidsbeginseJ.32
Laatstbedoelde toetsing omvat een beoordeling of bet maken van juist
dit onderscheid nuttig en nodig is ter verwezenlijking van bet gestelde
doel, en of bet adequaat is, d.w.z. of er een redelijke verhouding bestaat
tussen de beoogde gevolgen voor de te dienen belangen enerzijds, en de
nadelige gevolgen voor de andere mee te wegen belangen anderzijds.
Voorbeelden uit de jurisprudentie kunnen een en ander verduidelijken.
In zijn uitspraak van 27 oktober 1978, AB 1980, 92, onderzocht de
Centrale Raad van Beroep naar aanleiding van bet door een ontslagen
kleuterleidster ingestelde beroep de aanvaardbaarheid van bet onderscheid dat de minister van Onderwijs en Wetenschappen bij de toepassing van de Regeling ontslaguitkeringen KO /W 1969 had gemaakt
tussen gehuwden en ongehuwden. Daartoe ging de Centrale Raad na
of dit onderscheid, gezien bet doel van bet betrokken onderdeel van
de regeling, nuttig was, en kwam tot een negatieve conclusie omdat
waar bet gaat om bet volgen naar de standplaats van de man, de
situatie 'voor gehuwden en voor niet gehuwde langdurig samenwonenden in beginsel gelijk' ligt. De nietigverklaring van bet bestreden
besluit werd op bet motiveringsbeginsel gebaseerd.
31 Ook bij de toepassing van artikel 14 EVRM speelt de doel-middel-toetsing een rol.
32

Zie bij voorbeeld het rapport van de Europese Commissie voor de Rechten van de
mens van 6 juli 1976, D.&R. 8 (1977), p. 5, in de zaak van De Geillustreerde Pers N.V.
TK 1975-1976, 13 872, nr. 3, p. 15. Koekkoek (in: A.K. Koekkoek e.a. (red.), a.w.
noot 13, p. 19) is van oordeel dat, indien de overheid 'een zuiver privaatrechtelijke
overeenkomst afsluit, ( ...) van werking van grondrechten in principe geen sprake' is.
Deze opvatting kan ik niet onderschrijven. De overheid heeft alleen een aan het
recht ontleende, niet aan haar 'eigen' belang, maar aan dat van de gemeenschap en
haar leden dienstbare taak en bevoegdheid. Ook wanneer zij zich in 'zuiver' privaatrechtelijke rechtsbetrekkingen begeeft (als deze 'zuiverheid' al mogelijk is; vgl.
artikel 3.1.1.15 Nieuw BW) heeft zij dus nooit het soort vrijheid dat particulieren
hebben. Daarom kan ook inzake bij voorbeeld het aangaan van koopovereenkomsten
door de overheid artikel 1 Grondwet toepassing vinden. Weliswaar kan de overheid
niet tegelijkertijd en gelijkermate bij twee concurrerende potentiele verkopers haar
inkopen doen, maar bij de keuze tussen beiden mag de overheid zich slechts door
'zakelijke' overwegingen -en desnoods door een loting- laten leiden, maar nimmer
(wals particuliere kopers we! mogen) door overwegingen die inhouden dat de ene
verkoper degene die over de aankoop beslist persoonlijk dierbaarder zou zijn dan de
andere.
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De vereistheid van het maken van een bepaald onderscheid -namelijk tussen vreemdelingen afkomstig uit EG-landen en andere
vreemdelingen- kwam aan de orde in HR 23 december 1983, NJ
1985, 171. De Chinese moeder van een Nederlander stelde zich op
het standpunt dat zij uit het oogpunt van toelating van familieleden van Nederlandse werknemers op dezelfde voet als familieleden
uit EG-landen moest worden behandeld. De Hoge Raad verwierp dit
beroep omdat de regelingen inzake familieleden van werknemers uit
EG-landen 'ten doel hebben' het vrije verkeer van werknemers
binnen de Europese Gemeenschappen te bevorderen en belemmeringen voor de mobiliteit van werknemers uit de weg te ruimen.
De gevolgen voor belanghebbenden van een beleidsregel inzake de
superheffing (ter wering van bovenmatige melkproduktie) werden
door het College van Beroep voor het bedrijfsleven in zijn uitspraak van 2 april 1985, AB 1986, 17, beoordeeld en ingeschat. Het
ontbreken van een wezenlijk onderscheid tussen twee categorieen
belanghebbenden droeg bij tot de conclusie van het College dat
het beleid niet onrechtmatig was, en -al werd dit niet uitdrukkelijk genoemd- niet in strijd kwam met het gelijkheidsbeginsel.
Het vorenstaande geeft aanleiding tot de vraag, waarom toetsing aan het
gelijkheidsbeginsel -afgezien van de eis dat er differentiatiecriteria zijneigenlijk van belang is, nu de aan differentiatiecriteria ten grondslag
liggende belangenafweging toch op dezelfde wijze lijkt te worden getoetst als bij bantering van het willekeurverbod of het (daarin begrepen
te achten) evenredigheidsbeginsel het geval zou zijn. Daarop moet worden geantwoord dat inderdaad in veel gevallen toetsing aan het gelijkheidsbeginsel en toetsing aan het willekeurverbod equivalent zijn; dat
blijkt ook uit sommige van de aangehaalde rechterlijke uitspraken. Toch
valt een verschil aan te wijzen, namelijk dat bij toetsing aan het gelijkheidsbeginsel het accent valt op de juridische aanvaardbaarheid van het
gehanteerde differentiatiecriterium, weliswaar als uitdrukking van de
afweging der betrokken belangen, maar waarbij de beoordelende instantie
toch ook de beslispremisse waarin het differentiatiecriterium is vervat,
hetzij aanvaardt, hetzij verwerpt. Geschiedt het laatste, dan is heel vaak
in de negatieve beoordeling van zo'n differentiatiecriterium reeds gei:mpliceerd, welk criterium dan wel zou moeten worden aangelegd. Het
betrokken overheidsorgaan kan dan nauwelijks meer anders doen dan
overgaan tot bantering van de blijkens de uitspraak van de toetsende
instantie aanvaardbare criteria. Heel duidelijk blijkt dit bij de bantering
van een discriminatieverbod als dat van de tweede volzin van artikel 1;
de daarmee strijdige differentiatiecriteria worden uit de besluitvorming
als het ware geamputeerd. Vandaar dat het gelijkheidsbeginsel zich juist
leent voor de toetsing van regelingen op zo'n manier dat na buiten-toepassing-laten van het gediskwalificeerde criterium de juiste beslissing
kan worden genomen, terwijl bantering van het willekeurverbod slechts
impliciet doet blijken hoe wel moet worden beslist.
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Dit verschil verklaart oak dat rechters in gevallen waarin zij bezwaarlijk
zonder meer kunnen aangeven op grand van welke differentiatiecriteria
de (of een) juiste beslissing kan warden genomen, de voorkeur geven aan
bantering van bet willekeurverbod of eventueel bet motiveringsbeginsel
dan wel bet zorgvuldigheidsbeginsel. De grenzen van de rechterlijke
functie inzake bet gelijkheidsbeginsel zijn duidelijk naar voren gekomen
in twee zaken die voor de gewone rechter hebben gediend. Naar aanleiding van een vordering tegen de Staat, ingesteld door de Stichting
Ombudsvrouw, oordeelde de president van de Haagse rechtbank in kart
geding (vonnis van 25 september 1984, AB 1984, 550) dat de maatregel
Werkgelegenheidsprojecten Onderwijs 'niet kan warden uitgevoerd zonder
dat bet bevoegd gezag de gehuwde vrouw-niet kostwinner discrimineert'
en aldus in strijd handelt met artikel 1 Wet gelijke behandeling van
mannen en vrouwen in de burgerlijke openbare dienst, artikel 1637ij BW
en/of artikel 3 Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen. De
president zag zich echter voor bet probleem gesteld dat er 'meerdere
mogelijkheden (zijn) om de door eiseres gewraakte discriminatie op te
heffen. (... ) Alleen al omdat elk van die mogelijkheden zijn eigen budgettaire gevolgen heeft behoort gedaagde de vrijheid te behouden om daaruit een keuze te maken.' Dit bracht de president ertoe, te volstaan met
een verbod de maatregel 'verder uit te voeren' zolang niet voldaan was
aan een aantal voorwaarden, die erop neerkwamen dat de gewraakte discriminatie werd opgeheven.
Een vergelijkbare situatie was aan de orde in bet arrest van de Hoge
Raad van 12 oktober 1984, AB 1985, 319, AA 1985, p. 209. De verzoeker
-een man met de Surinaamse nationaliteit, die met een Nederlandse was
getrouwd- had aangevoerd dat artikel 8 van de oude Wet op bet Nederlanderschap in strijd zou zijn met artikel 26 IVBP, doordat in eerstgenoemde bepaling wel aan de niet-Nederlandse echtgenote van een Nederlandse man, maar niet aan de niet-Nederlandse man van een Nederlandse
vrouw een optierecht op bet Nederlanderschap werd toegekend. Daarom
zou, aldus de verzoeker, hem op dezelfde voet als een vrouw de optiemogelijkheid moeten warden geboden. Nu bet verschil in behandeling 'in
redelijkheid' op verschillende manieren kon warden weggenomen stelde
de Hoge Raad zich op het standpunt dat bet maken van die keuze 'niet
binnen de rechtsvormende taak van de rechter valt', maar door de
wetgever zou moeten warden gemaakt. Men kan zich intussen wel afvragen of de Hoge Raad in zijn terughoudendheid niet -nodeloos- een stap
te ver ging door oak in bet midden te laten of de regeling van de oude
Wet op bet Nederlanderschap eigenlijk wel in strijd was met het in
artikel 26 IVBP neergelegde gelijkheidsbeginsel.
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Werking van bet gelijkheidsbeginsel ten opzichte van andere rechtssubjecten

Ter afsluiting van deze bijdrage willen wij enkele opmerkingen maken
over de veelbesproken vraag of artikel 1 Grondwet ook werkt in verboudingen tussen niet tot de overbeid beborende recbtssubjecten onderling. Daarbij nemen wij tot uitgangspunt betgeen bierover bij de in 1983
voltooide algebele grondwetsberziening is opgemerkt. In de memorie van
toelicbting bij bet wetsontwerp inzake de klassieke grondrecbten werd de
mening uitgesproken 'dat de overbeid in elke relatie waarin zij tot de
burger kan staan -derbalve ook in privaatrecbtelijke recbtsbetrekkingende grondrecbten in acht dient te nemen.' 33
Inzake de zogenaamde borizontale werking van grondrecbten tussen
particulieren onderling wenste de regering te volstaan met bet standpunt
dat 'vele scbakeringen' mogelijk zijn: 'Grondrecbten kunnen op uiteenlopende wijzen ook in meer en minder ver gaande mate in de borizontale
verboudingen doorwerken', varierend van een opdracbt aan de wetgever
of de overheid om een bepaald belang of beginsel ook in particuliere
verboudingen te verwezenlijken, betgeen bij sociale grondrecbten bet
geval kan zijn, tot een rechtstreekse toepasselijkheid. Daartussenin liggen
enige modaliteiten die erop neerkomen dat grondrechten in de bantering
van vage privaatrecbtelijke normen een (belangrijke) rol kunnen spelen.34
Gedurende de gebele behandeling van de grondwetsherziening heeft de
regering steeds geweigerd, door middel van voorbeelden of anderszins
aan te geven wanneer grondrechten op de ene wijze, en wanneer zij op
een andere wijze verboudingen tussen particulieren onderling beinvloeden.35 Dat wat in de loop van de bebandeling van bet wetsontwerp inzake
horizontale werking te berde is gebracbt, wijst in deze richting dat het
daarbij nooit of vrijwel nooit om meer kan gaan dan de inkleuring en
invulling van de open normen van bet privaatrecht in die zin dat de
grondrechten erin doorwerken (vgl. HR 30 maart 1984, AB 1984, 366, De
Venborst/Hayriye Inan) - een term die ook van regeringszijde van meet
af aan bij voorkeur is gebruikt.36 Ook gezien de aard en opzet van de
grondwettelijke beperkingsclausules van de grondrechten, kan bezwaarlijk
worden aangenomen dat grondrechten zo, zoals ze in de Grondwet zijn
geformuleerd, rechtsbetrekkingen tussen particulieren onderling direct
meebepalen.
33 Zie noot 32.
34 TK 1975-1976, 13 872, nr. 3, pp. 15-16.
35 Vgl. Kortmann, a.w., pp. 44-45.
36 TK 1975-1976, 13 872, nr. 3, p. 15 (zie de in noot 16 aangehaalde passage); TK
1976-1977, 13 872, nr. 7 (memorie van antwoord), p. 10 ('De voortschrijdende doorwerking van grondrechten in horizontale verhoudingen achten wij in beginsel een
goede ontwikkeling. Het is echter een groeiproces waarvan de grondwetgever -althans in dit stadium- de richting niet moet trachten voor te schrijven.') en p. 20.
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Dit geldt -zoals al uit onze opmerkingen over belangenafweging eerder in
deze bijdrage zal zijn gebleken- ook voor bet gelijkheidsbeginsel: de
meeste particulieren zijn, binnen grenzen als die welke in artikel 3.1.1.14
Nieuw BW zijn vervat, vrij om belangen geenszins uit algemene gezicbtspunten af te wegen, maar conform individuele voorkeuren van geval tot
geval te beslissen. In de memorie van antwoord is weliswaar van regeringszijde gesteld dat men zicb in bet algemeen 'in elke situatie op bet
discriminatieverbod kan beroepen',37 maar te oordelen naar de context
waarin deze uitspraak werd gedaan en naar bet vervolg van de wetsgescbiedenis werd daarmee niet bedoeld dat artikel 1 als zodanig op privaatrecbtelijke rechtsbetrekkingen van toepassing is.38 Ten onrecbte
wordt in verband met de totstandkoming van een Wet gelijke bebandeling
-waarvan in 1981 een zeer omstreden voorontwerp is gepubliceerd- soms
gesuggereerd dat er een algemene plicbt van de overbeid zou bestaan,
aan particulieren op te leggen dat zij een reeks deels wel, deels niet in
artikel 1, tweede volzin, genoemde differentiatiecriteria ten opzichte van
elkaar niet mogen gebruiken. Zelfs wordt soms beweerd dat dit al uit
artikel 1 zou voortvloeien. De memorie van toelichting bij een eind 1985
door de VVD-fractie in de Tweede Kamer naar buiten gebracht concept-initiatiefvoorstel van wet bevat bet standpunt dat 'bet grondwettelijk verbod van discriminatie als rechtsregel, (... ) gelet op de aard van
het te bescbernen recbtsgoed, (geldt) voor -uiteraard- al het overheidshandelen en bet gehele maatschappelijk verkeer, behoudens de gevallen
waarin de Grondwet of verdragen dwingen tot de erkenning van een
uitzondering.'39
Dit betekent niet dat de overheid geen taak zou hebben inzake de
bescherming tegen aantasting van bet rechtsgoed waarop artikel 1 betrekking heeft in zogenaamde horizontale verhoudingen. Die taak moet
echter, zoals elke taak die de overheid in een rechtsstaat op zich neemt,
gezien worden binnen de kaders van onder meer de grondrechten40; ook
een Wet gelijke behandeling is immers een ingrijpen van de overheid in
de samenleving.
Allereerst rnoet in aanrnerking warden genornen dat in een rechtsstaat
een algemeen grondrecht op vrijheid wordt verondersteld. Ook al wordt
dit grondrecht in onze Grondwet niet met zoveel woorden genoemd, het
kornt tot uitdrukking in de diverse grondrechten en in artikel 89 Grond37 TK 1976-1977, 13 872, nr. 7, p. 11.
TK 1976-1977, 13 872, nr. 7, p. 19, en nr. 11 (nota naar aanleiding van het eindverslag), p. 2.
39 Pp. 5-6 van dit (niet in druk verschenen) concept-wetsvoorstel. Vg]. daarover ook
AK. Koekkoek, De onderlinge verhouding van grondrechten, in: TvO 12(1986), pp.
283-287 en 291.
40 Merkwaardigerwijs gaat juist het NJCM-commentaar op het voorontwerp veel te
gemakkelijk van de grondrechtelijke geoorloofdheid van de in dit voorontwerp
vervatte ingrepen uit (zie NJCM-bulletin 1982, pp. 73-101).
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wet, alsmede bet in onze recbtsorde begrepen ongescbreven legaliteitsbeginsel volgens betwelk ingrepen in iemands recbten en vrijbeden een
wettelijke grondslag beboeven.41 Die ingrepen beboren beperkt te blijven
tot de gevallen waarin de ingreep in bet algemeen belang nuttig, nodig
en -in verbouding tot de andere betrokken belangen- niet onevenredig
onereus is, met andere woorden voldoet aan bet evenredigbeidsbeginsel,
waarvan de algemene betekenis voor de beperking van grondrecbten valt
af te leiden uit de structuur van (vrijwel) alle grondrecbten in bet EVRM
en bet IVBP. Verder moeten bij ingrepen in de vrijbeid van particulieren
als vervat in bet voorontwerp van Wet gelijke bebandeling, in elk geval
de beperkingsclausules van grondrecbten (zowel die welke in de Grondwet
zijn opgenomen, als die van verdragen) in acbt worden genomen.
Een benadering van de problematiek van een Wet gelijke bebandeling
vanuit de grondrecbten leidt overigens niet slecbts tot een nadere omgrenzing van bet domein van recbtmatige wetgeving op dit terrein. Uit
bet arrest van bet Europese Hof voor de Recbten van de mens van 13
augustus 1981 (Puhl. CEDH, Serie A, Vol. 44, 1981) blijkt dat de overbeid
ervoor moet instaan dat grondrecbten niet worden uitgebold of gefrustreerd door macbtsverboudingen tussen particuliere subjecten onderling
en in elk geval daaraan geen medewerking mag geven.
Met bet oog op de beoogde totstandkoming van een Algemene wet gelijke bebandeling42 valt op grond van bet vorenstaande nog bet volgende
op te merken. De bestaande wetgeving (met name de Wet gelijk loon
voor vrouwen en mannen, de Wet gelijke bebandeling van mannen en
vrouwen en de Wet gelijke bebandeling van mannen en vrouwen in de
burgerlijke openbare dienst) betreft de niet in de strikt persoonlijke
sfeer gesitueerde of in andere opzicbten door fundamentele vrijbeden
bescbermde arbeidsbetrekkingen. Verder zijn wettelijke maatregelen
gerecbtvaardigd -ook wegens bet Internationale Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie- om tegen te gaan dat
door beledigend optreden mensen in bun persoonlijke waardigbeid worden
gekwetst (zie met name de artikelen 137c-137e en 429bis- 429quater van
bet Wetboek van Strafrecbt).
Gaat bet echter om het opleggen van een verdergaande verplicbting tot
gelijke bebandeling aan particulieren, dan moet in bet oog worden gebouden dat de eis die aan de overbeid wordt gesteld zicb eenvoudig niet
leent voor overplanting naar bet privedomein. Zoals eerder in deze
bijdrage werd uiteengezet mogen particulieren vaak wel wat de overbeid
nimmer mag, namelijk naar subjectieve voorkeuren beslissen. Tocb zou
bet aan de andere kant ook verkeerd zijn, zonder meer aan te nemen
dat bet gelijkbeidsbeginsel geen betekenis kan bebben voor de oordeels41 Zie mijn rede Vertrouwen op het recht. Over de plaats van de wet in de rechtsorde, Alphen aan den Rijn 1982.
42 Een desbetreffend wetsvoorstel is in september 1987 aan de Raad van State voorgelegd (zie Stcrt. 1987, 184).
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vorming van niet tot de overheid behorende rechtssubjecten. Er zijn
immers tal van zulke rechtssubjecten die door het recht of hun feitelijke
positie in de samenleving43 bepaalde belangenafwegingen slechts uit
algemene gezichtspunten mogen maken, zoals instellingen van bijzonder
onderwijs, niet van de overheid u~aande ziekenhuizen en bejaardenoorden, en woningbouwcorporaties. In welke differentiatiecriteria hun
belangenafweging wel en in welke zij niet tot uitdrukking mag komen,
kan echter niet zonder meer warden afgeleid uit de eisen die op dit punt
aan de overheid warden gesteld. Het hangt af van de positie van het
betrokken onderscheidmakende subject en van de verhouding waarin het
onderscheid wordt gemaakt. En daarbij tellen wederom de grondrechten
als begrenzing van de bevoegdheid van de overheid om eisen te stellen
aan de keuze van differentiatiecriteria door deze particuliere rechtssubjecten. Van der Hoeven heeft uiteengezet dat de grondrechten van de
artikelen 6 en 23 eraan in de weg staan om aan het bevoegd gezag van
bijzondere scholen de bevoegdheid te ontzeggen, differentiatiecriteria te
hanteren die ontleend zijn aan de morele (in het bijzonder de seksueelethische) opvattingen van die instelling van bijzonder onderwijs.45 In
een kennelijk wat in de vergetelheid geraakte passage in de memorie van
antwoord betreffende het grondwetsherzieningsontwerp over de klassieke
grondrechten was dit overigens reeds uitdrukkelijk gesteld:
'Bij de beoordeling van de vraag in hoeverre de besturen van
particuliere instellingen in de toekomst niet meer vrij zijn om
mensen, die met woord en daad niet instemmen met de grondslag
van die instellingen, niet aan te stellen kan, indien bier horizontale werking zou warden aangenomen, de geschiktheid voor de
functie mede een rol spelen. Voor bijzondere scholen is in het
vierde lid van artikel 1.23 in navolging van het tweede lid van het
huidige artikel 208 Grondwet de aanstelling van hen die onderwijs
geven met zoveel woorden gerekend tot de te eerbiedigen vrijheid
van richting.'46
lets dergelijks geldt voor andere grondrechten, bij voorbeeld de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en de vrijheid van vereniging.
Er is om deze reden oak geen sprake van dat de overheid aan kerkge43 Vgl. Van der Hoeven, t.a.p. noot 11.
44 Zie bij voorbeeld HR 10 december 1982, NJ 1983, fJ67, en Kg. Eindhoven 28 april
1984, NJ 1985, 130.
45 Vgl. Van der Hoeven, a.w. noot 26, in het bijzonder pp. 17-22 (c.q. pp. 125-130).
46 TK 1976-1977, 13 872, nr. 7, p. 19. Vgl. ook het arrest van het Hof Amsterdam van
25 juni 1987, AB 1987, 411, inzake Aram Brucker. Het Hof schenkt in dit arrest
weinig aandacht aan het mijns inziens in de relatie Brucker-Stichting Joodse SchoIengemeenschap JBO beslissende punt dat de moeder niet heeft kunnen of willen
aantonen dat zij naar de door de Stichting als maatstaf gehanteerde godsdienstige
regels tot het jodendom is overgegaan.
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nootscbappen de eis zou mogen stellen dat zij voor de keuze van baar
geestelijken geen onderscbeid tussen mannen en vrouwen maken. Ook
bet feit dat de overbeid daarvoor in bepaalde gevallen bekostiging geeft
ontslaat baar, anders dan J. de Boer lijkt te menen, 47 niet van de verplicbting, artikel 6 Grondwet in acbt te nemen.
Dit brengt mee dat bij wetgeving op dit terrein maar in zeer beperkte
mate met algemene verbodsbepalingen voor bet aanleggen van differentiatiecriteria kan worden gewerkt. Veelal, ook waar bet gaat om die niet
tot de overbeid beborende recbtssubjecten van wie een belangenafweging
uit algemene gezicbtspunten mag worden gevergd, moet worden volstaan
met de -reeds op grond van artikel 1401 BW bestaande- mogelijkbeid tot
een toetsing van de gerecbtvaardigdbeid van bet aanleggen van een
differentiatiecriterium in bet concrete geval.
7

Slot

Aan bet slot van deze bescbouwingen over artikel 1 van de Grondwet en
bet mede daarin tot uitdrukking gekomen gelijkbeidsbeginsel kan worden
geconcludeerd dat in de analyse van jurisprudentie een bevestiging te
vinden is van de veronderstelling dat deze fundamentele constitutionele
norm van andere aard is dan andere grondwettelijke en wettelijke
rechtsnormen: ze stelt eisen aan de belangenafwegingen die aan die
andere recbtsnormen (met inbegrip van overbeidsbeslissingen in concrete
gevallen) ten grondslag liggen, en banteert daarbij als aangrijpingspunt
de differentiatiecriteria waarin die belangenafwegingen tot uitdrukking
komen. Aan de belangenafweging door staatsorganen mag altijd de eis
worden gesteld dat deze uit algemene gezicbtspunten plaatsvindt, en
meer in het bijzonder dat daarbij een bijzonder gewicbt wordt toegekend
aan die belangen van de recbtsgenoten die door grondrechten worden
bescbermd. Dit komt gedeeltelijk in de tweede volzin van artikel 1 tot
uitdrukking.
In boeverre bet recbt eisen mag of moet stellen aan de belangenafweging
door particulieren en de differentiatiecriteria waarin de belangenafweging
tot uitdrukking komt, moet worden beoordeeld naar gelang van de positie
van bet betrokken onderscbeidmakende subject en van de verbouding
waarin bet onderscbeid wordt gemaakt. Zowel bij de toepasselijkbeid van
bet gelijkbeidsbeginsel als bij de begrenzing van overbeidsingrijpen ter
bevordering van de doorwerking daarvan in bet maatscbappelijk verkeer
gaat bet erom, de distantie te verzekeren die de staat en de recbtsgenoten onderling past ten opzicbte van wat mensen onvervreemdbaar eigen
is; dit kan ecbter ook betekenen dat de staat de vrijbeid van mensen
moet respecteren om in bun onderlinge verboudingen onderscbeidingen te
maken, die voor de staat irrelevant dienen te zijn.
47 lnAr.s Aequi 35(1986), p. 492.
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Inleiding

Aan het slot van zijn 'Mens en mensenrechten', in een hoofdstuk dat de
'volledige context' van de rechten van de mens aan de orde wil stellen
en deze dus in de context van de mondiale verhoudingen moet plaatsen,
brengt D.F. Scheltens de 'realisatie van mensenrechten' ter sprake. Met
instemming citeert hij Karel Vasak, waar deze schrijft dat tal van mensenrechten 'in feite niet bestaan zo lang de uit de maatschappij voortgekomen politieke macht voor hen in die maatschappij geen plaats heeft
ingeruimd. Het recht op arbeid zal niemand van de hongerdood kunnen
redden wanneer de staat niet de omstandigheden schept waaronder bet
kan warden uitgeoefend.' Scheltens voegt daaraan toe:
'Niet alleen blijven die rechten zonder inhoud wanneer ze niet
warden uitgevoerd, maar wanneer er geen concrete projecten
voorhanden zijn die aangeven wat er kan en moet gebeuren, dan
weten we eigenlijk n6g niet wat ze betekenen. - Als we daaraan
denken, zien we pas hoe ver we nog verwijderd zijn van de realisatie van de mensenrechten. Het is niet zo dat we het lijstje van
de mensenrechten al kennen en er alleen nog op moeten toezien of
ze ook warden toegepast.'1
Het daarmee aan de orde gestelde spanningsveld tussen juridisch bestaan
en maatschappelijke betekenis van grondrechten, is weliswaar in de
volledige, internationale context pijnlijk duidelijk waarneembaar, maar
toch ook een (sociaal-economisch in vergelijking met grate delen van de
wereld geprivilegieerde) Westeuropese samenleving niet vreemd. In -bij
voorbeeld- Nederland is binnen bet juridische subsysteem van de grondrechten een plaats ingeruimd voor een juridische institutie die juist in
aanvulling op de 'klassieke' grondrechten (dat wil zeggen vrijheidsrechten en burgerschapsrechten) moet verzekeren dat in de verhoudingen
van deze samenleving de uitoefening van grondrechten een maatschappelijke realiteit kan zijn. Deze op de verwerkelijking van (klassieke)
grondrechten gerichte institutie kennen wij als de 'sociale grondrechten'.
Het is de verhouding tussen klassieke en sociale grondrechten die in
*

Uit: L. Heyde e.a. (red.), Begrensde vrijheid. Opstellen over mensenrechten aangeboden aan Prof. dr. D.F. Scheltens bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, Zwolle 1989, pp. 128-145.

1

Mens en mensenrechten, Alphen aan den Rijn/Brussel 1981, p.

120.
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deze bijdrage aan de orde is, meer in bet bijzonder de met de begrippen
'werking' en 'verwerkelijking' aangeduide betekenis van die grondrecbten in een samenleving die zicb als een democratiscbe en sociale recbtsstaat beeft geconstitueerd.
2

Het onderscheid tussen klassieke en sociale grondrechten

In de grondrecbtendogmatiek van de bedendaagse staatsrecbtswetenscbap
is bet vrijwel algemeen gebruikelijk een onderscbeid tussen klassieke
grondrecbten en sociale grondrecbten voorop te stellen.2 Weliswaar wordt
daaraan soms toegevoegd dat bet onderscbeid nuanceringen beboeft, 3
maar kennelijk springt bet verscbil tussen 'klassieke' grondrecbten 'die
vrijbeden van burgers garanderen, met name tegenover de overbeid', en
'sociale' grondrecbten met bet karakter van 'aanspraken op prestaties
van de overbeid' zeer in bet oog. Van de eerstbedoelde grondrechten
wordt gezegd dat zij 'primair de legitieme verwacbting (funderen) dat de
overbeid zicb zal ontbouden van bepaalde bandelingen', terwijl de laatstbedoelde 'de legitieme verwacbting van overbeidsoptreden' funderen.4
Dit onderscbeid geeft uitdrukking aan een doorgaans als vanzelfsprekend
aanvaarde voorstelling van de recbtsorde en van de in die orde geordende samenleving: een voorstelling namelijk van de samenleving als
domein ('speelveld') van individuen binnen een door de overbeid bepaald
kader, dat recbtsnormen ('spelregels') en publieke voorzieningen omvat.
Dat aan bet courante onderscbeid tussen klassieke en sociale grondrecbten deze voorstelling ten grondslag ligt, komt bij voorbeeld duidelijk tot
uitdrukking in bet Tweede rapport van de Staatscommissie van advies
inzake de Grondwet en de Kieswet (staatscommissie-Cals/Donner). Daar
wordt gesteld:
'De idee van een vrijbeidssfeer van de individuele mens, waar de
overbeid niet of slecbts onder bepaalde voorwaarden in mag treden, beeft aan actualiteit gewonnen naarmate de overbeidsbemoei2

3
4

Zie bij voorbeeld A.K. Koekkoek en W. Konijnenbelt, Het raam van hoofdstuk 1 van
de herziene Grondwet, in: A.K. Koekkoek e.a. (red.), Grondrechten. Commentaar op
hoofdstuk 1 van de herziene Grondwet (Jeukens-bundel), Nijmegen 1982, pp. 4-7;
CA.J.M. Kortmann, De GrondwetsheTZieningen 1983 en 1987, Deventer 1987, pp. 4041; P.W.C. Akkermans, CJ. Bax en L.F.M. Verhey, Grondrechten en grondrechtsbescherming in Nederland, Groningen/Heerlen 1988, p. 25. Een 'dissenting opinion'
vertolkt Donner (C.W. van der Pot/A.M. Donner, Handboek van het Nederlandse
staatsrecht, Ude druk, Zwolle 1983, p. 289), die betoogt dat wij iedere grondwetsbepaling van hoofdstuk 1 van de Grondwet 'op eigen merites als grondrecht (moeten) opvatten en uitleggen, zonder ons er al te veel in te verdiepen, of het nu een
sociaal dan wel een klassiek grondrecht betreft. Die benamingen moeten uitslijten'.
Zie bij voorbeeld Akkermans/Bax/Verhey, a.w., pp. 26-28.
Akkermans/Bax/Verhey, a.w., p. 26.
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ing met bet maatschappelijk leven toenam. De omstandigheid dat
bet leven van alledag doortrokken is van actieve overheidsbemoeienis, heeft bij velen een afweereactie opgeroepen. In brede kring
leeft de behoefte zich vrij te kunnen ontplooien zonder de overheid
telkens op zijn weg te hoeven ontmoeten. Hier biedt bet grondrecht
bet juridisch instrument om een te intensieve overheidsbemoeienis
af te weren en een zekere mate van persoonlijke autonomie te
handhaven. Anderzijds is thans de overheid in toenemende mate
actief betrokken bij de verwezenlijking van de grondrechten. Het
inzicht is gegroeid, dat de overheid op verschillende terreinen
voorwaarden dient te scheppen, op grond waarvan de mens zich in
zijn individualiteit kan ontplooien. Mede in dit licht zijn naast de
klassieke grondrechten tevens de sociale rechten naar voren
gekomen. Maar ook op bet eigenlijke terrein van de klassieke
rechten voltrekt zich dit proces. De vrijheidswaarborgen worden
bier en daar gecompleteerd door garanties en voorzieningen, welke
verzekeren dat de vrijheid daadwerkelijk betekenis krijgt. Grondrechten krijgen hierdoor in bepaalde gevallen tevens een zogenaamd
institutioneel karakter. Zo kan de drukpersvrijheid niet alleen
worden opgevat als bet recht van individuele burgers om bun
meningen door middel van geschriften te openbaren; met deze
vrijheid wordt tegenwoordig ook in verband gebracht, dat bet
bestaan wordt gerespecteerd en bevorderd van een pers, waarin
deze meningen kunnen worden gepubliceerd. Ook bij omroepvrijheid
speelt dit institutionele element mee. Het belang van de uitoefening van vrijheidsrechten voor bet functioneren van de democratie
is daarbij sterker op de voorgrond getreden. Deze ontwikkeling
heeft ertoe geleid, dat de grondrechten in de huidige tijd niet
alleen bet karakter hebben van een afscheiding, waar overheid en
burger tegenover elkaar staan; zowel afweer van ongerechtvaardigd
overheidsingrijpen als actieve overheidsbemoeienis ter bevordering
van de menselijke ontplooiingsmogelijkheden worden thans als
functies van de grondrechten beschouwd.'5
Dit citaat, hoezeer ook geschreven vanuit een model dat van de overheid
aan de ene kant en individuen aan de andere kant uitgaat, laat toch bet
besef doorklinken dat er meer is tussen hemel en aarde dan alleen
overheid en individuen, namelijk ook door de overheid te ondersteunen
'instituties'; bet belang daarvan wordt evenwel slechts gezocht in bet
nut voor 'ontplooiingsmogelijkheden'.

5

Tweede rapport van de Staatscommissie van advies inzake de Grondwet en de Kieswet, 's-Gravenhage 1969, pp. 29-30.
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3

De op de dichotomie overheid/individu gebaseerde grondrechtentheorie

Dit geeft aanleiding tot de vraag of aan zulke instituties -algemener
gesteld: aan de organisatiepatronen in de samenleving- niet tekort wordt
gedaan door ze slechts uit instrumenteel of althans functioneel oogpunt
te waarderen.
Waar het ons bier om gaat is de vraag of het denken in tennen van
deze tweedeling niet oak de grondrechtendogmatiek op een bepaalde
manier conditioneert. Het courante onderscheid tussen klassieke en sociale
grondrechten geeft immers uitdrukking aan een zienswijze op de samenleving die bepaald wordt door de confrontatie tussen individuele vrijheid
en politieke ordening. Maatschappelijke instituties verschijnen in deze
zienswijze slechts als hulpconstructies. Het ligt voor de hand dat in
zo'n tweepolig denken de relevante categorieen die zijn welke enerzijds
de op de staat in relatie tot de burgers rustende verboden (en dus de
aan de burgers toekomende vrijheden), en anderzijds de op de staat in
re latie tot de burgers rustende verplichtingen (en dus de aan de burgers
toekomende aanspraken) omvatten.
De betekenis van bet onderscheid tussen klassieke en sociale grondrechten kwam uitdrukkelijk aan de orde, toen in 1976 -in bet kader van de
zeven jaren later voltooide algehele grondwetsherziening- wetsontwerpen
bij de Tweede Kamer ingediend werden inzake respectievelijk de klassieke grondrechten en de sociale grondrechten.6 Hoewel bet bier om
twee afzonderlijke wetsontwerpen ging, was bet de bedoeling van de
regering beiderlei grondrechten in een hoofdstuk van de Grondwet (en
wel bet eerste) op te nemen, hetgeen in 1983 ook inderdaad zijn beslag
heeft gekregen. De regering week daarmee af van bet advies van de
staatscommissie-Cals/Donner, die had voorgesteld de 'Klassieke grondrechten' in hoofdstuk I van de herziene Grondwet een plaats te geven
-zelfs met deze aanduiding als opschrift-, en de 'Sociale grondrechten'
in hoofdstuk VI, en ook van bet advies van de Raad van State, die had
geadviseerd bet hoofdstuk over de grondrechten te splitsen in twee
paragrafen, handelende over respectievelijk de klassieke en de sociale
grondrechten.7 De Raad van State voerde als argument voor deze wetssystematische onderscheiding bet verschil in 'rechtswerking' tussen
klassieke en sociale grondrechten aan. Daarentegen achtte de regering
zo'n onderscheid onwenselijk, omdat de verschillen in 'rechtswerking'
niet precies samenvallen met bet onderscheid tussen klassieke en sociale
grondrechten: 'In theorie kunnen grondrechten naar bun rechtswerking
warden onderscheiden in grondrechten die een subjectief recht inhouden
en grondrechten die een opdracht aan de wetgever of de overheid bevatten.' Echter, 'verschillende bepalingen (zijn) een mengvorm van beide
6
7
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Bijl. Handelingen TK 1975-1976, 13 873, nr. 4, pp. 17-19.
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typen', bij voorbeeld de artikelen 7 en 10 (buidige nummering).8 Daarnaast legde de regering er de nadruk op dat bepalingen als de artikelen
18 (inzake recbtsbijstand) en 23 (inzake bet onderwijs) klassieke en
sociale grondrecbten verenigen en zicb dus niet lenen voor een verdeling
als door de Raad van State bepleit.9
De inzet van de bier kort weergegeven discussie, namelijk of een splitsing in boofdstuk 1 van de Grondwet wenselijk zou zijn, leidde ertoe dat
een vrij sterk accent viel op moeilijkheden bij een consequent door te
voeren scbeiding tussen klassieke en sociale grondrechten. Dit mag er
echter niet aan doen voorbijzien dat ook van regeringszijde wel degelijk
een onderscbeid werd gemaakt, zoals ook blijkt uit de verdeling over
twee wetsontwerpen.
Enerzijds werd een verschil in strekking aangenomen. Dit blijkt bij
voorbeeld uit de Nota inzake bet grondwetsberzieningsbeleid van bet
kabinet-Den Uyl, waarnaar in de toelicbting bij de wetsontwerpen werd
verwezen. Sociale grondrecbten werden daar opgevat als een door overbeidsbeleid te realiseren complement van de klassieke grondrecbten: 'Het
ideaal van vrijbeid en gelijkbeid zoals belicbaamd in de klassieke grondrecbten beeft een aanvulling nodig om ten volle materiele betekenis te
krijgen.'10 Wellicbt bet duidelijkst kwam bet verscbil in strekking tot
uitdrukking in juist die passage waarin de bewindslieden de samenbang
tussen beiderlei grondrecbten tot uitdrukking wilden brengen: 'Beide
bebben zij betrekking op twee met elkaar samenbangende aspecten van
bet menselijk bestaan in de samenleving: de geestelijke en fysieke vrijbeid en de gelijkheid enerzijds en de bestaanszekerbeid van de mens en
zijn individuele en maatscbappelijke ontplooiing anderzijds.'11
Anderzijds werd -ondanks de reeds aangebaalde nuanceringen- tocb een
verschil in werking verondersteld. De regering stelde zicb op bet standpunt dat sociale grondrecbten in de Grondwet niet zouden misstaan,
'( o)ok al dienen deze bepalingen overwegend als instructienormen, dat
wil zeggen als opdracbten aan de overbeid, te worden geformuleerd' en
'ook al vloeien er niet direct subjectieve recbten uit voort.'12 Daar waar
in de nota de voorstellen voor constitutionele toetsing van wetgeving in
formele zin werden bestreden, kwam de overtuiging dat sociale grondrecbten juridisch weinig houvast bieden nog duidelijker aan bet licht: 'in
bet bijzonder ten aanzien van de Grondwettelijke bepalingen inzake de
inricbting en bevoegdbeid van organen alsmede ten aanzien van bepalingen inzake sociale grondrecbten geldt, dat de interpretatie van die
TK 1975-1976, 13 873,
nr. 4, p. 24. De steller van dit stuk rekende de wetgever blijkbaar niet tot de overheid.
9 A.w., pp. 25-26; vgl. ook de memorie van toelichting, Bijl. Handelingen TK 19751976, 13 873, nr. 3, p. 5.
10 Bijl. Handelingen TK 1973-1974, 12 944, nr. 2, p. 12.

8 Aldus bet Nader rapport aan de Koningin, Bijl. Handelingen

11
12

T.a.p.
T.a.p.
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bepalingen aan de politieke organen moet worden overgelaten, aangezien
anders de rechter zou worden betrokken in de politieke strijd, hetgeen
niet denkbeeldige gevaren zou opleveren voor zijn onafhankelijkheid en
onpartijdigheid.' 13 De memorie van toelichting sloot hierbij aan door te
stellen dat het merendeel van de bepalingen 'een opdracht aan de wetgever tot regeling (bevat), dan wel een opdracht aan de overheid tot het
uitoefenen van zorg, tot het treffen van maatregelen, tot het scheppen
van voorwaarden of tot bevordering van een wenselijk geachte situatie.'14 De bepalingen laten 'grote vrijheid', een 'ruime beleidsmarge'
inzake mate en tempo waarin regelingen en bestuurlijke maatregelen
worden getroffen. De 'lagere overheden' behouden de bevoegdheid, in
deze zelf initiatieven te nemen. Bovendien werd erop gewezen dat sociale
grondrechten onderling (bij voorbeeld die inzake werkgelegenheid en
inzake zorg voor het milieu) kunnen conflicteren, en op financiele grenzen kunnen stuiten. 15 Gezien de eerder geciteerde passage in de Nota
inzake het grondwetsherzieningsbeleid over de bezwaren van constitutionele toetsing van formele wetgeving aan sociale grondrechten, is het
merkwaardig dat in de memorie van toelichting uitdrukkelijk -maar nu
blijkbaar ter verdediging tegen een andere 'vijand', namelijk de opvatting dat de sociale grondrechten niet het karakter van rechtsnormen
dragen- werd gesteld dat 'de rechter besluiten van lagere lichamen (zal)
kunnen toetsen aan de grondwettelijke bepalingen inzake sociale grondrechten', waaraan na enige voor-en-tegens werd toegevoegd dat de
bewindslieden de mogelijkheid van een onverbindend-verklaring van
besluiten op deze grond 'vrijwel een theoretische' achtten. 16 Een zekere
tweeslachtigheid kan deze beschouwingen over de werking van sociale
grondrechten in vergelijking met klassieke grondrechten moeilijk worden
ontzegd. Dit hoeft echter nog niet tot de conclusie te leiden dat het
-zoals de Raad van State stelde- hier om niet meer dan 'intentieverklaringen met een grote mate van vrijheid voor de wetgever en de overheid' gaat 17- een zienswijze die door Kortmann in zijn commentaar op
de algehele grondwetsherziening is onderschreven in de vorm van een
aanbeveling de sociale grondrechten 'niet al te snel als rechtsnormen' te
beschouwen, 'doch slechts als taakstellingen of "aandachtspunten" die de
overheid bij haar wetgeving en bestuur in het bijzonder in acht moet
nemen, hetzij in de relatie tussen de overheid en de burgers, hetzij in
de relatie tussen burgers onderling.' 18 Deze laatste opmerking spoort met
een door de staatscommissie-Cals/Donner gemaakte opmerking, welke
inhield dat de strekking van sociale grondrechten, 'menselijke ontplooi13
14
15
16
17
18

T.a.p.

Bijl. Handelingen TK 1975-1976, 13 873, nr. 3, p. 6.
Bijl. Handelingen TK 13 873, nr. 3, pp. 6-7.
Bijl. Handelingen TK 13 873, nr. 3, p. 7.
Bijl. Handelingen TK 1975-1976, 13 873, nr. 4, p. 18.
A.w., p. 114.
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ingsmogelijkbeden te verzekeren', consequenties kan bebben voor recbtsverboudingen tussen burgers onderling, en dat men '(i)n zoverre (... ) biJ
de sociale grondrecbten (kan) spreken van een zekere derdenwerking'. 1
Deze gedacbte werd door de regering vrij impliciet onderscbreven. 20
Uit bet vorenstaande kan warden geconcludeerd dat bij de algebele
grondwetsberziening -ondanks alle vertogen over de samenhang tussen
klassieke en sociale grondrecbten en ondanks alle belangstelling voor
grensgevallen- tocb karakteristieke verscbillen in strekking en in werking werden aangenomen. Beiderlei verscbillen zijn daartoe te berleiden
dat de realisering van sociale grondrecbten wordt gezien als in beleidsvrijbeid door de overbeid ten beboeve van de individuele ontplooiing
aangeboden zorg en steun, terwijl klassieke grondrecbten de overbeid
juist wegbouden van bet domein der individuele ontplooiing. Dat de gebele
redenering met betrekking tot bet onderscbeid tussen klassieke en sociale
grondrecbten berustte op een paradigmatiscbe tweeslag overbeid/individu
als model van de maatscbappelijke verboudingen, komt kort en bondig
tot uiting in een passage in bet Eindrapport van de Staatscommissie-Cals/Donner, geciteerd in de Nota inzake bet grondwetsberzieningsbeleid: 'bet inzicbt (is) gegroeid, dat de overbeid op verscbillende terreinen
voorwaarden dient te scbeppen, op grand waarvan de mens zicb in zijn
individualiteit kan ontplooien.'21
Tot een overtuigend begrip van de verbouding tussen klassieke en sociale
grondrecbten kan deze op bet paradigma van een dicbotomie van staat
en individu gebaseerde tbeorie evenwel niet leiden. Dit geldt zowel voor
de strekking als voor de werking van de grondrecbten.
Allereerst moet erop warden gewezen dat sociaal-grondrecbtelijke waarborgen voor vrijbeid op enkele uitzonderingen na (nl. de combinaties van
de klassieke grondrecbten omscbreven in de artikelen 18, eerste lid, 19,
derde lid, en 23, tweede lid, met sociale grondrecbten in resp. de artikelen 18, tweede lid, 19, eerste en tweede lid, en 23, eerste, zesde en
zevende lid) alleen binnen de grondwettelijke gezicbtskring komen voor
zover ze zelfstandige betekenis bebben. Tocb wordt van andere klassieke
grondrecbten eveneens aangenomen dat ze, ter voorkoming van situaties
waarin de uitoefening van bet grondrecbt feitelijk illusoir is geworden,
een sociaal-grondrecbtelijk complement beboeven, bij voorbeeld de vrijbeid van drukpers22 en de vrijbeid van godsdienst en levensovertui19
20
21
22

A.w., p. 216.

Bijl. Handelingen TK 1975-1976, 13 873, nr.3, p. 5.
Nota a.w., p. 11 (mijn cursivering, HB); vgl. Eindrapport a.w., p. 212.
Zie voor het sociaal-grondrechtelijke complement hoofdstuk IX (Steunmaatregelen
voor persorganen) van de Mediawet (Stb. 1987, 249). Dit hoofdstuk opent met de
bepaling: 'Er is een Bedrijfsfonds voor de pers dat ten doel heeft het handhaven en
bevorderen van de pluriformiteit van de pers, voor zover die van belang is voor de
informatie en opinievorming' (artikel 23, eerste lid, eerste volzin).
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ging.23 In feite wordt oak de berziene Grandwet, ondanks de bijeenplaatsing in een boofdstuk, gekenmerkt door een scbeiding tussen klassieke en sociale grondrecbten, zoals reeds kon warden vermoed op grand
van de indiening van twee afzonderlijke wetsontwerpen. Het ontbreken
van een grandwettelijke basis voor bet sociaal-grondrecbtelijke facet van
klassieke grandrecbten leidt ertoe dat daarap gericbte financiele of
andere steunverlening als bet ware anoniem onder de andere vormen van
overbeidssubsidiering verdwijnt. Allerlei niet ter verwerkelijking van
grondrecbten vereiste vormen van subsidiering delen aldus in bet aureool
van de in een recbtsstaat, met bet oog op de grandrecbten werkelijk
vereiste vormen van financiele steunverlening, terwijl omgekeerd een
bijzondere bescberrning voor laatstbedoelde vormen van subsidiering -bij
voorbeeld inzake bezuinigingen- ontbreekt. De gang van zaken bij de
geestelijke verzorging in bejaardenooorden en ziekenbuizen illustreert
dit.
Aan de andere kant wordt soms de vrees uitgespraken dat met een beraep
op sociale grandrechten de effectieve bescherrning van klassieke grandrechten kan warden onderrnijnd. Kortmann, die de opneming van sociale
grandrechten in de Grandwet 'geen gelukkige zaak' acht, noemt het
risico dat deze 'warden begrepen als coilte que cotlte te realiseren
doeleinden of waarden' -dus, zo wordt blijkbaar bedoeld, eventueel zelfs
ten koste van fundamentele vrijheden-, maar gaat ervan uit dat de sociale
grandrechten '(z)olang de betekenis ervan wordt gerelativeerd' 'weinig
kwaad' kunnen. 24 Deze bedenking zou niet behoeven op te komen als de
sociale grandrechten niet waren losgemaakt van de klassieke grandrechten.
Een derde bezwaar tegen de courante grondrechtentbeorie heeft betrekking op de doorwerking van klassieke grandrechten in 'horizontale
verboudingen'. De staatstaak om regelingen en recbtsbescbermingsmogelijkheden te bieden die verzekeren dat aan de door deze grandrecbten
beschermde belangen oak in 'horizontale verhoudingen' bet vereiste
gewicht wordt toegekend, valt niet goed in te passen in de grandwettelijke formulering van de grandrechten. Deze zijn immers geformuleerd
als door de overheid in relatie tot het individu in acht te nemen beperkingen, en als aanspraken daarop van de rechtsgenoten, maar omvatten
op een enkele uitzondering na (zie artikel 10, tweede en derde lid,
Grandwet) geen aanknopingspunten voor een door de overbeid geYnitieerde grandrechtenbescberrning in de samenleving.
Verder valt als tekort van de theorievorming op basis van bet overheid/individu-paradigma aan te wijzen dat de verwerkelijking van grand23 Zie daarover

Overheid, godsdienst en levensovertuiging. Eindrapport van de Commissie van advies inzake de criteria voor steunverlening aan kerkgenootschappen en
andere genootschappen op geestelijke grondslag (ingesteld bij ministerieel besluit
van 17 februari 1986, Stcrt. 1986, 51), 's-Gravenhage 1988.
24 A.w., p. 114.
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recbten doorgaans (bier vormt artikel 23, vijfde lid, Grondwet ecbter een
uitzondering) wordt voorgesteld als een zonder meer op de staat rustende taak. Dit verduistert bet zicbt op mogelijkheden om aan actoren in
de samenleving zodanige procedurele, financiele en normerende stimulansen en faciliteiten te verscbaffen dat zij zelf de verwerkelijking van
sociale grondrecbten bewerkstelligen.
Ten slotte moet erop warden gewezen dat de juridiscbe werking van
sociale grondrecbten onduidelijk blijft (zie bierboven paragraaf 2).
Het vorenstaande mag ons intussen niet over bet boofd doen zien dat -in
elk geval bistoriscb, maar, zoals bierna zal warden uiteengezet, ook
actueel- bet paradigma dat overbeid en individuele staatsburger tegenover elkaar stelt, van grate waarde is. Het door de Franse Revolutie en
bet liberalisme tot gelding gebracbte beginsel dat de individuele mens
slecbts door de staat kan warden beperkt, betekende immers een werkelijke bevrijding: een bevrijding namelijk uit de vele en veelsoortige
bindingen die als resten van de feodale structuren mensen aan een
bepaalde grondstuk, aan bepaalde economiscbe activiteiten (via bet
gildenstelsel) of aan bet verricbten van bepaalde berendiensten bonden.
Het ging dus om de bevrijding van de eerder reeds door Hobbes aangeklaagde 'potestates indirectae', de indirecte macbten van grondberen,
gilden, abdijen, enzovoort. Niet langer zal de status van de mensen (hoer,
stadsburger, gezel, geestelijke beer) bepalend zijn voor recbten en
plicbten, maar ieder zal gelijke~k als staatsburger ('citoyen') aan dezelfde wetten onderworpen zijn. Vrijbeid en gelijkbeid vereisten dan
ook de afscbaffing van de traditionele intermediaire structuren, 26 zoals
bij voorbeeld duidelijk tot uitdrukking kwam in de 'Algemeene Beginselen' en de 'Burgerlijke en Staatkundige Grondregels' van de in 1798
aanvaarde Staatsregeling voor bet Bataafscbe Volk: 'leder Burger is
volkomen vrij, om te bescbikken over zijne goederen, inkomsten, en de
vrucbten van zijn vernunft en arbeid, en voords, om alles te doen, wat
de regten van eenen ander niet scbend' (artikel 4). 'Bij de aanneming
der Staatsregeling, warden vervallen verklaard alle Gilden, Corporatien of
Broederscbappen van Neeringen, Ambagten, of Fabrieken. Ook beeft ieder
25 Vgl. BJ. de Clerq, Macht en principe. Over de rechtvaardiging van politieke macht,
Tielt 1986, p. 186.
26 Vgl. E.-W. Bockendorfe, Staat-Gesellschaft-Kirche, pp. 46-47 (in: F. Bockle c.s.,
Christlicher G/aube in moderner Gesel/schaft, Band 15, pp. 5-120, Freiburg i. Br.
1982): 'Die zahlreichen herrschaftlich-politischen Zwischengewalten und Satusordnungen der stiindischen Gesellschaft werden abgebaut und eing~ebnet, ihres herrschaftlich-politischen Charakters entkleidet, die einzelnen Menschen zunehmend aus
der (statusmii.Bigen) Einbindung in sie freigesetzt. So entsteht die Gesellschaft der
voneinander freien und rechtlich gleichen Individuen, die nicht mehr untereinander
in herrschaftlich-politischer Bindung und Abhiingigkeit stehen, sondern gemeinsamals Privat-Subjekte (im doppelten Sinn des Wortes)- unter der einheitlichen staatlichen Herrschaftsgewalt.'

153

I 2.2 I Begrensde vrijheid - 1989
Burger, in welke Plaats woonacbtig, bet regt, zoodanige Fabriek of
Trafiek opterigten, of zoodanig eerlijk bedrijf aantevangen, als bij
verkiezen zal' (artikel 53, eerste en tweede lid). 'De Maatscbappij verbied, in alle gevallen, dat eenig uitsluitend Voorregt verleend worde'
(artikel 57, eerste lid). De sleutelrol die bet begrip 'burger' speelde,
werd in artikel 2 van de tot deze Staatsregeling beborende 'Acte van
Staatsregeling' nog eens uitdrukkelijk bevestigd: 'De Oppermagt berust in
de gezamenlijke Leden der Maatscbappij, Burgers genoemd.'
Het is nauwelijks nodig, bier te berbalen dat acbter de gelijkstelling van
alle individuele burgers een grote sociaal-economiscbe ongelijkbeid scbuil
ging. Juist de ervaring van die ongelijkbeid beeft ertoe geleid dat de
overbeid sedert bet eind van de 19de eeuw en vooral in de 20ste eeuw
voorzieningen is gaan treffen om een eind te maken aan 'de verbindering
van vrijbeid ten gevolge van bezitsongelijkheid'.27 Het zijn deze voorzieningen die naderhand als het object van sociale grondrecbten zijn
aangeduid.
4

Een op bet netwerkparadigma van de recbtsorde gebaseerde grondrecbtentheorie

Dat ook bij het treffen van de voorzieningen die bij een sociale rechtsstaat beboren, bet uitgangspunt is gehandhaafd dat aan de individuele
burger slechts door de staat, op een wettelijke grondslag,28 verplichtingen kunnen worden opgelegd, is een waarborg voor vrijheid van blijvende betekenis. Daarmee is echter niet gezegd dat bet voor een analyse
van de op zulke staatsrechtelijke beginselen gebaseerde rechtsorde
voldoende is, de dichotomie van het in beginsel vrije individu en de op
legitimatie en legaliteit aangewezen overheid als referentiekader te nemen.
In vrijheid aanvaarde verbanden in het maatschappelijk middenveld mogen
immers niet met de 'potestates indirectae' op een lijn worden gesteld.
Wei dient inzake deze verbanden de vraag te worden gesteld, welke eisen
het recht aan hun inrichting mag of moet stellen om te voorkomen dat
zij in bun feitel~k functioneren vrijheid verhinderen, in plaats van deze
te ondersteunen. 9
Tot de kenmerken van de rechtsstaat behoort dat de besluitvorming van
de staat niet los staat van de overtuigingen en belangen van de rechtsgenoten. Het -met het legaliteitsbeginsel nauw verbonden- democratiebeginsel en de binding van de wetgeving aan grondrechten verankeren deze
27 Scheltens, a.w., p. 117.
28 Het zgn. legaliteitsbeginsel (vgl. mijn Tilburgse intreerede Vertrouwen op het recht.
Over de plaats van de wet in de rechtsorde, Alphen aan den Rijn 1982).
29 Vgl. mijn 'Subsidiering van het particulier initiatief in een pluriforme samenleving:
confrontatie met de eisen van een democratische samenleving', in: TvO, jg. 13
(1987), pp. 351-355.

154

Werking en verwerkelijking van grondrechten I 2.2

I

relatie constitutioneel in de staat als 'eenheid van algemeen en bijzonder• .30 Het wezen van de moderne staat is volgens Hegel 'daB das Allgemeine verbunden sei mit der vollen Freiheit der Besonderheit und dem
Wohlergehen der Individuen, daB also das Interesse der Familie und
biirgerlichen Gesellschaft sich zum Staate zusammennehmen muB, daB
aber die Allgemeinheit des Zwecks nicht ohne das eigene Wissen und
Wollen der Besonderheit, die ihr Recht behalten muB, fortschreiten
kann.'3 1 De inzichten en beslissingen die individueel en in bet verband
van gezin en 'biirgerliche Gesellschaft' tot stand komen, gaan dus niet
teloor maar krijgen in bet staatsverband de daaraan toekomende plaats.
Zo'n staat is noch 'een soort mythische grootheid', noch een 'noodzakelijk kwaad',32 maar 'de werkelijkheid van de concrete vrijheid. ( ... ) In
de staat krijgen de individuele persoon en zijn bijzondere interessen,
zoals die zich realiseren in familie en burgerlijke maatschappij, bun volle
ontplooiing,'33 De 'momenten van solidariteit binnen bet econornische
leven',34 die Hegel in de 'biirgerliche Gesellschaft' aanwees en in bet
bijzonder in de 'Korporationen' onderkende, zijn dus niet -zeker niet
naar bun aard- hinderpalen voor persoonlijke vrijheid in de staat, maar
vormen veeleer de infrastructuur daarvan. Dit neemt niet weg dat men
zich -met Heyde- 'vele vragen (kan) stellen bij de actualiteit van Hegels
betoog over de corporatie. Wellicht betreft bet bier een verleden gestalte
die niet kan en niet moet herhaald warden. Datgene walllVan ze een
gestalte is, is evenwel essentiee[,'35
De rechtsstaat kan warden begrepen als de staatsvorm waarin bet algemene in de zin van Hegels zojuist geciteerde uitspraak (Rechtsphilosophie, § 260 Zusatz) is verbonden met de individueel en in sociale verbanden gearticuleerde belangen en inzichten. Die verhouding tussen de
beslissingen inzake de doeleinden waardoor de leden van de samenleving
zich laten leiden, en bet doel van de staat is vervat in staatsrechtelijke
rechtsbetrekkingen: democratische zeggenschapsrechten, constitutioneel
gewaarborgde vrijheden in eigen kring, en constitutioneel gewaarborgde
aanspraken op overheidszorg.
De courante formulering van en theorievorming over grondrechten geeft
daarvan, zoals bleek, maar gebrekkig rekenschap. Het feit dat de overheid bet staatsdoel van de sociale rechtvaardigheid kan of zelfs moet
behartigen in taakverdeling met in de samenleving ontwikkelde rechts30 L. Heyde, De verwerkelijking van de vrijheid. Een inleiding in Hegels rechtsfilosofie, Leuven/Assen 1987, p. 208.
31 G.W.F. Hegel, Grundlinien der Phi/osophie des Rechts oder Natu"echt und Staatswissenschaft im Grundrisse, Berlin 1821, geciteerd naar de Ullstein-uitgave, Frankfurt am Main 1972, § 260 Zusatz.
32 Heyde, a.w., p. 210.
33 Heyde, a. w., p. 208.
34 Heyde, a.w., p. 202.
35 A.w., p. 203.
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personen, beeft implicaties voor ons begrip van sociale grondrecbten.36
Vaak wordt aangenomen dat deze per definitie worden gerealiseerd door
overbeidszorg. Deze mening is ecbter onjuist. Sociale grondrecbten kunnen
ook, moeten zelfs bij voorkeur worden verwerkelijkt doordat -waar nodig
ook als resultaat van ondersteunend overbeidsoptreden- de verboudingen
in de samenleving zelf van dien aard worden dat de door sociale grondrecbten bescbermde belangen tot bun recbt komen. Dat is eigenlijk reeds
te begrijpen als men de redenen voor erkenning van sociale grondrecbten
in aanmerking neemt. Deze redenen liggen immers niet daarin dat men
waarborgen wil geven tegen een te geringe overbeidsinvloed, maar daarin
dat men tekorten in de verwerkelijking van fundamentele waarden wil
dekken.
Wanneer men aanvaardt dat sociale grondrecbten niet alleen betekenis
bebben als taakstelling van de overbeid, maar ook de mogelijkbeden tot
functioneren van velerlei verbanden in de samenleving garanderen, is er
reden om ook bet recbtskarakter van die grondrecbten niet langer in de
sleutel van bet overbeid/individu-paradigma te plaatsen. Het komt dan
veeleer aan op de wetgeving die bet werk van de samenleving ondersteunt en daaraan bestaansvoorwaarden garandeert. Men zou dan ook
rekening moeten bouden met de mogelijkbeid dat sociale grondrecbten
groeien in normatief gehalte, in die zin dat een afscbaffing van de ter
verwerkelijking van sociale grondrecbten gegeven wettelijke regelingen
wordt opgevat als scbending van de recbtspositie van de belanghebbenden. Dit brengt mee dat bet gewoonlijk aan bet onderscbeid tussen
klassieke en sociale grondrecbten gekoppelde verscbil tussen recbtstreeks
werkende en niet recbtstreeks werkende grondrecbten relativering beboeft. Enerzijds is bet -zoals Vlemminx onlangs beeft betoogd- mogelijk
dat een als 'instructienorm' geformuleerd sociaal grondrecbt in een
bepaalde juridiscbe en feitelijke context zicb als bet ware verdicbt tot
een recbtsbetrekkingen-bepalende recbtsnorm.37 Voorbeelden van zo'n
contextueel bepaalde intensivering van de werking van sociale grondrecbten bieden eni§i recbterlijke uitspraken, zoals een uitspraak van de
CRvB uit 1986. Daar ging bet om artikel 7 onder a (i) van bet Internationale Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, waarin
bet beginsel van gelijke beloning voor gelijkwaardige arbeid is neergelegd.
De Centrale Raad van Beroep overwoog:
'De Raad onderscbrijft bet uitgangspunt, bet welk ook bij de totstandkoming van de goedkeuringswet bij dit verdrag van de zijde
van de regering naar voren gebracbt is, dat de in dit verdrag
36 Vgl. mijn 'De andere helft van de wereld. De wederzijdse betekenis van openbaar en
bijzonder binnen en buiten bet onderwijs', in: W.C.M. van Lieshout e.a., Bestuur en
meesterschap. Opstellen over samenleving, staat en sturing (In 't Veld-bundel), 'sGravenhage 1988.
37 F.M.C. Vlemminx, De lier aan de wilgen?, in: TvO januari 1989.
38 CRvB 3 juli 1986, TAR 1986, 215,AB 1987, 299.

156

Werking en verwerkelijking van grondrechten I 2.2

I

neergelegde materiele rechten in bet algemeen geen rechtstreekse
werking hebben. Het gaat de Raad evenwel te ver aan te nemen,
dat aan een bepaling als art. 7 onder a (i) ten principale nimmer
enige rechtstreekse werking zou toekomen; naar 's Raads oordeel
behoeft bet niet bij voorbaat uitgesloten te warden geacht dat
zich situaties voordoen waarin genoemde verdragsbepaling zich
naar haar aard voor rechtstreekse toepassing en dus voor rechtstreekse rechterlijke toepassing leent.'
Anderzijds geldt voor klassieke ~rondrechten dat ze niet altijd geschikt
zijn voor rechtstreekse toepassing. 9
Daamaast kunnen sociale grondrechten ook werking hebben als doelclausule bij de attributie van discretionaire bevoegdheden.
Wanneer men aldus grondrechten betrekt op de (juridische) netwerken
van de samenleving, blijkt bet onderscheid tussen klassieke en sociale
grondrechten niet bet meest wezenlijke te zijn. Zowel klassieke als
sociale grondrechten kunnen de betekenis hebben, maatschappelijke
functies mogelijk te maken. Dit geldt echter niet voor alle grondrechten:
voor zover ze niet de belangenverhoudingen in een bepaalde sector
betreffen, betreffen ze veeleer de infrastructuur van de samenleving in
bet algemeen: gelijkheid, vrijheid, bestaanszekerheid.
Voor een theoretisch doordachte en tegelijkertijd praktisch relevante
analyse van de werking van grondrechten in een democratische en sociale rechtsstaat kan bet dan ook van nut zijn naast bet courante onderscheid tussen klassieke en sociale grondrechten een onderscheid te
maken tussen de rechtsorde structurerende grondrechten enerzijds, en
functionele grondrechten anderzijds. De rechtsorde structurerende grondrechten betreffen de infrastructuur van een vrije samenleving; bet merendeel van de in onze Grondwet neergelegde grondrechten moet daarentegen warden gerekend tot de functionele grondrechten. De eerstbedoelde
grondrechten zijn weinig expliciet in onze Grondwet tot uitdrukking
gebracht. Dat is niet verwonderlijk, want 'fish discovers water last'40:
de meest fundamentele (en dientengevolge gemakkelijk over bet hoofd
geziene) constitutionele beslissingen houden in dat bet tot de tegen
aantasting te vrijwaren structuur van onze rechtsorde behoort dat zij als
democratische rechtsstaat is geconstitueerd, en verder dat de staatstaak

39 HR 23 september 1988, RvdW 1988, 154 inzake geslachtsnaam, alsmede mijn opstel
'Onafbankelijke rechtsvorming. Staatsrechtelijke aantekeningen over de plaats en
functie van de Hoge Raad in de Nederlandse rechtsorde', in: De plaats van de Hoge
Raad in het huidige staatsbestel. De veranderingen in de rol van de Hoge Raad als
rechtsvormer (symposiumbundel Hoge Raad), Zwolle 1988, pp. 211-237.
40 Een door WJ. van Eijkern in Handelingen der Nederlandse luristen-Vereniging 1967,
jg. 97, dee! II, p. 81 aangehaald gezegde.
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(de taak van de politiek) principieel een beperkte is, 41 maar in elk geval
wel onvoorwaardelijk (a) de elementaire existentiele belangen van fysieke
bestaanszekerbeid en overlevingsmogelijkbeden bescbermt, en (b) de
daartoe vereiste betrouwbaarbeid van bet recbt moet garanderen, in bet
bijzonder inzake ingrepen in recbten en vrijbeden zonder wettelijke
grondslag, bet verbod van willekeur, de aanspraak op gelijke bebandeling,
en de bescbikbaarbeid van organen van recbtspleging.
Tot de de recbtsorde structurerende grondrecbten kunnen dus -wat de
Grondwet betreft- worden gerekend bet gelijkbeidsbeginsel (artikel 1
Grondwet), de (andere) waarborgen tegen willekeurige ingrepen in recbten en vrijbeden (artikelen 2, tweede, derde en vierde lid, 14, 15 en 16),
de waarborg van toegang tot de recbter (artikelen 15, tweede lid, 17 en
18; vgl. artikel 6 EVRM), de waarborg van de fysieke integriteit (artikelen 11 en 114), de waarborgen van financiele bestaansvoorwaarden
(... ) en de waarborgen voor gezondbeid van de mens en zijn leefmilieu
(artikelen 21en22, eerste lid).
Bij de verwerkelijking van de recbtsorde structurerende grondrecbten
gaat bet dus niet alleen om bet bestaan, onderbouden en -door recbtspraak en recbtsbandbaving- doen functioneren van bet recbtsstelsel,
maar ook om de bandbaving van de openbare orde en veiligbeid42 (inclusief milieu en sociale zekerbeid). Deze grondrecbten manifesteren zicb
mede -paradoxaal- in de beperkingsgronden van de gecodificeerde grondrecbten, als 'belangen' ter wille waarvan zelfs die grondrecbten mogen
worden ingeperkt. Hieruit blijkt dat bet niet alleen de functionele grondrecbten zijn die overbeidsmaatregelen van sociaal-grondrecbtelijke aard
eisen; ook de recbtsorde structurerende grondrecbten vergen overbeidsoptreden, bij voorbeeld een adequaat gefinancierde politie en recbtspleging.43
Andere grondrecbten, de functionele, geven aan de staatsdoeleinden
inboud doordat ze de fundamentele waarborgen omscbrijven welke -betzij
door staatsontbouding, betzij door overbeidsbemoeienis- de vervulling van
41 Vgl. mijn inleiding 'De identiteit van de overheid' (in: Overheid op de (terng)tocht,
congresbundel Vereniging voor Bestuurskunde, 1988) en over het onttrokken zijn van

42

43

belangen van bij voorbeeld esthetische, godsdienstige of levensbeschouwelijke aard
aan politieke en rechterlijke belangenafweging mijn artikel 'Onathankelijke rechtsvorming. Staatsrechtelijke aantekeningen over de plaats en functie van de Hoge
Raad in de Nederlandse rechtsorde', p. 236, in: De plaats van de Hoge Raad in het
huidige staatsbestel. De veranderingen in de rol van de Hoge Raad als rechtsvormer
(a.w.).
Vgl. over veiligheid als grondslag van grondrechten K Stern, Das Staatsrecht der
Bundesrepublik Deutsch/and, Band III/1 (Grundrechte), Miinchen 1988, pp. 932-933
en 937. Zie ook mijn bijdrage 'Openbare orde en veiligheid in de wetgeving', in: U.
Rosenthal en J.J.H. Pop (red.), Aan de orde van de dag. Opstellen over orde en
veiligheid, Raad voor het binnenlands bestuur/Staatsuitgeverij 1988.
Vgl. Stern, a.w., p. 717.
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de diverse sociale functies in onze samenleving mogelijk maken. 44 Deze
optiek op grondrecbten is vergelijkbaar met de 'institutionele grondrecbtentbeorie'45; bet gaat ecbter meer om sociale functies dan om instituties. Voorbeelden bieden in de Nederlandse Grondwet:
- inzake de staatsburgerlijke participatie: artikel 2, eerste lid, artikelen
3-5;
- inzake bet godsdienstig-levensbescbouwelijk leven: artikel 6;
- inzake bet buiselijk leven: artikel 12 (vgl. ook de bepalingen omtrent
bet gezinsleven in artikel 8 EVRM en artikel 10 IVESC) en 22, tweede lid;
- inzake de openbare meningsvorming: artikelen 7, eerste, derde en
vierde lid, 8 en 9;
- inzake bet onderwijs: artikel 23;
- inzake de kunsten en de wetenscbappen: artikelen 7 en 22, derde lid;
- inzake de omroep (artikel 7, tweede lid; vgl. ook artikel 10,
eerste lid, derde volzin EVRM);
- inzake andere vormen van maatscbappelijke participatie: artikelen 8,
9, 13 en 22, derde lid;
- inzake informatiebetrekkingen: artikelen 10 en 13 (vgl. ook artikel
110);
- inzake economiscbe activiteit, in bet bijzonder beroeps- en bedrijfsuitoefening: artikelen 14 (in zeker opzicbt), 19 en 20.
Deze functionele grondrecbten moeten bet -door de de recbtsorde structurerende grondrecbten gedefinieerde- kader, dat gelijkbeid, vrijbeid,
bestaanszekerbeid en veiligbeid wil bescbermen, respecteren. Ze geven
een aanspraak op een overbeidsoptreden (met inbegrip van wetgeving)
dat de vervulling van de betreffende sociale functie door personen en
verbanden in de samenleving in eigen verantwoordelijkheid ondersteunt.
Daardoor definieren deze grondrecbten zowel mogelijke redenen voor als
beperkingen van subsidiering.46 Daarmee staat vast dat bet sociaal-grondrecbtelijke facet van de verwerkelijking van grondrecbten geen
afbreuk mag doen aan de vrijbeid en eigen verantwoordelijkbeid van de
betrokkenen, die men ermee wil ondersteunen.
Ten slotte moet er nog op worden gewezen dat voor de verwerkelijking
van functionele grondrecbten ook doorwerking in 'borizontale verboudingen' vereist is. Dat de verwerkelijking van bij voorbeeld bet grondrecbt
op vrijbeid van vereniging 66k consequenties beeft in sociale verbanden,
blijkt uit bet arrest dat bet Europese Hof voor de Recbten van de mens
44 Vgl. Stern, a.w., pp. 772-m met noot 110.
45 Vgl. M.C. Burkens, Algemene leerstukken van grondrechten naar Nederlands constitutioneel recht (reeks Handboeken staat- en bestuursrecht), Zwolle 1989, hoofdstuk 2.
46 Vgl. mijn preadvies 'Rechtsstaat, grondrechten en subsidieverhoudingen', in: E.M.H.
Hirsch Ballin en J.H. van Kreveld, Rechtsstatelijke subsidieverhoudingen, Alphen
aan den Rijn 1988, pp. 13-71.
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op 13 augustus 1981 wees in de zaak van Young, James en Webster.47
Anders dan men vaak geneigd is aan te nemen, betekent dit geen werking op dezelfde wijze als tegenover overheidsorganen, maar een doorwerking die de eigen aard van het betrokken verband respecteert, zonder
dit -politiserend of individualiserend- van de kenmerkende identiteit te
ontdoen.48

5

Slot: onderscheid van verantwoordelijkheden in de eenheid van de
rechtsorde

De verhouding tussen het doel waardoor leden van een samenleving zich
laten leiden, en het doel van de staat -of, zolang de persoon van de
heerser daarvoor representatief was, het doel van de vorst- beboort tot
die problemen van de rechts- en staatsfilosofie die niet -zoals problemen van een 'exacte' wetenschap- worden opgelost, noch kunnen worden
opgelost, omdat de verhouding juist als verhouding moet worden aanvaard en doordacht. In het kleine filosofische gescbrift over de beerschappij van de vorsten (De Regimine Principum), dat Thomas van Aquino omstreeks 1266 voor de destijds door onlusten belaagde Koning van
Cyprus schreef, licht dit inzicht op. Om een antwoord te vinden op de
vraag naar het doel van het staatsbestuur confronteert Thomas bet doel
van de gemeenschap met de bijzondere doeleinden van bet bandelen in
verscbillende maatschappelijke functies, zoals lichamelijke gezondheid en
stoffelijke welvaart. Nut ('een in de mens zelf gelegen goed•49) kan
echter niet het doel van de mens zijn: dat is van andere orde, namelijk
zo leven zoals de deugd het vereist. Van het doel van de mensen leidt
Thomas bet doel van de gemeenschap af: deugdzaam leven is bet doel
van de gemeenschap.50
Thomas van Aquino accentueert met twee argumenten het onderscbeid
tussen de bijzondere doeleinden die mensen in uiteenlopende sociale
rollen nastreven enerzijds, en bet algemene doel van -als animalia politica uiteraard in sociaal verband levende- personen anderzijds. Zou men,
zo luidt het eerste argument, de licbamelijke gezondheid als levensdoel
aanmerken, dan zou een arts de regering moeten uitoefenen, of als men
de stoffelijke welvaart zo zou zien, een econoom; zou daarentegen kennis
van de waarheid het uiteindelijke doel zijn, dan zou een geleerde koning
47

Pub!. CEDH, Serie A, Vol 44. Vgl. Stern, a.w., pp. 1560-1595.
48 Vgl. mijn bijdrage 'Artikel 1 van de Grondwet als fundamentele constitutionele
norm', in: C.W. Maris, Gelijkheid en recht, Deventer/Zwolle 1988, pp. 127-156.
49 De Regimine Principum, L.I, Caput 15, nr. 816 (Divi Thomae Aquinatis Opuscula
Philosophica, ed. R.M. Spiazzi O.P., Turijn 1954/1973): 'bonum quodcumque in ipso
existens'.
50 A.w., nr. 817: 'Videtur autem finis esse multitudinis cingregatae vivere secundum
virtutem'.
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moeten zijn5l_ voorbeelden die naast een stilzwijgende verwijzing naar
Plato een verrassend actuele betekenis vertonen.
Dit argument brengt onder de aandacht welke consequenties voor de
uitoefening van bet staatsgezag zouden voortvloeien uit een substitutie
van bet algemene doel van de samenleving door een of ander bijzonder
doel. Het tweede argument is hiervan als bet ware bet spiegelbeeld,
doordat bet aangeeft wat zo'n substitutie zou impliceren voor de samenleving: dieren en slaven zouden gelijkelijk tot bet staatsverband behoren,
als bet behoud van leven bet karakteristieke doel van bet samengaan in
een gemeenschap was; zou daarentegen de stoffelijke welvaart dit doel
vormen, dan zou bet staatsverband slechts worden gevormd door degenen
die met elkaar aan bet economisch verkeer deelnemen.52
Het is van belang bij deze argumentatie, vooral bij bet laatstgenoemde
argument, nog even stil te staan. Uit deze gedachtengang over de verhouding tussen de bijzondere doeleinden van handelen en bet algemene
doel van bet samenleven blijkt immers dat Thomas de tegenstelling tussen
de bijzondere doelen van individuen -bet persoonlijke nut- niet in een
platte tegenstelling tegenover bet algemene doel van de staat plaatste,
maar ervan uitging dat de individuen juist door bun betrokkenheid op
de algemene waarde van een goed sociaal leven in de samenleving worden geintegreerd. Elke andere opvatting trekt de kring van bet sociale
leven ofwel te ruim -namelijk doordat ze niet als samenleving van mensen wordt gedefinieerd-, ofwel te eng, doordat bepaalde categorieen
personen worden uitgesloten (zodat ze eigenlijk evenmin als samenleving
van mensen, maar als die van bepaalde categorieen van mensen wordt
gedefinieerd).
Een zodanige uitsluiting is in woord en daad zichtbaar geworden in bet
denken van de vroege liberale rechtsstaat, doordat namelijk bet staatsverband in utilitaristische zin alleen maar werd gezien als een door
economisch gemotiveerde subjecten aanvaarde instelling van algemeen
nut. Duidelijk komt dit tot uitdrukking in de door Immanuel Kant naar
bet schijnt onbekommerd verwoorde uitsluiting van bepaalde categorieen
personen uit zijn begrip van de staatsburgers:
'Derjenige nun, welcher das Stimmrecht in dieser Gesetzgebung
hat, heiBt ein Burger (citoyen, d.i. Staatsbiirger, nicht Stadtbiirger,
bourgeois). Die dazu erforderliche Qualitat ist auBer der natiirlichen (daB es kein Kind, kein Weib sei) die einzige: daB es sein
eigener Herr (sui juris) sei, mithin irgendein Eigentum babe (wozu

51 A.w., nr. 816.
52 A.w., nr. 817.
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auch jede Kunst, Handwerk oder scbone Kunst oder Wissenschaft
gezahlt werden kann), welches ihn ernahrt ( ...).'53
Scheltens merkt naar aanleiding van Kants positie op: 'De bezitsongelijkheid, ook de grootste, met alle daaraan verbonden consequenties wat
sociale status betreft, heeft voor Kant met rechtsongelijkheid niets van
doen. (... ) Heeft de staat dan niet tot taak de sociale ongelijkheden te
verzachten en de nationale welvaart gelijker te verdelen? Voor de mensen van nu is bet vanzelfsprekend geworden -alhoewel er nog steeds
auteurs zijn die deze mening niet delen- dat de staat die taak op zich
neemt.'54
Eigenlijk heeft Kant -blijkens de zojuist geciteerde passage- reeds
onderkend, dat bet genot van recbten in de staat een sociaal-econorniscbe grondslag behoeft, want hij achtte het ondenkbaar dat de sociaal-economiscb atbankelijken als 'burgers' zouden worden bescbouwd maar bij aanvaardde dit als een niet door bet recbt te beinvloeden
'gegeven'. In een ontwikkelde, democratiscbe en tegelijk sociale recbtsstaat wordt daarentegen onderkend dat verwerkelijking van grondrecbten
de feitelijke leefsituatie van mensen en hun sociale verbanden moet
verdisconteren.
Zo beeft de berinnering, aan bet begin van deze bijdrage, aan een
opmerking van Scbeltens ons ertoe gebracht, nogmaals te leren 'aus der
Erfahrung der friibern Geister',55 en ons bun inzicbten te berinneren
wanneer wij -in afwachting van een verder ontwikkeld oordeel- de
werkelijkheid van grondrecbten in onze recbtsorde trachten te begrijpen.

53

I. Kant, Ober den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber
nicht far die Praxis (1793), hrsg. v. J. Ebbinghaus, Frankfurt am Main 1968, pp. 46-

47.

54 A.w., p. 71.
55 G.W.F. Hegel, Phiinomenologie des Geistes (ed. Ullstein), Frankfurt am Main, 2de
druk 1973, p. 446 ( = System der Wissenschaft. Erster Tei!: Phii.nomenologie des
Geistes, Bamberg/Wiirzburg 1807, p. 764).
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1

Inleiding

'Vertrouwen mogelijk te maken en gerecbtvaardigd vertrouwen te bescbermen, is' -aldus Karl Larenz in zijn Methodenlehre der Rechtswissenschaft- 'een van de elementairste geboden die de recbtsorde in acbt
moet nemen.'1 Hierbij kan aan velerlei warden gedacbt: bet vertrouwen
op bet gegeven woord van de contractpartner,2 vertrouwen dat men
gevrijwaard zal warden van willekeurige vrijbeidsbeneming,3 vertrouwen
dat ernstige materiele nood voorkomen zal worden,4 enzovoort. Al zulk
vertrouwen wordt ontleend aan bet recbt, zoals bet in een bepaalde
recbtsorde geldt. Het positieve recbt fundeert de recbtsbetrekkingen
tussen burgers onderling, tussen overbeid en burgers en binnen de overbeidsorganisatie. Deze recbtsbetrekkingen bouden dan de recbten en
plicbten in waarop men vertrouwt. Fundamenteel voor dit aan bet recbt
ontleende vertrouwen is ecbter bet vertrouwen dat de recbtsorde zelf
betreft: de gefundeerde verwacbting, dat slecbts kenbare juridiscbe
criteria, rechtsnormen, bepalend zullen zijn voor recbtsbetrekkingen. Dit
vertrouwen ontbreekt in samenlevingen waarin een orakelspreuk, de
willekeur van een absoluut beerser of corruptie bepaalt, wanneer aanspraken en verplicbtingen ontstaan.5 Vertrouwen op bet recbt is dus, in
een zeer elementaire zin, de werkelijke aanwezigbeid van vrijheid.
Welke recbtsnormen binnen een bepaalde recbtsorde gelden,6 is een
vraag van constitutioneel recbt. Het constitutionele recbt omvat de

*

Het grondrecht op vrijheid en de wet, Alphen aan den Rijn 1989.

1

4de druk, Berlin 1979, p. 461.
J. Eggens, Een man een man, een woord een woord, in: Verzame/de privaatrechtelijke opstellen, Deel 2, Alphen aan den Rijn 1959, pp. 200-211.
Vgl. artikel 15 van de Grondwet (dat een verder reikende waarborg biedt dan artikel
171 van de Grondwet zoals deze tot 17 februari 1983 luidde), artikel 5 van het
Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden, en artikel 9 van het Internationale Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten.
Vgl. de artikelen 19 en 20 van de Grondwet.
Vgl. Franz Neumann, Die Herrschaft des Gesetzes (oorspr. dissertatie London 1936),
Frankfurt am Main 1980, pp. 50-51.
Vgl. N. Achterberg, Rechtsverhiiltnisse als Strukturelemente der Rechtsordnung, pp.
394 en 409, in: Rechtstheorie 9/1978, pp. 385-410.
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normen die bepalen welke organen onder welke voorwaarden geldige
algemene en bijzondere rechtsnormen kunnen vaststellen. Regels van
constitutioneel recht zijn dus ten opzichte van andere rechtsnormen
constitutieve regels.7 De inhoud van het constitutionele recht is uiteindelijk beslissend voor de mate waarin en de wijze waarop de rechtsgenoten op het recht kunnen vertrouwen als grondslag van hun rechtsbetrekkingen. Het constitutionele recht kan de beslissingsmacht over rechtsnormen in talloze schakeringen concentreren bij of distribueren over gezagsdragers die door verkiezing, vererving, benoerning of op eigen kracht
aan het bewind zijn gekomen. Dit betekent niet dat al deze schakeringen
van concentratie of distributie van gezag in gelijke mate beantwoorden
aan de idee van de staat als gezagsorganisatie die op algemene vrijheid
is gericht.8 Het vertrouwen in de rechtsorde zal mede, ja vooral afhankelijk zijn van de mate waarin en de wijze waarop de rechtsvorrning
steunt op de openbare meningsvorrning -anders gezegd: het democratisch
gehalte van de besluitvorrning-, de rechtvaardigheid van de inhoud van
recht en beleid, de onpartijdigheid van de bantering ervan, en de mogelijkheid om de nakoming van juridische verplichtingen af te dwingen.
Onderstaande beschouwingen betreffen het formele, maar fundamentele
vertrouwen op het recht, namelijk dat de rechtsgenoten kunnen weten
onder welke voorwaarden normen gelden die hun rechtsbetrekkingen
bepalen. Een formaliteit is dat vertrouwen op het recht overigens zeker
niet, zoals in paragraaf 2 zal blijken, gaat om een waarborg voor vrijheid en andere fundamentele belangen van de rechtsgenoten. De sinds de
Franse Revolutie aanvaarde gestalte van die waarborg is het vereiste van
een wettelijke grondslag voor beperkingen van de rechten en vrijheden
van de burgers: het zgn. legaliteitsbeginsel. In paragraaf 3 wordt de
relatie tussen dit legaliteitsbeginsel en het -formele respectievelijk
materiele- wetsbegrip onderzocht. Daarbij wordt het begrippenapparaat
voor de verdere analyses gepreciseerd. Men zou, zo blijkt in paragraaf 4,
dit vereiste kunnen herformuleren als een grondrecht op vrijheid behoudens beperkingen bij wettelijk voorschrift. In aansluiting daarop komt
in paragraaf 5 de merkwaardige positie van de 'zelfstandige algemene
maatregel van bestuur' aan de ordc. V crvolgcns wordt in paragraaf 6 een
vergelijking gemaakt met de wijze waarop in het recht van enige ons
omringende landen vorm is gegeven aan het legaliteitsbeginsel. In paragraaf 7 wordt de vraag opgeworpen of een uitbreiding van het legaliteitsbeginsel wenselijk is, en zo ja tot welke besluiten en handelingen
deze zich zou moeten uitstrekken. Om die vraag gaat het in de daarop
7

8

Een rechtsorde is een stelsel van rechtsnormen, die op dezelfde constitutieve regel(s) berusten. Zie H.LA. Hart, The Concept of Law, Oxford 1%1, hfdst. VI, en
mijn preadvies voor de Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht 'Het innerlijke
aspect van regels in het rechtspositivisme van H.LA. Hart', §§ 5 en 6, in: Rechtsfilosofie en Rechtstheorie 7/1978, pp. 99-114.
Zie mijn Pub/iekrecht en beleid, Alphen aan den Rijn 1979, p. 65.
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volgende paragrafen. Ten einde een verantwoord standpunt hierover in te
nemen, moet allereerst warden nagegaan waartoe normering bij wettelijk
voorschrift van belang is (paragraaf 8). Dat belang komt, zoals in paragraaf 9 wordt betoogd, in belangrijke mate in de Grondwet tot uitdrukking. Vervolgens moet warden nagegaan in hoeverre voor vertrouwen op
het recht wetgeving nodig is (paragraaf 10). Op deze basis kan dan in
paragraaf 11 de in paragraaf 6 verwoorde vraag warden beantwoord, in
hoeverre het wenselijk is voor het bestuurshandelen de eis van een
wettelijke grondslag te stellen. Tot slot wordt in paragraaf 12 nogmaals
bezien, in hoeverre het legaliteitsbeginsel kan warden beschouwd als een
algemeen grondrecht op vrijheid.
De problematiek die bier aan de orde komt, is -zoals gezegd- fundamenteel: ze betreft een kernpunt van het constitutionele recht, dat juist
daardoor tegelijk van praktisch belang is, omdat van het antwoord op die
vraag afhangt in hoeverre de wetgeving onze rechtsorde draagt. Het zijn
dus de grondslagen van het overige in onze rechtsorde geldende rechtvan het privaatrecht en het strafrecht, en vooral die van het bestuursrecht- waar het om gaat.
2

De wet a1s waarborg

De wijze waarop en de mate waarin in deze zin vertrouwen op het recht
kan warden gesteld, hangt af van de inhoud van het constitutionele
recht. De Franse Revolutie heeft in de continentaal-Europese rechtscultuur een rechtsstaatstraditie gevestigd,9 die de wet als rechtsbron centraal stelt. Volgens de in de Franse Revolutie aanvaarde beginselen mogen
de burgers slechts 'geboden en verboden (... ) warden gesteld bij de wet,
dus bij een van de wetgever uitgaande algemene rechtsregel' .10 Dit
beginsel van de heerschappij van de wet, het legaliteitsbeginsel, hangt
nauw samen met de democratische strekking van de rechtsstaatsidee,
namelijk in die zin dat wetten slechts met medewerking van de volksvertegenwoordiging tot stand kunnen komen. 11 Het beginsel verankerde de
Vgl. over het onderscheid met de Engelse 'rule of law' Franz Neumann, a.w., pp.
203-210.
10 Bohtlingk in F.R. Bohtlingk/J.HA. Logemann, Het wetsbegrip in Nederland, Alphen
aan den Rijn 1966, p. 15. Vgl. artikel 4 van de Declaration des droits de l'homme et
du citoyen van 26 augustus 1789.
11 Vgl. Bohtlingk, a.w., p. 14 en artikel 6, eerste en tweede volzin, van de Declaration.
Dit neemt niet weg dat in de continentale traditie ook tendensen aangewezen kunnen worden die het legaliteitsbeginsel losmaken van de democratische legitimatie
(vgl. Neumann, a.w., p. 210). Dit geldt met name voor de in de tweede helft van de
19de eeuw in Duitsland naar voren gebrachte gedachte van de slechts formeled.w.z. niet op rechtvaardigheid gerichte en niet democratisch gelegitimeerde- rechtsstaat. Deze gedachte hield een politiek-filosofische regressie in, die uitdrukking gaf

9
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juridische gelijkheid van alle burgers, bevestigde de afschaffing van bet
feodale stelsel en de privileges waartoe de Franse Nationale Vergadering
in de gedenkwaardige nacht van 4 augustus 1789 had besloten, en beoogde
tegelijkertijd door de daarin begrepen machtenscheiding een dam op te
werpen tegen terugkeer naar bet absolutisme. 12 De algemeenheid van de
wet en de vereiste medewerking van de volksvertegenwoordiging hebben
uiteindelijk de strekking, de wet tot waarborg van de vrijheid der burgers
te maken: bet ingrijpen van de staat in vrijheid en eigendom moet
voorzienbaar en berekenbaar zijn.13 De wet fundeert in de klassieke
rechtsstaatsidee bet vertrouwen van de rechtsgenoten, dat slechts kenbare
juridische criteria bepalend zullen zijn voor bun rechtsbetrekkingen.
'Rechtsstaatlichkeit' wordt, in de woorden van Erhard Denninger, opgevat
'als Positivitat der Rechtsordnung.'14
In 1958 hield Bohtlingk aan de Universiteit van Amsterdam zijn inaugurele rede over 'de rechtsstaat Nederland'. 15 Hij bepleitte daarin, bet
materiele wetsbegrip te verruimen tot alle algemene regels, 'zowel intern
als naar buiten en ongeacht of daarbij wel of geen geboden en verboden
warden gesteld'. De hierdoor tot stand te brengen uitbreiding van de
werking van bet legaliteitsbeginsel zou met name van belang zijn voor
het terrein van de subsidiering door de overheid. 16 Ook in recentere
Nederlandse publiekrechtelijke litteratuur wordt aandacht geschonken aan
de vraag, in hoeverre bet overheidsoptreden een wettelijke grondslag
heeft of zou moeten hebben. Genoemd kunnen warden de intreerede van
Oostenbrink aan de Vrije Universiteit over de wetmatigheid van bet
bestuur, de preadviezen van Ter Spill en Tak voor de VAR over onwetmatig bestuur en bet preadvies van Donner voor bet Staatsrechtcongres
1981 over bet materiele wetsbegrip.17

12

13

14
15
16
17

aan berusting na het echec van 1849 (zie M. Kriele, Einfahrung in die Staatslehre,
2e druk, Opladen 1980, p. 105).
Zie E. Weis, Der Durchbruch des Burgertums (1776-1847), Propyliien Geschichte
Europas, Band 4, Frankfurt am Main/Berlin/Wien 1975, pp. 118-120.
'Das Eingreifen des Staates in Freiheit und Eigentum muB vorhersehbar und kalkulierbar sdn' (Neumann, a.w., p. 207). Zie ook Max Weber, Wirtschaft und Gese/lschaft. GrundriB der verstehenden Soziologie, 5de druk, 1. Halbband, Ti.ibingen 1976,
p.184.
Staatsrecht 1, Reinbek bei Hamburg 1973, p. 97.
Alphen aan den Rijn 1958.
A.w., pp. 10 en 17. Vgl. Bohtlingk/Logemann (a.w., noot 10), p. 25.
J.J. Oostenbrink, Kanttekeningen bij de wetmatigheid van het bestuur, Amsterdam
1978; F.W. ter Spill en A.Q.C. Tak, Onwetmatig bestuur (Geschriften van de Vereniging voor Administratief Recht LXXXVI), Alphen aan den Rijn 1981; A.M. Donner,
Grondwetsherziening en staatsrechtsdogmatiek. lets over het materieel wetsbegrip.
Dit (wegens de -aldus Donner- 'weliswaar hoogwaardige, doch schaarse oogst van
bet staatsrechtcongres') in laatste instantie toegevoegde preadvies is tot dusver niet
in druk verschenen. Het wordt geciteerd naar de in fotodruk verstrekte tekst.
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In de jaren '60 en '70 werd de wettelijke grondslag van bestuursrechtelijke rechtsbetrekkingen in die zin steeds verder geformaliseerd datnaast terreinen waarop men wegens het 'begunstigende' karakter van
bestuurshandelingen van elke wettelijke regeling kon afzien- vaak gebruik werd gemaakt van bevoegdheidstoekenningen in de wet of de
verordening, op grond waarvan niet-gekozen organen hetzij zelf een
bevoegdheid toegespeeld kregen om de beslissende 'wettelijke voorschriften' als gedelegeerde wetgeving in materiele zin tot stand te brengen,
hetzij konden beschikken over zeer ruime discretionaire bestuursbevoegdheden, waarvan zij de uitoefening vervolgens vaak met pseudo-wetgeving18 of beleidsregels19 ordenden. Formeel berust het bestuurshandelen
dan nog wel op een met medewerking van de nationale of decentrale
volksvertegenwoordiging tot stand gekomen regeling, maar de wezenlijke
beslissingen warden in hoge mate buiten die regelingen om genomen. In
de paradoxale term 'bestuurswetgeving' komt tot uitdrukking dat de bier
bedoelde gedelegeerde wetgeving moeilijk kan blijven delen in de in ons
land gebruikelijke onttrekking van algemeen verbindende voorschriften
aan beroepsmogelijkheden bij een administratieve rechter.20 Langs de
weg van een beroep op onverbindendheid of ontoepasbaarheid dan wel
door onrechtmatige-daadsprocedure s bij de burgerlijke rechter is trouwens inmiddels aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het onder rechtmatigheidscontrole brengen van deze bestuurswetgeving.
Sinds het begin van de jaren '80 wordt de formalisering van de wetgeving minder gemakkelijk aanvaard. Naast pleidooien in de wetenschappelijke litteratuur om althans de structuurbepalende, uit het oogpunt van
de vervulling van de publieke taak wezenlijke elementen een plaats te
geven in de formele wetgeving,21 werden adviescommissies ingeschakeld
18 Zie de bewerkte tekst van de in 1965 onder deze titel door J. van der Hoeven
uitgesproken inaugurele rede, in: Staatsrecht en Bestuursrecht. Opstellen van Mr. J.
van der Hoeven, Zwolle 1984, pp.134-149.
19 Zie J.H. van Kreveld, Beleidsregels in het recht (diss. R.U. Groningen), Deventer
1983.
20 Zie R.M. van Male, Rechter en bestuurswetgeving. Beroep tegen door bestuursorganen vastgestelde algemeen verbindende voorschriften en toetsing daarvan aan
ongeschreven recht in rechtsvergelijkend perspectief (diss. K.U.B.), Zwolle 1988.
21 P. de Haan, Th.G. Drupsteen en R. Fernhout, Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, 3de druk, Deventer 1986, dee! 1: Ontwikkeling, organisatie, instrumentarium),
p. 44, pp. 229-231. Als argumenten noemen zij: het doelmatigheidsmotief, het eenheidsmotief, het democratisch motief en het bevoegdheidsmotief. Deze motieven
gelden echter -behoudens het democratisch motief, waarover hieronder meer- niet
voor alle terreinen van wetgeving en bestuur, zeker niet in gelijke mate. Vgl. P. de
Haan en R. Fernhout, Wetgevin& planning en financiering. Instrumenten van overheidsbeleid, Deventerf's-Gravenhage 1981, p. 28, waarin de auteurs, mede op grond
van het desideratum 'dat opnieuw wordt recht gedaan aan het vereiste van wetmatigheid van bestuur', een stelselmatige uitbouw van de administratieve wetgeving
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om tot een herverkaveling van normstellingsbevoegdheden te komen. In
1981 stelde Minister-President Van Agt op grond van een beslissing van
de Ministerraad de Commissie Wetgevingsvraagstukken in, die tot taak
kreeg, advies uit te brengen over mogelijke verbeteringen in het gebruik
van onderscheiden vormen van regelgeving bij de centrale overheid. 22 Op
16 februari 1982 bracht de commissie een interim-rapport uit, waarin zij
onder meer de vraag opwierp hoe het beginsel van de heerschappij der
wet bruikbaar kan worden gemaakt 'voor ordening en sturing van de
samenleving in de veranderde omstandigheden'.23 Daarbij werd gewezen
op het belang van de wet als waarborg tegen incidentele bevoordeling of
benadeling (de algemeenheid van de wet) 24 en als verankering van 'de
suprematie van de politiek over het bestuur'25: de wet dus als waarborg
van rechtsstaat en democratie. In haar eind 1985 uitgebrachte eindrapport deed de commissie onder meer een aantal voorstellen, gericht op
ondersteuning van het 'primaat van de wetgever•.26
In haar eindrapport lijkt de commissie, in vergelijking met het interimrapport, meer nadruk te leggen op de wet als instrument van democratische wilsvorming. De commissie legt minder nadruk op de betekenis van
de wet als waarborg tegen willekeur, en motiveert het 'primaat van de
wetgever' en de grenzen daarvan met een beroep op het gewenste 'democratische gehalte van de inhoud der regels'. De commissie tekent daarbij
aan dat delegatie van wetgevende bevoegdheid noodzakelijk is, onder
meer wegens de behoefte aan flexibiliteit en aan slagvaardigheid. Daarom
zou er een 'taakverdeling tussen hogere en lagere wetgevers' moeten
komen, die het de (formele) wetgever mogelijk maakt 'te selecteren'. De
commissie betoogt dat het dan voor de hand ligt 'te eisen dat de wetgever in ieder geval de voornaamste bepalingen zelf vaststelt. Daartoe
behoren de bepalingen die de reikwijdte van het geheel van de regeling
(wet en gedelegeerde wetgeving) bepalen en de overige belangrijkste,
naar buiten werkende voorschriften. In het bijzonder dient de wetgever
ook steeds de reikwijdte van delegatiebepalingen vast te stellen door de
gedelegeerde bevoegdheid tot regelstelling nauwkeurig te clausuleren.' 27
De commissie werkt een en ander uit in concept-'Aanwijzingen wetgevingsvraagstukken', waarin ook voorbed<leu wur<len genoem<l van 'struc-

22
23
24

25
26
27

bepleiten. Zie voorts I.C. van der Vlies, Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving. De verandering van het legaliteitsbeginsel in de twintigste eeuw
(diss. Univ. v. Amsterdam), 's-Gravenhage 1984.
Vgl. Stcrt. 9 juni 1980, nr. 108, p. 7, alsmede voor de overwegingen die tot de
instelling van de commissie hebben geleid TK 1979-1980, 15 454, nr. 2.
Commissie Wetgevingsvraagstukken, Interim-rapport, 's-Gravenhage 1982, p. 13.
A.w., p. 12.
A.w., p. 13.
Orde in de regelgeving. Eindrapport van de Commissie Wetgevingsvraagstukken, 'sGravenhage 1985, p. 42.
A.w., p. 43.
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turele elementen van een regeling' die niet beboren te warden gedelegeerd.28 Een in boofdzaak instemmend kabinetsstandpunt29 -waarin wel
werd bestreden dat delegatie van wetgeving slecbts 'een noodzakelijk
kwaad' zou zijn30- is in juli 1987 aan de Tweede Kamer gezonden.
Minstens zo belangrijk is de ontwikkeling die nauwelijks later leidde tot
een vergrate aandacbt voor de kwantiteit en de inhoud van de sterk
uitgedijde normstelling. Deels wegens zorg over de bandbaafbaarbeid van
bet grate aantal, vaak complexe regelingen, deels ten einde de lasten die
deze regelingen op bet functioneren van de economie en bet overbeidsapparaat badden gelegd, werden enige commissies belast met bet voorbereiden van 'Deregulering van overbeidsregelingen'. Het meest principiele rapport over deze materie werd -onder deze titel- in maart 1984
uitgebracbt door de in 1982 ingestelde Commissie verrnindering en vereenvoudiging van overbeidsregelingen onder voorzitterscbap van L.A.
Geelboed. 3l Op grand van bet advies van deze comrnissie werden bij
besluit van de Minister-President, bandelend in overeenstemming met bet
gevoelen van de Raad van Ministers, van 5 november 1984 (Stcrt. 1984,
232) 'Aanwijzingen inzake terugboudendbeid met regelgeving' vastgesteld.
Deze aanwijzingen zijn niet alleen van belang uit bet oogpunt van bet
verrninderden van de 'regeldruk', maar beogen ook de formele wetgever
te weerbouden van normstelling die door baar complexiteit tot vergaande
delegatie en frequente aanpassing noodzaakt: 'Bij bet stellen van normen
in of op basis van een regeling dient te warden gestreefd naar eenvoud,
begrijpelijkbeid, bestendigbeid en evenredigbeid. Het stellen van algemene
normen waarap vele specifieke of categoriale uitzonderingen moeten
warden gemaakt, dient te warden vermeden.'32 'Het aantal delegatiebepalingen in een regeling moet zoveel mogelijk warden beperkt. Indien
delegatie ten beboeve van een meer flexibele wijze van normstelling
noodzakelijk is, moeten de grenzen van de delegatie zoveel mogelijk in
de wet warden vastgelegd. (... ).'33
De waardering voor de (formele, in bet parlement aanvaarde) wet als
waarborg voor de vrijbeid van de burger en basis van vertrauwen op bet
recbt is dus, ondanks de nog doorwerkende bypertrafie van de wetgeving
28 De commissie noemt: bepalingen die grondrechten beperken of nader bepalen, vergunningenstelsels, belastingen of heffingen introduceren, medebewind verlangen,
nieuwe bestuursorganen oprichten, de rechtsbescherming of sancties betreffen, dan
we! controle- of opsporingsbevoegdheden toekennen (a.w., p. 64).
29 TK 1986-1987, 20 038, ms. 1-2. Zie hierover Ph. Eijlander, Het primaat van de wetgever. Kabinetsstandpunt ten aanzien van 'Orde in de regelgeving', in: Bestuurswetenschappen, jg. 42 (1988), pp. 72-85.
30 TK 1986-1987, 20 038, m. 2, p. 6.
31 TK 1983-1984, 17 931, nr. 9.
32 Aanwijzing 6.
33 Aanwijzing 7.
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in de jaren '70,34 niet uit onze recbtscultuur verdwenen. De formalisering van de wet als grondslag van bet bestuursbandelen wordt niet
!anger zonder weerstand aanvaard. De waarborgfunctie van de wet beeft
ecbter twee kanten: een negatieve, die grenzen stelt aan vrijbeidsbeperking door de overbeid, en een positieve, die de ordening van de
publieke taakvervulling in belangrijke mate aan besluitvorming in wetsvorm met inscbakeling van de volksvertegenwoordiging voorbeboudt. De
mate waarin de wetgeving deze waarborgende functie kan vervullen bangt
allereerst daarvan af, welke reikwijdte toekomt aan bet vereiste van een
wettelijke grondslag voor bet overbeidsoptreden. Daarom zullen wij nu
dieper ingaan op de betekenis van dit legaliteitsbeginsel.

3

Het legaliteitsbeginsel en bet wetsbegrip

In de Nederlandse recbtsorde geeft de Wet algemene bepalingen35 van
1829 uitdrukking aan bet streven, de wetgeving de exclusieve grondslag
van recbtsbetrekkingen te doen zijn, in bet bijzonder op bet gebied van
bet privaatrecbt en bet strafrecbt. Zij keert zicb tegen naar toenmalig
inzicbt mogelijk concurrerende recbtsbronnen,36 en eist van de recbter
onderwerping aan de wet.37 Het belangrijke aandeel dat de recbtspraak
inmiddels in de privaatrecbtelijke recbtsvorming beeft genomen -soms
tegen de Wet algemene bepalingen in38_ neemt niet weg dat voor privaatrecbtelijke recbtsbetrekkingen -ontstaan door toestemming, gewekt
vertrouwen, scbuld, risico of bevoordeling- steeds een grondslag in de
wet, in bet bijzonder bet Burgerlijk Wetboek of zijn systeem, zal kunnen
warden aangewezen. 39
Dat de bevoegdbeid tot straffen op specifieke wetsbepalingen moet berusten is in onze recbtsorde becbt verankerd, niet alleen door nationale
bepalingen, maar ook door internationale bepalingen inzake grondrecb34 Vgl. mijn artikel 'Het stellen van regels - kwaal, middel en doel', in: Nederlands
Juristenblad 61 (1986), pp. 1109-1113.
35 Wet van 15 mei 1829, Stb. 28, houdende algemeene bepalingen der wetgeving van
het Koningrijk.
36 De gewoonte (artikel 3) en 'arrets de reglement' (artikel 12). Zie over de spanningsvelden bij toepassing van artikel 3 J.Th. de Smidt, Rechtsgewoonten (diss. R.U.
Leiden), Amsterdam 1954, pp. XI-XII en XXXVI-XXXVII.
37 Artikelen 11 en 13.
38 Zie HR 3 maart 1972, NJ 1972, 339, over het zogenaamde indemniteitsbeginsel in
het schadeverzekeringsrecht (artikelen 288 en 289 van het Wetboek van Koophandel),
in welk arrest voorrang werd gegeven aan een gewoonte die met de uitdrukkelijke
wetsbepaling in strijd is.
39 Vgl. over de rechtsontwikkeling die dit mogelijk heeft gemaakt A. Pitlo, De ontwikkeling van een gesloten naar een open systeem van verbintenissen in de rechtspraak van de Hoge Raad, Groningen 1973.
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ten. 40 Minder duidelijk is evenwel de situatie op bet gebied van bet
bestuursrecht. Een bepaling van constitutioneel recht, die voor elke bestuursrechtelijke rechtsbetrekking een specifieke wettelijke grondslag
eist, valt niet aan te wijzen. Tot de uitgangspunten van de in 1983 tot
stand gebrachte algehele grondwetsherziening behoorde integendeel -aldus
de Nota inzake bet grondwetsherzieningsbeleid- dat aan de Grondwet
niet de eisen mogen warden gesteld, dat zij alle 'bevoegdheden en mogelijkheden, liefst uitputtend' zou bepalen.41 Wel wordt (met Donner in de
uitgave 1973 van zijn Algemeen deel van bet Nederlandse bestuursrecht)
aangenomen dat naar Nederlands recht 'de burger niet buiten de wet kan
warden verplicht en gebonden.' 42 Regelingen 'aangaande de inwendige,
huiselijke aangelegenheden van bet bestuur' zouden daarentegen geen
wettelijke grondslag behoeven. Hiertoe placht men onder meer regelingen
inzake de rechtspositie van ambtenaren en van dienstplichtigen, alsmede
regelingen inzake de financiele huishouding (in de buidige verboudingen
subsidieregelingen) te rekenen. 43 In de in 1987 verscbenen Sde druk
wijst Donner op een ontwikkeling waaraan ook hieronder aandacht zal
warden geschonken: 'Voor wat men vroeger zuiver interne zaken achtte
wordt dan ook steeds vaker een grondslag in de wet of in andere algemeen verbindende voorscbriften vereist. Doch daarmee is bet oude
standpunt niet geheel verlaten, want ook thans zal men binnen zulke
verbanden gemakkelijk eigen voorschriften van directie of ander gezag
laten gelden - als interne voorschriften die niet naar buiten werken,
maar naar binnen wel gehoorzaamd behoren te worden.' 44
In zijn reeds genoemde rede over de 'wetmatigbeid van bet bestuur' ging
Oostenbrink in op bet 'exclusiviteitspostulaat' volgens hetwelk 'bet
bestuur tegenover de onderdaan geen meerdere bevoegdheid heeft dan de
wet hem toekent'. 45 Dit exclusiviteitspostulaat is volgens Oostenbrink,
'zo bet al ooit een haalbaar ideaal leek, in bet heden sterk op de tocbt
40 Zie de artikelen 16 en 89, tweede en vierde lid, van de Grondwet, artikel 1, eerste
lid, van het Wetboek van Strafrecht, artikel 7 van het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, en artikel 15
van het Internationale Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.
41 TK 1973-1974, 12 944, nr. 2, p. 2.
42 Nederlands bestuursrecht, 1973, I, Algemeen deel, 4de druk, Alphen aan den Rijn
1974, p. 79.
43 Donner, a.w., 4de druk, pp. 79-81. Afgezien van de bij wet vast te stellen begroting werd de 'finantiele huishouding' gezien als een aangelegenheid van de uitvoerende macht, waarvan op nationaal niveau het opperbestuur en de regeling (bij
a.m.v.b.) volgens artikel 60 van de Grondwet naar de tekst van 1848 aan de Koning
toekwamen. Vgl. J.R. Thorbecke, Aanteekening op de Grondwet, 2de uitgave, Deel I,
Amsterdam 1841, pp.147-152.
44 A.M. Donner, Nederlands bestuursrecht. Algemeen deel, 5de druk, Alphen aan den
Rijn 1987, p. 76.
45 A.w., p. 20.
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komen te staan•.46 Hij wijst hierbij met name op bet gebruik van privaatrechtelijke vormen bij de vervulling van de bestuurstaak.47 Dit
privaatrechtelijk bestuurshandelen vertoont in belangrijke opzichten
overeenkomst met bet besturen door middel van buitenwettelijke subsidiering, omdat in beiderlei situaties bet bestuur beleid voert met middelen waarover bet wegens zijn beheerstaak kan beschikken. De beoordeling van privaatrechtelijk overheidsoptreden zal dan ook in belangrijke
opzichten op dezelfde uitgangspunten kunnen berusten. Er zijn echter
ook significante verschillen, die bet nodig maken onderstaande beschouwingen te beperken tot de vraag, in hoeverre bestuursrechtelijke rechtsbetrekkingen een wettelijke grondslag behoeven.48
Ter inleiding daarop is bet nuttig de daarbij gebezigde juridische begrippen te bespreken aan de hand van de ontwikkeling van het constitutionele recht. Daarbij zal blijken dat de begrippen niet het vaste instrumentarium zijn waarmee veranderlijke juridische opvattingen worden
verwoord, maar de betekenis van die begrippen zelf ook veranderingen
doormaakt onder invloed van constitutioneelrechtelijke veranderingen.

3.1

De a"esten van 1879

Tot op de dag van vandaag wordt bet arrest van de Hoge Raad in de
zaak van bet krankzinnigengesticht 'Meerenberg' te Bloemendaal van 13
januari 1879 (W. 4330) terecht als standaardarrest gewaardeerd. Inzet was
toen de vraag of de Koning (in de huidige terminologie: de regering) aan
de grondwettelijke bepaling waaruit blijkt dat 'algemeene maatregelen
van inwendig bestuur' door hem na advisering door de Raad van State
worden vastgesteld, de bevoegdheid kan ontlenen om zulks zonder basis
in een formele wet te doen. De Hoge Raad beantwoordde die vraag
ontkennend, omdat naar zijn oordeel 'de Grondwet bet aan den Koning
en aan den algemeenen wetgever toekomende gezag naauwkeurig onderscheidt', en de Grondwet 'den Koning geene wetgevende, maar uitvoerende magt' toekent. De bepaling van de niet op een delegerende wet
berustende algemene maatregel van bestuur waarbij -onder strafbedreiging- aan de bestuurders van bet gesticht de verplichting tot bet bijhouden van een register van de bevolking van het gesticht was opgelegd,49 was daarom onverbindend.
Met dit arrest was een dam opgeworpen tegen de met bet legaliteitsbeginsel strijdige praktijk van de vooral onder Koning Willem I beruchte
en onder zijn opvolgers nog niet geheel verdwenen 'besluitenregering',
waarbij de Koning veelvuldig algemene maatregelen van bestuur uitvaar46 A.w.,p.24.
47 A.w., pp.22-23.
48 Zie hierover M.H.

Kobussen in: JA.F. Peters en M.H. Kobussen (red.), Bestuursrecht
en Nieuw B. W., Zwolle 1988, pp. 3-5 met jurisprudentieverwijzingen.
49 K.b. van 23 september 18n, Stb. 185.
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digde om parlementaire bemoeienis te omzeilen. Een volledige heerschappij van de wet werd hierdoor echter nog niet verzekerd. In een kort na
het Meerenberg-arrest door de Hoge Raad berechte zaak achtte hij de
algemene grondwetsbepaling waarbij aan de Koning 'het oppertoezigt over
a11es wat betreft den waterstaat, de wegen en bruggen daaronder begrepen', was opgedragen, voldoende basis om in een a.m.v.b. zonder basis in
een delegerende wet50 een snelheidsbeperking met strafbedreiging voor
stoomschepen op te nemen (Noordzeekanaal-arrest van 30 juni 1879, W.
4404). De Hoge Raad liet a1dus de mogelijkheid open dat de Koning ter
uitvoering van een hem door de Grondwet opgedragen specifieke bestuurstaak beperkingen stelt aan rechten en vrijheden van burgers zonder dat deze berusten op een tot het maken van zulke bepa1ingen machtigende wettelijke grondslag. Nog betrekkelijk recent is in een arrest
een niet op de wet, doch rechtstreeks -zonder nadere regeling- op deze
zelfde grondwetsbepaling inzake het oppertoezicht over de waterstaat
gebaseerde bestuursrechtelijke rechtsbetrekking aan de orde gekomen. In
zijn arrest van 20 juni 1980 (AB 1980, 518 m.nt. J.R.St., NJ 1982, 510
m.nt. J.A.B.) ging de Hoge Raad immers ervan uit dat de door een concessie, in 1843 aan de gemeente Eindhoven gegeven, gevestigde rechtsbetrekking meebracht dat die gemeente het Eindhovens Kanaal niet zonder
goedkeuring van de Kroon mocht sluiten.
3.2

De opvattingen van l T. Buys

Bij deze rechtstreeks op de Grondwet steunende concessie ging het om
een overblijfsel uit het constitutionele recht van het midden van de 19de
eeuw. De rechtsontwikkeling is onder invloed van J.T. Buys in een andere
richting gegaan, totdat met de totstandkoming van de herziene Grondwet
in 1983 wederom een nieuwe fase intrad. In zijn grate commentaar op de
Grondwet had Buys een aan de Duitse staatsrechtstheoreticus Paul Laband
ontleend (en qua strekking ook overigens in de 19de eeuw gangbaar)
materieel wetsbegrip verdedigd: 'een voor de burgers bindende rechtsregel', waarbij onder 'binden' elk 'gebiedend of verbiedend' optreden van
het staatsgezag 'tegenover de onderdanen' werd verstaan.51 Zulk optreden
zou steeds op een door Koning en Staten-Generaal vastgestelde wet
moeten berusten.52 De Koning zou daarentegen wel bevoegd zijn om
zelfstandige algemene maatregelen van bestuur te maken over 'interne'
aangelegenheden zoals de organisatie van de krijgsmacht en verstrekkingen uit de openbare kas.53 Deze opvatting impliceert dat subsidieregelingen, voor zover ze avant la lettre voorkwamen, geen wetgeving in
Het Algemeen Reglement van Policie voor het Noordzeekanaal (Stb. 1876, 189).
J.T.Buys, De Grondwet. Toelichting en kritiek, dee! I, Arnhem 1883, p. 336.
52 A.w., p. 338.
53 A.w., p. 337; vgl. ook J.J.J. Quarles van Ufford, Algemeene maatregelen van inwendig
bestuur, diss. R.U. Leiden, 's-Gravenhage 1881, p. 78. Zie ook hierboven noot 43.

50
51
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materiele zin waren en dus niet op een met medewerking van de StatenGeneraal tot stand gekomen wet behoefden te berusten.

3.3

Vanaf de grondwetsherziening van 1887

De ~rondwetsherziening van 1887, waarbij een nieuw artikel 56 Gw.
1887 4 werd ingevoegd, lag in de lijn van Buys' opvattingen, al noemde
het artikel, 'terwijl het blijkbaar bedoelt aan alle voorschriften, welke
een wettelijk karakter dragen, maar niet op de wet steunen, verbindende
kracht te ontzeggen, ( ... ) slechts een van de twee middelen ( ... ) -zij het
dan ook het meest gewone middel- waardoor aan het gebod bindende
kracht kan warden verzekerd•55; strafrechtelijke sancties warden namelijk wel genoemd, maar politiedwang (in een modernere terminologie:
bestuursdwang) niet. De grondwetsherziening van 1887 heeft in elk geval
de mogelijkheid opengelaten dat de regering regels stelt die buiten het
toen heersende materiele wetsbegrip omgaan, namelijk wat in de Duitse
rechtswetenschap 'Verwaltungsverordnungen•56 heten, regelingen die 'niet
voor de burgers als zodanig (gelden) maar voor personen, die met of
buiten hun wil in een bijzondere rechtsverhouding tegenover het bestuur
geplaatst zijn', zoals ambtenaren, militairen en degenen die zich in
openbare gebouwen bevinden.57 De op het eerste gezicht merkwaardige
uitspraak van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State van 26
januari 1984 in de zaak van het Koninklijk tehuis voor oud-militairen
Bronbeek (AB 1984, 384 m.nt. P.J. Boon, Ars Aequi 1985, p. 633 m.nt.
E.M.H. Hirsch Ballin) is te begrijpen als laat uitvloeisel van deze opvatting. Ook eventuele regelingen inzake het toekennen van buitenwettelijke, slechts op een begrotingspost gebaseerde subsidies konden in beginsel
tot deze interne regelingen warden gerekend. Met de grondwetsherziening van 1983 is echter de leer van de bijzondere verhoudingen in
54 = artikel 57 Gw. 1972, waarrnee artikel 89, eerste en tweede lid, Gw. 1983 qua
strekking overeenkornt.
55 Buys, a.w., dee! III, p. 91.
56 In het Uuitse recht is de betekenis van Verwaltungsverordnungen, of -zoals men
thans liever zegt- Verwaltungsvorschriften op een rnanier geevolueerd die in veel
opzichten overeenkornst vertoont met de ontwikkeling van de pseudo-wetgeving of
beleidsregels in het Nederlandse recht. Roewe! hun rechtstreekse gelding beperkt is
tot de interne verhoudingen in het openbaar bestuur en zij daarorn niet als rechtsbron worden beschouwd, rekenen hedendaagse auteurs ze we! tot het 'Binnenrecht'
van het bestuur (in tegenstelling tot het burgers bindende 'AuBenrecht'). Tot de
Verwaltungsvorschriften behoren onder rneer de 'ermessenslenkende Verwaltungsvorschriften' of 'Errnessensrichtlinien'. Zie hierover H.P. Bull, Al/gemeines Verwaltungsrecht, 2de druk, Heidelberg 1986, pp. 118-120, en E.M.H. Hirsch Ballin, De
Bondsrepubliek Duitsland, p. 98-99, in: L. Prakke en CAJ.M. Kortmann, Bet bestuursrecht van de landen der Europese Gemeenschappen, Deventer 1986, pp. 79-144.
57 Donner, a.w., p. 76.
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zoverre verlaten dat thans voor grondrechtsbeperkingen ook in deze
verhoudingen een (grond)wettelijke basis wordt geeist,58 terwijl bovendien artikel 109 wettelijke regeling van de rechtspositie van ambtenaren
voorschrijft.
Voor zover het gaat om het doen van uitgaven uit de openbare kas is
daarentegen ook na de grondwetsherziening van 1983 in beginsel de
mogelijkheid blijven bestaan dat het bestuur op eigen gezag tot regeling
overgaat; op de daaraan thans gestelde beperkingen komen wij nog terug.
Inmiddels kan men echter van op de wet gebaseerde regelingen over
onderwerpen als subsidiering niet meer zeggen dat ze het karakter van
wetgeving in materiele zin ontberen. De rechtsontwikkeling heeft het
materiele wetsbegrip van Laband en Buys achterhaald. Vele bepalingen
die geen ingrepen in de rechten en vrijheden van de burgers inhouden,
maar subsidiering of 'interne' verhoudingen betreffen, zijn bij formele
wet vastgesteld (zie bij voorbeeld de Beginselenwet voor de kinderbescherming en de Ambtenarenwet 1929). Het zou in de buidige verhoudingen dwaas zijn, deze wetten aan te merken als 'wetten in formele zin
niet zijnde wetten in materiele zin'.
3.4

Het formele wetsbegrip en het formele begrip algemene maatregel
van bestuur

De bier in grate lijnen aangegeven recbtsontwikkeling maakt het noodzakelijk de grondwettelijke bevoegdheidsattributie aan regering en Staten-Generaal gezamenlijk ingevolge artikel 81 van de Grondwet ( = artikel
119 oud) los te maken van dit 19de-eeuwse materiele wetsbegrip en op te
vatten als toekenning van de bevoegdheid tot de in de nationale normenhierarcbie boogste normstelling, zonder dat de Grondwet zicb daarbij
uitspreekt over aard en inhoud van de te stellen normen. De grondwettelijke term 'wet' ziet in deze grondwetsinterpretatie niet meer op een
bepaald soort normen (materieel wetsbegrip), maar is de naam van de
gezamenlijke besluiten van regering en Staten-Generaal (formeel wetsbegrip ).
Het begrip 'algemene maatregel van bestuur' beeft een vergelijkbare
formele betekenis gekregen. In de traditionele, tbans nog door Donnerdie daarbij aantekent dat bij 'met deze stelling (... ) tamelijk alleen
(staat)'59_ gebuldigde opvatting zijn algemene maatregelen van bestuur
koninklijke besluiten inboudende algemene regelingen; dit materiele
a.m.v.b.-begrip leidt ertoe dat het boren van de Raad van State en
publikatie in bet Staatsblad moeten warden gezien als bij de totstandko58 Zie de memorie van toelichting bij het grondwetsherzieningsontwerp inzake de
59

klassieke grondrechten (TK 1975-1976, 13 872, nr. 3, p. 11 en p. 50) en inzake
gedetineerden artikel 15, vierde lid, van de Grondwet.
C.W. van der Pot/A.M. Donner, Handboek van het Nederlandse staatsrecht, Ude
druk, Zwolle 1983, p. 446.
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ming van a.m.v.b.'s in acht te nemen eisen. Die, onder meer door Oud en
Van der Hoeven bestreden opvatting,60 is -nadat de praktijk er reeds
eerder mee had gebroken- expliciet verlaten in de Bekendmakingswet en
de desbetreffende memorie van toelichting: 'bet begrip algemene maatregel van bestuur duidt een bepaald type besluit aan, en niet de inhoud
ervan. Het is een in artikel 89 van de Grondwet aangeduid koninklijk
besluit waarover krachtens artikel 4, tweede lid, onder a, van bet Reglement van Orde voor de Raad van Ministers (Stb. 1979, 264) de ministerraad heeft beraadslaagd, en waarover krachtens artikel 73, eerste lid,
van de Grondwet bet advies van de Raad van State is gevraagd. Veelal
schrijft de delegerende wet in geval van (nadere) regeling de vorm van
de algemene maatregel van bestuur voor, soms ook, vooral in oudere
wetten, spreekt de wet slechts van regeling bij koninklijk besluit, daarbij de keus tussen algemene maatregel van bestuur en zogenaamd klein
koninklijk besluit aan de Kroon zelf overlatend. Tegenwoordig pleegt in
dat geval gekozen te warden voor de algemene maatregel van bestuur,
overeenkomstig Aanwijzing 54 voor de wetgevingstechniek (Stcrt. 1984,
52): 'De vaststelling bij koninklijk besluit van algemeen verbindende
voorschriften geschiedt in de vorm van een algemene maatregel van
bestuur.' Doorgaans zal een algemene maatregel van bestuur algemeen
verbindende voorschriften inhouden. De vorm van de algemene maatregel
van bestuur kan echter ook gebruikt warden voor bij voorbeeld een
beschikking: zie bet besluit waarbij aan een met name genoemde ambtenaar een bijzonder wachtgeld wordt toegekend (Stb. 1949, J 351).'61 Dit
laatste voorbeeld van de memorie van toelichting is intussen wel nogal
gedateerd.
3.5

Algemeen verbindend voorschrift, wettelijk voorschrift

De verbreding van bet terrein der wetgeving deed de behoefte ontstaan
aan een term die alle regelingen omvat welke bij wet in formele zin of
anderszins ingevolge een geattribueerde of gedelegeerde bevoegdheid tot
regelgeving tot stand zijn gekomen. Hiervoor vond bet begrip 'algemeen
verbindend voorschrift' of ook bet begrip 'wettelijk voorschrift' ingang.
Ook de Commissie Wetgevingsvraagstukken verstaat in haar eindrapport
onder algemeen verbindende voorschriften naar buiten werkende, algemene regelingen waarvan de bevoegdheid tot vaststelling op de wet
berust. 62

60 Vgl. over het onderscheid tussen een formeel en een materieel begrip algemene
maatregel van bestuur mijn bijdrage over het Reglement van Orde voor de Raad van
Ministers, p. 604, in Ars Aequi 28(1979), pp. 602-608.
61 TK 1985-1986, 19 583, nr. 3, p. 3.
62. A.w., § 2.1.
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3.6

Een ander materieel wetsbegrip?

Het traditionele begrip 'wet' in materiele zin van Laband en Buys had
zijn bruikbaarbeid als inhoudelijke bepaling van de taak van de wetgevende macbt verloren. Het materiele wetsbegrip kreeg een neutrale
betekenis, in deze zin dat men onder 'wet' elke juridisch bindende
regeling ging begrijpen ( dus ook indien zo'n regeling bij voorbeeld in
toekenning van subsidies of in regeling van 'interne' verhoudingen voorziet ), waarbij de opvattingen van de Franse staatsrechtsgeleerde Leon
Duguit (1859-1928) een belangrijke rol bebben gespeeld. Wei hebben
sommigen gezocbt naar een nieuw materieel wetsbegrip, met bet gewicht
van het onderwerp als kenmerk.63 Het tot bet kenmerk van de algemeenbeid teruggebracbte materiele wetsbegrip is echter het gangbare
geworden (vgl. ook artikel 5, eerste lid, ontwerp-Inleidende Titel Nieuw
BW).64 Onder wetgeving in materiele zin kan in de huidige verhoudingen
dan ook met Van der Hoeven worden verstaan 'het stellen van gedragsregels voor burgers en/of overheidsorganen, die niet slechts voor een
bepaald geval gelden, maar algemeen zijn, dat wil zeggen van toepassing
zijn in een onbepaald aantal gevallen en/ of voor een onbepaald aantal
personen•.65 Deze omscbrijving sluit in bet door sommigen gebezigde
engere begrip wetgeving in materiele zin (namelijk het stellen van zulke
algemene gedragsregels 'die verbindend zijn voor buiten de overbeid
staande personen en organisaties' 66 ). Het is echter ruimer, doordat het
ook interne regels omvat die het tot wetgeving in materiele zin bevoegde
orgaan uit hoofde van haar bevoegdheid kan stellen. Deze ruime, neutrale
omschrijving van het begrip wet in materiele zin brengt ook mee dat de
63 Zie met name J.C. van der Vlies' omschrijving van ingrijpende besluiten in haar
Amsterdamse dissertatie Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving,
's-Gravenhage 1984, pp. 105-106.
64 Vgl. over een en antler mijn noot bij de uitspraak van de Afdeling rechtspraak van
26 januari 1984 in Ars Aequi 34(1985), pp. 633-641, waaraan het vorenstaande grotendeels is ontleend.
65 J. van der Hoeven, Staats- en administratief recht, p. 106, in: A. Komen (red.),
Nederlands recht in kart bestek, 6de druk, Deventer 1982, pp. 95-155. Zie over de
moeilijkheden bij de klassificatie van besluiten die niet zowel wat de gevallen als
wat de geadresseerde personen betreft algemeen zijn: L.H. Tjin, Het onderscheid
tussen beschikking en wetgeving in materiele zin in het Duitse administratieve recht
- een eerste verkenning, in: Bestuurswetenschappen, 31(1977), pp. 171-183, en dez.,
De Afdeling rechtspraak en de beschikking ter zake van een zaak, in: Beeld van
een Goede vriendschap (opstellen aangeboden aan B. de Goede), 's-Gravenhage 1980,
pp. 277-290. De heersende leer in de Bondsrepubliek Duitsland verstaat -aldus H.J.
Wolff/O. Bachof, Verwaltungsrecht I, 4de druk, Miinchen 1979, p. 115- onder wet in
materiele zin 'jeder positive (abstrakte und generelle) Rechtssatz', d.w.z. een norm
die in beide genoemde opzichten algemeen is.
66 Van der Hoeven, a.w., p. 82.
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vraag in welke gevallen bestuursrechtelijke rechtsbetrekkingen een
wettelijke grondslag behoeven, niet kan warden beantwoord met een
verwijzing naar een materieel wetsbegrip. Wat een wet in formele zin
is, en wat een wet in materiele zin, zijn kwesties van juridsche begripsvorming; wanneer bestuurshandelingen een wettelijke grondslag moeten
hebben (op een wettelijk voorschrift moeten berusten), is een kwestie
van uitleg van het geldende constitutionele recht - precies die kwestie
waar het in de volgende paragrafen om zal gaan.
3. 7

Wettelijke grondslag

Wat dient nu precies onder 'wettelijke grondslag' te warden verstaan? In
beginsel is bet antwoord eenvoudig: een rechtsnorm die is vastgesteld op
grond van een bij of krachtens de Grondwet geattribueerde bevoegdheid
tot wetgeving in materiele zin. Uiteraard met inachtneming van de
toepasselijke beperkingen komen zulke bevoegdbeden in boofdzaak toe
aan regering en Staten-Generaal gezamenlijk -wetgeving in formele zin,67 aan provinciale staten,68 aan de gemeenteraden,69 aan door de wet
aangewezen oi>enbare licbamen voor beroep en bedrijf en andere openbare licbamen, 70 en aan de besturen van waterscbappen, veenscbappen en
veenpolders,71 alsmede aan volkenrecbtelijke organisaties, voor zover dit
bij of kracbtens verdrag is bepaald.72 Andere organen kunnen slecbts
kracbtens delegatie -overdracbt door een orgaan waaraan wetgevende
bevoegdbeid is geattribueerd- of in zeldzamere gevallen subdelegatie
bevoegd zijn tot wetgeving in materiele zin.
3.8

Beleidsregels

Ter afsluiting van deze uiteenzetting over de juridiscbe begrippen welke
in de bier bebandelde problematiek een rol spelen, moeten wij nog
stilstaan bij bet verscbijnsel 'pseudo-wetgeving' of 'beleidsregels'. Dit
zijn regelingen inzake bet door een bestuursorgaan te voeren beleid
welke door dit orgaan zijn vastgesteld zonder dat deze regeling op een
wettelijke grondslag berust. Sums zijn deze regelingen gemakkelijk le
berkennen als van andere aard dan wettelijke voorscbriften -ricbtlijnen,
circulaires en dergelijke73_, soms bebben zij een gedaante die sprekend
67 Artikel 81 van de Grondwet.
68 Artikel 124 van de Grondwet; vgl. ook artikel 128 inzake de mogelijkheid dat deze
bevoegdheid aan andere organen wordt overgedragen.
69 Eveneens artikelen 124 en 128 van de Grondwet.
70 Artikel 134 van de Grondwet.
71 Artikel 133 van de Grondwet.
72 Artikel 92 van de Grondwet.
73 Het komt ook voor dat een algemeen verbindend voorschrift het aanzien van een
circulaire heeft. Zie CRvB 11mei1948,ARB 1948, 507.
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lijkt op die van algemeen verbindende voorscbriften.74 De Afdeling
recbtspraak van de Raad van State omscbrijft deze regelingen die geen
algemeen verbindende voorscbriften zijn, als bekendmakingen van bet
beleid, dat bet orgaan bij de vervulling van zijn taak voert.75 Van
Kreveld geeft in zoverre een ruimere omschrijving van beleidsregels dat
hij daaronder ook regels verstaat die niet zijn bekendgemaakt, maar wel
feitelijk worden gehanteerd door het betrokken bestuursorgaan. Een
beleidsregel is in zijn omscbrijving een 'algemene regel (... ) omtrent de
uitoefening van een bestuursbevoegdbeid jegens de burger ( ... ) vastgesteld door een bestuursinstantie die de bevoegdheid daartoe niet uitdrukkelijk aan de Grondwet of de formele wet ontleent, docb impliciet aan
de bestuursbevoegdheid zelf en 'welke in beginsel bindend is ingevolge
de algemene beginselen van behoorlijk bestuur•.76 In bet kader van onze
beschouwingen zijn met name de bekendgemaakte beleidsregels van belang
die betrekking bebben op bestuurshandelen waarvoor geen wettelijke
grondslag vereist is, zoals een belangrijk deel van het subsidiebeleid; Van
Kreveld noemt deze regels 'buiten-wettelijke beleidsregels',n in onderscheid tot de 'binnen-wettelijke beleidsregels', welke de uitoefening van
op een wettelijk voortschrift gebaseerde discretionaire bevoegdbeden
betreffen,78 en de veel zeldzamere 'tegen-wettelijke beleidsregels' inzake
afwijking van wettelijke voorschriften.79
Jurisprudentie van de Hoge Raad, in bet bijzonder bet arrest van de
burgerlijke kamer van 11 oktober 1985 (AB 1985, 84, m.nt. F.H. van der
Burg, NJ 1986, 322, m.nt. M.S., AA 1986, p. 493, m.nt. E.M.H. Hirsch
Ballin) heeft aanleiding gegeven tot de vraag of bet onderscheid tussen
algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels als achterhaald
moet worden beschouwd. Daarvan is ecbter naar de buidige stand van de
recbtsontwikkeling geen sprake; ook bij de totstandkoming van de Bekendmakingswet (Stb. 1988, 18) is het grondwettelijke begrip 'algemeen
verbindende voorschriften' zo opgevat dat beleidsregels daarbuiten vallen.80 In het zojuist genoemde arrest overwoog de Hoge Raad dat de
74

75

76

n
78
79
80

In artikel 13 van de in noot 37 vermelde pseudo-wettelijke Tijdelijke regeling
subsidiering gebedsruimten voor Moslims van 21 december 1981 (namens de Staatssecretaris van CRM door een afdelingshoofd vastgesteld) wordt zelfs, als ware het
een algemene maatregel van bestuur, bepaald dat de regeling twee dagen na publikatie in werking treedt en terugwerkt tot 16 maart 1981.
Zie bij voorbeeld Afdeling rechtspraak 2 november 1977, AB 1978, 55, waarin de
Afdeling uitgaat van de overweging dat de regels die in het geding waren 'niet een
algemeen verbindend voorschrift (vormen), daar zij niet -hetzij rechtstreeks, hetzij
indirect- steunen op een wet in formele zin'.
A.w., p. 242. Zie ook J.H. van Kreveld, Verdere inbouw van beleidsregels in het
recht, in: Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2(1988), pp. 189-196.
Beleidsregels in het recht (a.w.), hoofdstuk 5.
A.w., hoofdstuk 4.
A.w., hoofdstuk 6.
TK 1985-1986, 19 583, nr. 3, p. 3.
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Sloopregeling binnenvaart 1976, 'die blijkens haar inhoud ertoe strekt om
aan de betrokken eigenaren van binnenschepen onder bepaalde voorwaarden een recht jegens de Staat op een sloopuitkering toe te kennen en
die is openbaar gemaakt in de Staatscourant 1976, nr. 80, moet worden
beschouwd als een naar buiten werkende, de Staat jegens de betrokkenen
bindende regeling'. Daarom rekende de Hoge Raad deze buitenwettelijke
regeling tot het 'recht' in de zin van artikel 99 van de Wet op de
rechterlijke organisatie. Het ligt meer voor de hand aan te nemen dat de
Hoge Raad zich bier heeft laten leiden door de strekking van zijn in
artikel 99 R.O. omschreven taak, namelijk te waken over de rechtseenheid, dan ervan uit te gaan dat het uit het oogpunt van de functie van
het legaliteitsbeginsel wezenlijke onderscheid tussen regels met en zonder wettelijke grondslag uit onze rechtsorde is verdwenen. Anders dan
sommigen in het arrest lezen, onthield de Hoge Raad zich immers van
een kwalificatie van de regeling als algemeen verbindend voorschrift;
gelijk bij beleidsregels gebruikelijk81 kon de Hoge Raad wel een bindend
effect voor de overheid vaststellen.82
4

Het grondrecht op vrijheid en zijn grenzen

Ondanks het ontbreken van een uitdrukkelijke grondwetsbepaling kan dus
worden geconcludeerd tot het bestaan van een als legaliteitsbeginsel
bekende constitutionele rechtsnorm, die inhoudt dat voor overheidshandelingen die beperkingen stellen aan de rechten en vrijheden van andere
rechtssubjecten, een wettelijke grondslag vereist is. In de volgende
paragraaf komen wij terug op de ten onrechte -met een beroep op de
81 Zie Van Kreveld, a.w., pp. 185 e.v.
82 Het ging hier om een rechtsbetrekking tussen de overheid en de belanghebbende van
een zodanige aard dat het bestaan ervan door toepassing van de betrokken beleidsregels werd bepaald. Zo'n situatie doet zich maar bij een beperkt dee! van de
bestaande beleidsregels voor; indien het bestaan van de rechtsbetrekking een andere,
al dan niel wellelijke basis heefl, kan de Hoge Raad de rechtseenheid voldoende
bewaken zonder zich zelf in de uitleg van beleidsregels te begeven, namelijk door te
beoordelen of het bestuursorgaan bij de uitoefening van zijn onderliggende discretionaire bevoegdheid de funderende regels omtrent die bevoegdheid en de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur in acht heeft genomen. Men zou kunnen veronderstellen dat een dergelijke situatie bij voorbeeld aan de orde was in het arrest van
de Derde kamer van de Hoge Raad van 9 december 1987, waarin de Hoge Raad
uitsprak dat de juistheid van de door het Hof gegeven uitleg van de Leidraad bijzondere verbruiksbelasting van personenauto's in cassatie niet ter beoordeling staat,
omdat deze leidraad geen recht in de zin van artikel 99 R.O. inhoudt. Geheel helder
is de lijn van de Hoge Raad c.q. de betrokken kamers echter nog niet; in het grasmaaier-arrest van 4 mei 1983 (BNB 1983, 216, m.nt. Hofstra) had de Derde kamer
van de Hoge Raad we! zelf uitleg gegeven aan beleidsregels.
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tekst van artikel 89, tweede lid, van de Grondwet- incidenteel nag als
mogelijkheid gestelde 'zelfstandige algemene maatregel van bestuur'
inhoudende niet door straffen, maar langs andere weg te handhaven vrijheidsbeperkingen.
Afgezien van die merkwaardige kwestie is de gelding van deze constitutionele norm onomstreden. Slechts incidenteel doet zich een afbakeningsprobleem voor, bij voorbeeld toen Inspecteurs van het Staatstoezicht op
de Volksgezondheid trachtten hun oordeel over de onwenselijkheid van
methadon-behandeling van drugsverslaafden door 'gewone' artsen kracht
bij te zetten door de artsen dreigend voor te houden dat anders 'de
Inspectie voor de Geneesmiddelen de apothekers ernstig in overweging
(zal) moeten geven Uw recepten niet langer meer te honoreren'. Ook een
dergelijke maatregel waarvan de naleving indirect wordt afgedwongen,
behoeft naar het oordeel van de Hoge Raad een wettelijke basis, die
echter ontbrak. In zijn arrest van 27 juni 1986 (AB 1987, 241, m.nt.
FHvdB, NJ 1987, 898, m.nt. MS) overwoog de Hoge Raad onder meer:
'Aan geen wetsbepaling kunnen de Hoofdinspecteurs van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid de bevoegdheid ontlenen zelfstandig werkzame artsen bindende voorschriften te geven met betrekking tot de wijze
waarop dezen hun praktijk hebben uit te oefenen.' De Inspecteur heeft,
'zonder daartoe aan enige wetsbepaling de bevoegdheid te kunnen ontlenen, door middel van een door zijn gezag gedekte en daardoor effectieve
opwekking tot boycot ingegrepen in het recht van Rauwerda' (de arts die
de vordering had ingesteld) 'om -behoudens zijn verantwoordelijkheid
ingevolge de Medische Tuchtwet en het strafrecht- zijn praktijk naar
eigen inzicht uit te oefenen en zich reeds uit dien hoofde jegens Rauwerda schuldig gemaakt aan een onrechtmatige daad.'
Al ontbreekt een uitdrukkelijke verwoording van het legaliteitsbeginsel,
de Grondwet bevat wel een groot aantal rechtsnormen die voor bepaalde
vormen van vrijheidsbeperking een wettelijke basis eisen. Dit geldt voor
beperkingen van grondrechten (vrijheidsrechten), waarvan meestal wordt
bepaald dat deze gelden behoudens beperkingen 'bij' c.q. 'bij of krachtens' de wet gesteld, of in de mensenrechtenverdragen indien voorzien
'par la loi', 'by law', zij het dat de rechtspraak voor de verenigbaarheid
met de hier bedoelde verdragsbepalingen genoegen heeft genomen met
andere voldoende duidelijke regelgevin~ zoals vervat in de beleidsregels
betreffende de uitgifte van paspoorten. 3 Ook geldt dit voor artikel 89,
tweede en vierde lid, van de Grondwet, waar een wettelijke basis van
strafbepalingen wordt geeist.
Qua werking komt de ongeschreven norm van constitutioneel recht die
als het legaliteitsbeginsel bekend is, op een algemeen grondrecht op
vrijheid neer, behoudens beperkingen bij wettelijk voorschrift gesteld. In
de structuur van onze rechtsorde vormt het legaliteitsbeginsel dan ook
een sluitstuk op de specifieke grondrechten, zo men wil een basis-grand83 Afdeling rechtspraak 10 januari 1983, AB 1983, 396, m.nt. P J .Boon.
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recht. Andere, specifieke grondrechten of vrijheidsrechten, zoals wij die
plegen te kennen uit constitutionele documenten, voegen daar juridisch
slechts iets aan toe, wanneer voor bepaalde facetten van de vrijheid der
rechtsgenoten, zoals de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, de
drukpersvrijheid en bet recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer nadere eisen worden gesteld aan de beperkingsmogelijkheid. Zulke
nadere eisen kennen onze Grondwet en de mensenrechtenverdragen in
verschillende vormen, met name in de beperking van de beperkingsbevoegdheid tot de formele wet zelf zonder delegatiemogelijkheid ('bij de
wet', 'volgens de wet') en in de beperking van de beperkingsbevoegdheid
tot specifieke doeleinden, vaak gekoppeld aan bet evenredigheidsvereiste
('die in een democratiscbe samenleving nodig zijn in bet belang van ...').
Het grondrecbt op vrijbeid is in deze gedachtengang ecbter niet in bet
spel indien bet slecbts om 'begunstigend', niet dwingend bestuur gaat.
Het openbare gezag (vgl. artikel 1 van de Wet Arob) kracbtens hetwelk
zulk 'begunstigend' bestuur -meestal buitenwettelijke financiele ondersteuning- van publiekrechtelijke aard kan plaatsvinden, veronderstelt een
voldoende kenbare en erkende publieke taak op dat beleidsterrein. Het
bestaan van zo'n publieke taak kan worden afgeleid uit de grondwettelijke en wettelijke bepalingen die de uitvoering van de begroting ten
laste waarvan de uitgaven worden gedaan, aan bepaalde organen opdragen.84 Voor het openbare gezag waarop beschikkingen in de sfeer van
84 Wat de centrale overheid betreft wees de Grondwet zoals zij tot 1983 luidde, in
beginsel de regering als het bevoegde orgaan aan (artikelen 56 en 72, eerste lid);
thans bevat de Grondwet echter geen bepalingen meer van deze strekking. Het
befaamde koninklijke besluit van 27 juli 1950 (Stb. K 320), houdende nadere regeling van de aan de hoofden der Ministeriele Departementen verleende bevoegdheid
tot toekenning van subsidien, bijdragen, vergoedingen, schadeloosstellingen en gratificatien, moet worden begrepen als een uitwerking van dit aan de regering toekomend financieel beheer in de verhouding tussen de Kroon en de ministers die aan
het hoofd van een departement staan (ook de ministers onderling: zie artikel 2).
Deze algemene maatregel van bestuur moet daarom niet worden gezien als een
zelfstandigc grondslag van subsidicring bij ministeriele beschikking, maar· luult:r als
een regeling op het gebied van het comptabiliteitsrecht. Dit karakter van het besluit
blijkt duidelijker uit het intitule en artikel 1 van het voorafgaande besluit van 19
juni 1924, Stb. 294 (eveneens een algemene maatregel van bestuur): de Kroon droeg
de bevoegdheid tot het toekennen van subsidies over aan de hoofden der ministeriele
departementen. Naast artikel 19 van de Comptabiliteitswet 1976 kan de a.m.v.b. K
320 echter worden gemist. Vgl. hierover ook S.F.L. baron van Wijnbergen, Woningbouwsubsidies, in: Rechtsvonning in de sociale rechtsstaat. Bundel opstellen aangeboden aan prof. mr. P. de Haan ter gelegenheid van zijn afscheid van de Technische Universiteit Delft en de Vrije Universiteit Amsterdam, Deventer 1989, pp.
163-183, i.h.b. pp. 169-170.
Voor de provinciale en de gemeentelijke overheid valt te wijzen op de artikelen 101,
105 en 143 van de Provinciewet respectievelijk de artikelen 209 en 261 van de gemeentewet.
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materieel bebeer zijn gebaseerd, beeft de jurisprudentie onder meer
verwezen naar artikel 209, aanbef en onder b, van de gemeentewet.85
5

De zelfstandige algemene maatregel van bestuur

Ben moeilijkJunt is in dit verband de positie van de algemene maatregel
van bestuur. Volgens Bohtlingk kent de Grondwet aan de Kroon de
bevoegdbeid tot wetgeving in materiele zin bij algemene maatregel van
bestuur toe.87 Tegen deze opvatting valt ecbter bet een en ander in te
brengen. De algemene maatregel van bestuur kan in elk geval niet als
wettelijke grondslag van bestuursrecbtelijke recbtsbetrekkingen op een
lijn warden gesteld met de besluiten van de eerder genoemde organen.
Zoals ik reeds opmerkte, sluit bet in de Grondwet op verscheidene
plaatsen opgenomen voorschrift dat de wet over een bepaald onderwerp
regels stelt, niet steeds uit dat andere organen van bun autonome bevoegdbeden tot wetgeving in materiele zin gebruik maken. Blijkens de
wetsgescbiedenis beeft men daarbij evenwel slechts 'de autonome regelingsbevoegdbeid van lagere licbamen' op bet oog gebad.88 Derhalve zal
in geen van de gevallen waarin de Grondwet een wettelijke grondslag
eist, deze door een zelfstandige algemene maatregel van bestuur kunnen
warden verscbaft.
Kunnen er nu op andere gebieden wel bij zelfstandige algemene maatregelen van bestuur wetten in materiele zin warden vastgesteld? Het was
lange tijd gebruikelijk, uit artikel 57 van de Grondwet af te leiden dat
dit inderdaad mogelijk is, tenzij bet gaat om door straffen te bandbaven
bepalingen.89 Zelfs bepalingen die de vrijheid van bandelen van de
burgers inperken zouden bij zelfstandige algemene maatregel van bestuur
tot stand kunnen warden gebracbt, mits maar voor een andere wijze van
bandbaving dan de strafrechtelijke was gekozen, de zogenaamde politie85 Zie bij voorbeeld Afdeling rechtspraak 1 december 1977, AB 1978, 208, m.nt.
M. Scheltema, en 28 februari 1980, AB 1980, 526, m.nt. J.H. van der Veen. Vgl. ook
Ter Spill en Tak, a.w., pp. 58-59.
86 Vgl. hierover ook C.W. van der Pot Bzn., Wet en Algemeene maatregel van bestuur
in het Nederlandsche Staatsrecht, Leiden 1916, en M. Vlasblom, Vermits men er
niet van maken kan wat men wil. De keuze tussen wet en zelfstandige amvb, in
Bestuurswetenschappen 36(1982), pp. 457-472 en 547-568.
87 Bohtlingk/Logemann, a.w., p. 54.
88 TK 1976-1977, 13 990, nr. 6, p. 9; vgl. TK 1975-1976, 13 872, nr. 3, p. 24, waar
sprake is van de 'zelfstandige regelingsbevoegdheid voor lagere organen'.
89 Van der Pot/Donner, a.w., p. 342; Bohtlingk/Logemann, a.w., p. 56; P.J. Oud, Het
constitutioneel recht van het Koninkrijk der Nederla11de11, deel II, 2de druk, Zwolle
1970, p. 215.
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dwang.90 Door de Grondwetswijziging van 1887, waarbij dit artikel is
ingevoegd, zou in deze opvatting afbreuk zijn gedaan aan de gevolgen
van bet Meerenberg-arrest van 1879.91 In dat arrest oordeelde de Hoge
Raad dat wetgeving in materiele zin bij algemene maatregel van bestuur
slecbts is toegelaten indien deze 'steunt betzij op eenig bestanddeel van
's Konings in de Grondwet omscbreven magt, betzij op eenige directe of
indirecte delegatie des wetgevers, in verband met 's Konings bevoegdbeid
als uitvoerende magt'. De invoering van artikel 57 zou er nu toe bebben
geleid, dat er buiten de gevallen die door de Hoge Raad waren bedoeld
zelfstandige algemene maatregelen van bestuur kunnen voorkomen, mits
deze geen door straffen te bandbaven bepalingen inbouden.
De geloofwaardigbeid van de met een beroep op de tekst en gescbiedenis
van de Grondwet voor de regering geclaimde bevoegdbeid, bij zelfstandige a.m.v.b. vrijbeidsbeperkende regels te stellen die met bestuursdwang
warden gebandbaafd, is van meet af aan gering geweest. Buys scbreef in
1888 dat 'bet wel altijd tot de zeldzaambeden zal bebooren, dat een
algemeene maatregel politie-dwang oplegt zonder tevens op de overtreding van zijne voorscbriften straf te bepalen. Immers dat eenige Regeering <lit zou willen ondernemen enkel om de grondwet te ontduiken en
om buiten den wetgever om tocb op eigen gezag wettelijke voorscbriften
uit te vaardigen, is niet zeer waarscbijnlijk.'92 De praktijk in de bonderd jaren die sindsdien verstreken zijn, wijst in dezelfde ricbting. In de
buidige constitutionele verboudingen kan niet worden aangenomen dat
een zodanige, in aanleg algemene wetgevende bevoegdbeid zonder medewerking van een vertegenwoordigend orgaan nog zou bestaan. Voorbeelden van zelfstandige algemene maatregelen van bestuur die, zonder
wettelijke grondslag, vrijbeidsbeperkingen van de burgers inhouden warden
niet gegeven. Reeds in 1913 scbreef Struycken naar aanleiding van een
paging tot berziening van de in 1887 in de Grondwet opgenomen bepaling
inzake a.m.v.b.'s: 'Algemene maatregelen van bestuur, niet op de wet
steunende, niettemin met den sterken arm te bandbaven, warden bij
mijn weten sinds lang niet meer uitgevaardigd.'93 Donner noemt als
voorbeeld van een zelfstandige a.m.v.b. die 'uitsluitend ( ... ) door feitelijke dwang (politiedwang)' wordt gehandhaafd een algemene maatregel
van bestuur van 1931 inzake toelating van vreemde oorlogsscbepen binnen
ons recbtsgebied.94 Deze a.m.v.b. en voorafgaande besluiten van dezelfde
90

Vgl. voor een wetshistorische rechtvaardiging van dit standpunt C.W. van der Pot
Bzn., Wet en A/gemeene maatrege/ van bestuur in het Nederlandsche Staatsrecht,
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Leiden 1916, pp. 298-303.
HR 13 januari 1879, W. 4330.
J.T. Buijs, De Grondwet. Toelichting en kritiek van de wijzigingen in 1887 ingevoerd
(Derde dee!), Arnhem 1888, p. 92.
AA.H. Struycken, Grondwetsherziening-Theorie en Praktijk. Beschouwingen over
staatsrecht en staatkunde, Arnhem 1913, p. 46.
K.b. 2juni 1931, Stb. 237. Zie Van der Pot/Donner, a.w., p. 446, noot 4.
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aard kunnen echter moeilijk het voortbestaan van een uitzondering op
het legaliteitsbeginsel bewijzen. Van regeringszijde is in het kader van
de in 1983 afgeronde algehele grondwetsherziening opgemerkt dat deze
besluiten 'wel leiden tot politiedwang, maar (... ) van bijzondere aard
(waren): burgers bindende voorschriften hielden zij niet in•.95 Die bijzondere, met burgers in hun rechten en vrijheden inperkende regelingen
onvergelijkbare aard blijkt ook duidelijk uit een arrest van de Hoge
Raad van 7 februari 1986 (NJ 1986, 477, m.nt. H. Meijers) over het verbod
tot het binnenvaren van de Nederlandse territoriale wateren door het
Griekse motorschip 'Attican Unity'. In dit arrest overwoog de Hoge
Raad onder meer: 'Nu de Staat de bevoegdheid tot het geven van het
onderhavige verbod aan zijn soevereiniteit over de Nederlandse territoriale wateren ontleent en dit verbod is gegeven door of namens ambtenaren onder wier toezicht het betrokken gedeelte van die wateren is
gesteld, kan -anders dan het onderdeel' (nl. van het cassatiemiddel)
'betoogt- het ontbreken van enig wettelijk of ander algemeen verbindend
voorschrift waarop de bevoegdheid van de ambtenaren die het verbod in
feite hebben gegeven, specifiek kan worden gebaseerd, niet leiden tot de
slotsom dat het verbod niet bevoegd is gegeven.' De daarnaast door
Donner als voorbeelden van zelfstandige a.m.v.b.'s genoemde koninklijke
besluiten waarbij de regering in 1914 en in 1936 gouduitvoer verbood,
droegen -zoals trouwens ook door Van der Pot/Donner wordt opgemerkthet karakter van noodverordeningen.96
Dat een zelfstandige a.m.v.b. geen vrijheidsbeperkingen kan inhouden,
ook niet wanneer het gaat om vrijheidsbeperkingen die niet door straffen
worden gehandhaafd, valt bovendien ook af te leiden uit het in 1973
gewezen fluorideringsarrest.97 In dat arrest merkte de Hoge Raad fluoridering van drinkwater aan als 'een maatregel (... ) van z6 ingrijpende
aard dat, zonder wettelijke grondslag, niet kan worden aangenomen dat
een waterleidingbedrijf daartoe bij de vervulling van de hem in art. 4 lid
1 van de Wet' -de Waterleidingwet- 'opgedragen taak de vrijheid heeft'.
Het Waterleidingbesluit -een algemene maatregel van bestuur- kon daarom volgens de Hoge Raad de bevoegdheid tot fluoridering niet verschaffen. Dit arrest is om twee redenen belangrijk: het gaat ervan uit dat het
legaliteitsbeginsel ook geldt voor ingrijpende maatregelen die tot feite95 TK 1977-1978, 15 047 (R 1099), nr. 3, p. 16, waar tevens K.b. 30 oktober 1909, Stb.
351, en K.b. 30 juli 1914, Stb. 332, worden vermeld.
96 T.a.p. Deze besluiten (K.b. 31 juli 1914, Stb. 333, en K.b. 26 september 1936, Stcrt.
187A) kunnen -indien men van een formeel begrip algemene maatregel van bestuur
uitgaat- overigens niet als algemene maatregelen van bestuur worden beschouwd. De
Raad van State is immers niet gehoord, en het besluit van 1936 is zelfs niet in het
Staatsblad geplaatst. Ook Oud (a.w., p. 218) merkt deze besluiten niet als algemene
maatregelen van bestuur aan. Hij vermeldt dat de uitvoerverboden in beide gevallen
met terugwerkende kracht bij wet bekrachtigd zijn.
97 HR 22 juni 1973, NJ 1973, 386, m.nt. A.R. Bloembergen.
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lijke vrijbeidsbeperkingen leiden,98 en bet impliceert dat zodanige vrijbeidsbeperkingen, al zijn zij geen door straffen te bandbaven bepalingen,
in een algemene maatregel van bestuur slecbts krachtens de wet in
formele zin kunnen warden opgenomen.99
Enige gelijkenis met dit geval vertoont de kwestie die rees na een in
1968 (K.b. van 17 april 1968, Stb. 228) in bet Broodbesluit (Warenwet)een op de Warenwet gebaseerde a.m.v.b.- aangebracbte wijziging, welke
toevoeging van kaliumjodide aan bet brood in bet gebele land verplicbt
stelde. In de strafzaak tegen een bakker die zicb op bet standpunt stelde
dat bij niet kon warden verplicbt, een geneesmiddel ter voorkoming van
struma aan bet brood toe te voegen, overwoog de Hoge Raad (arrest van
10 april 1984, NJ 1984, 612, m.nt. 't H) dat kracbtens artikel 16, eerste
lid, van de Warenwet 'uitsluitend voorscbriften kunnen warden gegeven,
welke verband bouden met de kwaliteit van de bij de desbetreffende
AMvB aangewezen waren en met de eisen welke in bet belang van de
volksgezondbeid aan die waren als zodanig zijn te stellen.' Twijfel over
bet vereiste van een wettelijke grondslag kon ecbter in dit geval reeds
daarom niet ontstaan, omdat bet ging om een door straffen te bandbaven
voorscbrift.
Tot de grondwetsberziening van 1983 -toen artikel 109 werd ingevoegd,
dat, beboudens de mogelijkbeid van wijziging van bestaande regelingen
op de oude voet ingevolge additioneel artikel XXIV, een wettelijke
grondslag voor regeling van de recbtspositie van ambtenaren eist- konden zulke recbtspositieregelingen bij zelfstandige algemene maatregel
van bestuur warden vastgesteld. De Ambtenarenwet 1929 betrof, tot de
op 1 november 1984 in werking getreden wijziging, slecbts degenen die
waren aangesteld om hier te lande in openbare dienst werkzaam te zijn.
Met Van der Pot/Donner kunnen als zodanig warden vermeld bet Recbtspositiereglement Korps van deskundigen ter bescbikking voor de tecbniscbe bulp aan ontwikkelingslandenlOO en bet inmiddels vervangen
98 Zie punt 7 van de noot van Bloembergen onder het arrest.
99 Zie J. Leyten, Het fluorideringsarrest (HR 22 juni 1973, NJ 1973/386), p. 293, in: 't
Exempel dwinght (opstellen aangeboden aan I. Kisch), Zwolle 1975, pp. 283-315.
Naar aanleiding van dit arrest en Leytens kanttekeningen over de verhouding tussen
wetgever, bestuur en rechter: Ch.J. Enschede, Montesquieu en de fluoridering, in het
bijzonder § 10, in: Beginselen (opstellen aangeboden aan G.E. Mulder), Arnhem 1981,
pp. 43-55. In een algemene maatregel van bestuur kunnen ook alleen krachtens de
wet grondrechtsbeperkingen warden opgenomen die voldoen aan de eis van de verdragen inzake de rechten van de mens (aldus uitdrukkelijk Van Dijk en Van Hoof
over het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, in: P. van Dijk, GJ.H. van Hoof, De Europese conventie in
theorie en praktijk, 2e druk, Nijmegen 1982, p. 375).
100 K.b. 21 mei 1970, Stb. 256. Zie Van der Pot/Donner t.a.p. Het daaraan voorafgaand
genoemde voorbeeld van een zelfstandige algemene maatregel van bestuur is niet
juist: de bevoegdheid van de regering om bij algemene maatregel van bestuur het
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Reglement van de Buitenlandse Dienst 1951.101 Beide besluiten verwezen
in de aanbef naar de oude grondwetsartikelen (artikelen 58 en 72 naar
de tekst van 1972) waarbij de Koning bet opperbestuur der buitenlandse
betrekkingen was opgedragen en waarbij was bepaald dat bij de bezoldiging van ambtenaren regelt die uit 's rijks kas warden betaald. Het
laatste van deze artikelen kende de Kroon dus wel wetgevende bevoegdbeid toe inzake een van de in de genoemde besluiten geregelde onderwerpen, 102 maar bet eerste omscbreef slecbts een algemene publieke taak
van de regering, op bet gebied waarvan de besluiten gelegen zijn.
Een en ander leidt ertoe dat naar buidig constitutioneel recbt er alleen
nog ruimte is voor zelfstandige a.m.v.b.'s indien bet gaat om 'begunstigend', d.w.z. niet in recbten en vrijbeden van burgers ingrijpend overbeidsbandelen, of om zuiver interne aangelegenheden van de overbeid,
uiteraard tenzij de Grondwet of een wet bet onderwerp voorbeboudt aan
regeling bij of kracbtens de wet. Voorbeelden bieden enkele, in afwacbting van een wettelijke regeling (tbans de Welzijnswet, Stb. 1987, 73)
uitgevaardigde algemene maatregelen van bestuur, in de aanbef waarvan
tot uitdrukking is gebracbt dat zij op bet vroegere artikel 57 van de
Grondwet (tbans artikel 89, eerste lid) berusten: de Rijksbijdrageregeling
sociaal-cultureel werk van 1979103 en de Rijksbijdrageregeling maatscbappelijke dienstverlening fase I van 1981.104 In de genoemde besluiten
zijn de voorwaarden omscbreven waaronder de Minister van Cultuur,
Recreatie en Maatscbappelijk Werk aan provincies en gemeenten gelden
-de zogenaamde rijksbijdragen- ter bescbikking kan stellen voor activiteiten in de welzijnssfeer. De voorwaarden omvatten een complexe planningsprocedure en de opstelling van provinciale en gemeentelijke verordeningen, alles naar bet voorbeeld van de Kaderwet specifiek welzijn,
waarvoor de besluiten wegbereiders moesten zijn. In de nota's van
toelicbting werd gesteld dat er aan de lagere licbamen geen verplicbtingen warden opgelegd, maar alleen 'eisen ( ... ) warden gesteld', die 'voorwaarden (zijn) om voor een rijksbijdrage in aanmerking te komen•.105 De
besluiten konden dan ook warden bescbouwd als regelingen die de Kroon
vaststelt ter zake van een bevoegdbeid tot bet geven van begunstigende
bescbikkingen uit boofde van baar algemene publieke taak, namelijk om
de begroting uit te voeren. Deze bestuursbevoegdbeid berustte op bet in
1983 verdwenen oude artikel 72 van de Grondwet, 106 waarin aan de
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1948 (K.b. 20 juni 1949, Stb. J. 261)
vast te stellen, kan worden ontleend aan artikel 125, eerste lid, aanhef en onder d,
van de Ambtenarenwet 1929.
101 K.b. 13 oktober 1951, Stb. 449.
102 Zie Oud, a.w., pp. 444-447.
103 K.b. 3 maart 1979, Stb. 172, gewijzigd bij K.b. 20 december 1979, Stb. 779, en K.b.
24 april 1980, Stb. 300.
104 K.b. 15 oktober 1981, Stb. 679.
105 Stb. 1979, 172, p. 16, en Stb. 1981, 679, p. 24.
106 Zie Oud, a.w., pp. 462 e.v.
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Koning bet opperbestuur van de algemene geldmiddelen was opgedragen.
Het vervallen van deze grondwetsbepaling had op zichzelf geen gevolgen
voor de geldigheid van de bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde Rijksbijdrageregelingen. Deze grondwetsbepaling kon immers reeds
overbodig wordenJeacht naast de erkenning van de uitvoerende macht
van de regering, 1 die tot dusver in artikel 56 was neergelegd en na
de grondwetsherziening uit artikel 42 kan worden afgeleid.108 Wei zouden zulke rijksbijdrageregelingen zich slecbt verdragen met bet huidige
artikel 124, tweede lid, van de Grondwet, dat een wettelijke grondslag
eist voor bet tot medebewind roepen van gemeenten en povincies (hetgeen toch in feite de strekking van zulke rijksbijdrageregelingen is, al
zijn zij als 'begunstiging' van de gemeenten verpakt).109 Duidelijkheid
bebben in 1984 bet nieuwe artikel 237b van de gemeentewet en artikel
144b van de provinciewet gebracht, die -beboudens eenmalige en spoedeisende gevallen- regeling van specifieke uitkeringen aan gemeenten en
provincies bij a.m.v.b. toestaan (en dus daarvoor een wettelijke basis
bieden) voor zover deze 'door de aard van bet betrokken onderwerp een
tijdelijk karakter hebben'. Daarmee wordt tevens voldaan aan artikel 132,
zesde lid, van de Grondwet, volgens welke bepaling de wet de financiele
verbouding van provincies en gemeenten tot bet rijk dient te regelen. 110
In dit verband moet als voorbeeld van een zelfstandige a.m.v.b. ook
worden gewezen op bet bekende, reeds eerder vermelde besluit dat in
Stb. K 320 is gepubliceerd (K.b. 27 juli 1950, Stb. K 320, houdende nadere
regeling van de aan de hoofden der Ministeriele Departementen verleende
bevoegdheid tot toekenning van subsidien, bijdragen, vergoedingen,
schadeloosstellingen en gratificatien): een algemene maatregel van bestuur
inzake de verstrekking van financiele uitkeringen door ministers binnen
bet raam van bun begroting. Ook deze algemene maatregel van bestuur
berust niet op enige specifieke bevoegdbeid tot wetgeving in materiele
zin, maar moet -zoals duidelijker uit intitule en considerans van zijn
107 Oud, a.w., p. 462.
108 In artikel 105, vierde lid, van de herziene Grondwet wordt bepaald dat de wet
regels moet stellen omtrent het beheer van de financien van het Rijk. Zoals in de
memorie van toelichting (TK 1976-1977, 14 226, nr. 3, p. 6) is vermeld, geeft deze
bepaling 'aan de Comptabiliteitswet, de Bedrijvenwet en andere wetten omtrent het
financiele beheer een duidelijker grondwettelijke basis'. Dit onderdeel van de herziene Grondwet brengt dus ook geen wijziging in de positie van het in Stb. K 320
gepubliceerde besluit.
109 De redenering in de nota's van toelichting, dat geen verplichtingen aan provincies
en gemeenten worden opgelegd, suggereert dat de besluiten geen regeling of bestuur
zouden vorderen. Ingevolge artikel 140 van de Grondwet blijven bestaande Rijksbijdrageregelingen in elk geval voorlopig van kracht.
110 Het gebruik van de term 'regelen' in de Grondwet zoals zij sinds 1983 luidt, betekent dat delegatie van wetgevende bevoegdheid en toekenning van discretionaire
bevoegdheden toegelaten zijn.
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voorganger d.d. 19 juni 1924 blijkt- worden gezien als een regeling die
de Kroon vaststelt ter zake van baar eigen publieke taak tot uitvoering
van de begroting. 111
Over de bevoegdbeid van de regering tot wetgeving in materiele zin valt
bet volgende te concluderen. Bebalve in noodsituaties kunnen in zelfstandige algemene maatregelen van bestuur geen vrijbeidsbeperkende
regels worden opgenomen. 112 Uit bet fluorideringsarrest kan worden
afgeleid dat de Hoge Raad deze niet zou aanvaarden, en blijkens de
toelicbting bij bet grondwetsberzieningsontwerp inzake de wetgeving zou
ook de regering bet niet juist acbten als de algemene maatregel van
bestuur biervoor in normale situaties zou worden gebruikt. 113
Met inacbtneming biervan kunnen soms wel zelfstandige a.m.v.b.'s tot
stand worden gebracbt ter zake van de algemene publieke taken die de
regering ingevolge de constitutionele bevoegdbeidsverdeling vervult.114
Dit is tbans nog bet geval bij de verstrekking van uitkeringen zoals
111 Zie hierover verder noot 84.
112 Tot een vergelijkbare conclusie kwam J. van der Hoeven in zijn colleges over wetgeving aan de Universiteit van Amsterdam: 'de Kroon heeft geen zelfstandige de
burgers bindende bevoegdheid meer'. Zie de Samenvatting door mr. L. Prakke van de
colleges Wetgeving gegeven gedurende de cursusjaren 1%4-1965 en 1965-1966 door
prof. mr. J. van der Hoeven, Amsterdam z.j., p. 25. Zo ook R. Kranenburg, Het
Nederlands staatsrecht, 8ste druk, Haarlem 1958, p. 71, en L.J. van Apeldoorn/J.C.M.
Leyten, lnleiding tot de studie van het Nederlandse recht, 18de druk, Zwolle 1985,
p.90.
113 In deze memorie van toelichting (TK 1977-1978, 15 047 (R 1099), nr. 3, p. 16) wordt
de vraag gesteld of artikel 89, tweede lid (artikel 5.1.9, tweede lid, in de voorlopige
nummering van het wetsvoorstel) van de herziene Grondwet (dat op een redactioneel
punt na overeenkomt met artikel 57, tweede en derde lid, van de huidige Grondwet)
niet ook voor voorschriften die door politiedwang worden gehandhaafd een grondslag
in de wet in formele zin zou moeten eisen. Overwogen wordt, dat de algemene
maatregelen van bestuur inzake de toelating van vreemde oorlogsschepen geen
burgers bindende voorschriften inhielden, en dat de niet-naleving van een voorschrift vrijwel steeds als een strafbaar feit wordt aangemerkt, zodat uit dien hoofde
vastligt dat een wettelijke grondslag vereist is. 'Gevallen waartegen de Groridwet
zou moeten waken, doen zich in de praktijk dus niet of nauwelijks voor.' Op grond
hiervan wordt dan geconcludeerd, dat de Grondwet op dit punt ongewijzigd kan
blijven. Zie over de verhouding tussen wet en algemene maatregel van bestuur ook
de memorie van antwoord en de nota naar aanleiding van het eindverslag (TK 19791980, 15 047 (R 1099), nr. 8, pp. 20-21, en nr. 11, p. 6).
114 Deze bevoegdheid bestond reeds voor de grondwetswijziging van 1887, zoals blijkt
uit het aangehaalde Meerenberg-arrest en uit het Noordzeekanaal-arrest van 30 juni
1879 (W: 4404), waarin het Algemeen Reglement van Politie voor het Noordzeekanaal enz. -een algemene maatregel van bestuur- geldig werd geoordeeld, omdat het
een uitvloeisel was van het in artikel 190 van de Grondwet (thans artikel 205) aan
de Koning opgedragen oppertoezicht over de waterstaat.
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subsidies op terreinen waarvoor noch de Grondwet, noch de wet een
wettelijke regeling eist. Een voorbeeld biedt de Regeling landelijk sociaal-cultureel werk (Stb. 1983, 406), een na de grondwetsherziening van
1983 tot stand gekomen a.m.v.b. zonder wettelijke grondslag. Andere
bestuursorganen kunnen uit hoofde van hun publieke taken slechts in
concrete gevallen publiekrechtelijke rechtsbetrekkingen zonder wettelijke
grondslag tot stand brengen. Stellen zij daarover regels, dan dragen die
het karakter van beleidsregels (pseudowetgeving). Dit geldt bij voorbeeld
voor de Rijksbijdraferegelingen die door een minister of staatssecretaris
worden vastgesteld. 15 De regering (handelend bij koninklijk besluit) kan
daarentegen ter zake van haar algemene publieke taken zonder wettelijke
grondslag algemene maatregelen van bestuur vaststellen. De zelfstandige
bevoegdheid van de regering om, voor zover daarin geen vrijheidsbeperkingen zijn vervat, ter zake van haar eigen publieke taken algemene
maatregelen van bestuur vast te stellen, brengt mee dat deze regels de
status van algemeen verbindende voorschriften hebben. 116
Merkwaardig is intussen dat in het kabinetsstandpunt van 6 juli 1987
naar aanleiding van het eindrapport van de Commissie wetgevingsvraagstukken geen klare wijn wordt geschonken inzake de nog maar zeer
beperkte ruimte voor zelfstandige a.m.v.b.'s. Met verwijzing naar de
grondwettelijke beperkingen en de principiele onverenigbaarheid met het
115 Bij voorbeeld de door de Staatssecretaris van CRM vastgestelde Rijksbijdrageregeling
maatschappelijke hulp- en dienstverlening aan jongeren en jongvolwassenen van 14
juli 1977, Stcrt. 143.
116 Dit valt af te leiden uit het woord 'andere' in artikel 89, vierde lid, van de Grondwet. Oat ook die algemene maatregelen van bestuur die niet op een wettelijke
grondslag berusten, algemeen verbindende voorschriften zijn is eveneens gesteld door
A.M. Donner in Onwetmatig Bestuur (verslag), Geschriften van de Vereniging voor
Administratief Recht LXXXVII, Alphen aan den Rijn 1981, p. 22. Ervan uitgaande dat
wettelijke voorschriften in elk geval algemeen verbindende voorschriften zijn (vgl.
Ter Spill en Tak, a.w., p. 14 en p. 17), blijkt dit ook uit artikel 6 van de Wet Arob
in verband met de eerste twee in de bijlage (de 'negatieve lijst') vermelde algemene
maatregelen van bestuur. Het begrip 'algemeen verbindend voorschrift' wordt hier
gebruikt in de betekenis van een besluit, dat wetgeving in materiele zin inhoudt (en
dat dus afkomstig moet zijn van een orgaan waaraan de bevoegdheid tot wetgeving
in materiele zin is geattribueerd). In dezelfde zin J.BJ.M. ten Berge en FA.M.
Stroink, Arob in vogelvlucht, 3de druk, Alphen aan den Rijn 1986, p. 67 en pp.
110-111, en F.H. van der Burg en G.J.M. Cartigny, Rechtsbescherming tegen de
overheid, 5de druk, Nijmegen 1985, p. 98. Van der Hoeven geeft -in Komen (red.),
Kort bestek (a.w.), pp. 106-107- een beperktere omschrijving van het begrip 'algemeen verbindende regels', namelijk slechts die wetten in materiele zin 'die verbindend zijn voor buiten de overheid staande personen en organisaties'. Deze beperking
valt echter niet te rijmen met de wijze waarop het begrip 'algemeen verbindend
voorschrift' in artikel 58 van de Ambtenarenwet 1929 wordt gebezigd. Ook in andere
wetten inzake administratieve rechtspraak moet het begrip in ruime zin wordengehanteerd.
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primaat van de wetgever stelt de commissie dat bet gebruik van deze
figuur 'slechts in beperkte mate aanvaardbaar is'. De commissie denkt
daarbij aan 'exceptionele situaties' waarin moeilijk op bet tot stand
brengen van een wet kan worden gewacht en bet 'noodzakelijk' is een
'voorlopige voorziening' te treffen. Daarvan geeft de commissie alsweinig indrukwekkend- voorbeeld de provisorische instelling van een als
permanent bedoeld adviescollege. 117 Het kabinet wekt echter toch nog de
indruk de handen vrij te willen houden voor een ruimer gebruik van de
al gedurende een eeuw overbodig en onwenselijk gebleken opening in de
grondwetsbepaling over a.m.v.b.'s: bet stelt voorop dat de Grondwet de
bevoegdheid geeft bij zelfstandige a.m.v.b. algemeen verbindende voorschriften vast te stellen, voegt daaraan toe dat deze evenwel geen door
straffen te handhaven bepalingen kunnen bevatten, en volstaat vervolgens met de weinig zeggende uitspraak dat in 'sommige gevallen, met
name bij tijdelijke regelingen, (... ) bet uitvaardigen van een algemene
maatregel van bestuur uitkomst (kan) bieden, al is daarvoor, zo is bet
kabinet met de commissie van oordeel, overigens nog maar weinig
plaats.'118

6

Het legaliteitsbeginsel buiten Nederland

Ook in andere Westeuropese staten wordt de eis gesteld, dat bestuursrechtelijke rechtsbetrekkingen een wettelijke grondslag hebben, althans
voor zover zij voor de burger vrijheidsbeperkingen teweeg brengen.
Volgens de Belgische Grondwet heeft de Koning geen andere bevoegdheden dan die welke hem uitdrukkelijk door de Grondwet of een wet zijn
toegekend.119 Men leidt hieruit af, dat de gehele 'administratieve macht'
van 'toegewezen aard' is: een administratiefrechtelijke rechtshandeling
van een bestuursorgaan is alleen dan rechtmatig, als de bevoegdheid om
deze te verrichten een wettelijke grondslag heeft. Dit geldt ook voor
financiele ondersteuning.120
In bet Franse publiekrecht wordt, behalve in buitengewone omstandigheden, overeenkomstig bet 'principe de legalite' een wettelijke grondslag
voor bestuursrechtelijke rechtsbetrekkingen geeist. 121 Dit beginsel heeft
in de constitutionele verhoudingen van de Vijfde Republiek echter een
117 A.w., p. 54.
118 TK 1986-1987, 20 038, nr. 2, p. 14.
119 Artikel 67. Vgl. A. Mast, Overzicht van het Belgisch grondwettelijk recht, 9de druk,
Brussel 1987, pp. 317-318.
120 A. Mast, A. Alen en J. Dujardin, Overzicht van het Belgisch administratief recht,
!Ode druk, Brussel 1986, pp. 15-19; R. Maes, Administratief recht, Deel I, herwerkte
uitgave, Leuven 1978, pp. 9-10.
121 Vgl. J. Rivero, Droit administratif, 12de druk, Paris 1987, pp. 93 e.v. Zie voor de
doorbreking van het legaliteitsbeginsel in buitengewone omstandigheden pp. 101-107.
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andere betekenis gekregen dan voorheen. Volgens de grondwet van 1958
heeft de formele wetgever immers slechts op een beperkt aantal terreinen een exclusieve bevoegdheid. Daarbuiten kan de regering, zolang
de wetgever het onderwerp niet naar zich toetrekt, zelfstandig bij
'decret' en krachtens een algemene machtigingswet bij 'ordonnance'
wettelijke voorschriften vaststellen.122 De regering kan zichzelf dus
veelal naar behoefte een wettelijke grondslag voor haar optreden verschaffen. Zij blijft echter aangewezen op en gebonden aan in deze vorm
vastgestelde en bekendgemaakte rechtsnormen.123
Ondanks het aanmerkelijke verschil tussen de continentaal-Europese en
de Angelsaksische rechtscultuur 124 valt ook in het Engelse publiekrecht
een vergelijkbaar 'principle of legality' aan te wijzen. Dit beginsel vergt
-aldus Wade in zijn handboek over Administrative Law- dat '(e)very act
of governmental power, i.e. every act which affects the legal rights,
duties of liberties of any person, must be shown to have a strictly legal
pedigree'. 125 De wettelijke grondslag moet volgens Wade bijna altijd zijn
vervat in een 'Act of Parliament', een wet in formele zin. Het 'principle
of legality' valt aan te merken als een van de beginselen van de 'rule of
law', waaruit voor het strafrecht ook het nulla-poena-beginsel wordt
afgeleid.126
In dit verband verdient de juridische situatie in Oostenrijk en in de
Bondsrepubliek Duitsland in het bijzonder de aandacht. In Oostenrijk
omdat de grondwet van dat land zich onderscheidt door een uitdrukkelijke verwoording van het legaliteitsbeginsel, 127 in de Bondsrepubliek
Duitsland omdat voor ons onderwerp de daar voltrokken heroverweging
van het legaliteitsbeginsel tegen de achtergrond van het systeem van een
moderne grondwet nuttige aanknopingspunten biedt.
Artikel 18, eerste lid, van het Oostenrijkse Bundesverfassungsgesetz
bepaalt: 'Die gesamtstaatliche Verwaltung darf nur auf Grund der Gesetze
ausgeiibt werden'. Aangenomen wordt dat dit 'verfassungsrechtliche
Legalitatsprinzip' niet geldt voor de interne organisatie van het openbaar
122 Artikelen 21, 34, 37 en 38. Zie Kortmann, De Franse Republiek, in: L. Prakke en
CAJ.M. Kortmann (red.), Het staatsrecht van de landen der Europese gemeenschappen, 2de druk, Deventer 1987, pp. 200-206.
123 Rivero, a.w., p.16 en p. 82.
124 Zie F. Neumann, a.w., pp. 203-210 en pp. 245-257, en J. Steenbergen, G. de Clerq
en R. Poque, Exteme betrekkingen en industriepolitiek van de Europese Gemeenschap, Leuven 1981, pp. 121 e.v.
125 5de druk, Oxford 1982, p. 22.
126 A.w., pp. 22-24.
127 De Beierse grondwet legt in artikel 70 het legaliteitsbeginsel voor vrijheidsbeperkende regels vast: 'Die fiir alle geltenden Gebote und Verbote bediirfen der Gesetzesform.' Zie FA. Freiherr von der Heydte in Veroffentlichungen der Vereinigung der
Deutschen Staatsrechtslehrer, Heft 24, Berlin 1966, p. 217.
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bestuur nocb voor overbeidsbedrijven.128 Verder wordt ervan uitgegaan
dat bet uitsluitend voor de 'bobeitlicbe Verwaltung' geldt,129 waartoe op
de eerste ll>laats bet op 'Befebl und Zwang' steunende bestuur wordt
gerekend. 1 De vraag of financiele ondersteuning door de overbeid al
dan niet onder de 'bobeitlicbe Verwaltung' valt, is niet gemakkelijk te
beantwoorden. Bestuur in privaatrecbtelijke vormen is dat in elk geval
niet, l3l en een belangrijk deel van de financiele ondersteuning berust in
Oostenrijk juist op privaatrecbtelijke overeenkomsten en interne ricbtlijnen.132 Indien ecbter tocb een wettelijke regeling van de financiele
ondersteuning beeft plaatsgevonden, is daarmee volgens Adamovicb en
Funk een 'Verrecbtlicbungsstandard' gegeven, die niet zonder meer
ongedaan gemaakt kan warden; bet bestuur zal dan op bet betrokken
terrein de exclusiviteit van de gegeven wettelijke grondslag moeten
aanvaarden.133
In de Bondsrepubliek Duitsland wordt uit bet 'Recbtsstaatsprinzip' en
meer in bet bijzonder uit artikel 20, derde lid, van bet Grundgesetz134
doorgaans naast de 'Vorrang des Gesetzes' ook de 'Vorbebalt des Gesetzes' afgeleid. De 'Vorrang des Gesetzes' betekent dat bet bestuursbandelen onderworpen is en getoetst kan warden aan de wetgeving.135 Het
gaat bier eigenlijk om een normenbierarcbie, die bet primaat van de
wetgeving in de trias politica bevestigt. Terwijl de betekenis van de
'Vorrang des Gesetzes' onomstreden is, bestaat over de reikwijdte van
bet 'Vorbebalt des Gesetzes' enige onzekerbeid. De 'Vorrang des Gesetzes' is de negatieve zijde van bet wetmatigbeidsbeginsel (ongeldigbeid
respectievelijk onrecbtmatigbeid bij strijd met een boger wettelijk voorscbrift), de 'Vorbebalt des Gesetzes' de positieve zijde (vereiste van een
wettelijke grondslag). 136 De traditionele leer bield in, dat bepaalde
128 Ludwig K. Adamovich/Bernd-Christian Funk, Al/gemeines Verwaltungsrecht, Wien
1980, pp. 88-92.
129 Zie W. Antoniolli/F. Koja, Al/gemeines Verwaltungsrecht. Lehr- und Handbuch fiir
Studium und Praxis, 2de druk, Wien 1986, p. 229.
130 Adamovich/Funk, a.w., p. 109.
131 A.w., p. 108. Vgl. Hans J. Wolff, Verwaltungsrecht, dee! III, 3de druk, Miinchen
1973, p. 157.
132 A. w., p. 112.
133 A.w., pp. 89-90 i.v.m. p. 112.
134 'Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmii.Bige Ordnung, die vollziehende Gewalt
und die Rechtsprechtung sind an Gesetz und Recht gebunden'.
135 Bruno Schmidt-Bleibtreu/Franz Klein, Kommentar zum Gnmdgesetz fiir die Bundesrepublik Deutsch/and, 5de druk, Neuwied/Berlin 1980, pp. 718-720; Erhard Denninger
in: Rudolf Wietholter, Rechtswissenschaft, Frankfurt am Main/Hamburg 1%8, pp.
328-329. De uitdrukkingen zijn afkomstig van Otto Mayer; zie Klaus Vogel, Gesetzgeber und Verwaltu11g. Veroffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, Heft 24, Berlin 1966, p. 145, noot 65, en p. 148, noot 71.
136 Wolff/Bachof, Verwaltungsrecht I (a.w.), p. 177 en p. 183.
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besluiten alleen op grond van de wet tot stand mogen komen: 'Eingriffe
in Freiheit und Eigentum' zouden aan de wet zijn voorbehouden.137
Deze opvatting van de Gesetzesvorbehalt impliceert, dat de 'Leistungsverwaltung' -de presterende functie 138 van bet openbaar bestuur- in
tegenstelling tot de 'Eingriffsverwaltung' geen wettelijke grondslag zou
behoeven.139 Wegens bet radicaal toegenomen belang van de presterende
functie en de afhankelijkheid van burgers van zulke prestaties, wordt
echter van sommige kanten bepleit op alle overheidshandelen, dus ook
hierop de 'Vorbehalt des Gesetzes' onverkort toe te passen.140 Een
dergelijke 'Totalvorbehalt' heeft echter vooralsnog geen ingang gevonden.
De traditionele, op de afweer van vrijheidsbeperkingen gerichte Gesetzesvorbehalt is in de staatsrechtelijke literatuur en in de jurisprudentie van bet Bundesverfassungsgericht ontwikkeld tot 'einem demokratisch
und rechtsstaatlich gepragten Parlamentsvorbehalt', dat zich enerzijds
onderscheidt door een grotere reikwijdte, en anderzijds door beperking
van de bevoegdheid tot delegatie van de wetgevende bevoegdheid.141 In
een arrest van 1975 overwoog bet Bundesverfassungsgericht: 'Staatliches
Handeln, durch das dem Einzelnen Leistungen und Chancen gewahrt und
angeboten werden, ist filr eine Existenz in Freiheit oft nicht weniger
bedeutungsvoll als das unterbleiben eines "Eingriffs". Hier wie dort kommt
dem vom Parlament beschlossenen Gesetz gegeniiber dem bloBen Verwaltungshandeln die unmittelbare demokratische Legitimation zu ( ... ).All das
spricht fiir eine Ausdehnung des allgemeinen Gesetzesvorbehalts ilber die
iiberkommenen Grenzen hinaus. Auch auBerhalb des Bereichs des Artikels
80 GG hat der Gesetzgeber die grundlegenden Entscheidungen selbst zu
treffen und zu verantworten.'142 Men duidt deze opvatting wel aan als
de 'Wesentlichkeitstheorie' .143

137 Vgl. Walter Krebs, Vorbehalt des Gesetzes und Gnmdrechte, Berlin 1975, p. 11. Bij
Schmidt-Bleibtreu/Klein (a.w., p. 335) wordt de 'Gesetzesvorbehalt' als volgt geprecisccrd: 'Der Entschcidung des Gesetzgebers "vorbehalten" sim.l jt:<lt: An<lt:rung der
Rechtsordnung und jede nachteilige Veriinderung der Rechte und Pflichte der Burger.'
138 De term is ontleend aan LA. Geelhoed, Democratie en economische orde in de
verzorgingsstaat, § 3.1, in: P. VerLoren van Themaat (red.), Bedrijven in moeilijkheden 1981, Zwolle 1982, pp. 211-265.
139 Wolff, Verwaltungsrecht III (a.w.), p. 169.
140 In deze zin Denninger, Staatsrecht 1 (a.w.), p. 108, nt. 40. Kritisch tegenover deze
pleidooien staat Wolff, a.w., pp. 170-171, die tot een genuanceerde conclusie komt.
141 Zie K. Stem, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutsch/and. Band I. Grundbegriffe und Grundlagen des Staatsrechts, Strukturprinzipien der Verfassung, 2de druk,
Miinchen 1984, p. 811.
142 Stern, a.w., pp. 811-812.
143 Stern, a.w., p. 812.
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Een totaal legaliteitsbeginsel?

De algemene tendens van het publiekrecht in de genoemde landen is duidelijk: voor bestuursrechtelijke rechtsbetrekkingen die de vrijheid van de
burger beperken, wordt alom de eis van een wettelijke grondslag gesteld.
Andere bestuursrechtelijke rechtsbetrekkingen, met name uit hoofde van
de presterende functie van het openbaar bestuur, kunnen daarentegen
soms ook zonder wettelijke grondslag -mits binnen het kader van de
door grondwet en wetgeving bepaalde publieke taak van het betrokken
orgaan- tot stand warden gebracht. Zowel in Nederland als elders wordt
de vraag gesteld, of ten overstaan van het huidige belang van de presterende functie van de staat, daarvoor niet ook de eis van een wettelijke
grondslag zou moeten warden gesteld. In harde bewoordingen stellen
Adamovich en Funk het probleem: het individu is heden ten dage veelvuldig en in toenemende mate aangewezen op financiele ondersteuning
door de presterende staat. Dit leidt ertoe, aldus deze schrijvers, dat de
positie van de burger die een beroep doet op de buitenwettelijke subsidieregelingen, doet denken aan de positie van het individu tegenover
het absolutisme van v66r de rechtsstaat 144 -een situatie dus waarin de
burger op gunsten moet hopen, in plaats van te kunnen vertrouwen op
het recht. Het lijkt voor de hand te liggen dat men een oplossing zoekt
in een herformulering van het legaliteitsbeginsel, namelijk in die zin dat
voor elke bestuursrechtelijke rechtsbetrekking een wettelijke grondslag
wordt geeist.
Voor een beoordeling of zo'n herformulering van het legaliteitsbeginsel
zou bijdragen tot een versterking van de rechtsstaat is echter meer
nodig. Zou men de werking van het legaliteitsbeginsel rigoreus uitbreiden
tot de presterende functie en -zoals De Haan, Drupsteen en Fernhout
bepleiten- 'het bestuur over de gehele linie een wettelijke grondslag (... )
geven',145 dan zou het nog veel moeite kosten om tot een zinvolle
normering te komen. Het gevaar bestaat dan ook dat men zijn toevlucht
zou nemen tot blanketwetgeving, wetgeving met een zeer ruime en
onbepaalde delegatie. Uit een oogpunt van vertrouwen op bet recht biedt
dit alles weinig voordelen. 146 Regelingen die het bestuur als 'wetgever in
144 A. w., p. 112.
145 A.w., 3de druk, deel 1, p. 229.
146 In vergelijkbare zin Wolff, Verwaltungsrecht, deel III (a.w.), p. 170: 'Die Ausdehnung des Gesetzesvorbehalts auf die leistende Verwaltung wiirde auf der einen Seite
deren Initiative -insbes. in Notlagen- liihmen und auf der anderen Seite die ohnehin
vorhandene permanente Oberforderung des Gesetzgebers verstiirken und eine weitere
Zunahme der Vielzahl unzuliinglicher, iiberhastet erlassener MaBnahme- und Situationsgesetze zur Folge haben. Deren Schutzfunktion wiire iiberdies <lurch die im
lnteresse der Gerechtigkeit und der Flexibilitiit der Verwaltung unumgiingliche
Verwendung unbestimmter Gesetzesbegriffe (...) ebenso gefiihrdet wie <lurch die Wahl
starrer, dem raschen Wandel sozialer und wirtschaftlicher Verhiiltnisse unangemes-
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eigen zaak•147 treft, bieden de burger immers wem1g waarborg tegen
afhankelijkbeid van wisselende inzicbten. Door zulke regelingen op een
blanco-delegatiebepaling te baseren, wordt wel de status van de regelingen verboogd (namelijk van beleidsregels tot algemeen verbindende
voorscbriften), maar warden de waarborgen voor de burger niet versterkt. Er zijn, integendeel, uit bet oogpunt van bet vertrouwen dat de
burger op bet recbt kan stellen, voordelen verbonden aan de lagere
status van beleidsregels, waarvan de verenigbaarbeid met algemene
beginselen van beboorlijk bestuur zowel in abstracto als in bet concrete
geval door de recbter kan en moet warden beoordeeld.148
Verruiming van bet vereiste van een wettelijke grondslag biedt dan ook
alleen reele voordelen als onderdeel van een ruimere berziening van de
taakverdeling tussen de verscbillende bij de normering betrokken organen. Daarop is ook gewezen in bet eerder besproken rapport van de
commissie-Polak. Bovendien moet de relatie tot de verboudingen in de
samenleving in aanmerking warden genomen. Omdat -zoals Geelboed
opmerkt- bet acbterliggende probleem bij bet al dan niet wettelijk regelen
van deze prestaties 'de kwalitatieve en kwantitatieve bebeersing•149
ervan is, kan de beoordeling, in boeverre wettelijke regeling wenselijk
en zinvol is, slecbts plaatsvinden binnen bet ruimere kader van een
beoordeling van bet niveau en bet type van de normstelling. Om daartoe
te komen zullen wij ons moeten verdiepen in bet belang van dat type
normstelling waar bet bier om gaat: wetgeving in materiele zin.
Is wetgeving belangrijk?

8

In bet voorafgaande kwam een tegenstelling naar voren tussen enerzijds
bet traditionele legaliteitsbeginsel, dat slecbts voor vrijbeidsbeperkingen
geldt, en anderzijds de door sommigen bepleite berformulering van dit
beginsel, in die zin dat bet voor alle bestuursrecbtelijke recbtsbetrekkingen zal gaan gelden. Op bet eerste gezicbt moeten laatstbedoelde pleidooien warden gezien als een bevestiging van een tendens, niet langer de
wet (slecbts) als waarborg tcgcn willekeurige vrijbeidsbeperkingen te
zien, maar (ook) de instrumentaliteit van de voor bet overbeidsbeleid
gewenste normstelling onder democratiscbe controle te brengen. Dit zou
betekenen dat bet legaliteitsbeginsel wordt getransformeerd van grondrecbt op vrijbeid tot een democratiscb competentiebeginsel van ruimere
strekking. Berust deze tegenstelling ecbter niet op een te geisoleerde
bescbouwing van vrijbeidsrecbten?
sener gesetzlicber Kasuistik'.
M. Scbeltema, Bestuursrecbt: Is bet bestuur wetgever in eigen zaak?, in: W.F. de
Gaay Fortman (red.), Problemen van wetgeving, Deventer 1982, pp. 131-143.
Vgl. Van Kreveld, a.w., in bet bijzonder boofdstuk 12 en boofdstuk 14.
Geelboed, a. w., § 3.2 sub a.

147 Zie
148
149
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In een preadvies voor de Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer
heeft Klaus Vogel een argumentatie vanuit de geldende Duitse constitutie
in de plaats willen stellen van de abstracte theorie van de 'Vorbehalt
des Gesetzes'. Deze theorie had, aldus Vogel, historisch de functie van
een sluitstuk op de in eerder grondwetten nog lacuneuze bescherming
van grondrechten. De 'Vorbehalt' verving dus een algemeen grondrecht
op vrijheid. Nu in artikel 2 van het huidige Grundgesetz het recht op
vrijheid en vrije ontplooiing van de persoonlijkheid en in artikel 14 het
eigendomsrecht warden erkend als grondrechten, behoudens beperking bij
of krachtens de wet, kan -nag steeds volgens Vogel- de 'Vorbehalt des
Gesetzes' ter zake van beperkingen van vrijheid en eigendom in elk
geval warden gemist.150 Vogel gaat zelfs nag een stap verder: voor een
uitbreiding van de 'Vorbehalt des Gesetzes' tot de presterende functie
van de staat, zou in bet licht van de grondwettelijke bescherming van
grondrechten geen reden bestaan. Het ligt in de lijn van de door hem
aangevoerde jurisprudentie om subsidiering van de een te zien als een
potentiele beperking van bet grondrecht op vrijheid en eigendom (in bet
bijzonder economisch vrijheid) van anderen. Dit brengt dan mee dat ook
zulke prestaties van de overheid een wettelijke grondslag overeenkomst~
de beperkingsclausules van de grondrechten zouden moeten hebben.1 1
Vogel concludeert dat de leer van de 'Vorbehalt des Gesetzes' geen
betekenis meer heeft naast de grondwettelijke bepalin~en die de beperking van grondrechten aan de wetgever voorbehouden.15
Vogels stellingen hebben Walter Krebs aanleiding gegeven tot een
indringende vergelijkende analyse van de traditionele 'Vorbehalt des
Gesetzes' en de grondwettelijke bepalingen inzake grondrechten. Volgens
Krebs gaat Vogel voorbij aan bet kwalitatieve verschil tussen bet vrijheidsbegrip van de liberate rechtsstaat, waarop de leer van de 'Vorbehalt' berust, en het vrijheidsbegrip van de sociale rechtsstaat, dat aan
de grondwettelijke regeling van de grondrechten ten grondslag ligt.153
De in bet Grundgesetz voorziene wetgeving inzake grondrechten is niet
een te betreuren ingreep in de vrijheidssfeer, maar een noodzakelijke
bijdrage tot verwezenlijking van persoonlijke vrijheid in een democratische geordende samenleving. Grondrechten beschermen niet alleen tegen
ingrepen van overheidswege, maar vergen juist ook bepaalde interventies
en prestaties van de kant van de staat. Dit alles behoort tot de competentie die de grondwet aan de wetgever heeft voorbehouden, het terrein
van de 'Grundrechtsgesetzgebung' .154 Oat voorbehoud kan dan oak, aldus
Krebs, niet als een voortzetting van de traditionele 'Vorbehalt' inzake
'Eingriffe in Freiheit und Eigentum' warden beschouwd. Of, gezien de
150 A.w., p. 151.
151 A.w., pp. 151-155.
152 A. w., p. 156.
153 A.w., (noot 57), pp. 47-65.
154 A.w., pp. 125-127 en 131-132.
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centrale plaats van de grondrechten in de grondwettelijke conceptie van
de rechtsstaat, ook de traditionele 'Vorbehalt' nog geacht moet worden
te gelden, wordt bovendien door Krebs in twijfel betrokken. Van groot
praktisch belang kan die 'Vorbehalt' naar zijn oordeel in elk geval niet
meer zijn. 155
Deze benadering is om twee met elkaar samenhangende redenen van
belang. Enerzijds wordt daarin onderkend dat de vrijheidsbeperkingen in
wetgeving tegelijk ook dienstbaar aan en nodig voor vrijheid in de
sociaal-rechtsstatelijke zin kunnen zijn; anderzijds maakt zij duidelijk
dat bet de bij een bepaalde maatregel positief of negatief betrokken
belangen zijn, waarvan het afhangt of afweging en algemene regeling bij
wettelijk voorschrift moeten worden geeist.

9

De Grondwet als indicator voor bet belang van wetgeving

Bij een nadere bepaling van de plaats van de wet in de rechtsorde van
het huidige constitutionele recbt zullen wij met de zojuist verwoorde
inzicbten rekening moeten houden. Daarvoor biedt ook te onzent de
geschreven constitutie, zoals deze na de algehele grondwetsherziening is
komen te luiden, belangrijke aanknopingspunten. Op bet belang van de
grondwetsherziening uit dit oogpunt is ook door Donner in een preadvies
voor het Groninger staatsrechtcongres gewezen.156
De Grondwet, zoals zij sinds 1983 luidt, valt op door de centrale plaats
in de rechtsorde die zij aan de wet in formele zin toebedeelt.157 Dit is
voor een deel het gevolg van de deconstitutionalisering158 -het overlaten
van voorheen in de Grondwet geregelde onderwerpen aan de wetgeverdie een van de als zodanig geformuleerde uitgangspunten van de grondwetsherziening heeft gevormd.159 Daarnaast vormt de gevolgde methode
van grondrechtsbeperking een belangrijke factor. Bij de algehele grond155 A.w., pp.132-133.
156 Zie noot 17, waarover de oorspronkelijke tekst van mijn intreerede Vertrouwen op
het recht. Over de plaats van de wet in de rechtsorde (lste druk, Alphen aan den
Rijn 1982, pp. 34-37). Op dit onderwerp is Donner inmiddels teruggekomen in zijn in
1983 verschenen bewerking van de llde druk van Van der Pots Ha/ldboek van het
Neder/a/ldse staatsrecht, p. 454, en in de in 1987 versehenen 5de druk van zijn
Algemeen dee/ Va/I het Nederlands bestuursrecht, p. 79 (met noot 11), waarmee de
in 1982 gevoerde diseussie achterhaald is.
157 Kritisch hierover H.J.M. Jeukens, Grondwetsherzie11i11g (afscheidscollege K.H. Tilburg), 's-Gravenhage 1980, pp. 10 e.v.
158 Aldus M.C. Burkens in: A.M. Donner e.a., De grondwetsheTZiening. Staatsrechtcongres 1981, Nijmegen 1981, p. 40. Vgl. ook CA.J.M. Kortmann, De Grondwetsherzieningen 1983 en 1987, 2de druk, Deventer 1987, pp. 35-36.
159 Zie de Nota i11Zake het grondwetsherzie11ingsbeleid, TK 1973-1974, 12 944, nr. 2, p.
12.
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wetsberziening van 1983 is men ervan uitgegaan dat alle beperkingen van
een grondrecbt -ook zogebeten algemene beperkingen160_ een uitdrukkelijke grondslag moeten bebben in een clausule van de desbetreffende
grondwetsbepaling. 161 Zulke clausules bouden meestal een competentievoorscbrift in, dat de beperkingsbevoegdbeid toekent betzij exclusief
aan de wetgever in formele zin, betzij aan de wetgever in formele zin
met de mogelijkbeid van delegatie aan andere organen. 162 Op bet gebied
van de recbtstreeks werkende 163 grondrecbten zal dus onder bet buidige
grondwettelijke stelsel tussenkomst van de wetgever nodig zijn om
grondrecbtsbeperkingen te bandbaven of mogelijk te maken.164
De situatie ligt wat anders bij beperking van de grondrecbten die zijn
omscbreven in bet Europees Verdrag tot bescberming van de recbten van
de mens en de fundamentele vrijbeden en bet Internationale Verdrag
inzake burgerrecbten en politieke recbten. In de verdragsbepalingen
wordt in bet algemeen de eis gesteld dat de beperkingen 'by law' ('par
la loi'), 'lawfully' ('mesures legislatives') zijn gesteld. Deze uiteenlopende
formuleringen bebben alle dezelfde betekenis, namelijk dat de beperkingen moeten berusten op normen die ingevolge de constitutie van de
betrokken staat kracbt van wet bebben. In de Nederlandse recbtsorde
betekent dit -zoals bij de goedkeuring van bet Internationale Verdrag
van regeringszijde is gesteld- dat de beperkingen moeten berusten op
160 De mening dat onder de berziene Grondwet geen algemene beperkingen meer zullen
bestaan, berust op een misverstand. In de memorie van toelicbting wordt slecbts de
'leer van de algemene beperkingen' verworpen. Algemene beperkingen ('beperkingen
welke niet, zoals de zogenaamde bijzondere beperkingen, met bet oog op een bepaald grondrecht zijn vastgesteld, niet speciaal op een bepaald grondrecbt zijn
gericbt, maar die veroorzaakt warden doordat een gebeel buiten de sfeer van bet
grondrecbt gelegen regeling als neveneffect beeft dat de uitoefening van bet grondrecbt beperkingen ondergaat', TK 1975-1976, 13 872, nr. 3 p. 20) beboeven volgens
deze leer niet op een uitdrukkelijke beperkingsclausule van bet grondrecbt te zijn
gebaseerd. Het dogmatische onderscbeid tussen algemene beperkingen en bijzondere
beperkingen wordt echter in de memorie van toelichting niet afgewezen. Er wordt
integendeel op gewezen dat de op een grondwettelijke clausule berustende beperkingen kunnen worden 'onderscheiden in bijzondere en algemene' (t.a.p. ).
161 TK 1975-1976, 13 872, nr. 3, pp. 20-22. In bet algemeen geldt dit ook voor de
grondrechten die in bet Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden zijn neergelegd. Zie P. van Dijk en G.J.H. van
Hoof, De Europese Conventie in theorie en praktijk (a.w. ), pp. 486-488.
162 TK 1975-1976, 13 872, nr. 3, pp. 17-19. Onder 'delegatie' is bij de grondwetsherziening mede verstaan wat gewoonlijk medebewind wordt genoemd. Zie bij voorbeeld
TK 1976-1977, 13 872, nr. 7, p. 13, en TK 1976-1977, 13 990, nr. 6, p. 8.
163 Zie over dit begrip en de gevolgen voor bet overgangsrecht TK 1975-1976, 13 872,
nr. 3, p. 52.
164 Additionele artikelen geven de wetgever de nodige tijd om ter zake op te treden.
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een wet in materiele zin, waartoe mede autonome verordeningen van
lagere regelgevende organen behoren.165
Naast de rechtstreeks werkende grondrechten bevat de Grondwet ook een
-in vergelijking met de vroegere inhoud van de Grondwet- aanzienlijk
uitgebreid aantal bepalingen inzake grondrechten, waarin niet een rechtstreeks werkend subjectief recht is neergelegd, maar een meer of minder
wel omschreven taak aan de overheid is opgedragen. In het algemeen
zijn dit zogenaamde sociale grondrechten; ook enkele bepalingen inzake
klassieke grondrechten hebben echter dezelfde juridische structuur.166
Vele van de bier bedoelde bepalingen houden in dat over een bepaald
onderwerp wettelijke regels moeten worden gesteld. Indien laatstbedoelde
bepalingen inhouden dat de wet een onderwerp 'regelt' of er 'regels'
over stelt, is delegatie toegelaten, terwijl bovendien -anders dan in de
competentievoorschriften van de beperkingsclausules- niet is uitgesloten
dat ter zake bij autonome verordeningen van lagere publiekrechtelijke
lichamen voorschriften worden vastgesteld. 167 De Grondwet bevat zulke
opdrachten tot wettelijke regeling inzake de omroep (artikel 7, tweede
lid), bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistraties (artikel 10, tweede en derde lid), rechtsbijstand (artikel
18, tweede lid), de rechtspositie van hen die arbeid verrichten, hun
bescherming daarbij, alsmede medezeggenschap (artikel 19, tweede lid),
aanspraken op sociale zekerheid (artikel 20, tweede lid) en bijstand (20,
derde lid). 168 Op grond hiervan kan reeds worden geconcludeerd dat
niet alleen bepaalde vrijheidsbeperkingen -voorschriften ingevolge de
beperkingsclausules van grondrechten- maar ook andere onderwerpen op
het gebied van de grondrechten door de Grondwet aan wettelijke regeling zijn voorbehouden. Deze conclusie komt overeen met die waartoe
Krebs ten aanzien van de Bondsrepubliek Duitsland is gekomen. De
geprononceerde plaats van de wet in de rechtsorde in het huidige grondwettelijke stelsel blijkt echter ook nog op andere punten. Deels als
uitvloeisel van de al eerder genoemde deconstitutionalisering wordt de
uitwerking van talrijke bepalingen inzake organisatie en functioneren van
165 TK 1975-1976, 13 932 (R 1037), nr. 3, p. 15. Zic ook Van Dijk en Van Hoof, a.w.,
pp. 374-375.
166 Namelijk artikel 2, eerste lid, tweede lid en derde lid, tweede volzin, artikel 7,
tweede lid, eerste volzin, en artikel 10, tweede en derde lid. Vgl. TK 1975-1976, 13
873, nr. 3, pp. 4-5.
167 Mits deze voorschriften niet met een hogere regeling in strijd kornen. Zie TK 19751976, 13 872, nr. 3, p. 23, en 13 873, nr. 3, p. 6. Vgl. ook TK 1976-1977, 13 990,
nr. 6, p. 9.

168 Zie over de door artikel 23 van de Grondwet -het onderwijsartikel- bedoelde nadere
regeling en de vraag in hoeverre delegatie toegelaten is F.C.L.M. Crijns in: AK.
Koekkoek, W. Konijnenbelt en F.C.L.M. Crijns (red.), Grondrechten. Cornrnentaar op
hoofdstuk 1 van de herziene Grondwet (Jeukens-bundel), Nijrnegen 1982, pp. 439505, en Kortrnann, a.w. (noot 150), pp. 124-146.
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de constitutionele organen opgedragen aan de wetgever. Verder is sinds
1983 in de Grondwet een aantal opdracbten tot wettelijke regeling
opgenomen, waar de Grondwet voorbeen ofwel over regeling zweeg, ofwel
regeling bij algemene maatregel van bestuur voorscbreef. Genoemd kunnen warden de bepalingen over wettelijke regeling van bet geldstelsel,
bet algemeen bestuursrecbt, de ombudsfunctie, de recbtspositie van ambtenaren, de openbaarbeid van bestuur en gratie (onderscbeidenlijk de
artikelen 106, 108, 109, 110 en 122). Voorts is van belang artikel 124,
tweede lid, dat de bevoegdbeid van bet boger gezag om provincie- en
gemeentebesturen tot medebewind te roepen aan bet vereiste van een
wettelijke grondslag bindt, zulks in tegenstelling tot de oude grondwetsbepalingen, 169 die niet uitsloten dat dit bij een zelfstandige maatregel
van bestuur gescbiedde.
De vraag of de bepalingen van de Grondwet die, buiten de sfeer van de
grondrecbten, een wettelijke regeling eisen, zo moeten warden verstaan
dat een specifieke grondslag in de wet in formele zin vereist is, dan wel
zo dat ook organen van lagere publiekrecbtelijke licbamen kracbtens bun
autonome bevoegdbeid regelend kunnen optreden, valt niet in algemene
zin te beantwoorden. Blijkens de wetsgescbiedenis van de grondwetsberziening is dit 'een kwestie ·van interpretatie', waarbij in de eerste plaats
'bet onderwerp en de aard van de regelingsopdracbt' beslissend zijn.170
Voor ons onderwerp is deze kwestie ecbter van secundair belang. Vaststaat, dat de Grondwet niet alleen in de sfeer van de vrijbeidsbeperkingen -de beperking van grondrecbten- maar ook voor allerlei andere
onderwerpen voor bet overbeidsoptreden een wettelijke grondslag eist.
Een wettelijke grondslag is ook aanwezig indien in sommige gevallen,
naar gelang van de aard van bet onderwerp, organen van lagere publiekrecbtelijke licbamen gebruik kunnen blijven maken van de bun geattribueerde autonome bevoegdbeid tot wetgeving in materiele zin. 171
169 Artikel 144 en artikel 153, derde lid, van de Grondwet naar de tekst van 1972. Bij
behandeling van dit grondwetsherzieningsonderwerp is vooral aandacht geschonaan de vraag of de voorgestelde wijziging in zoverre het tot medebewind roepen
vergemakkelijken, dat dit door de wetgever aan een ministeriele verordening
worden gedelegeerd. Zie TK 1975-1976, 13 990, nr. 3, p. 12, en TK 1976-1977,
13 990, nr. 6, p. 13.
170 TK 1976-1977, 13 990, nr. 6, p. 9.
171 In dit verband kan nog worden opgemerkt dat de handhaving van de veelbesproken
'onschendbaarheid van de wet' ook wijst op de centrale plaats die bij de grondwetsherziening aan de wet is toebedacht. Zie over dit onderwerp HJ.M. Jeukens,
De wetten zijn onschendbaar ( oratie K.H. Tilburg), Alphen aan den Rijn 1963, en L.
Prakke, Toetsing in het publiekrecht (diss. Univ. v. Amsterdam), Assen 1972. De
overwegingen die op dit punt tot handhaving van de bestaande situatie hebben
geleid vindt men in § 6 van de Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid (TK
1973-1974, 12 944, nr. 2, pp. 12-13) en in § 4 van de memorie van toelichting bij
het grondwetsherzieningsontwerp inzake klassieke grondrechten (TK 1975-1976, 13
de
ken
zou
kan
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Wetgeving als grond voor vertrouwen op bet recht

Wat betekent dit nu voor de wijze waarop bet vertrouwen op bet recht
in bet -herziene- Nederlandse constitutionele recht gestalte krijgt? In
belangrijke mate zal bet vertrouwen op bet recht gebaseerd kunnen zijn
op de wet. Niet alleen voor vrijheidsbeperkingen, maar ook voor vele
bestuursrechtelijke rechtsbetrekkingen in de sfeer van de sociale grondrechten zal een wettelijke grondslag vereist zijn. Meer nog: niet alleen
in wat Krebs bet bereik van de 'Grundrechtsgesetzgebung•172 noemde,
maar ook voor tal van andere gebieden zullen bestuursrechtelijke rechtsbetrekkingen op een wettelijke grondslag moeten kunnen steunen.173
Daarbuiten blijven daarentegen bestuursrechtelijke rechtsbetrekkingen
mogelijk, die niet op een wettelijk voorschrift, maar op een algemene
publieke taak zijn gebaseerd.
Ben bepaling van de plaats van de wet in de rechtsorde aan de hand van
bet herziene Nederlandse constitutionele recht beeft uit bet oogpunt van
wetgevingsbeleid meer zin dan de abstracte benaderingswijzen die bij bet
traditionele legaliteitsbeginsel blijven staan dan wel bet legaliteitsbeginsel over de gebele linie van bet openbaar bestuur van toepassing
willen doen zijn. De gedifferentieerde uitbreiding van bet vereiste van
een wettelijke grondslag ingevolge de berziene Grondwet boudt er rekening mee, waar de burger in elk geval op een wettelijke regeling als
grondslag voor zijn aanspraken moet kunnen vertrouwen. Dit geldt zeker
voor de vervulling van de presterende functie op bet gebied van bet
onderwijs, met name bet basisonderwijs (artikel 23 van de Grondwet), de
recbtsbulp (artikel 18), de sociale zekerbeid (artikel 20, tweede lid) en
bijstand aan Nederlanders bier te lande die niet in bet bestaan kunnen
voorzien (artikel 20, derde lid). Door deze voorzieningen keert bet recbt
zich tegen 'verhindering van vrijheid' die in bet maatschappelijk leven
ten gevolge van materiele ongelijkbeid dreigt.174 Ze beboren niet te
worden overgelaten aan de discretie van bestuuursorganen die de criteria
872, nr. 3, pp. 13-14).
172 A.w., pp. ti6 c.v.
173 Hierbij dient wel in aanmerking te worden genomen dat voor de grondwettelijke
opdrachten aan de wetgever een soepeler, door artikel 140 van de Grondwet beheerst overgangsregime geldt dan voor rechtstreeks uit kracht van de Grondwet
werkende subjectieve rechten. Zie TK 1976-1977, 14 213, nr. 3, pp. 9-10, alsmede
TK 1975-1976, 13 872, nr. 3, p. 52, en mijn coreferaat voor de Staatsrechtconferentie 1987 'Samenhang, werking en waarborgen van de grondrechten inzake de onschendbaarheid van de woning en het post- en telecommunicatiegeheim', in: M.C.
Burkens en M.J. Sluijs (red.), De wetgeving ter uitvoering van hoofdstuk 1 van de
Grondwet, Zwolle 1988, pp. 87-95. Tot de bestaande besluiten die door artikel 140
worden 'gehandhaafd', totdat daarvoor overeenkomstig de Grondwet een voorziening
is getroffen, zullen ook regelingen zonder wettelijke grondslag kunnen behoren.
174 D.F. Scheltens, Mens en mensenrechten, Alphen aan den Rijn/Brussel 1981, p. 117.
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zonder de waarborgen van de formele wetgevingsprocedure zouden kunnen wijzigen.175
Ten aanzien van de vervulling van de presterende functie op andere gebieden -die intussen wel zo wezenlijk worden geacbt dat ter zake sociale
grondrecbten in de Grondwet zijn opgenomen- wordt bet, aldus de
memorie van toelicbting, overgelaten 'aan bet inzicbt van de overbeden
( ... ) om te bepalen of zij de aan baar verstrekte opdracht willen uitvoeren door middel van bet treffen van bestuurlijke maatregelen dan
wel door regelgeving, of door samenstel van beide' ,116 Het gaat bier om
de bevordering van voldoende werkgelegenheid, de milieuzorg, de bevordering van de volksgezondbeid, de bevordering van voldoende woongelegenheid en bet scheppen van voorwaarden voor maatscbappelijke en
culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding,177 De Grondwet laat
aldus de mogelijkbeid open, dat deze belangen kracbtens algemene bestuursbevoegdbeden worden bebartigd, en dat dit gescbiedt op een flexibele wijze, die zicb meer recbtstreeks ricbt naar budgettaire mogelijkbeden en conjunctuur-politieke wenselijkheden dan de volgens algemene
wettelijke criteria te normeren taken. Op de bier bedoelde gebieden zal
bij voorbeeld ook gewerkt kunnen worden met bet ter bescbikking stellen
van subsidies tot een vooraf bepaald maximum totaalbedrag, l78 hetgeen
bij fundamentele voorzieningen als basisonderwijs, recbtsbulp, sociale
zekerbeid en bijstand niet aanvaardbaar zou zijn.
Ook in ander opzicbt kan van de herziene Grondwet worden geconstateerd, dat zij juist die niet-vrijbeidsbeperkende staatstaken aan een
wettelijke grondslag bindt, waar algemene normering in elk geval zinvol
en wenselijk is. Dit geldt in bet bijzonder voor de recbtspositie van
ambtenaren, die tot enkele jaren geleden niet over de gebele linie een
wettelijke grondslag bad. 179 Dit was, zoals wij zagen, volgens de traditionele opvatting omtrent bet legaliteitsbeginsel niet nodig, omdat bet
175 'De rechtshulp gedoogt geen leemten in haar wettelijke regeling', aldus de inleiding
van de memorie van toelichting, behorende bij het Voorontwel]J van een Wet op de
rechtshulp, 's-Gravenhage 1980, p. 29. Aldaar wordt opgemerkt dat de huidige Wet
rechtsbijstand aan on- en mindervermogenden niet meer aan de eisen voldoet aangezien ten gevolge van ontwikkelingen gedurende het laatste decennium 'de verlening van gefinancierde rechtshulp zich in belangrijke mate buiten het door die wet
aangegeven kader afspeelt.' De praktijk van de wetgeving -de onderwijswetgeving,
de sociale-zekerheidswetgeving en het genoemde voorontwerp- laat zien dat op deze
gebieden een zinvolle algemene normering mogelijk is. Een en antler betekent echter
niet dat het niveau van deze voorzieningen in het geheel niet voor wijzigingen
vatbaar zou moeten zijn. Vgl. Geelhoed, a.w., § 4.2 onder D.1.b.
176TK1975-1976, 13 873, nr. 3, pp. 6-7.
177 Artikelen 19, eerste lid, 20, eerste lid, 21en22 van de Grondwet.
178 Vgl. Geelhoed, a.w., § 4.2 onder D.1.c, die ook een aantal criteria voor het ter beschikking stellen van deze voorzieningen formuleert.
179 Zie noot 41.
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bier de interne overbeidsorganisatie zou betreffen.180 Wegens de persoonlijke, mogelijk aan die van de overbeid als werkgeefster tegengestelde belangen van de ambtenaar is ecbter een wettel~ke grondslag voor
de recbtspositie van alle ambtenaren stellig gewenst. 1 1 Artikel 109 van
de Grondwet stelt terecbt die eis, aan de vervulling waarvan door de in
1984 tot stand gekomen wijziging van artikel 1 van de Ambtenarenwet
1929 in belangrijke mate is bijgedragen.182 De berziene Grondwet beeft,
zonder bet klassieke legaliteitsbeginsel overboard te zetten, bet aldus
inderdaad mogelijk gemaakt, voor de bepaling in welke gevallen bet
bestuursbandelen een wettelijke grondslag beboeft, consequenties te
verbinden aan de aard en bet gewicbt van de in een sociale recbtsstaat
te bebartigen belangen. Dit betekent intussen niet dat de grondwettelijke
vereisten inzake wettelijke regeling als eindpunt van de recbtsontwikkeling moeten warden bescbouwd.
11

Het vereiste van een wettelijke grondslag

Ook al beeft dus bet legaliteitsbeginsel een zinvolle completering ondergaan door de grondwettelijke eis, belangrijke onderwerpen wettelijk te
regelen, voor vele andere onderwerpen welke de overbeid aanleiding
geven tot dat wat men met een enigszins verraderlijke term 'begunstigend bestuur' noemt, kan nog steeds buiten elke wettelijke regeling om
warden gebandeld.
Wegens de in een recbtsstaat vereiste recbtszekerbeid -bet recbtsstatelijk principe van de voorzienbaarbeid en toetsbaarbeid van overbeidsbeslissingen- moet minstens de eis warden gesteld dat de regels volgens
welke bevoegdbeden warden uitgeoefend voor de betrokkenen kenbaar
zijn.183
Dit doel kan in beginsel bebalve met algemeen verbindende voorscbriften
ook met afdoende gepubliceerde beleidsregels warden gerealiseerd. Er
zijn ecbter redenen om bogere eisen te stellen, ook wanneer bet gaat om
een onderwerp waarvoor de Grondwet geen wettelijke regeling voorscbrijft. Allereerst valt erop te wijzen dat sums de aanvaarding van een
inperking van de uitoefening van grondrecbten een voorwaarde is voor
verlening van subsidie. Zodanige grondrecbtsbeperkingen kunnen niet
180 Zie Donner, Nederlands bestuursrecht (a.w.), p. 79.
181 Vgl. de memorie van toelichting (TK 1977-1978, 15 048, nr. 3, pp. 3-5).
182 Namelijk door de per 1 november 1984 in werking getreden wetswijziging.
183 Vgl. CRvB 30 mei 1985, Ars Aequi 1986, pp. 493 e.v. met mijn noot. Het hierna
volgende betoog in deze paragraaf is in belangrijke mate ontleend aan hoofdstuk 5
van mijn in 1988 aan de Vereniging voor Administratief Recht uitgebrachte preadvies
'Rechtsstaat, grondrechten en subsidieverhoudingen', in: E.M.H. Hirsch Ballin/J.H.
van Kreveld, Rechtsstatelijke subsidieverhoudi11ge11 (Geschriften VAR, dee! XCIX),
Alphen aan den Rijn 1988, pp. 13-71.
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warden gerechtvaardigd door bet enkele feit dat subsidiering altijd de
instemming van de gesubsidieerde veronderstelt. Bij de in 1983 voltooide
algehele grondwetsherziening is immers bet standpunt aanvaard dat
grondrechten door de overheid ook in acht moeten warden genomen in
privaatrechtelijke verhoudingen, l84 waaronder contractuele relaties.
Daarom kan bet -min of meer in aansluiting op bet standpunt van Konijnenbelt <lat subsidiering een wettelijke grondslag behoeft wanneer zij
gepaard f:aat met beperkingen van de handelingsvrijheid van de gesubsidieerde 85_ erop warden gehouden dat in de gevallen waarin subsidiering leidt tot inperking van grondrechten, aan de daarvoor geldende
grondwettelijke eisen moet zijn voldaan.
Te betwijfelen valt echter, of dit voldoende is. Voor zover subsidiering
ertoe strekt een tekort op te heffen in de mogelijkheden grondrechten
daadwerkelijk uit te oefenen, brengt bet rechtsstatelijke rechtszekerheidsbeginsel mee dat de subsidiering voor belanghebbenden betrouwbaar
dient te zijn. Dit betekent niet dat de subsidiering voor ieder onveranderlijk groat moet blijven, maar wel dat toevalligheden en wisselvalligheden in bet subsidieringsbeleid moeten warden beperkt. Subsidiering
wordt daardoor gekenmerkt dat bet een vorm van publieke taakvervulling
is die, al bedient zij zich van financiele stimulansen, in zoverre overeenkomst vertoont met bet stellen van geboden en verboden dat ook
daarmee overheidssturing ten opzichte van de samenleving wordt beoogd.
Men behoeft hieruit niet af te leiden, dat subsidiering volledig met
strafrechtelijke gedragsbeinvloeding op een lijn moet warden gesteld. De
betekenis van subsidiering als vorm van publieke taakvervulling is daarin
gelegen, <lat zij in de samenleving aanwezige mogelijkheden ondersteunt.
Vandaar <lat subsidiering -zowel die welke in publiekrechtelijke vorm als
die welke in privaatrechtelijke vorm plaatsvindt- berust op besluitvorming van twee kanten. Achter subsidiebeschikkingen gaat feitelijk vaak
een overeenkomst schuil. Toch is de overeenstemming tussen subsidierende overheid en gesubsidieerde onvoldoende om de plaats van subsidiering in een rechtsstatelijke rechtsorde te legitimeren. De bepaling
van de plaats van subsidiering in een zodanige rechtsorde bevindt zich in
een spanningsveld tussen sociale rechtvaardigheid (die in de rich ting van
steeds verdergaande differentiatie en overheidssturing dringt), waarborgen voor vrijheid van personen en verbanden in de samenleving (die
grenzen stellen aan bet gebruik van subsidiering ter sturing van processen in de samenleving), en rechtszekerheid (die gediend is met een
duidelijke, vooraf kenbare afbakening van subsidiemogelijkheden envoorwaarden).186 Het gaat dus om in een democratische en sociale
184 TK 1975-1976, 13 872, nr. 3, p. 15. Vgl. F.H. van der Burg in zijn eerder aangehaalde NJV-preadvies, pp. 34 e.v.
185 W. Konijnenbelt in Nederlands Juristenblad 1982, pp. 653-655; H.D. van Wijk/W.
Konijnenbelt, Hoofdstukken van Administratief Recht, 5de druk, 's-Gravenhage 1984,
p.37.
186 Vgl. N. Achterberg,Allgemeines Verwaltungsrecht, 2de druk, Heidelberg 1986, § 5.
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rechtsstaat principiele beslissingen, waarvan men mag verwachten dat de
wetgeving klaarheid biedt.
De wetgeving beweegt zich in de richting van een wettelijke regeling
van subsidieverhoudingen. Te wijzen valt op de gevolgen van artikel 40
van de Comptabiliteitswet 1976 voor subsidiering met inschakeling van
(mede) door de overheid opgerichte privaatrechtelijke rechtspersonen,187
en op het wetsvoorstel Kaderwet verstrekking financiele middelen EZ dat
in april 1988 bij de Tweede Kamer is ingediend.
In hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht die ter uitvoering van
artikel 107, tweede lid, van de Grondwet wordt voorbereid, is in een
titel betreffende subsidieverhoudingen voorzien. Deze titel kan een
belangrijke bijdrage leveren tot de versterking van het rechtsstatelijk
karakter van subsidieverhoudingen. 188 Op grond van de zojuist verwoorde
uitgangspunten valt voor de Algemene wet bestuursrecht te denken aan
een stelsel waarbij voor duurzame en voor grondrechten beinvloedende
subsidiestelsels een wettelijke regeling wordt geeist, en voor andere
gevallen van subsidiering een voorafgaande bekendmaking van het beleid
(beleidsregels).
12

Conclusie

De vorenstaande beschouwingen hebben geleerd, dat een grondslag van
bestuursrechtelijke rechtsbetrekkingen in een met medewerking van het
nationale of decentrale vertegenwoordigende orgaan tot stand gebracht
algemeen verbindend voorschrift -dus de formele wet of een verordeningook in de huidige verhoudingen van onze democratische en sociale
rechtsstaat waarde heeft behouden als waarborg voor vrijheid. Hierbij
gaat het niet meer alleen om ingrepen in de rechtspositie van de burgers, om vrijheidsbeperkingen, waaraan het legaliteitsbeginsel in zijn
traditionele zin terecht de eis heeft gesteld dat de desbetreffende belangenafweging plaatsvindt uit algemene gezichtspunten189 -dus in de
vorm van een regeling- en in een institutioneel kader dat onderscheiden
is van de beslissing in concrete gevallen en door verkiezingen met de
betrokken burgers is verbonden. In een sociale rechtsstaat omvat bet
overheidsbeleid tal van voorzieningen die juist om wille van de vrijheid
van de burgers worden getroffen. Voor de daartoe nodige belangenafweging geldt hetzelfde als voor de waarborging van vrijheid door beperkingen aan het overheidshandelen te stellen. Terecht stelt de Grondwet dan
187 Vgl. Darnen, a.w., pp. 285-291en508-509.
188 Zie voor een aantal belangrijke onderwerpen dat voor regeling in dat kader in
aanmerking komt J.H. van Kreveld, Juridische ontwikkeling van subsidieverhoudingen,
in: Hirsch Ballin/Van Kreveld, a.w. (noot 175), pp. 73-237.
189 Zie mijn bijdrage 'Artikel 1 van de Grondwet als fundamentele constitutionele norm',
in: C.W. Maris (red.), Gelijkheid en recht, Deventer/Zwolle 1988, pp. 127-156.
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ook de eis dat in die gevallen waarin aan burgers aanspraken worden
toegekend op overheidsvoorzieningen, getroffen om gebrek en behoeftigheid te weren, de wet deze regelt. Daarnaast bestaat dan ook op zichzelf
geen behoefte aan herformulering van het legaliteitsbeginsel.
Dit betekent niet dat in alle gevallen de aan het overheidsoptreden ten
grondslag te leggen belangenafweging adequaat kan worden neergelegd in
een wettelijke regeling die tot stand komt met medewerking van een
vertegenwoordigend orgaan. Met de Commissie Wetgevingsvraagstukken
kunnen de behoefte aan flexibiliteit en aan slagvaardigheid worden
genoemd als redenen waarom nadere regelgeving in gedelegeerde wetgeving op haar plaats kan zijn, dan wel moet worden overgegaan tot de
toekenning van discretionaire bevoegdheden aan bestuursorganen, die
vervolgens bun beleid voorzienbaar en controleerbaar maken door publikatie van 'binnen-wettelijke' beleidsregels. Flexibiliteit en slagvaardigheid
zijn echter niet de enige overwegingen die in deze een rol behoren te
spelen. Er bestaat een relatie tussen de aard en bet gewicht van belangen aan de ene kant en de geschiktheid van een orgaan of actor tot
afweging daarvan. Van de belangen die bij het buitenlands beleid betrokken zijn, is bij voorbeeld met recht en reden betoogd dat de veranderlijkheid van de verhoudingen en het vereiste van direct contact met
vertegenwoordigers van andere staten eraan in de weg staan, het bestuurshandelen in deze aan wettelijke regels of parlementair-politieke
rempla~anten daarvan te binden. 190 In zulke gevallen zal men in beginsel
moeten volstaan met de toekenning van een discretionaire bevoegdheid
aan de regering. Voor weer andere onderwerpen geldt dat de vakmatige
en technische expertise zo belangrijk is, of de persoonlijke ervaringsfactor in de te verrichten beoordelingen (bij voorbeeld cultuurpolitieke
beoordelingen, personeelsbeleid en examinering) zo groot dat pogingen
tot wettelijke regeling niet werkelijk kunnen bijdragen aan democratisch-rechtsstatelijke belangenafweging. In zulke gevallen is het de vraag,
of de vereiste beoordeling wel zinvol in een politiek gecontroleerd kader
kan plaatsvinden, en of niet eerder taakoverdracht aan een zelfstandig
bestuursorgaan of aan verbanden in de samenleving, eventueel met kwaliteitsbewaking door de overheid, voor de hand ligt.191 De keuze van het
niveau en bet type van normstelling dient derhalve gerelateerd te worden
aan een beoordeling door welk orgaan binnen een democratische rechtsstaat een adequate belangenafweging kan geschieden.
Daarnaast zijn er situaties waarin weliswaar de uitgangspunten voor de
belangenafweging generaliseerbaar en bespreekbaar zijn op politiek190 Vgl. C. Flinterman, Parlement en buitenlands beleid (preadvies), in: Staatsrecht, buitenlandse betrekkingen en de intemationale rechtsorde (Staatsrechtconferentie 1986
te Amsterdam), Nijmegen 1987, pp. 7-23.
191 Vgl. mijn bijdrage 'Regelen op afstand als vereiste van een sociale rechtsstaat', in:
MA.P. Bovens, W. Derksen en W.J. Witteveen (red.), Rechtsstaat en sturing, Zwolle
1987, pp. 91-104.
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vertegenwoordigend niveau, maar de mogelijkheid ontbreekt om daarin in
een algemeen toepasbare regel uitdrukking te geven. Deze situatie doet
zicb bij voorbeeld in de ruimtelijke ordening voor: de verscbeidenbeid
van planologiscbe situaties staat aan belangenafweging uitsluitend in de
vorm van de gedragsregels in de weg. In zo'n geval komt een ander
'besluit van algemene strekking', namelijk een plan, als passende juridiscbe normering van bet bestuursbandelen in aanmerking.
De vraag blijft, ten slotte, in boeverre bet constitutionele recbt ook in
de naaste toekomst ruimte moet laten voor niet op enig wettelijk voorscbrift berustende regels, 'buiten-wettelijke' beleidsregels. Het antwoord
op die vraag bangt van tweeerlei af: enerzijds daarvan of er een legitieme plaats is voor niet op wettelijke voorscbriften berustend bestuursbandelen, anderzijds daarvan of er in zo'n geval bovendien ruimte is
voor bet stellen van normen met een algemene, al is bet niet onvoorwaardelijke, werking. Wanneer bij een overbeidstaak de recbtspositie van
burgers niet recbtstreeks betrokken is -zoals bij inteme organisatoriscbe
maatregelen of de uitvoering van onderboudswerken-, dan wel de recbtspositie van burgers slecbts incidenteel en zonder benadeling van de
betrokkenen wordt geraakt -zoals bij incidentele subsidies voor onvoorziene gevallen- beeft bet weinig zin een wettelijke regeling te eisen. In
zulke gevallen zijn buitenwettelijke beleidsregels weliswaar aanvaardbaar,
maar om dezelfde reden als voor wettelijke regels geldt, moeilijk van
een zinvolle inboud te voorzien. De boofdregel in een ontwikkelde
recbtsstaat moet dan ook zijn dat bet bestuursbandelen op de wet berust: niet alleen als waarborg tegen onvoorzienbare ingrepen in de
vrijbeid van de recbtsgenoten, maar ook omdat in zo'n recbtsstaat -als
democratiscbe en sociale recbtsstaat- ook die vormen van publieke
taakvervulling die de burgers financieel of anderszins ondersteunen, om
wille van bun vrijheid worden getroffen en dus inzet van democratiscbe
besluitvorming uit algemene gezicbtspunten beboren te zijn. Zo bezien is
bet vereiste van een wettelijke grondslag voor bet overbeidsbandelen
niet alleen een klassiek grondrecbt op vrijbeid beboudens beperkingen bij
wettelijk voorscbrift, maar brengt bet ook een sociaal grondrecbt op
vrijheid tot uitdrukking.
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RECHTSSTATELIJK
BESTUURSRECHT
De afwijzing van een instrumentalistische rechtsopvatting brengt mee dat
het bestuursrecht niet louter als werktuig van de overheid kan worden
beschouwd. Het bestuursrecht komt echter ook tekort als men het slechts
ziet als een samenstel van waarborgen voor de burger. In beide benaderingswijzen blijft men hangen in de al gekritiseerde tweedeling tussen
overheid en burgers. In een democratische en sociale rechtsstaat geeft
het bestuursrecht -onder meer ter realisering van grondrechten- gestalte
aan de wederkerige verhouding van overheid en burgers dan wel maatschappelijke verbanden.
De verhouding tussen de overheid en de burgers met hun verbanden is
dus in een ontwikkelde rechtsstaat van wezenlijk andere aard dan de
relatie overheid-onderdaan uit het 19de-eeuwse bestuursrecht. Ontwikkelingen in de constitutionele kenmerken van ons staatsbestel werken
door in de kenmerken van het bestuursrecht. Onvermijdelijk zit er
vertraging in die doorwerking. Zolang men de burger op de eerste plaats
als onderdaan zag, kon men zich categorieen geschillen voorstellen waarin
de burger had te aanvaarden dat de overheid -eventueel nadat in administratief beroep maximale zorgvuldigheid, met hoor en wederhoor, was
betracht- het laatste woord had. Ook kon men in die denkwereld leven
met de gedachte dat de overheid alleen dan aan bijzondere, publiekrechtelijke eisen gebonden was, wanneer de wet dat uitdrukkelijk bepaalde.
Handelend als privaatrechtelijk rechtssubject zou de overheid echter aan
geen andere norm gebonden zijn dan om 't even welke burger.
Als gevolg van de doorwerking van de constitutionele kenmerken van de
democratische en sociale rechtsstaat en de invloeden vanuit onze Europese omgeving, zijn de laatste jaren belangrijke veranderingen doorgebroken. Algemeen wordt thans aanvaard dat de overheid altijd aan het
recht gebonden is. Dit geldt ook voor de uitoefening van discretionaire
bevoegdheden: dat de wet aan een bestuursorgaan opdraagt een nadere
beoordeling te verrichten, plaatst het bestuur nog niet in een rechtsvacuiim. lntegendeel, het bestuursorgaan moet dan nagaan welke (nadere)
beslissing het beste past binnen de opgedragen taak. Daarbij blijft het
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bestuursorgaan gebonden aan recbtsbeginselen, waaronder de algemene
beginselen van beboorlijk bestuur.
Er is dan ook geen goede reden om bepaalde categorieen bestuursbandelingen nog langer uit te sluiten van recbterlijke toetsing. Anders dan
in de ons omringende landen bestond in Nederland enkele jaren gelden
nog op belangrijke deelgebieden van bet bestuursrecbt bet stelsel van de
'justice retenue', de aan de Kroon voorbebouden jurisdictie in gescbillen
van bestuur. In boofdstuk 3.1 wordt nagegaan, waaruit deze eigensoortige
Nederlandse recbtsontwikkeling te verklaren is. Het Bentbem-arrest van
bet Europese Hof voor de Recbten van de mens van 23 oktober 1985
luidde de verandering in. In boodstuk 3.2 wordt dat voor de recbtsontwikkeling in bet Nederlandse bestuursrecbt baanbrekende arrest besproken.
Ook in bet privaatrecbt wordt tbans ten volle rekening gebouden met de
specifieke aard van relaties met de overbeid. Het nieuwe Burgerlijk
Wetboek -en vooruitlopend daarop reeds de jurisprudentie van de burgerlijke recbter- aanvaardt gebondenbeid van de overbeid aan algemene
beginslen van beboorlijk bestuur, - daar waar bet privaatrecbtelijk
normencomplex moet worden gebruikt ter kwalificatie van de recbtsbetrekking in kwestie. De analyse van de recbtsontwikkeling op dit punt
geeft in boofdstuk 3.3 aanleiding tot een bernieuwde overweging van de
systematiek van de Nederlandse recbtsorde. Dit leidt tot bet inzicbt dat
privaatrecbt en bestuursrecbt zicb tot elkaar verbouden als gedeeltelijk
congruente deel-recbtsordes.
Het laatste boofdstuk van dit deel maakt, mede met bet oog op de
komende Algemene wet bestuursrecbt, de balans op. Omdat overbeid en
burger zicb tbans in de volle zin van bet woord als rechtssubjecten tot
elkaar verbouden, met recbten en plicbten in beide ricbtingen, kan men
spreken van wederkerig bestuursrecbt.

210

3.1 De ontwikkeling van bet denken over administratieve rechtspraak*

1

Wat Loeff en Struycken verbond, en wat hen scheidde

De ontwikkeling van de rechtsbescherming inzake overheidsoptreden in
Nederland is reeds vele malen beschreven. 1 Daaraan behoeft bier niet
weer een nieuwe beschrijving te worden toegevoegd. Belangrijker is het,
een poging te doen om tot begrip te komen waarom tot op heden sommigen menen dat voor zover administratieve organen discretionaire
bevoegdheden uitoefenen, rechtspraak niet de meest adequate vorm van
toetsing vormt. Algemeen wordt aangenomen dat de in 1910 door A.AH.
Struycken gepubliceerde brochure 'Administratie of rechter' 2 beslissende
invloed heeft gehad op de verbreiding van deze gedachte. Hier kan in
het midden blijven of dit ten volle aan de overtuigingskracht van Struyckens betoog valt toe te schrijven, dan wel aan de omstandigheid dat de
door hem getrokken conclusies een welkome ondersteuning opleverden
voor het verzet tegen volledige administratieve rechtspraak dat voortkwam uit 'de in ons land klassieke vrees, die het bestuur koestert voor
rechterlijke controle'.3 Zoals hierna zal worden uiteengezet, heeft de in

*

Uit: Het grondrecht op behoorlijke rechtspraak in het Nederlandse administratieve
recht (paragraaf 2.6 preadvies). Handelingen 1983 der Nederlandse Juristen-Vereniging, jg. 113, dee! 1, tweede stuk, Zwolle 1983, pp. 53-64.

1

Zie voor de geschiedenis tot het midden van de dertiger jaren: J. Kruseman, Het
vraagstuk der administratieve rechtspraak (Geschiedkundig overzicht), 2de druk,

Haarlem 1938. Recente overzichten van de ontwikkeling zijn te vinden in: A.M.
Donner, Nederlands bestuursrecht (uitgave 1973), I, Algemeen dee!, 4de druk, Alphen
aan den Rijn 1974, pp. 334-350; H.D. van Wijk/W. Konijnenbelt, Hoofdstukken van
administratief recht, 4de druk, 's-Gravenhage 1979, pp. 139-144; F.H. van der
Burg/G.J.M. Cartigny, Rechtsbeschenning tegen de overheid, 3de druk, m.m.v. G.
Overkleeft-Verburg, Nijmegen 1982, pp. 193-199.
2 Administratie of rechter. Beschouwingen over de moderne rechtsstaatsgedachte naar
aanleiding van de aanhangige ontwerpen tot regeling der administratieve rechtspraak,
opnieuw afgedrukt in de Verzamelde werken van Prof mr. AA.H. Struycken, dee! I,
Arnhem 1924.
3 J. van der Hoeven, De grenzen van de rechterlijke functie in de administratieve
rechtspraak, in: Rechtsgeleerd magazijn Themis 1974, pp. 658-678. Vgl. ook Kruseman, a.w., pp. 205-206.
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die brochure ontvouwde visie op de uitoefening van discretionaire bevoegdheden door het bestuur in elk geval het zicht op de aard en mogelijkheden van administratieve rechtspraak belemmerd.
Struycken ging er immers van uit dat in de verhouding overheid-burger
slechts een dee! van de besluitvorming door het recht werd beheerst,
namelijk voor zover de wet aan het bestuur voorschrijft hoe te beslissen. Voor een ander deel zou de wet zijn teruggetreden 4 ; de bevoegdheid van het bestuur berust dan wel op de wetgeving, maar hoe daarvan
gebruik zal worden gemaakt is een kwestie van -door het bestuur te
beoordelen- doelmatigheid, niet van recht. Dit geldt op de eerste plaats
voor de gevallen waarin -met name door, zonder nadere bepaling, 'voor
allerlei handelingen "verlof', "vergunning", "concessie", "ontheffing",
"dispensatie", "goedkeuring", enz., van de administratie' te eisen5- 'de
administratie in hare verhouding tot de persoonl~ke vrijheid der burgers
in 't geheel niet aan normen (wordt) gebonden'. Daar is volgens Struycken 'dus iedere rechterlijke controle uitgesloten'.7
Het verdient de aandacht dat Struycken op dit punt van dezelfde veronderstellingen uitging als de door hem bestreden Minister van Justitie J.A.
Loeff, onder wiens verantwoordelijkheid in 1905 wetsontwerpen voor een
algemene administratieve rechtspraak waren ingediend.8 Volgens de
memorie van toelichting heeft de wet 'in schakeeringen zonder tal ( ... )
de bevoegdheid der administratie erkend, in meer of minder mime mate,
ongebonden door wettelijken dwang, naar goedvinden te handelen. ( ... )
Daar strijd met publiek recht onmogelijk is, voor zoover de Overheid
naar goedvinden mag handelen, kan bij gevolg de onwettigheid van
besluiten, handelingen of weigeringen nimmer' (door de rechter) 'worden
uitgesproken, indien de Overheid haar vrij goedvinden binnen de door de
wet gestelde grenzen heeft gebruikt'.9 De artikelen 184 en 185 van het
voorgestelde Wetboek van Administratieve Rechtsvordering verplichtten
de rechter nog eens uitdrukkelijk tot 'eerbiediging van het vrije goedvinden der administratie' in zijn uitspraak. 10 Ten aanzien van het ge4 Struycken, a.w., pp. 16-17.
5
6
7

A.w., p.16.
A.w., p. 59.

8
9

T.a.p.

TK 1904-1905,
TK 1904-1905,
10 'Artikel 184.

159, nrs. 1-8.
159, nr. 3, p. 26, linker kolom.

Indien het gerecht een besluit onwettig verklaart, veroordeelt het, met eerbiediging
van het vrije goedvinden der administratie, den verdediger om te besluiten, hetgeen
deze ingevolge het publieke recht besluiten moet.
Indien het vrije goedvinden der administratie ten aanzien van het besluit, tot het
nemen waarvan de verdediger veroordeeld worden moet, volstrekt uitgesloten is, kan
de rechter in de plaats van den verdediger, dit besluit in zijne uitspraak vaststellen.'
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bruik van deze discretionaire bevoegdheden (vrij goedvinden, 'freies
Ermessen') moest ook naar Loeffs inzicht 'de inrichting der administratie
zelve met de ministerieele verantwoordelijkheid als achtergrond, waarborgen (... ) bieden voor behoorlijke administratie.' 11 De rechter zou niet in
deze vragen van 'doelmatigheid (billijkheid)' van de 'handelingen der
administratie' mogen treden.12
Verschil van inzicht bestond wel ten aanzien van een tweede categorie
gevallen, namelijk die waarin 'normen met vagen, algemeenen inhoud'
voor de uitoefening van bevoegdheden door de administratie zijn gesteld.
Terwijl de ontwerpen ervan uitgingen dat de rechter 'vage begrippen als
algemeen belang, openbare rust of orde, brandgevaar, doelmatigheid of
nuttigheid van een werk en zulke meer, weet te omlijnen•l3 en dit dan
ook bij de beslechting van geschillen zou moeten doen, stelde Struycken
zich op het standpunt dat bier een te grate inmenging door de rechter
dreigde. Zijn uitgangspunt was het volgende: 'naarmate de norm( ... ) een
meer algemeenen, onbepaalden inhoud vertoont, in die mate treedt de
wetsuitlegging terug voor de vrije rechtsscheptng en vloeit daarmede
tot een ondeelbaren geestesarbeid te zamen.' 1 Het zou onjuist zijn de
rechter in de gelegenheid te stellen, deze 'vrije rechtsschepping' -die de
wet 'tot nu toe geheel aan de administratie toevertrouwde'- 'door eigen
rechtsschepping aan banden te leggen' .15 In een wijs, terughoudend
beleid van de rechter had Struycken geen fiducie. Hij vreesde 'eene
uitbreiding der rechterlijke controle, die logisch haar einde alleen daar
zal kunnen vinden, waar de wet of aan de administratie in 't geheel
geen norm stelt, Of uitdrukkelijk het oordeel der administratie als voor
ieder bindend verklaart' .16 Dit alles zou ertoe leiden dat de leden der
rechterlijke macht 'de leiding der administratie' in handen zouden kunnen nemen. 17
De consequenties die Loeff (in de wetsontwerpen en in geschrift) enerzijds, en Struycken anderzijds aan hun uiteenlopende opvattingen hebben
verbonden, gingen van de gemeenschappelijke veronderstelling uit dat de
uitoefening van discretionaire bevoegdheden zich niet voor beoordeling
door een rechter leent. De alternatieven die zich aan hen voordeden
waren enerzijds de mogelijkheid van rechterlijke controle op 'de wettigheid van de handelingen der administratie' 18 die de een adequaat

11
12
13
14
15
16
17
18

Artikel 185 bevatte een overeenkomstige regeling voor weigeringen om te doen of te
besluiten.
JA. Loeff, Wenschelijkheid van Administratieve Rechtspraak hier te lande, p. 159,
in: Rechtsge/eerd magazijn Themis 73 (1912), pp. 144-172.
A.w., p. 164.
TK 1904-1905, 159, nr. 3, p. 27, rechter kolom. Vgl. Loeff, a.w., p. 165.
A.w., p. 60.
A.w., p. 61.
A.w., p. 62.
A.w., p. 67.
Loeff, a.w., p.164.
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achtte, de ander echter ondoeltreffend (namelijk indien de rechter zich
bij geschillen over de toepassing van vage normen zou onthouden van
inmenging in het beleid der administratie)19 dan wel hoogst onwenselijk
(namelijk indien de rechter 'de leiding der administratie' in zulke zaken
naar zich toe zou trekken). Daarom wees Struycken een 'afscheiding'
van de intern georganiseerde, 'rechterlijke' functie van de administratie
af,20 en opteerde hij juist voor 'uitbreiding, versterking van de judicieele werkwijze der administratie.' 21 Hem stand blijkbaar een gedifferentieerde ontwikkeling van het administratief beroep voor ogen,
mogelijk met gespecialiseerde beroepscolleges die 'in processueelen vorm'
controle uitoefenen. 22 'De vereeniging van rechterlijke en administratieve
functies in een orgaan worde niet als ongepast vermeden, integendeel,
waar de laatste niet noodwendig voeren tot eene, eenzijdige geestesrichting, bevorderd'. 23
2

Discretionaire factoren in de administratiefrechtelijke rechtsbetrekkingen

Alhoewel men zich daarbij niet meer zal laten leiden door de idyllische
verwachting van Struycken dat de adminiustratie zich vanzelf in haar
besluitvorming zal richten op 'de harmonie van gemeenschap en individu',24 doet nog steeds zijn mening opgeld, dat de uitoefening van discretionaire bevoegdheden beter te toetsen is in 'vol beroep' op een hoger
administratief orgaan dan door een rechter.25 Weliswaar zal men ook
niet meer zo gemakkelijk als Struycken 'de administratie z.g. rechter
laten in eigen zaak', 26 maar voor de verfijnde, met waarborgen omklede
vorm van administratief beroep die bij de Kroon openstaat, wordt het
19 Struycken, a.w., p. 64, over Hinderwet-zaken.
20 A.w., p. 36; vgl. p. 56.
21 A.w., p. 70.
22 A.w., p. 56.
23 AA.II. Struycken, Wenschelijkheid van administratieve rechtspraak hier Lt: lamlt:, p.
545, in: Rechtsgeleerd magazijn Themis 31 (1912), pp. 523-563.
24 Struycken, a.w. (noot 2), p. 37.
25 Aldns bij voorbeeld de Raad van State in een brief van 24 mei 1976 aan de Minister-President over beroep op de Kroon en beroep ex de Wet Arob (Sten. 1981, 56,
p. 9): 'Gesteld kan worden, dat de zogenaamde gebonden beschikkingen, waarbij beleidsvrijheid van de administratie praktisch niet aanwezig is, in het algemeen onderworpen behoren te zijn aan rechterlijke toetsing. Daarentegen zal bij beschikkingen,
welke haar grondslag vinden in volledig discretionaire bevoegdheden, waarbij de
administratie bij haar beleid in het geheel niet door wettelijke normen gebonden is,
de rechtsbescherming meestal beter tot haar recht komen bij een volledig beroep op
de Kroon.'
26 A.w. (noot 23), p. 546.
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ontbreken van een onafhankelijk eindoordeel nog geaccepteerd wegens
dit veronderstelde zwaarwegende voordeel. Hieraan ligt in wezen nog
dezelfde gedachte ten grondslag als die welke in Struyckens dagen de
meningsvorming beheerste, namelijk dat toetsing van administratieve
besluitvorming aan recbtsnormen naar baar aard een beperkte toetsing
is, die een deel van de besluitvorming -namelijk dat deel waar de administratie vrij is in haar oordeelsvorming- buiten bescbouwing zou
moeten laten. De introductie in de administratieve rechtspraak van andere
toetsingsgronden dan die der wetmatigheid (in het bijzonder die van de
redelijkheid en van de andere beginselen van beboorlijk bestuur) zou bet
bereik van de recbterlijke toetsing wel bebben verruimd, maar tocb bet
beperkte karakter ervan bebben gebandhaafd. In de circulaire die de
Minister van Binnenlandse Zaken, rnede namens de Minister van Justitie,
op 19 mei 1976 wegens de invoering van de Wet Arab aan de provincies
en gemeenten ricbtte, beet bet dat in die wet 'de toetsing (is) beperkt
tot een viertal beroepsgronden (rechtmatigheidstoetsing)'.27
In een bepaalde zin is bet juist om van rechtspraak als een -in vergelijking met administratief beroep- beperkte toetsing te spreken: een
zelfstandige, bestuurlijke waardering van de betrokken belangen dient de
recbter niet te geven. Aanvecbtbaar is ecbter de mening dat daardoor
een deel van de administratieve besluitvorming ongetoetst zou blijven.
Bovendien is er, zoals Van Buuren, Bolt en Scheltema in bun baanbrekende onderzoek naar de verscbillen tussen Arob-beroep en beroep op de
Kroon hebben aangetoond, ook reden om het administratief beroep als in
zekere zin beperkt voor te stellen: juist doordat een beroepsorgaan een
eigen bestuurlijk oordeel over de zaak moet vormen, blijven aspecten als
de motivering en procedurele zorgvuldigbeid ongetoetst.28 De beroepsgronden in artikel 5 van de Wet administratieve recbtspraak bedrijfsorganisatie, artikel 27 van de Algemene Wet inzake rijksbelastingen, artikel
4 van de Wet recbtstoestand dienstplichtigen en artikel 8 van de Wet
Arab zijn geen extrinsieke beperkingen van de rechterlijke toetsing,
maar geven uitdrukking aan een beperking (in de zin van gebondenheid
aan een typerende oordeelsvorming) die aan administratieve recbtspraak
eigen is - zoals ook aan administratief beroep een bepaalde beperking
(namelijk tot de merites van de zaak uit bet oogpunt van een juridiscb
en politiek verantwoord handelend bestuur) eigen is.
Een en ander kan warden verduidelijkt door een analyse van de verhouding tussen administratief orgaan en burger. De omstandigbeid dat aan
bet administratief orgaan een discretionaire bevoegdbeid toekomt, doet
geen afbreuk aan bet feit dat deze verhouding in haar geheel een
27 Opgenomen in deel 154 van de editie Schuurman & Jordens, bewerkt door JA.
Borman en M. Vlasblom, 2de druk, Zwolle 1980, pp. 453-472 (zie p. 454, sub A).
28 P.JJ. van Buuren, H. Bolt en M. Scheltema, Kroonberoep en Arob-beroep. Rapport
van de vakgroep bestuursrecht en bestuurskunde Groningen naar de verschillen tussen Kroonberoep en Arobberoep, Deventer 1981, pp. 18-25 en pp. 296-298.
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rechtsbetrekking is. In tegenstelling tot de verbouding bij zogenaamde
gebonden bescbikkingen, is ecbter de inhoud van de recbtsbetrekking,
gezien vanuit bet bestuursorgaan, slecbts gedeeltelijk beteronoom -namelijk door de toepasselijke algemeen verbindende voorscbriften- bepaald.
Voor bet overige bangt de bepaling van de inhoud der recbtsbetrekking
af van 'eine autonome Determinante eigener Gestaltungsfreibeit',29 die
door bet publiekrecbt aan een der subjecten van deze recbtsbetrekking,
namelijk bet administratieve orgaan, is toegekend. Dat bet bier om een
'Gestaltungsfreibeit' binnen de recbtsbetrekking gaat, is kenmerkend
voor de aard van discretionaire bevoegdbeden. De bevoegdbeden voorzien
derbalve niet in de ongebonden creatie van recbten en verplicbtingen
naast die, welke uit algemeen verbindende voorscbriften voortvloeien.
Integendeel, de 'Gestaltungsfreibeit' betreft de recbtsbetrekking die reeds
tussen orgaan en burger bestond,30 maar nog tot verdere ontwikkeling
en daardoor tot actualiteit gebracbt moest worden. Daarom kan een
burger ten aanzien van wie een discretionaire bevoegdbeid (bij voorbeeld
tot erkenning van subsidie) ongebruikt blijft, uit boofde van de reeds
bestaande recbtsbetrekking als recbtstreeks in zijn belang getroffen
voorziening tegen de (fictieve) weigering vragen.
Een discretionaire bevoegdbeid is dus een bevoegdbeid tot ontwikkeling
van en verder vormgeven ('Gestaltung') aan een bestaande recbtsbetrekking. Zoals Van Wijnbergen en Van der Hoeven in bun fundamentele
bescbouwingen over dit onderwerp bebben opgemerkt, komt bet bestuursorgaan dan ook geen vrijbeid toe om bij de uitoefening van discretionaire bevoegdbeden op 'louter subjectieve overwegingen',31 'naar eigen
voorkeur, ingeving of willekeur•32 te beslissen. Daarin onderscbeidt de
'vrijbeid' van beoordeling van bet bestuur zicb van de vrijbeid van een
particuliier die, binnen de grenzen van bet recbt, willekeurig mag beslissen en bandelen. Het administratieve orgaan moet deze 'vrijbeid'
altijd als een plicbt uitoefenen, in overeenstemming met de taakopdracbt
uit boofde waarvan bij de discretionaire bevoegdbeid uitoefent.33 En
omdat de uitoefening van die bevoegdbeid de ontwikkeling van een
recbtsbetrekking is, mogen de eisen die uit de taakopdracbt kunnen
voortvlocicn rccbtcns alleen in relatie tot de belangen van de in de
recbtsbetrekkingen betrokken burgers worden beoordeeld. Dit is nu precies
29 Norbert Achterberg, Rechtsverhiiltnisse als Strukturelement der Rechtsordnung, p.
410, in: Rechtstheorie 9 (1978), pp. 385-410; tevens in: dez., Theorie und Dogmatik
des offentlichen Rechts, Berlin 1980, pp. 161-162 (vgl. ook p. 405 resp. p. 156).
30 Achterberg noemt dit een potentiele rechtsbetrekking (a.w., p. 405 resp. p. 156).
31 S.F.L. baron van Wijnbergen, Vrijheid en gebondenheid van het openbaar bestuur
(inaug. rede KU Nijmegen), Nijmegen/Utrecht 1955, p. 7.
32 Van der Hoeven, a.w. (noot 3), p. 673.
33 Vgl. Van Wijnbergen en Van der Hoeven, beiden t.a.p.; vgl. ook W. Duk, De zachte
kern van het bestuursrecht, p. 575, in: Rechtsgeleerd magazijn Themis 1978, pp. 564587.
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wat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur als rechtsnormen voor
de uitoefening van discretionaire bevoegdheden betekenen: niet pas
achteraf, bij de toetsing door een rechter, maar van meet af aan, in de
bestuurlijke oordeelsvorming, dienen deze als de rechtsbetrekking medebepalende normen tot gelding te komen.34
Een en ander heeft belangrijke consequenties voor de toetsbaarheid van
de uitoefening van discretionaire bevoegdheden. Omdat deze als ontwikkeling in en van de rechtsbetrekking tussen het administratieve orgaan
en een of meer burgers moet warden beschouwd, kan aan de beleidsinzichten van het orgaan rechtens geen absolute betekenis warden toegekend. Zij moeten enerzijds betrouwbaar zijn voor de belanghebbende
burgers, dat wil zeggen -zoals Duk het onder woorden bracht- 'stelselmatig, dus niet door gril of toeval ingegeven•.35 Anderzijds moeten zij
zijn afgestemd op wat de burger aan verwachtingen mag koesteren, aan
motivering mag verlangen, enzovoort, kortom: zij moeten aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur voldoen. Met behoud van de eigen
verantwoordelijkheid van het bestuur voor het beleidsoordeel dat hij in
het kader van zijn 'Gestaltungsfreiheit' mag en moet geven, wordt de
relatie tussen overheid en burger -ook waar discretionaire bevoegdheden
in het spel zijn- hierdoor gejuridiseerd. Het 'freies Ermessen' wordt, zo
kan men ook zeggen, bevrijd van de schijn van juridische indifferentie
die er bij voorbeeld in Donners 'Algemeen deel' nog aan kleeft.36
Scherp is de consequentie van het vorenstaande voor de taak van de
rechter ten overstaan van de uitoefening van discretionaire bevoegdheden
door Van der Hoeven geformuleerd. Hierin komt het juridisch gehalte van
de ontwikkeling van de administratiefrechtelijke rechtsbetrekking -zowel
wanneer deze door het bestuur als wanneer deze door de rechter geschiedt (en daarmee ook de gelijksoortigheid die in dit opzicht tussen
beider oordeelsvorming bestaat)- tot uitdrukking. Van der Hoeven
schrijft:
'De confrontatie tussen de vrijheid van de burger, die zijn eigen
vrijheid is, met die van het bestuur, die een 'vrijheid' van geheel
andere orde is en in wezen een verplichting inhoudt, de confrontatie van het belang van de burger, dat zijn eigen belang is, met
bestuursbelangen die nimmer de eigen belangen zijn van de dragers
34 Vgl. W. Konijnenbelt, Rechtsvinding door het bestuur (openingsrede),

in: Geschriften van de Vereniging voor Administratief recht LXXXIII, Alphen aan den Rijn 1981.

35

T.a.p.

36 A.w. (noot 1), p. 227: 'Het merkwaardige van deze vrijheid is dan ook, dat in twee
gelijk liggende gevallen, door verschillende ambtsdragers beslist, twee verschillende
beschikkingen kunnen volgen, welke beide als volkomen rechtsgeldig zouden kunnen
worden aanvaard. ( ...) Deze afweging van belangen is ten dele oncontroleerbaar,
omdat er geen objectieve maatstaf valt aan te geven, waaraan kan worden getoetst
of elk belang op het juiste gewicht is gewogen. Zij is typerend voor de vrijheid van
het bestuur.'
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ervan - deze confrontatie is bij het tot stand komen van een
bestuurlijke beslissing is wezen geen andere, dan bij een beslissing
gegeven in een administratief geding. De administratieve rechter
hanteert in beginsel -binnen het kader van zijn bevoegdheid- geen
andere criteria dan het bestuursorgaan behoort te doen, maar wel
andere dan die welke de burger voor zichzelf hanteert.•37
Dit betekent echter geenszins
'dat de rechter eigen beleidsoordeel gaat stellen in de plaats van
die van het bestuur (... ). Zowel bij de beoordeling van bestuurlijk
handelen op grond van een subjectief geformuleerde bevoegdheid,
als bij die steunend op een zogenaamde vage norm, moet de vrijheid van beoordeling van hetgeen beleidsmatig nodig is, onverlet
blijven. Maar evenzeer is het een vereiste, dat de confrontatie
van dat beleid met de rechtspositie van de bestuurde, rechtspositie
in de mime zin als hierboven aangegeven, in volle omvang door de
rechter wordt beoordeeld. Dat behoort trouwens het bestuur zelf
ook te doen, en het is dat bestuurlijk oordeel dat de rechter in
beroep moet her-overwegen.'38
Deze benadering plaatst ook de positie van de rechter tegenover de
bantering van vage normen door het bestuur in het juiste perspectief.
Loeff meende, zoals hierboven bleek, dat deze vage normen zich fundamenteel onderscheiden van normen waarin discretionaire bevoegdheden
zijn vervat. De administratieve besluitvorming die op de eerstgenoemde
normen berust zou volledig door de rechter kunnen worden getoetst, die
welke op de laatstgenoemde normen berust in het geheel niet. De ongeloofwaardigheid van deze benadering in de voorgestelde wettelijke regeling werd reeds door Struycken gesignaleerd: 'naarmate de wet de administratie meer vrijheid laat' (namelijk doordat 'de norm (... ) een meer
algemeenen, onbepaalden inhoud vertoont') 'zal de rechter meer in staat
zijn, die vrijheid te beperken; slechts, waar de wet de administratie
geheel vrij laat, houdt plotseling iedere controle van den rechter op•.39
Ook om andere redenen is het onaannemelijk dat de houding van de
rechter tegenover administratieve besluitvorming wezenlijk anders zou
moeten zijn al naar gelang deze berust op vage normen of op normen
die discretionaire bevoegdheden toekennen. In de wetgevingstechniek zijn
immers deze twee normen in hoge mate uitwisselbaar, en zelfs te combineren.
Als voorbeeld kan artikel 7, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet dienen. Dit luidt: 'Onze Minister kan (... ) een natuurmonument, waarvan de bescherming niet reeds op andere wijze
door of krachtens de wet is verzekerd, bij een met redenen om37 A.w., pp. 673-674.
38 A.w., pp. 677-678.
39 A.w. (noot 2), p. 61.
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klede beschikking, waarin de percelen kadastraal omschreven zijn,
aanwijzen als beschermd natuurmonument.'
Hier berust bet aanwijzen als beschermd natuurmonument op een
discretionairte bevoegdheid. Hetzelfde beleid zou echter tot stand
kunnen komen op grand van een vage norm die tot quasi-gebonden
beschikkingen leidt: 'Indien bet belang van de natuurbescherming
dit vereist, wijst Onze Minister een natuurmonument (enz.) als
beschermd natuurmonument aan.' Denkbaar is ook nog dat de
conditie van de vage norm wordt gesubjectiveerd: 'Indien naar zijn
oordeel bet belang van de natuurbescherming dit vereist (enz.)'.40
In werkelijkheid moet bet bestuur zowel bij de toepassing van vage
normen als bij de uitoefening van discretionaire bevoegdheden de
rechtsbetrekking tot de burger autonoom nader bepalen, dat wil zeggen
verder ontwikkelen <loot uitoefening van zijn eigen 'Gestaltungsfreiheit'.
In beide gevallen moet bet bestuur beoordelen wat beleidsmatig nodig
is, welke beoordeling door de rechter moet warden gerespecteerd; in
beide gevallen ook moet bet bestuur zijn oordeel vormen binnen de
bestaande rechtsbetrekking tot de burger en dus met inachtneming van
<liens rechtspositie.
3

De taak van de rechter bij de beoordeling van de administratieve
besluitvorming

In bet onderzoek van Van Buuren, Bolt en Scheltema vindt de bier
aangenomen mogelijkheid van een volledige rechterlijke beoordeling van
de administratieve besluitvorming (die zich niet als onvolledig, maar
juist als rechterlijke van de bestuurlijke toetsing onderscheidt) bevestiging. Zij zetten uiteen dat de Afdeling rechtspraak niet slechts de
toepassing van wettelijke voorschriften en de vaststelling van de feiten
beoordeelt, maar ook controle uitoefent op bet gebruik van de aan bet
bestuur toekomende beleidsruimte. Zij kan dit doen door na te gaan, hoe
de bestreden beschikking zich verhoudt tot bet beleid van bet bestuursorgaan (bij voorbeeld in richtlijnen neergelegd, waarbij dan bezien moet
warden of zich geen bijzonder geval voordoet), door de wijze van totstandkoming van de beschikking te onderzoeken, en door de motivering
van de gemaakte keuze te onderzoeken.41
Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat de gehele administratiefrechtelijke rechtsbetrekking tussen administratief orgaan en burger waarbinnen vage normen geconcretiseerd en discretionaire bevoegdheden
40 Vgl. over dit verschil tussen vage normen in het administratieve recht en vage nor-

41

men in het privaatrecht Van Wijk/Konijnenbelt, a.w., p. 135: 'de moeilijkheid voor
de administratiefrechtelijke wetgever is niet steeds maar een beschrijvingsmoeilijkheid, maar een bepalingsmoeilijkheid.'
A.w. (noot 28), pp. 61-78.
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uitgeoefend moeten worden, zich leent voor volledige rechterlijke beoordeling. De rechter kan dus ook (en doet dit waar zijn bevoegdheid hem
dit mogelijk maakt) een omstreden administratiefrechtelijke rechtsbetrekking vaststellen, eventueel met inbegrip van bet gebruik dat van discretionaire bevoegdheden moet worden gemaakt. Wat kan bet als 'vol
beroep' aangemerkte beroep op een administratief orgaan, zoals bet
beroep op de Kroon, dan nog aan toetsing meer, of althans anders bieden
(waarbij bovendien bedacht moet worden dat administratief beroep in
bepaalde opzichten weer minder biedt42) dan administratieve rechtspraak?
Alleen bet loslaten van de juridische discipline bij de beoordeling van de
ontwikkeling der administratiefrechtelijke rechtsbetrekking door bet
oorspronkelijk beslissende bestuursorgaan.43 Wat bet administratief
beroepsorgaan mag doen (en voor zover bet zich zelf niet tot pseudorechter transformeert ook werkelijk doet) is dat wat een rechter volgens
Van der Hoeven niet mag doen, namelijk zelf 'de vrijheid van beoordeling
van hetgeen beleidsmatig nodig is' 44 uitoefenen. Dit echter roept enerzijds de vraag op of dat nieuw beleidsoordeel niet door de rechter met
de rechtspositie van de bestuurde geconfronteerd moet kunnen worden.
Anderzijds bestaat juist voor een nieuw beleidsoordeel behoefte aan de
mogelijkheid van politieke controle. Er is alle reden om deze punten
juist met betrekking tot bet beroep op de Kroon aan de orde te stellen.
Dit is immers -in tegenstelling tot andere vormen van administratief
beroep- structureel aan rechterlijke toetsing onttrokken. Aan de andere
kant bestaat daar de situatie dat de politiek verantwoordelijke minister
slechts incidenteel (door contraire besluiten uit te lokken) of indirect
(door de precedentwerking daarvan en door andere beinvloedingshandelingen) invloed kan uitoefenen op de vorming van beleidsoordelen door een
urgaan (de Afdeling voor de geschillen van bestuur), dat zelf geen
politieke verantwoordelijkheid kan dragen. Er moet rekening mee worden
gehouden dat de vereniging van quasi-rechterlijke en bestuurlijke functies
in een procedure de vervulling van geen van beide functies ten goede
komt. In de Richtlijnen voor de keuze tussen Arob-beroep en beroep op
de Kroon45 wordt in beginsel de voorkeur gegeven aan Arob-beroep,
omdat dit toetsing door een onafhankelijke rechter biedt. Aan die Richtlijnen ligt primair een staatsrechtelijke benadering ten grondslag, die
42 Zie hierboven paragraaf 2.
43 In het licht daarvan behoeft het geen verwondering te wekken dat 'de Afdeling
rechtspraak haar uitspraken als regel uitgebreider motiveert dan de Kroon, die nogal
eens kort en kernachtig Haar oordeel geeft. (...) (D)e Kroon (werkt) in sommige
typen geschillen nogal eens met vage en weinig zeggende standaardoverwegingen.'
Aldus Van Buuren, Bolt en Scheltema, a.w., p. 43; vgl. p. 297.
44 A.w., p. 698.
45 De richtlijnen voor het wetgevingsbeleid zijn op 6 maart 1981 door de MinisterPresident vastgesteld (Stcrt. 1981, 56). Ze zijn voorbereid door de departementen
van Justitie en Binnenlandse Zaken.
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rekening boudt met de nadelen van de ambivalente aard van bet beroep
op de Kroon.46 Daarbij gaat bet er uiteraard niet om dat administratief
beroep op zicbzelf niet waardevol zou kunnen zijn, maar dat bet een
andere aard en functie beeft dan adrninistratieve recbtspraak en er
daarom bezwaarlijk mee vermengd kan warden.

46 Zie over deze staatsrechtelijke benadering rnijn bijdrage 'Arob-beroep en beroep op
de Kroon', in: Ars Aequi 30 (1981), pp. 430-436.
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3.2 Een grondrecht op toegang tot de recbter
inzake administratiefrechtelijke geschillen ?*

1

Inleiding

Alhoewel de algehele grondwetsherziening van 1983 veel vernieuwingen
op het terrein van de grondrechten heeft gebracht, vindt men noch in
hoofdstuk 1 ('Grondrechten'), noch in hoofdstuk 6 ('Rechtspraak') van
onze Grondwet een garantie van de toegang tot de rechter inzake adrninistratiefrechtelijke rechtsgeschillen tussen particulieren en bestuursorganen. Wel waarborgt de Grondwet de toegang tot de rechter inzake vrijheidsontnerning (artikel 15), inzake geschillen over burgerlijke rechten en
over schuldvorderingen voor zover uit burgerlijke rechtsbetrekkingen
ontstaan (artikel 112 juncto artikel 115) en inzake de oplegging van de
straf van vrijheidsontnerning (artikel 113, derde lid, met een uitzonderingsmogelijkheid in het vierde lid); daarnaast verbiedt artikel 17 om inzake die soorten geschillen waarvoor de wet in rechtspraak heeft voorzien, de betrokkene te beletten een zaak aan de rechter voor te leggen
('ius de non evocando'). Volgens een niet nader geadstrueerde passage in
de toelichtende stukken geldt bovendien voor grondrechtsbeperkingen die
berusten op de clausule 'behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens
de wet' (artikel 6, eerste lid, artikel 7, eerste en derde lid, artikel 9,
eerste lid) een garantie van toegang tot de rechter. 1 Voor adrninistratiefrechtelijke geschillen heeft men bij de grondwetsherziening welbewust
de mogelijkheid opengelaten, dat volstaan wordt met adrninistratief
beroep, dat wil zeggen met de vaststelling van een omstreden administratiefrechtelijke rechtsbetrekking door een hoger bestuursorgaan, zoals de
Kroon.2 Blijkens de memorie van toelichting onderkende men wel de
mogelijkheid dat artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherrning van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna afgekort
als EVRM) van toepassing zou zijn, maar men zag dit slechts als een
'randvoorwaarde'3; het openstellen van administratief beroep werd ten
*

Annotatie naar aanleiding van het Benthem-arrest, Europees Hof voor de Rechten
van de Mens 23 oktober 1985 en HR 19 juni 1985, in: Ars Aequi 35 (1986), nr. 3,
pp. 229-245.

1
2
3

TK 1975-1976, 13 872, nr. 3, p. 18.
Zie artikel 115 van de Grondwet.
TK 1979-1980, 16 162, nr. 3, pp. 8-9 en 16.
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principale bij de grondwetsherziening nog aanvaard, ook wanneer bet in
plaats van administratieve rechtspraak werd opengesteld (en niet voorafgaande aan administratieve rechtspraak: dan is er in bet algemeen niets
tegen). Zoals bekend heeft de gewone rechter, rechtsprekend in burgerlijke zaken, zich op bet standpunt gesteld dat er voor hem na de mogelijkheid van administratief beroep slechts een taak ligt, indien zo'n
administratieve rechtsgang niet 'met voldoende waarborgen is omkleed'.4
Uit bet oogpunt van realisering van de rechtsstaatsidee is bet -bij alle
waardering die men kan hebben voor de manier waarop bet beroep op de
Kroon en ook sommige andere vormen van administratief beroep in de
praktijk worden toegepast- niet onbedenkelijk, wanneer overheidsbeslissingen die particulieren op een of andere manier in bun rechtspositie
raken, onttrokken zijn aan toetsing door een onafhankelijke rechter. Het
Europese Hof voor de Rechten van de mens bracht de betekenis van de
toegang tot de rechter in een rechtsstaat in 1978 in een principiele
algemene overweging als volgt tot uitdrukking5:
'The rule of law implies, inter alia, that an interference by the
executive authorites with an individual's rights should be subject
to an effective control which should normally be assured by the
judiciary, at least in the last resort, judicial control offering the
best garantees of independence, impartiality and a proper procedure.'
Dit maakt bet van groot belang, of -nu onze Grondwet daarin niet
voorziet- een of meer van de overeenkomstig artikelen 93 en 94 Gw.
binnen de Nederlandse rechtsorde werkende verdragen betreffende rechten van de mens een waarborg inhouden voor de toegang tot de rechter
inzake administratiefrechtelijke geschillen tussen burger en overheid.
Naast artikel 6 EVRM komt hiervoor artikel 14 van bet in bet kader van
de Verenigde Naties gesloten Internationale Verdrag inzake burgerrechten
en politieke rechten (hierna aangehaald als IV6 ) in principe in aanmerking. Uit de wordingsgeschiedenis valt af te leiden dat artikel 14 IV
ertoe strekt, behoorlijke rechtspraak te garanderen voor die gevallen
waarin een geschil omtrent de rechtspositie van een hurger moet worden
beslist. Deze garantie geldt echter alleen indien een strafvervolging is
ingesteld of een rechtsgeding wordt gevoerd. Dit brengt mee dat artikel
14 IV voor gevallen waarin de toegang tot de rechter inzake administratiefrechtelijke geschillen ontbreekt, van minder betekenis is dan artikel 6
EVRM, zoals dit door bet Europese Hof voor de Rechten van de Mens is
uitgelegd; wel kan de door artikel 14, eerste lid, eerste volzin, IV geeis4
5
6
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Vgl. HR 22 februari 1957, NJ 1957, 310, Schellen- en deuropenersarrest.
In het arrest in de zaak-Klass van 6 september 1978, Ars Aequi 28 (1979), pp.
327-334 m.nt. EA. Alkema; Pub/. CEDH, Serie A, Vol. 28, par. 55.
Vgl. over dit verdrag ook mijn bijdrage inArs Aequi 31 (1982), pp. 239-247.
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te gelijkheid voor de rechter gevolgen hebben indien een vreemdeling in
de administratieve rechtspraak wordt achtergesteld.7
Voor een goed begrip van de jurisprudentie over artikel 6 EVRM kan
men beter uitgaan van de authentieke Franse en Engelse teksten, dan
van de officiele, maar niet bindende Nederlandse vertaling van bet
Tractatenblad, die men in de wetstekstenbundels vindt. De Franse tekst
van bet eerste lid, eerste volzin luidt:
'Toute personne, a droit a ce que sa cause soit entendue equitablement, publiquement et dans un delai raisonnable, par un tribunal
independent et impartial etabli par la loi, que decidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractere civil, soit
du bien-fonde de toute accusation en matiere penale dirigee contre
elle.'
De Engelse tekst luidt:
'In the determination of his civil rights and obligations or of any
criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and
public hearing within a reasonable time by an independent and
impartial tribunal established by law.'
De tweede volzin van bet eerste lid geeft aan dat de uitspraak altijd in
bet openbaar moet warden gedaan, en dat bet proces zelf alleen wegens
zwaarwegende belangen (zoals de goede zeden en de bescherming van bet
prive-leven van partijen) achter gesloten deuren mag plaatsvinden. Het
tweede lid (praesumptio innocentiae, d.w.z. vermoeden van onschuld) en
bet derde lid (rechten op kennisneming van de aanklacht, op voldoende
voorbereiding der verdediging, op rechtsbijstand, op bet verhoren van
getuigen, op kosteloze hulp van een benodigde talk) gelden alleen voor
strafvervolgingen.
Uit de tekst van artikel 6 EVRM blijkt niet geheel duidelijk, dat deze
verdragsbepaling naast een behoorlijke procesgang oak de toegang tot de
rechter als zodanig garandeert. Dat dit inderdaad bet geval is, werd door
bet Hof beslist in bet Golder-arrest van 21 februari 1975.8 Daarmee won
de in de literatuur reeds langer omstreden vraag, welk toepassingsbereik
artikel 6 heeft, aan praktische betekenis. De ontstaansgeschiedenis van
artikel 6 EVRM -die verstrengeld is met bet redactionele werk aan artikel
14 IV- is te verward verlopen om er op dit punt veel conclusies aan te
verbinden.9 Th. Buergenthal en W. Kewenig hebben echter in een fundamentele studielO betoogd dat 'civil rights' naar Angelsaksische begrippen
niets anders betekent dan 'rights enforceable in a civil action', en dus
7

Vgl. Afdeling rechtspraak RvS 14 december 1978, AB 1979, 177 m.nt. F.H. van der
Burg, zaak-Agee, welke uitspraak op een verdrag berustte.
8 Pub/. CEDH, Serie A, Vol. 18.
9 Vgl. J. Velu in: Revue de Droit international et de Droit compare XXXVIII {1961),
pp. 129-171, en P. van Dijk,preadvies Nederlandse Juristen-Vereniging 1983, pp. 48-62.
10 In: Archiv des Volkemchts 138 (1966/1967), pp. 393-411.
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oak rechten uit hoofde van administratiefrechtelijke rechtsbetrekkingen
kan omvatten; voor de Franse tekst wezen zij erop dat niet een techniscbe term ter aanduiding van bet privaatrecbt in artikel 6, eerste lid,
EVRM is gebezigd, maar het potentieel ruimere 'de caractere civil'. Op
grand van een functionele uitleg van artikel 6, eerste lid, EVRM concludeerden zij <lat het toepassingsbereik -uiteraard naast strafvervolgingenalle procedures omvat waarin definitief wordt beslist over bet al dan
niet bestaan van individuele rechten, ongeacht de aard van bet recht
waarover moet warden beslist.11

Eerdere jurisprndentie van het Hof
Het Hof heeft zich echter bij de uitleg van artikel 6, eerste lid, EVRM
behoedzamer opgesteld, al was zijn jurisprudentie duidelijk ruimer dan de
vrijwel tot privaatrechtelijke geschillen beperkte uitleg die de Europese
Commissie voor de Rechten van de mens aan de begrippen 'droit et
obligations de caractere civil' /'civil rights and obligations' heeft gegeven.
De eerste stap werd gezet in het Ringeisen-arrest van 16 juli 1971.12
Daar ging het om de toepasselijkheid op bet geschil tussen Ringeisen en
een Oostenrijks bestuursorgaan, namelijk de Bezirksgrundverkehrskommission: de geldigheid van de aankoop van grand door Ringeisen bing af van
de verlening van toestemming door <lit orgaan. Het Hof oordeelde dat
artikel 6, eerste lid, geldt voor 'toute procedure dont l'issue est determinante pour des droits et obligations de caractere prive', ongeacht 'la
nature de la loi suivant laquelle la contestation droit etre trancbee'; <lat
het geschil naar normen van Oostenrijks administratief recht moest
warden beslecht, deed aan de toepasselijkheid van artikel 6 dus niet af,
nu de uitkomst van de beslechting van bet geschil bepalend was voor
Ringeisens privaatrechtelijke rechtspositie.
In het Konig-arrest van 28 juni 197813 ging het om een geschil over
administratiefrechtelijke bescbikkingen waarbij organen van de Duitse
deelstaat Hessen aan de arts Konig bet recht op uitoefening van zijn
beroep en <lat op exploitatie van een particuliere kliniek hadden ontnomen. Het Hof achtte deze aan Konig ontnomen rechten van privaatrcchtelijke aard, omdat ze een vrij beroep c.q. een soort onderneming betreffen en tot afsluiting van privaatrechtelijke overeenkomsten met
patienten leiden (paragrafen 92 en 93). Daarop aansluitend overwoog bet
Hof:
'il importe peu que les contestations concernent en l'occurence des
actes administratifs pris par les autorites competentes dans l'exercice de la puissance publique. (... ) Sous l'angle de l'article 6 par. 1
de la Convention, seul compte le fait que les contestations dont il
11 A.w., pp. 409-410.

12 Pub/. CEDH, Serie A, Vol.13.
Pub/. CEDH, Serie A, Vol. 27, NJ 1980, 54.

13
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s'agit ont pour objet la determination de droits de caractere prive'
(par. 94).
Nu derhalve de rechten die bet object vormden van bet administratiefrechtelijke geschil, door bet Hof werden aangemerkt als van privaatrechtelijke aard, kon bet Hof in bet midden laten of 'la notion de droits et
obligations de caractere civil, au sens de cette disposition, va au-dela
des droits de caractere prive' (par. 95). Van belang is naast deze motivering ook de bij bet arrest gevoegde afwijkende motivering op grond
waarvan de toenmalige vicepresident (van 1981 tot 1985 president en
thans lid) van bet Hof Mr. G.J. Wiarda tot dezelfde conclusie als de
meerderheid kwam: de subjectieve rechten waarop de beslechting van bet
geschil betrekking had, waren wel van publiekrechtelijke aard, maar de
beslissing daarover had zodanige gevolgen ook voor privaatrechtelijke
rechten als bet eigendomsrecht op de kliniek en de 'goodwill' van praktijk en kliniek, alsmede voor de overeenkomsten met patienten, dat -net
als in de zaak Ringeisen- bet geschil tot de 'contestations sur (des)
droits et obligations de caractere civil' viel te rekenen.
Het arrest van 23 juni 1981 14 betrof de zaak van de Belgische artsen Le
Compte, Van Leuven en De Meyere, tegen wie de provinciale raden van
de Orde der geneesheren bij wijze van (publiekrechtelijke) disciplinaire
straf schorsingen van bet recht tot uitoefening van bet beroep van arts
hadden uitgesproken. Het Hof preciseerde zijn jurisprudentie door erop
te wijzen dat
'l'article 6, par. ler, dans chacun de ses 2 textes officiels ("contestation sur", "determination of'), ne se contente pas d'un lien
tenu ni de repercussions lointaines: des droits et obligations de
caractere civil doivent constituer l'objet -ou l'un des objets- de la
"contestation", l'issue de la procedure etre directement determinante pour un tel droit' (par. 47);
Vervolgens concludeerde bet ook in deze zaak dat -nu bet om een vrij
beroep ging, dat door bet aangaan van privaatrechtelijke rechtsbetrekkingen wordt uitgeoefend- aan het vereiste voor de toepasselijkheid van
artikel 6, eerste lid, was voldaan (paragraaf 48). Of de toepassing van
bet medisch tuchtrecht tevens een strafvervolging inhield, behoefde in
dit geval niet aan de orde te komen.
Ook de uitleg van bet begrip strafvervolging ('accusation en matiere
penale', 'criminal charge') is door bet Hof zo geinterpreteerd dat niet de
formele kwalificatie in bet nationale recht, maar de eigen, 'autonome'
betekenis van de verdragsbepaling de doorslag geeft. In bet Engel-arrest
van 8 juni 197615 overwoog bet Hof dat ook de toepassing van maatregelen die bet nationale recht niet als strafrechtelijk, maar als tucht14 Pub/. CEDH, Serie A, Vol. 43; NI 1982, 602 m.nt. EA. Alkema.
15 Pub/. CEDH, Serie A, Vol. 22; NI 1978, 223, m.nt. D.H.M. Meuwissen; Ars Aequi
XXVI (1977), pp. 55-66, m.nt. EA. Alkema: vijf soldaten tegen Nederland.
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rechtelijk aanmerkt, een 'accusation en matiere penale' in de zin van
artikel 6 EVRM kan opleveren; tot deze kwalificatie kan de ernst van
het vergrijp en/of de aard en de zwaarte van de straf aanleiding geven.
Is dit het geval -zoals het Hof aannam voor de tuchtrechtmaatregelen
tegen drie van de betrokken soldaten-, dan moet de procedure voldoen
aan de vereisten van artikel 6.
In de zaak-6ztiirk 16 ging het om de toepassing van een administratiefrechtelijke sanctie, namelijk een wegens een verkeersovertreding (een
aanrijding met materiele schade) op grond van het Duitse Ordnungswidrigkeitengesetz opgelegd Bussgeld van DM 60. Uitgaande van de citeria
van het Engel-arrest concludeerde het Hof dat -wegens het algemene
karakter van de overtreden norm en het doel van de straf- het vergrijp
van strafrechtelijke aard was (zie paragraaf 53, vierde alinea). Dit
betekent niet dat het systeem van het Ordnungswidrigkeitengesetz op
zichzelf strijdig is met artikel 6 EVRM: in paragraaf 56 overweegt het
Hof uitdrukkelijk dat een dergelijke toepassing van sancties door een bestuursorgaan aanvaardbaar is, mits de betrokkene daarentegen beroep kan
instellen bij een rechter waarbij de rechten ingevolge artikel 6 verzekerd
zijn.

Relevantie voor administratiefrechtelijke geschillen
Met de hier in het kort weergegeven jurisprudentie tekent zich reeds af,
dat artikel 6 EVRM van veel belang is voor de beslechting van administratiefrechtelijke geschillen; daarbij gaat het met name om het beroep
op de Kroon, de toepassing van administratiefrechtelijke sancties en de
inrichting van de procedure. In de hierna te bespreken arresten van het
Hof c.q. de HR komen de eerstgenoemde twee punten aan de orde.

Het Benthem-arrest van het Europese Hof voor de Rechten van de mens
Albert Benthem exploiteerde in Noordwolde (gemeente Weststellingwerf)
een garagebedrijf, waarvan hij eigenaar was. Ondanks bezwaren van
omwonenden verleenden burgemeester en wethouders hem op 11 augustus
1976 de door hem gevraagde Hinderwetvergunning voor een LPG-installatie. Burgemeester en wethouders verbonden aan de vergunning een
groot aantal voorschriften ter bevordering van de veiligheid. De regionale inspecteur van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, belast
met het toezicht op de hygiene van het milieu, stelde tegen deze beschikking op grond van artikel 29 (oud) Hinderwet op 17 september
1976 beroep in bij de Kroon. Burgemeester en wethouders lichtten Benthem daarover op 6 oktober in, waarbij zij hem erop wezen dat het
beroep geen schorsende werking had, zodat hij de installatie kon oprich16 Arrest van 21 februari 1984, Pub/. CEDH, Serie A, Vol. 73; Ars Aequi 34 (1985), pp.
145-154 m.nt. A.HJ. Swart.
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ten, echter op eigen risico voor bet geval de vergunning vernietigd zou
warden.
De Afdeling voor de geschillen van bestuur won overeenkomstig artikel
32c van de Wet op de Raad van State (WRvSt) ambtsberichten in bij de
Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiene, die deze door de directeur-generaal van de milieuhygiene liet uitbrengen. Na twee vergaderingen waarin bet geschil werd behandeld, bracht de Afdeling voor de
geschillen van bestuur op 8 juni 1977 advies uit; conform dit advies
vernietigde de Kroon bij Kb van 30 juni 1979 de bestreden beschikking,
en weigerde zij alsnog de gevraagde vergunning. Nadat burgemeester en
wethouders een bevel tot sluiting van de inrichting hadden gegeven, dat
in beroep door de Kroon bij Kb van 13 juni 1980 werd bevestigd, kondigden zij op 10 oktober 1980 toepassing van bestuursdwang aan; laatstbedoelde beschikking werd echter door de Afdeling rechtspraak op 26
juli 1982 ingevolge een door Benthem ingesteld beroep op formele gronden vernietigd.
Nadat Benthem begin 1984 failliet was verklaard, werd de omstreden
LPG-installatie in februari van dat jaar gesloten.
In december 1979 had Benthem, voor wie Prof. Mr. N.S.J. Koeman als
raadsman optrad, overeenkomstig artikel 25 EVRM een klacht ('verzoekschrift') ingediend, waarin hij klaagde over schending van artikel 6,
eerste lid, EVRM door Nederland, daarin bestaande dat zijn zaak niet
door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie was behandeld. De Europese Commissie verklaarde de zaak op 10 maart 1982 ontvankelijk.17 Zij oordeelde echter in haar rapport van 8 oktober 198318
met een meerderheid van 9 tegen 8 stemmen dat artikel 6 in deze zaak
niet toepasselijk was. De Commissie legde de zaak wegens bet principiele
belang ervan in maart 1984 aan bet Hof voor (artikelen 44 en 48 EVRM),
dat de zaak ter zitting van 26 februari 1985 behandelde en op 23 oktober 1985 uitspraak deed.
Het Hof ging allereerst in op de vraag of bet door de inspecteur ingestelde beroep tot een geschil (dispute, contestation) in de zin van artikel
6 EVRM leidt. Daarover overwoog bet:
1. Principles adopted by the Court in its case-law
32. The principles that emerge from the Courts caselaw include the following:
(a) Conformity with the spirit of the Convention requires that the word 'contestation' (dispute) should not be 'construed too technically' and should be
'given a substantive rather than a formal meaning' (see the Le Compte, Van
Leuven and De Meyere judgment of 23 Juni 1981, Series A no. 43, p. 20, par.
45).
(b) The 'contestation' (dispute) may relate not only to 'the actual existence of
a (...) right' but also to its scope or the manner in which it may be exercised
(see the same judgment, Joe. cit., p. 22, par. 49). It may concern both 'questions

17 NJ 1982, 603 m.nt. EA. Alkema.
18 AB 1985, 1 m.nt. E.M.H. Hirsch Ballin.
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of fact' and 'questions of law' (see the same judgment, Joe. cit., p. 23, par. 51
in fine, and the Albert and Le Comptejudgment of 10 February 1983, Series A
no. 58, p. 16, par. 29 in fine and p. 19, par. 36).
(c) The 'contestation' (dispute) must be genuine and of a serious nature (see
the Sporrong and Lonnroth judgment of 23 September 1982, Series A, no. 52, p.
30, par. 81).
(d) According to the Ringeisen judgment of 16 July 1971, 'the ... expression
"contestations sur (des) droits et obligations de caractere civil" [disputes over
civil rights and obligations] covers all proceedings the result of which is decisive for [such] rights and obligations' (Series A no. 13, p. 39, par. 94). However,
'a tenuous connection or remote consequences do not suffice for Article 6 par.
I (...): civil rights and obligations must be the object -or one of the objects- of
the "contestation" (dispute); the result of the proceedings must be directly
decisive for such a right' (see the above-mentioned Le Compte, Van Leuven and
De Meyere judgment, Series A no. 43, p. 21, par. 47).
2. Application of these principles in the present case
33. The Court considers that a 'genuine and serious' contestation (dispute) as to
the 'actual existence' of the right to a licence claimed by the applicant arose
between him and the Netherlands authorities at least after the Regional Inspector's appeal against the decision of the Weststellingwerf municipal authorities.
This is shown especially by the fact that, from 11 August 1976 to 30 June 1979,
Mr. Benthem was able, without contravening the law, to exploit his installation
by virtue of the licence granted by the latter authorities (see paragraph 13,
subparagraph 2, above). In addition, the result of the proceedings complained of,
which could -and in fact did- lead to a reversal of the decision under appeal,
was directly decisive for the right at issue.
The Crown thus had to determine a contestation (dispute) concerning a right
claimed by Mr. Benthem.

Vervolgens kwam de vraag aan de orde of dit geschil 'civil rights and
obligations' betrof; uitgaande van zijn arresten in de zaak Konig en
Ringeisen overwoog het:
36. The grant of the licence to which the applicant claimed to be entitled was
one of the conditions for the exercise of part of his activities as a businessman. It was closely associated with the right to use one's possessions in conformity with the law's requirements. In addition, a licence of this kind has a
proprietary character, as is shown, inter alia, by the fact that it can be assigned to third parties.
According to the Government, Mr. Benthem was prevented only from exploiting
an LPG installation on a site of his own choosing, and could have obtained a
licence for another locality. The Court is not persuaded by this argument: a
change of this kind -which anyway would have involved an element of chance
since it would have required a fresh application whose success was in no way
guaranteed in advance- might have had adverse effects on the value of the
business and of the goodwill and also on Mr. Benthem's contractual relations
with his customers and his suppliers. This conforms the existence of direct links
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between the grant of the licence and the entirety of the applicant's commercial
activities.
In consequence, what was at stake was a 'civil' right, within the meaning of
Article 6 par. 1. That provision was therefore applicable to the proceedings in
the appeal to the Crown.

De geconstateerde toepasselijkheid van artikel 6 maakte het vervolgens
nodig, te onderzoeken of hetzij de behandeling door de Afdeling voor de
geschillen van bestuur, hetzij de beslissing van het geschil door de Kroon
voorziet in de door artikel 6, eerste lid, geeiste geschillenbeslechting.
37. In order to determine whether the proceedings complained of were in conformity with Article 6 par. 1, two institutions fall to be considered namely the
Administrative Litigation Division of the Council of State and the Crown.
A. The Administrative Litigation Division of the Council of State.

38. The applicant relied on the fact that the Division merely tendered an advice, which had no binding force; in addition, it did not, in his submission,
constitute an independent and impartial tribunal. On technical matters, it consulted the department of the competent Minister; the latter could request the
Division to reconsider its draft Decree and was entitled, as a last ressort, not
to approve it. Moreover, the Division was not obliged to give its views within a
specified time-limit and the text of its advice remained secret, being communicated neither to the appellant nor to the licence-holder nor to the issuing
authority.
39. According to the Government, one had to look beyond the appearances in
order to determine whether the proceedings in appeals to the Crown satisfied
the requirements of Article 6 par. 1. Although the Division was not empowered
to determine the dispute, it took cognisance of all the aspects of the case and
not only of questions of law; in fact, it acted like a court, and only very rarely
did the competent Minister not follow the Divison's proposals to the letter.
40. The Court does not agree with this argument. It is true that, in order to
decide whether the Convention rights have been infringed, one must frequently
look beyond the appearances and the language used and concentrate on the
realities of the situation (see, inter alia, as regards Article 5 par. 1, the Van
Droogenbroeck judgment of 24 June 1982, Series A no. 50, p. 20, par. 38).
However, a power of decision is inherent in the very notion of 'tribunal' within
the meaning of the Convention (see the Sramek judgment of 22 October 1984,
Series A no. 84, p. 17, par. 36). Yet the Division tenders only an advice. Admittedly, that advice is -as happened on the present occasion- followed in the
great majority of cases, but this is only a practice of no binding force, from
which the Crown can depart at any moment (see notably, mutatis mutandis, the
de Jong, Baljet and van den Brink judgment of 22 May 1984, Series A no. 77,
pp. 23-24, par. 48). The proceedings before the Administrative Litigation Division of the Council of State thus do not provide the 'determination by a tribunal of the matters in dispute' which is required by Article 6 par. 1 (see notably
the above-mentioned Albert and Le Compte judgment, Series A no. 58, p. 16,
par. 29 in fine).
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B. The Crown
41. According to the applicant, the proceedings in appeals to the Crown were of
an administrative and not of a judicial nature, since there was a review not
only of the lawfulness but also of the expediency of the decisions challenged.
In the present case, the appellant was the Regional Health Inspector; his superior was the Director General for Environmental Protection, and that official
was also responsible for the department dealing with appeals to the Crown.
Again, the technical opinion on which the Royal Decree was based reflected the
provisional view of the Ministry and not of independent and impartial experts.
42. For the Government, on the other hand, the Crown was here exercising a
function of an essentially judicial nature. Save very exceptionally, it followed
the advice tendered by the Administrative Litigation Division of the Council of
State and, indeed, had done so on this occasion. As for the Regional Inspector,
he acted independently of the Minister where the entering of appeals was
concerned.
43. It is true that the Crown, unlike the Administrative Litigation Division, is
empowered to determine the dispute, but the Convention requires more than
this: by the word 'tribunal', it denotes 'bodies which exhibit...common fundamental features' of which the most important are independence and impartiality, and
'the guarantees of judicial procedure'. The Court refers on this point to its
established case-law, and notably to its De Wilde, Ooms and Versyp judgment of
18 June 1971 (Series A no. 12, p. 41, par. 78).
However, the Royal Decree by which the Crown, as head of the executive,
rendered its decision constituted, from the formal point of view, an administrative act and it emanated from a Minister who was responsible to Parliament
therefor. Moreover, the Minister was the hierarchical superior of the Regional
Health Inspector, who had lodged the appeal, and of the Ministry's Director
General, who had submitted the technical report to the Division.
Finally, the Royal Decree was not susceptible to review by ajudicial body as
required by Article 6 par. 1.
C. Conclusion
44. There was accordingly a violation of Article 6 par. 1.

Nadat het Hof had overwogen dat geen aanleiding bestond voor schadevergoeding aan Benthem wegens zijn faillissement en echtscheiding
(causaal verband met de beslissing van de Kroon was niet gebleken)
kwam het Hof tot het volgende dictum.
For these reasons, the Court
1. Holds by eleven votes to six that Article 6 par. 1 was applicable in the present case;
2. Holds by eleven votes to six that Article 6 par. 1 has been violated;
3. Holds unanimously that the foregoing finding constitutes of itself sufficient
just satisfaction for the purposes of Article 50.
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Het arrest over administratieve boeten van de Hoge Raad

X tegen de Staatssecretaris van Financien
Nadat op 15 oktober 1979 was geconstateerd dat met een motorrijtuig
waarvan bet kenteken op naam van X stond, gebruik werd gemaakt van
de openbare weg, legde de Inspecteur der Motorrijtuigenbelasting te
Apeldoom aan X een nabeffingsaanslag in de motorrijtuigenbelasting op
van f 126,-, waar een verboging met 100% bijkwam. Deze verboging
berustte op artikel 16, eerste lid, onder a van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1966 (Wet MRB). Tegen deze nabeffingsaanslag diende X
op grond van artikel 23 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
(AWR) een bezwaarscbrift in. Dit is -als gevolg van de eigenaardige
constructie in de AWR- de enige manier, waarop een belangbebbende de
verboging aan toetsing kan onderwerpen. De inspecteur moet immers
ingevolge artikel 25, vijfde lid, A WR bij zijn uitspraak omtrent de nabeffingsaanslag tevens beslissen 'of en in boeverre' van de verboging
kwijtscbelding wordt verleend. (Bij de belastingen waarvoor niet bet
systeem van nabeffing, maar van navordering van toepassing is, wordt
dadelijk bij de navorderingsaanslag beslist over eventuele kwijtscbelding;
zie artikel 18, tweede lid, A WR). In bet onderbavige geval besloot de
inspecteur geen kwijtscbelding te verlenen, tegen welk besluit X op
grond van artikel 27 AWR beroep instelde bij bet gerecbtsbof te Arnhem.
Het Hof bevestigde bet besluit van de inspecteur, waama X beroep in
cassatie instelde. Daarbij voerde bij aan dat bet EVRM een verdergaande
recbterlijke toetsing zou eisen dan waarin artikel 27 AWR voorziet,
namelijk 'dat de recbter in zijn oordeel kan betrekken de relatie tussen
de aard en omvang van de sanctie, bet strafbare feit en de persoon van
de dader om aldus tot een werkelijke afweging te kunnen komen'.

De Hoge Raad beoordeelde bet beroep als volgt:
4.

Beoordeling van de k/achten

4.1 Belanghebbende klaagt over schending van het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, Trb. 1951,
154, hierna te noemen het Verdrag. Blijkens de motivering van de klacht heeft
deze betrekking op artikel 6, lid 1, van het Verdrag.
4.2 Voor de beantwoording van de vraag of artikel 6, lid 1, van het Verdrag
op de onderwerpelijke verhoging van toepassing is, dient in aanmerking te
worden genomen dat naar de jurisprudentie van het Europese Hof voor de
rechten van de mens, zoals laatstelijk geformuleerd in zijn arrest van 21 februari 1984 inzake Oztiirk (Publications de la Cour Europeenne des Droits de
!'Homme, Serie A, Vol. 73) niet beslissend is dat het vergrijp waarvoor de verhoging is opgelegd naar het Nederlandse rechtsstelsel niet tot het strafrecht
behoort.
Uit het voormeld arrest blijkt dat groter gewicht dient te worden toegekend
aan de aard van het vergrijp, mede bezien in verband met het karakter van die
verhoging.
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Verhogingen die worden opgelegd op de voet van artikel 18, lid 1, en artikel 21,
lid 1, eerste volzin, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna te
noemen: de AWR) of, zoals de onderwerpelijke verhoging, op de voet van artikel
16, lid 1, a, van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1966, zijn sancties gesteld
op bet overtreden van een norm met een algemeen verbindend karakter -namelijk een verwijtbaar handelen of nalaten, waardoor de overheid wordt belemmerd
in de hefting van een wettelijk verschuldigde belasting- en de bedoeling van
deze verhogingen is dat zij zowel preventief als bestraffend werken. Dat bet
opleggen van deze verhoging is onttrokken aan bet Nederlandse strafrechtstelsel
valt voorts niet terug te voeren op enig oordeel omtrent de strafwaardigheid
van bet vergrijp, maar berust op overwegingen van doelmatigheid -waarbij in
bet bijzonder betekenis toekomt aan de overweging dat de capaciteit van bet
strafrechterlijk apparaat niet toereikend is om bet grote aantal verhogingen als
strafzaken te behandelen- en doet ook niet af aan bet preventieve en bestraffende karakter van de onderwerpelijke sanctie, welk karakter mede wordt
bevestigd door bet bepaalde in de artikelen 18, lid 3, en 21, lid 2, van de AWR.
Onder deze omstandigheden moet bet opleggen van een zodanige verhoging
worden aangemerkt als bet instellen van een strafvervolging in de zin van artikel
6, lid 1, van bet Verdrag.
4.3.1 Dit artikellid geeft de belastingplichtige aan wie de verhoging is opgelegd
recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie.
Met dit voorschrift is niet onverenigbaar dat om redenen van doelmatigheid een
verhoging wordt opgelegd door de voor de desbetreffende belasting bevoegde
inspecteur, die niet is aan te merken als een rechterlijke instantie in de zin
van voormeld artikel 6, lid 1, mits slechts de betrokkene in staat wordt gesteld
elke beslissing die aldus te zijnen laste worden genomen voor te leggen aan een
rechterlijke instantie die de in dat artikellid vermelde waarborgen biedt.
4.3.2 De toepassing van een verhoging als bedoeld onder 4.2 omvat twee fasen:
- de verhoging wordt volgens de vorenvermelde wettelijke bepaling indien aan
de daarvoor gestelde wettelijke voorwaarden is voldaan steeds gesteld op 100
percent van de nagevorderde of nageheven belasting;
- de inspecteur neemt ingevolge artikel 18, lid 2, van de AWR bij bet opleggen
van een navorderingsaanslag, en ingevolge artikel 25, lid 5, van de AWR bij
de uitspraak op bet bezwaarschrift tegen een naheffingsaanslag een besluit of
en in hoeverre kwijtschelding van de verhoging wordt verleend.
Naar blijkt uit de parlementaire geschiedenis van de AWR, onder meer uit paragraaf 5 van de Nota inzake enige amendementen (stuk nummer 29, zitting
1957/1958-4080), strekt de kwijtscheldingsbevoegdheid ertoe de inspecteur met
betrekking tot elke door een belastingplichtige belopen verhoging een beslissing
te doen nemen -hetzij aanstonds, hetzij na bezwaar van de zijde van de belastingplichtige- omtrent bet bedrag waarop de verhoging in dat geval dient te
worden gesteld. Deze bevoegdheid heeft aldus niet de betekenis van een aanvullende regeling, die ertoe strekt de belastingplichtige in daartoe aanleiding
gevende gevallen op grond van bijzondere omstandigheden tegemoet te komen,
doch vormt een wezenlijk element van de in evenbedoelde artikelen vervatte
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sanctieregeling. Deze regeling, in baar gebeel bezien, legt de bepaling van bet
bedrag van de toe te passen verboging in banden van de inspecteur.
4.3.3 De vraag of, beoordeeld naar de maatstaven van de artikelen 18 en 21
van de AWR en artikel 16 van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1966, terecht
een verhoging is opgelegd is aan een volledige rechterlijke toetsing onderw01pen.
Met betrekking tot de vraag, of de kwijtscheldingsbevoegdheid juist is gebanteerd, betgeen inhoudt of de verboging op bet juiste bedrag is gesteld, zijn in
artikel 27, lid 2, van de AWR aan de recbterlijke toetsing zekere beperkingen
gesteld: bet beroep op de rechter kan warden ingesteld ter zake dat de inspecteur:
a van de bevoegdbeid tot bet gebeel of gedeeltelijk niet verlenen van kwijtschelding kennelijk tot een ander doe! gebruik beeft gemaakt dan tot de
doeleinden, waartoe de bevoegdbeid gegeven is;
b bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkbeid tot bet besluit
beeft kunnen komen;
c anderszins beeft besloten in strijd met enig in bet algemeen rechtsbewustzijn
levend beginsel van beboorlijk bestuur.
De Staatssecretaris van Financien beeft omtrent bet gebruik van de kwijtscbeldingsbevoegdbeid aan de inspecteurs voorscbriften gegeven, welke zijn neergelegd in de Leidraad administratieve boeten 1971 respectievelijk de Leidraad
administratieve boeten 1984, alsmede de Leidraad motorrijtuigenbelasting van 3
juli 1980. Deze leidraden zijn met medeweten of goedvinden van de belastingdienst gepubliceerd.
Volgens de in deze leidraden opgenomen regels wordt de mate van kwijtschelding voor andere belastingen dan invoerrecbten, accijnzen en motorrijtuigenbelasting afhankelijk gesteld van de mate van scbuld, van de vraag of sprake is
geweest van ernstige en verboudingsgewijs omvangrijke fraude of van recidive,
terwijl in sommige gevallen mede wordt gelet op betalingsmogelijkbeden; voor
de motorrijtuigenbelasting wordt kwijtscbelding beperkt tot gevallen waarin alle
scbuld ontbreekt, een aantal gevallen waarin de nabeffing slechts een beperkt
tijdvak betreft en geen sprake is van recidive en voorts bijzondere gevallen.
Deze leidraden bouden geen recbtsregels in; beginselen van beboorlijk bestuur,
in het bijzonder het vertrouwensbeginsel, brengen echter mee dat de inspecteur
tegenover de belastingplicbtige gebouden is een kwijtscbelding, welke in de
desbetreffende leidraad is voorzien, ook in feite te verlenen.
Hieruit vloeit voort dat de rechter, indien de toepassing van een leidraad ten
processe aan de orde wordt gesteld, een oordeel dient te geven over de volgende vragen:
- of de inspecteur van de in de leidraad neergelegde regels, zoals deze naar
het objectieve oordeel van de rechter dienen te warden verstaan, ten nadele
van de belastingplichtige is afgeweken;
- of toepassing van deze regels in het voorliggende geval, hetzij in verband
met de bijzonderheden van het geval, betzij omdat de regels op zichzelf
beschouwd daartoe leiden, strijd oplevert met enig beginsel van beboorlijk
bestuur.
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Indien deze beoordeling tot de gevolgtrekking voert dat de verhoging tot een te
hoog bedrag is vastgesteld, neemt de rechter zelfstandig een kwijtscheldingsbesluit.
Het vorenomschreven stelsel houdt in dat de belastingadministratie, ook indien
de zaak aan de rechter wordt voorgelegd, invloed heeft op het bedrag van de
verhoging, doch daarbij is gehouden aan, voor de belastingplichtige kenbare,
vaste regels, welker toepassing aan het oordeel van de rechter is onderworpen,
en dat daarenboven de rechter, indien die regels leiden tot een verhoging, doch
daarbij is gebonden aan, voor de belasgen in redelijkheid niet kon worden
opgelegd, of anderszins in strijd is met enig beginsel van behoorlijk bestuur,
bevoegd is de verhoging te verminderen.
4.3.4 De onder 4.3.3 weergegeven regeling biedt de belastingplichtige, die in
beroep komt tegen een hem opgelegde verhoging, een zodanige mogelijkheid tot
verweer tegen het door de inspecteur te zijnen aanzien genomen besluit, dat
aan de eisen gesteld in artikel 6, lid 1, van het Verdrag is voldaan.
5.
Slotsom
5.1 Het Hof heeft, naar uit de motivering van zijn beslissing omtrent het
kwijtscheldingsbesluit blijkt, dat besluit getoetst aan het Nederlandse nationale
recht en daarbij mede acht geslagen op de in de Leidraad motorrijtuigenbelasting van 3 juli 1980 door de Staatssecretaris aan de inspecteur gegeven richtlijnen. Anders dan belanghebbende in cassatie voorstaat dwingt het Verdrag
niet tot een verdergaande toetsing van het onderwerpelijke besluit.
Het beroep kan mitsdien niet tot cassatie leiden.
5.2 Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6, lid 1, tweede volzin, van het
Verdrag zal de Hoge Raad van de beslissing betreffende de verhoging mededeling doen in een openbare terechtzitting.
6.
Beslissing
De Hoge Raad verwerpt het beroep.

2

Noot

2.1

Het onvoltooide stelsel van administratieve reclztspraak

Zoals al in de inleiding bij de twee hiervoor gepubliceerde arresten werd
aangegeven, is de beantwoording van de vraag in hoeverre artikel 6
EVRM een grondrecht op toegang tot de rechter inzake administratiefrechtelijke geschillen garandeert, van groot rechtspolitiek belang. Dit
komt daaruit voort dat het stelsel -als men al van een stelsel mag
spreken- van administratieve rechtspraak- in Nederland zich weliswaar
sterk heeft ontwikkeld en ook intensief wordt benut, maar tot op heden
onvoltooid is gebleven. De Staatscommissie voor de Administratieve
Rechtspraak onder voorzitterschap van Mr. J. Kappeijne van de Coppello
had in 1894 een voorstel gedaan voor een weliswaar onvolledige, maar
toch algemene regeling van de administratieve rechtspraak. Ben in 1901
onder verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie Mr. P.W.A. Cort
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van der Linden ondernomen poging om met de realisering van de voorstellen van de Staatscommissie een begin te maken door instelling van
een Administratief Gerechtshof, strandde toen enkele maanden later Mr.
J.A. Loeff als Minister van Justitie aantrad. Deze gaf er de voorkeur
aan, de administratieve rechtspraak aan de gewone rechter op te dragen,
waarvoor hij in 1905 wetsvoorstellen deed indienen; bet oorspronkelijk
voorgestelde Administratieve Gerechtshof was inmiddels de Centrale Raad
van Beroep geworden, die sinds 1902 een stap voor stap uitgebreide
competentie in socialeverzekeringszaken en later ook ambtenarenzaken,
beide in hoger beroep, kreeg toebedeeld. De ontwerpen-Loeff strandden
-zoals bekend- zo niet door, dan toch na de scherpe kritiek van Struycken. Daarna is nooit meer een wetsvoorstel gedaan voor een algemene
regeling van de administratieve rechtspraak, maar heeft men genoegen
genomen met partiele regelingen, met name die voor de belastingrechtspraak en de economisch-bestuursrechtelijke rechtspraak door het College
van Beroep voor het bedrijfsleven. Ook de Wet Arob houdt niet zo'n
algemene regeling in, maar biedt slechts een aanvullende regeling voor
administratieve rechtspraak naast de gespecialiseerde jurisdicties en het
beroep op de Kroon, terwijl er bovendien uitzonderingen op deze aanvullende werking voortvloeien uit de artikelen 1, 5 en 6 Wet Arab. Zelfs
vorig jaar is nog een voorstel gedaan voor de instelling van weer een
nieuw gespecialiseerd college met administratieve rechtspraak belast,
namelijk in de voorgestelde Wet op de studiefinanciering. In bet eerste
deel van haar eindrapport heeft de Staatscommissie herziening rechterlijke organisatie in 1984 een interessant, maar wegens de grote financiele
en organisatorische consequenties vooralsnog nauwelijks realiseerbaar
plan voor reorganisatie van de rechtspraak inclusief de administratieve
rechtspraak gedaan.
Het cruciale punt in de moeizame ontwikkeling van de administratieve
rechtspraak was echter -door de jaren been- niet bet probleem hoe deze
georganiseerd kon worden, maar de wens, te voorkomen dat de rechter
zich teveel met bestuursbeslissingen zou inlaten in gevallen waarin aan
een bestuursorgaan een discretionaire bevoegdheid was toegekend. 19
Op dit punt gingen de bekende tegenvoeters Struycken en Loeff van
dezelfde veronderstellingen uit. Beiden meenden namelijk dat in de gevallen waarin bestuursorganen 'naar vrij goedvinden' mochten handelen,
een rechter geen strijd met het publiekrecht zou kunnen constateren,
tenzij de overheid niet binnen de wettelijke grenzen van haar 'vrij
goedvinden' zou zijn gebleven. Terwijl echter Loeff de politieke verantwoordelijkheid voor de uitoefening van dit 'vrij goedvinden' gecombineerd met de in zoverre beperkte administratieve rechtspraak voldoende
waarborg achtte, ontleende Struycken aan dezelfde veronderstellingen een
19 Vgl. J. van der Hoeven, De grenzen van de rechterlijke functie in de administratieve
rechtspraak, in: Rechtsgeleerd magazijn 171emis 1974, pp. 658-678; ook: dez.
Staatsrecht en bestuursrecht, Zwolle 1984, pp. 197-217.
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argument om administratief beroep te bepleiten.20 Het is opmerkelijk dat
deze zienswijze tot in ooze dagen doorwerkt, met name in de opvatting
dat administratief beroep zich als 'vol beroep' zou onderscheiden van de
'beperkte toetsing' door een administratieve rechter. Alhoewel er -uiteraard- in zoverre een verschil is tussen de hernieuwde beoordeling door
een bestuursorgaan en de toetsing door een rechter, dat de eerste wel
en de tweede niet ertoe kan overgaan om op grand van afwijkende
beleidsopvattingen wijziging te brengen in een besluit, gaat de karakteristiek van administratieve rechtspraak als een 'beperkte' toetsing van de
uitoefening van discretionaire bevoegdheden aan de rechtsontwikkeling
van de laatse decennia voorbij. De toetsing van de uitoefening van
discretionaire bevoegdheden aan normen van ongeschreven recht (met
name de algemene beginselen van behoorlijk bestuur) in de praktijk van
de administratieve rechtspraak heeft laten zien, dat er geen sprake van
is dat een bestuursorgaan binnen de grenzen van haar discretionaire
bevoegdheid 'vrij' in de zin van rechtens ongebonden zou zijn. De uitdrukking 'freies Ermessen' ter aanduiding van de uitoefening van discretionaire bevoegdheden wekt dit misverstand in de hand; daarbij ziet
men meestal over het hoofd dat deze uitdrukking in haar land van
herkomst terecht als verouderd wordt gezien en plaats heeft gemaakt
voor de uitdrukking 'pflichtgemasses Ermessen', waarvan de uitoefening
door de rechter aan de hand van juridische criteria beoordeeld kan en
moet warden.
De toetsing van de uitoefening van discretionaire bevoegdheden aan
normen van ongeschreven recht heeft er, kort gezegd, toe geleid dat
zulke bevoegdheden niet langer kunnen warden gezien als een door het
objectieve recht aan de overheid geboden vrijplaats. Achtergrond van
deze ontwikkeling in de jurisprudentie is een verandering in de benadering van het administratieve recht, welke op haar beurt te verklaren is
uit een gewijzigde verhouding tussen overheid en burger. In de negentiende eeuw en de eerste decennia van de twintigste eeuw -in elk geval
nog in de dagen van Loeff en Struycken- zag men het administratieve
recht primair als een orde van objectief recht inzake de uitoefening van
bestuursbevoegdheden ten opzichte van de onderdanen. 21 In de ontwikkeling van de laatste decennia zijn echter de subjectieve rechten van de
burger ten opzichte van de overheid meer naar voren gekomen: de relatie
tussen particulier en bestuursorgaan blijkt -ook wanneer een discretionaire bevoegdheid wordt uitgeoefend- van meet af aan als een (administratiefrechtelijke) rechtsbetrekking te moeten warden gezien, waarin de
burger met eigen rechten tegenover het bestuursorgaan staat. In het
concrete geval beoordeelt de rechter of de bevoegdheidsuitoefening in
overeenstemming is met dat waarop de burger -in het licht van beleids20 Vgl. voor een uitvoeriger beschouwing mijn preadvies voor de Nederlandse luristen-Vereniging 1983, pp. 53-56.
21 Vgl. N. Achterberg,Allgemeines Verwaltungsrecht, Heidelberg 1982, p. 314.
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regels, toezeggingen, gewekte verwachtingen en de overigens door bet
bestuursorgaan gevolgde handelwijze- aanspraak kan maken, waarbij
uiteraard tegenover de rechtens beschermde belangen van de een die
van de anderen kunnen staan.
De wetgever heeft deze taak van de administratieve rechter tot uitdrukking gebracht in het bekende kwartet beroepsgronden dat mede de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur (alsmede in artikel 58, eerste
lid, van de Ambtenarenwet 1929, zoals dit sinds 1 november 1984 luidt,
algemene rechtsbeginselen) omvat. Men zou zich intussen kunnen afvragen of de bevoegdheid (en plicht) van de rechter om zich behalve naar
geschreven recht ook naar ongeschreven recht te richten, niet zo vanzelfsprekend is, dat de uitdrukkelijke vermelding van bet kwartet beroepsgronden overbodig is. In ieder geval blijken rechters ook wanneer
zij zich (nog) niet op zo'n uitdrukkelijke wetsbepaling konden beroepen,
de algemene beginselen van behoorlijk bestuur als toetsingsmaatstaf te
kunnen vinden. Van belang is mijns inziens niet zozeer de opsomming
van de toetsingsmaatstaf in de wet, als wel de bij voorbeeld in artikel 8,
tweede lid, Wet Arob en artikel 58, tweede lid, Ambtenarenwet 1929
neergelegde verplichting om in de uitspraak aan te wijzen welke norm
van ongeschreven recht geschonden is geoordeeld.
Het vorenstaande kan tot de conclusie leiden, dat er naar de huidige
stand van de rechtsontwikkeling geen grand meer bestaat om administratieve rechtspraak te zien als een ontoereikende of inadequate vorm van
toetsing van de uitoefening van discretionaire bevoegdheden, terwijl
anderzijds de aard van deze toetsing -namelijk aan de hand van juridische criteria, die hetzij aan bet geschreven recht, hetzij aan het ongeschreven recht warden ontleend- meebrengt, dat de rechter niet verweten kan warden dat hij biJ de vervulling van deze taak 'op de stoel
der administratie' gaat zitten.2

2.2

Toepassing van artikel 6 EVRM inzake administratiefrechtelijke geschillen

Dat artikel 6 EVRM niet recht toe, recht aan behoorlijke rechtspraak
garandeert voor alle geschillen over iemands rechten en verplichtingen,
is voor een deel te verklaren uit de eigenaardigheden van de internationale besluitvorming over verdragen van deze aard: waar onderhandelende staten vrezen dat zij moeilijk aan verplichtingen zullen kunnen
voldoen, zijn zij geneigd om de voorkeur te geven aan een minder
verstrekkende garantie van fundamentele rechten. Anno 1950 zou een
voorstel om uitdrukkelijk in algemene termen behoorlijke administratieve
rechtspraak te garanderen, ook in West-Europa nog weinig kans hebben
gemaakt. Sindsdien is de rechtsontwikkeling op dit terrein in Europa in
22 Deze afgesleten beeldspraak vindt men reeds in de memorie van toelichting bij het
ontwerp-Ambtenarenwet, TK 1927-1928, 392, nr. 3, p. 19!
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tweeerlei opzicht verder gegaan. Aan de ene kant valt erop te wijzen
dat de betekenis van publiekrechtelijke maatregelen voor de positie van
bet individu sindsdien zoveel groter is geworden, dat bet nauwelijks te
verdedigen is, 'facultatief te stellen of inzake zulke maatregelen al dan
niet toegang tot de rechter zal worden verzekerd, terwijl de toegang tot
de rechter ook voor de geringste privaatrechtelijke zaken wel verzekerd
is. 23 Aan de andere kant is van belang dat rechtspraak inzake bestuurshandelingen in West-Europa in hoge mate gemeengoed is geworden.
Frankrijk kent een sluitend stelsel van administratieve rechtspraak; deze
is in hoofdzaak aan de Conseil d'Etat opgedragen, waaraan sedert 1953
doorgaans behandeling in eerste aanleg door een der Tribunaux administratifs voorafgaat. De Conseil d'Etat geldt sinds 1872 -toen de justice
retenue (advisering door de Conseil d'Etat, beslissing door de regering)
door justice deleguee (beslissing door de Conseil d'Etat) werd vervangenals 'un juge veritable en matiere administrative'. 24 Slechts actes de
gouvemement (handelingen inzake wetgeving en buitenlandse betrekkingen) zijn aan elke rechterlijke toetsing onttrokken. De situatie in Belgie
en ltalie is goeddeels vergelijkbaar met die in Frankrijk. In de Bondsrepubliek Duitsland is de toegang tot de rechter inzake administratiefrechtelijke geschillen tussen overheid en burger zelfs grondwettelijk gegarandeerd (Artikel 19, vierde lid, van bet Grundgesetz). Een sluitend stelsel
van administratieve rechtspraak wordt in hoofdzaak gerealiseerd door
Verwaltungsgerichtsbarkeit in drie instanties, naast gespecialiseerde
rechtspraak in belastingzaken en sociale verzekeringszaken. In bet Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannie en Noord-Ierland is de situatie
uiteraard anders dan op bet continent. Er is een groot aantal administrative tribunals met een redelijke mate van onafhankelijkheid; bun rechtspraak is onderworpen aan de supervisory jurisdiction van volwaardige,
met burgerlijke rechtspraak belaste gerechten, zoals bet High Court, bet
Court of Appeal en bet House of Lords. De toetsing door de rechter kan
ook de uitoefening van discretionaire bevoegdheden betreffen, zij bet dat
inzake prerogatieven van de Kroon op een terrein als dat van de buitenlandse betrekkingen de rechter terughoudend is. 25
Gezien bet toegenomen belang van administratieve rechtspraak enerzijds
en de huidige stand van zaken in andere Westeuropese staten anderzijds,
behoeft bet geen verwondering te wekken wanneer de rechtspraak van
bet Europese Hof voor de Rechten van de mens artikel 6 EVRM, redenerend vanuit de strekking van de bepaling, zo uitlegt dat bet indirect ook
betekenis krijgt als garantie van behoorlijke administratieve rechtspraak.
Dit geschiedt langs twee wegen: door de uitleg van de uitdrukking
23 Vgl. paragraaf 13 van het minderheidsstandpunt bij het rapport van de Europese
Commissie voor de Rechten van de mens in de zaak-Benthem van 8 oktober 1983,
AB 1985, 1.
24 Ch. Debbasch, Contentieux administratif, Paris 1981, p. 197.
25 Vgl. Court of Appeal [1977] Q.B. 643, Laker Airways Ltd. v. Department of Trade.
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'contestations sur ses droits et obligations de caractere civil' (zie paragraaf 2.3) en door de uitleg van bet begrip strafvervolging (zie paragraaf
2.4). Terzijde nag dit: in de American Convention on Human Rights van
1969, die mede door bet EVRM is geinspireerd, komt als artikel 8, eerste
lid, de volgende bepaling voor, die eenduidig oak fiscaalrechtelijke en
andere administratiefrechtelijke rechtsgeschillen omvat:
'Every person has the right to a hearing, with due guarantees and
within a reasonable time by a competent, independent and impartial tribunal, previously established by law, in the substantiation of
any accusation of a criminal nature made against him or for the
determination of his rights and obligations of a civil, labor, fiscal
or any other nature.'
2.3

Administratiefrechtelijke geschillen als geschillen over 'droits et
obligations de caractere civil'

De casus-positie van bet Benthem-arrest onderscheidt zich in zoverre
van die in de arresten in de zaken van Ringeisen, Konig en Le Compte
c.s., dat in laatstbedoelde arresten er weinig twijfel over kon bestaan
dat de betrokken particulier een subjectief recht had (Ringeisens recht
uit de koopovereenkomst, bet recht van een arts om zijn beroep uit te
oefenen), waarin hij door de omstreden overheidsbeslissing werd getroffen. Het Hof kon er in die casus-posities mee volstaan, vast te stellen
dat de desbetreffende rechten 'civil character' hadden, en dat de omstreden overheidsbeslissing zodanig direct op deze rechten inwerkte, dat de
beslechting van bet geschil omtrent de rechtmatigheid van die overheidsbeslissing de 'determination of ( ... ) civil rights and obligations' inhield.
Op zichzelf zou die weg in bet Benthem-arrest oak begaanbaar zijn
geweest, als men de redenering had gevolgd dat Benthems recht om zijn
eigendom te gebruiken c.q. om zijn ondernemersactiviteiten te ontplooien
'civil character' heeft, en dat bet (in zijn concrete geval gehandhaafde)
verbod de ingreep in dat recht is waarop bet geschil betrekking heeft.
Het namens de Nederlandse regering gevoerde verweer (en de overwegingen van de Commissie in de paragrafen 97 en 98 van haar rapport) gaven
bet Hof blijkbaar aanleiding, in de onderhavige zaak primair na te gaan
of Benthem zich eigenlijk wel op een subjectief recht kon beroepen (en
dus of er een serieus rechtsgeschil was), en pas daarna bet 'character'
van dit recht te onderzoeken. De regering had immers (in de weergave
door bet Hof) onder meer aangevoerd:
'Nor could Mr. Benthem pray in aid his rights to the full and free
enjoyment of his property, since that right was circumscribed by
legal regulations. Again, this was not a case where a right previously granted had been withdrawn or suspended, but one where
the creation of a new right by means of a licence was in question.'
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De redenering van de regering lijkt wellicht op bet eerste gezicht steekhoudend: de uitgangspositie van Benthem was een andere dan die van de
artsen, want Benthem was onderworpen aan bet in de Hinderwet vervatte
verbod om een LPG-installatie te bebben, terwijl de uitgangspositie van
de artsen zodanig was dat zij bet artsenberoep mochten uitoefenen. Deze
zienswijze impliceert ecbter dat de aanvrager van een vergunning (vrijstelling van een verbod) in een positie wordt geplaatst alsof hij een
gunst vraagt - althans waar bet gaat om de garantie van toegang tot de
recbter. Zo'n benadering van de positie van de aanvrager van een vergunning is pre-rechtsstatelijk; in een rechtsstaat mag degene die een
vergunning (of welke bescbikking dan ook) vraagt, niet warden gezien
als een onderdaan jegens wie meer of minder welwillendheid wordt
betracbt, maar alleen als een subject met eigen rechten, waaronder bet
recht op een vergunning in de gevallen waarin bet bestuursorgaan recbtens verplicbt is deze te verlenen; ook voor zover bet bestuursorgaan ter
zake een discretionaire bevoegdbeid beeft, kunnen algemene beginselen
van behoorlijk bestuur -eventueel in combinatie met beleidsregels- meebrengen dat bet orgaan verplicbt is op een bepaalde manier te beslissen.
Het was zo'n (gesteld) subjectief recbt waarop Benthems positie uiteindelijk berustte.
Het Hof behoefde intussen in bet bier gepubliceerde arrest niet in
algemene termen te erkennen dat degene die op basis van bet toepasselijke recht een bescbikking vraagt, een subjectief recht geldend maakt;
die erkenning zou in bet onderbavige geval vrij theoretiscb zijn geweest,
en theoretiscbe posities zijn niet de meest geeigende weg voor consensusvorming in een internationaal recbterlijk college waarvan de leden
-uiteraard- sterk uiteenlopende acbtergronden hebben. In bet voorliggende geval kon bet Hof ermee volstaan vast te stellen dat minstens ('at
least') na de -nog niet onherroepelijke- vergunningverlening een geschil
bestond betreffende bet bestaan van bet (subjectieve) recht van Benthem
(zie paragraaf 33 van bet arrest). De volgende stap in de redenering van
bet Hof -namelijk de vaststelling van bet 'civil character' - kon in paragraaf 36 vrij eenvoudig op de eerdere jurisprudentie van bet Hof warden
gebaseerd.
Na bet Benthem-arrest mag als vaststaand warden aangenomen dat artikel
6, eerste lid, EVRM de toegang tot de rechter garandeert inzake administratiefrecbtelijke geschillen, voor zover deze betrekking hebben op een
overheidsmaatregel die iemand rechtstreeks in zijn privaatrecbtelijke
positie benadeelt. Zulke gescbillen zijn kenmerkend voor bet gehele
ruimtelijke bestuursrecht (inclusief bet milieurecht), bet economiscb
bestuursrecht (inclusief bet recbt betreffende de uitoefening van vrije
beroepen); er zijn mijns inziens sterke argumenten om voor bet ambtenarenrecht, bet recbt betreffende de dienstplicht en wellicht ook bet
vreemdelingenrecht eender te oordelen. Nog niet uitdrukkelijk beantwoord is de vraag, of artikel 6, eerste lid, ook toepasselijk is op geschillen over de primaire weigering van een beschikking die iemands
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civielrecbtelijke recbtspositie zou verbeteren, zoals een weigering van de
vrijstelling van voorscbriften van een bestemmingsplan; bet zal dan wel
moeten gaan om een situatie waarin de betrokkene redelijkerwijs kan
aanvoeren, recbt te bebben op zo'n begunstigende bescbikking, want
anders is er geen 'genuine and serious dispute' als bedoeld in paragraaf
33 van bet Bentbem-arrest.26
Tocb blijven er categorieen administratiefrecbtelijke gescbillen waarvan
bet nog onzeker of zelfs onnaannemelijk is dat artikel 6 EVRM daarop
toepasselijk zal warden verklaard. Dit geldt voor gescbillen op bet terrein
van bet sociale-zekerbeidsrecbt, bet belastingrecbt, bet recbt betreffende
subsidies (zoals die ter bekostiging van bet onderwijs) en bet kiesrecbt.
Omtrent de toepasselijkbeid op een gescbil over een aanspraak op een
uitkering ingevolge de Ziektewet zal bet Hof vermoedelijk omstreeks
maart 1986 uitspraak doen. De Europese Commissie beeft in deze zaak in
baar rapport van 9 mei 198427 met 8 tegen 6 stemmen geoordeeld dat
artikel 6 niet toepasselijk is. Wat bet belastingrecbt betreft valt aan
artikel 1 Eerste Protocol bij bet EVRM een argument te ontlenen om
artikel 6 EVRM toepasselijk te acbten. In de Nederlandse recbtspraak is
ecbter tot nu toe -zonder veel motivering- geoordeeld dat fiscaalrecbtelijke gescbillen geen 'contestations sur (des) droits et obligations de
caractere civil' zouden zijn.28
2.4

Administratiefrechtelijke geschillen als strafzaken

Artikel 6 EVRM kan intussen ook toepasselijk zijn wegens de omstandigbeid dat een administratiefrecbtelijke maatregel als een 'strafvervolging' moet warden aangemerkt. Dit beboeft blijkens bet in de inleiding
weergegeven, eerder gepubliceerde 6ztiirk-arrest29 niet aan een systeem
van administratiefrecbtelijke afdoening in de weg te staan, mits conform
artikel 6 EVRM voorzien is in toegang tot de recbter voor degene die
bezwaar beeft tegen de opgelegde straf. Zo'n situatie kan zicb voordoen
in bet publiekrecbtelijk tucbtrecbt en ook in andere onderdelen van bet
administratief recbt, bij voorbeeld de oplegging van administratieve boeten
door de belastingdienst.
De HR beeft de toepasselijkheid op deze grand van artikel 6 EVRM
uitdrukkelijk erkend in zijn bierboven gepubliceerde arrest. Het karakter
26

Het praktisch belang van deze kwestie is overigens beperkt: blijkens paragraaf 33
van het Benthem-arest is artikel 6 EV in elk geval toepasselijk indien een derde-belanghebbende tegen de begunstigende beschikking zou willen opkomen. Het heeft dan
geen zin om de beroepsmogelijkheid voor degene aan wie zo'n begunstigende beschikking wordt geweigerd, anders te regelen.
27 Feldbrugge tegen Nederland, verzoekschrift nr. 8562/79.
28 HR 14 september 1983, rolno. 21 907, FED 6 oktober 1983 en V-N 15 oktober 1983,
p. 1810; VzAR RvS 7 mei 1985,AB 1985, 615 m.nt. H.J. de Ru.
29 Ars Aequi 34 (1985), pp. 145-154 m.nt. A.H.J. Swart.
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van de administratieve boeten bij naheffing en navordering liet ook
weinig ruimte voor twijfel. De door de Staatssecretaris van Financien
vastgestelde Leidraad administratieve boeten 198430 zegt in paragraaf 2
zelf:
'De in de Algemene wet inzake rijksbelastingen (A.W.R.) en in
andere belastingwetten voorkomende verhogingen hebben gemeen
dat zij niet moeten warden beschouwd als een vergoeding voor
vermoedelijk door de Staat in het verleden geleden schade, doch
als een ter zake van de overtreding rechtstreeks krachtens de wet
belopen straf; deze verhogingen kunnen geheel of gedeeltelijk
warden kwijtgescholden. De onderhavige richtlijnen moeten dan
ook warden gezien tegen de achtergrond van de in wezen strafrechtelijke werking van deze sancties en van haar verhouding tot
bij rechterlijke vonnis opgelegde straffen.'
De administratieve boeten van het belastingrecht kunnen in twee categorieen worden onderscheiden. Enerzijds zijn er die welke slechts kunnen
warden opgelegd indien het aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige te wijten is dat te weinig be lasting is geheven (artikel 18,
eerste lid, en artikel 21, eerste lid, eerste volzin, AWR); in deze gevallen
bedraagt de verhoging 100 percent, tenzij kwijtschelding van de verhoging wordt verleend. Met betrekking tot de boeten van deze categorie
heeft de HR in zijn bier gepubliceerde arrest ten overvloede -want dit
was niet nodig ter beslissing van de onderhavige zaak- geoordeeld dat
het opleggen ervan moet worden aangemerkt als het instellen van een
strafvervolging in de zin van artikel 6, eerste lid, EVRM (zie overweging 4.2, derde en vierde alinea). De andere categorie is die van de
ongeacht opzet of schuld op te leggen verhogingen met 5 of 10 percent,
bedoeld in artikel 9, derde lid, artikel 21, eerste lid, tweede volzin, en
artikel 22 AWR, welke verhogingen 5 of 10 percent, doch ten minste 5
gulden (en wat de verhoging we gens te laat indienen van een aangiftebiljet betreft ten hoogste 1000 gulden) belopen. Zowel inzake de boeten
van de eerstbedoelde categorie, als ter zake van die van de laatstbedoelde bevat de AWR bepalingen die cumulatie met een strafrechtelijke
afdoening voorkomen (zie artikel 9, vierde lid, artikel 18, derde lid, en
artikel 21, tweede lid, AWR); slechts bij artikel 22 ontbreekt zo'n bepaling.
De wet heeft alleen ter zake van de boeten van de eerste categorie
voorzien in een beroepsmogelijkheid. De regeling hiervoor is, zoals uit de
inleiding bij het arrest van de HR blijkt, omslachtig: alleen tegen het
(nadere) besluit van de inspecteur omtrent het verlenen van kwijtschelding van de boete kan beroep bij de rechter warden ingesteld; de wetgever heeft dit beroep bovendien willen beperken tot de in artikel 27,
tweede lid, AWR omschreven beroepsgronden. De rechtspraak heeft
intussen ook voorzien in een toetsing zowel aan het geschreven recht als
30
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aan de algemene beginselen van beboorlijk bestuur van boeten van de
tweede categorie.
De HR spreekt zicb er niet over uit of ook de verbogingen van de tweede
categorie tot toepasselijkbeid van artikel 6 EVRM leiden. Gezien de
criteria van bet Europese Hof voor de Recbten van de mens en dat wat
in de biervoor geciteerde paragraaf 2 van de LAB 1984 over bet karakter
van de verbogingen -met inbegrip van die van de tweede categoriewordt gesteld, mag intussen warden aangenomen dat bet opleggen ook
van deze boeten als een strafvervolging in de zin van artikel 6 EVRM
moet worden aangemerkt.
De belangrijkste vraag waartoe de toepasselijkbeid van artikel 6 EVRM
aanleiding geeft, is die of de mogelijkheid van toetsing door de administratieve recbter van zodanige aard is, dat aan de verdragsbepaling wordt
voldaan. Zoals biervoor werd vermeld, beoogt artikel 27, tweede lid, AWR
de recbterlijke toetsing te beperken tot de daargenoemde beroepsgronden.
In zijn conclusie voor bet bier gepubliceerde arrest merkte de Advocaat-Generaal mr. J. van Soest bierover op:
'Naar bet mij voorkomt, geeft deze regeling in bet bijzonder grand
voor twijfel wegens de beperking van bet recbterlijke oordeel tot
toetsing aan limitatief opgesomde gronden. Gegeven ecbter enerzijds de aan de verboging inherente beperking tot een betrekkelijk
gering nadeel van uitsluitend geldelijke aard en anderzijds de aard
van de beroepsgronden -kort gezegd, toetsing aan beginselen van
beboorlijk bestuur- en de wijze waarop deze in de Nederlandse
belastingrecbtspraak warden opgevat, meen ik, dat de regeling bet
voordeel van de twijfel toekomt.'
De HR stelde zicb zelf op bet standpunt dat de recbterlijke toetsing
-waarin ook de LAB 1984 en de andere toepasselijke leidraden een rol
spelen- zodanige mogelijkheden biedt, waaronder die tot verlaging van de
verboging, dat aan de eisen van artikel 6 EVRM is voldaan; zie bierover
de overwegingen 4.3.3 en 4.3.4 van bet arrest, waarbij de HR ecbter
blijkbaar over bet boofd beeft gezien dat de LAB 1984 door de staatssecretaris in de Staatscourant is gepubliceerd en waarscbijnlijk als
algemeen verbindend voorscbrift kan warden bescbouwd.31 Op gezag van
de HR mag warden aangenomen dat de recbter inderdaad in beroepen
tegen de oplegging van administratieve boeten een volledige toetsing aan
gescbreven en ongescbreven recbt zal uitvoeren; de HR kan bier immers
zelf over waken. Er is, wat de bedoelingen van de wetgever ook mogen
zijn geweest, ook geen reden om de opsomming van beroepsgronden in
artikel 27, tweede lid, als een beperking van de recbterlijke toetsingsbevoegdbeid op te vatten, nu dergelijke beroepsgronden in de wetgeving
betreffende administratieve recbtspraak juist de ingang plegen te vormen
voor een toetsing van overbeidsbesluiten aan bet ongescbreven recbt
31 Zie Langereis, in: Weekblad voor fiscaal recht 1985, pp. 291-292, en in zijn annotatie bij het bier gepubliceerde arrest, FED 1985, p. 2171, nt. 16.
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naast de toetsing aan het geschreven recht (zie paragraaf 2.1). Ook de
evenredigheid tussen boete en vergrijp kan door de rechter worden
getoetst aan het evenredigheidsbeginsel, dat -al noemt artikel 58, derde
lid, Ambtenarenwet 1929 het naast het bekende kwartet beroepsgrondentot de algemene beginselen van behoorlijk bestuur kan worden gerekend.
Ten aanzien van de boeten van de tweede hiervoor onderscheiden categorie zijn er nog minder problemen: de omstandigheid dat ter zake van
die boeten de beroepsmogelijkheid buiten de regeling van artikel 27 om
in de jurisprudentie is aanvaard, brengt -zoals Aardema32 opmerkt- mee
dat de achterstand in rechtsbescherming t.a.v. deze boeken misschien wel
in een voorsprong is omgezet.
Toch zijn er uit het oogpunt van de verenigbaarheid met artikel 6 EVRM
nog problemen. Het belangrijkste is dat van de omkering van de bewijslast ter zake van opzet en grove schuld die het gevolg is van de regeling van de rechtsbescherming: bier lijkt zich een situatie voor te doen
die strijdig is met het in artikel 6, tweede lid, EVRM neergelegde vermoeden van onschuld.33
Bij de boeten van de tweede categorie doet zich bovendien nog het
probleem voor dat de oplegging daarvan althans naar de wettelijke regeling ook mogelijk is in gevallen waarin elke schuld bij de belastingplichtige ontbreekt. Dit is strijdig met het strafrechtelijke beginsel 'geen
straf zonder schuld', dat ook in het tot het administratieve recht te
rekenen publiekrechtelijke tuchtrecht wordt erkend.34
Al met al kan worden ingestemd met het oordeel van Langereis35 dat
een nieuwe wettelijke regeling van de administratieve boeten in het
belastingrecht geboden is. Het belang van de bier besproken toepasselijkheid van artikel 6 EVRM op administratiefrechtelijke geschillen, voor
zover deze sancties betreffen waarvan de oplegging het karakter van een
'strafvervolging' heeft, reikt intussen verder. Toepassing van soms zware
sancties door bestuursorganen komt in vele delen van het administratieve
recht voor; naast de hiervoor genoemde terreinen valt onder meer te
denken aan de handhaving van de omroepwetgeving en van het economisch bestuursrecht. Daarmee kunnen voor de betrokkenen grote belan32 In: Weekblad voor fiscaal recht 1985, p. 1370.
33 Vgl. HJ. Hofstra, A.M. Donner en Ch.PA. Geppaart, Navordering en administratieve
boete. Rapport uitgebracht aan het bestuur van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, in: Weekblad voor fiscaal recht 1985, pp. 530, 531 en 533; Langereis, in:
Weekblad voor fiscaal recht 1985, pp. 295-2% - waarbij hij aantekent dat een
redelijke bewijslastverdeling meebrengt dat de bewijslast anderzijds niet altijd
volledig op de inspecteur behoeft te worden gelegd, en dez. in: FED, p. 2172.
34 Vgl. Aardema, a.w., pp. 1369 en 1372; H. de Doelder, Te"ein en beginselen van
tuchtrecht, diss. K.H. Tilburg, Alphen aan den Rijn 1981, pp. 108-109.
35 A.w. noot 31, p. 2172.
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gen gemoeid zijn.36 Een grondrecbt op toegang tot de recbter inzake
zulke administratiefrecbtelijke gescbillen, zoals tbans uit artikel 6 EVRM
kan warden afgeleid, kan in een recbtsstaat niet warden gemist.
2.5

De gevolgen van de toepasselijkheid van artikel 6 EVRM

Voor de gevolgen van de toepasselijkheid van artikel 6 EVRM maakt bet
verscbil of een administratiefrecbtelijk gescbil wordt aangemerkt als een
'contestation sur (des) droits et obligations de caractere civil' dan wel
als de beoordeling van de gegrondbeid van een strafvervolging. In bet
eerste geval is slecbts bet eerste lid van artikel 6 EVRM van toepassing,
in bet tweede gelden mede de andere leden van bet artikel. In beide
gevallen geldt de tweede volzin van het eerste lid, die voorscbrijft dat
bet proces -behoudens de daar aangegeven uitzonderingen- in bet openbaar wordt gevoerd en dat in alle gevallen in bet openbaar uitspraak
wordt gedaan.37
Ingevolge de artikelen 18, 23, eerste lid, en 24, derde lid, van de Wet
administratieve rechtspraak belastingzaken is nocb de bebandeling van
zaken, nocb bet doen van uitspraak door de rechter openbaar. Voor
zover artikel 6 EVRM in fiscaalrecbtelijke zaken van toepassing is,
behoeft deze regeling stellig berziening: artikel 94 GW brengt mee dat
de Nederlandse recbter tbans reeds de voorscbriften van bet EVRM
inzake openbaarbeid in acht moet nemen. De praktische consequenties
zullen intussen in fiscale zaken uitermate beperkt zijn, omdat blijkens
paragraaf 59 van bet arrest van bet Hof in de zaak van Le Compte, Van
Leuven en De Meyere de betrokkenen uitdrukkelijk of stilzwijgend afstand kunnen doen van bet recbt op openbare bebandeling; of dit ook
voor de uitspraak geldt is niet gebeel duidelijk. In de onderbavige zaak
beeft de HR in de toepasselijkbeid van artikel 6 EVRM aanleiding gezien
om in afwijking van de wettelijke regeling van zijn beslissing mededeling
te doen in een openbare terecbtzitting (overweging 5.2). Het trekt de
aandacht dat de door artikel 6, eerste lid, EVRM geeiste openbaarheid
van de uitspraak anders werd benaderd door de civiele kamer van de HR
in een op 1 november 1985 gewezen arrest.38 Daar ging bet om een
gescbil over de toepassing van de Huurprijzenwet, welk geschil volgens
de verzoekscbriftprocedure van Boek 1, Titel 12 van bet Wetboek van
Burgerlijke Recbtsvordering werd beslecbt.
Indertijd -in 1984 is artikel 429g aan artikel 6 EVRM aangepast- scbreef
deze titel geen openbare uitspraak voor. De HR overwoog daarover:
36 Zie bij voorbeeld Vz. College van Beroep voor het bedrijfsleven 19 juli 1984, AB
1985, 594, m.nt. JHvK inzake de intrekking van een vergunning voor het uitvoeren
van ongeregeld vervoer met vrachtauto's wegens niet-nakoming van de rechtens
geldende arbeidsvoorwaarden.
37 Vgl. artikel 121 van de Grondwet.
38 RvdW1985, 199.
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'Evenmin kan worden gezegd dat te dezen is gebandeld in strijd
met de eis, vervat in artikel 6 EVRM, dat in zaken betreffende de
vaststelling van burgerlijke recbten bet vonnis in bet openbaar
moet worden gewezen. Blijkens de rechtspraak van bet Europese
Hof voor de recbten van de mens (Sutter, 22 febr. 1984, Serie A,
no. 74, par. 33-34; Pretto, 8 dee. 1983, Serie A, no. 71, par. 26-27;
en Axen, 8 dee. 1983, Serie A, no. 72, par. 31-32) is daartoe immers
niet vereist dat de uitspraak op een openbare terecbtzitting wordt
voorgelezen, doch is voldoende bijvoorbeeld dat zij in dier voege
openbaar is dat zij vanaf een bepaalde, aan de verschenen pp. te
voren bekend gemaakte dag ter griffie in gescbreven vorm aanwezig
is en dat zowel de pp. als elke andere belanghebbende inzage en
afscbrift van die bescbikking kunnen verkrijgen. Aangenomen moet
worden dat in bet onderhavige geval de regels van artikelen 429k
en 4291 Rv -bier van toepassing krachtens artikel 429q lid 4 Rvzijn in acbt genomen. Dit brengt mee dat aan voormelde eis is
voldaan.'
Voor de toepasselijkheid van artikel 6 EVRM in administratiefrecbtelijke
zaken is verder van belang, vast te stellen dat deze verdragsbepaling er
niet aan in de weg staat om de bebandeling van een zaak door een
onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie te doen voorafgaan
door een voorprocedure die niet aan de eisen van de verdragsbepaling
voldoet, bij voorbeeld een bezwaarscbriftprocedure of een procedure in
adrninistratief beroep. Dit blijkt uit paragraaf 51 sub a van het arrest
van bet Hof in de zaak van Le Compte, Van Leuven en De Meyere, waar
het Hof overwoog:
'Des imperatifs de souplesse et d'efficacite, entierement compatibles avec la protection des droits de l'homme, peuvent justifier
}'intervention prealable d'organes administratifs ou corporatifs, et,
a fortiori, d'organes juridictionels ne satisfaisant pas sous tous
leurs aspects a ces memes prescriptions; un tel systeme peut se
reclamer de la tradition juridique de beaucoup d'Etats membres du
Conseil de l'Europe.'
2.6

Rechtspolitieke consequenties

Deze noot is niet de plaats waar uitvoerig op de recbtspolitieke consequenties van bet Bentbemarrest en -mimer- van de vergaande toepasselijkheid van artikel 6 EVRM inzake administratiefrecbtelijke gescbillen
kan worden ingegaan. Volstaan moet worden met de volgende kanttekeningen.
Het opvallendst zijn de consequenties voor bet beroep op de Kroon. Uit
de overwegingen van bet Hof blijkt duidelijk dat de strijdigbeid van het
beroep op de Kroon met artikel 6, eerste lid, EVRM niet beperkt is tot
de situatie waarin een contrair besluit tot stand komt; dat was ook niet
het geval in de zaak van Bentbems Hinderwet-vergunning. Reeds de
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mogelijkbeid van een afwijking door de Kroon van bet advies van de
Afdeling voor de gescbillen van bestuur brengt mee, dat deze Afdeling
geen 'tribunal' in de zin van artikel 6 is. In aanvulling op de overwegingen van bet Hof valt er nog op te wijzen dat de invloed van de betrokken bewindslieden op de uitkomst van gescbillenbeslecbting door de
Kroon niet beperkt is tot situaties waarin een contrair besluit tot stand
komt; ook bet opnieuw aanhangig maken ingevolge artikel 57 van de Wet
op de Raad van State, ambtelijke contacten tussen departementen en
Afdeling, en de precedentwerking die een contrair besluit beeft op de
advisering door de Afdeling in andere, vergelijkbare zaken, zijn onverenigbaar met onafhankelijke recbtspraak. Het Hof blijkt zowel in zijn
overwegingen met betrekking tot de Afdeling (paragraaf 40, derde en
vierde volzin) als in die betreffende de Kroon (paragraaf 43, eerste
volzin) er de nadruk op te leggen dat een orgaan aan bepaalde (staatsrecbtelijke) kenmerken moet voldoen om als 'tribunal' te kunnen warden
aangemerkt. Voor die typen gescbillen waarin artikel 6 EVRM van toepassing is -of altbans in bepaalde constellaties kan zijn- zal bet beroep
op de Kroon dus moeten warden vervangen door een type recbtsbescberming waarbij altbans de eindbeslissing in banden is van een onafhankelijk recbterlijk orgaan dat is toegerust met 'plenitude de juridiction'
(paragraaf 61 van bet arrest in de zaak Le Compte, Van Leuven en De
Meyere) inzake recbt en feiten. Dit geldt voor een zeer groot deel van
de categorieen gescbillen die tbans ter beslecbting aan de Kroon zijn
opgedragen. Gezien de betekenis van onafhankelijke administratieve
recbtspraak in een recbtsstaat zal de wetgever in de nu ontstane situatie
de vraag onder ogen moeten zien, of bet niet gewenst is bet beroep op
de Kroon voor zover bet gaat om gescbillen waarbij de recbtspositie van
particulieren betrokken kan zijn, over de gebele linie te vervangen.
Ook voor zover wel in beroep op een administratieve recbter is voorzien
kan de toepasselijkheid van artikel 6 EVRM consequenties bebben. Moeilijke punten in bet geldende administratieve procesrecbt zijn met name
de artikelen 74 en 75 van de Wet administratieve recbtspraak bedrijfsorganisatie, de gevallen waarin een burger afhankelijk is van een (nadere)
beslissing van bet bestuursorgaan om beroep op de recbter te kunnen
instellen (zie bij voorbeeld artikel 23 van de Algemene wet inzake
rijksbelastingen en artikel 31 van de Wet Werkloosbeidsvoorziening) en
sommige te ruim geredigeerde uitzonderingen op de openbaarbeid van de
recbtspraak. Het te verwacbten arrest van bet Hof in de onder paragraaf
2.3 vermelde zaak-Feldbrugge zal klaarbeid brengen inzake de vraag of
de zogenaamde vaste-deskundige-procedure van de artikelen 135-144 van
de Beroepswet in de buidige vorm gebandbaafd kan blijven.39
39 Daarnaast is nog in een andere zaak een arrest van bet Hof te verwacbten, namelijk
die van Van Marie, Van Zomeren, Flantua en De Bruijn die erover geklaagd bebben
dat voor hen geen recbtsgang die voldeed aan de eisen van artikel 6 EV openstond
inzake de bun geweigerde inschrijving als accountant.
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Tenslotte valt te wijzen op de betekenis van artikel 6 EVRM voor de
vervanging van de strafrechtelijke afdoening van overtredingen door een
administratiefrechtelijk sanctiesysteem, zoals inzake verkeersovertredingen is voorgesteld door de Commissie vereenvoudigde afdoening lichte
overtredingen van verkeersvoorschriften onder voorzitterschap van Dr. A
Mulder.40 Het hierboven in de inleiding vermelde arrest van het Hof in
de zaak-Oztiirk maakt duidelijk dat zo'n vervanging in principe toelaatbaar is. Dit feit, gevoegd bij de omstandigheid dat op andere terreinen
administratiefrechtelijke sancties een aanvaarde figuur zijn, maakt pleidooien om -letterlijk- koste wat het kost de strafrechtelijke afdoening
van verkeersovertredingen te handhaven41 weinig overtuigend. Uiteraard
zal er, zowel bij de beoogde wetgeving inzake de administratiefrechtelijke afdoening van verkeersovertredingen als bij de wenselijke herziening van de wetgeving over andere administratiefrechtelijke sancties
-met name de administratieve boeten in het belastingrecht- op moeten
worden gelet dat de rechtsbescherming beantwoordt aan het grondrecht
op toegang tot de rechter, zoals omschreven in artikel 6 EVRM.

40 Rapport van mei 1985.
41 Vgl. P J. Baauw, in: Nederlands Juristenblad 1985, pp. 1225-1227.
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3.3 Voorbij bet onderscheid van publiekrecht en
privaatrecht*

1

Het relatieve belang van bet onderscheid

In deze bijdrage wordt bet onderscbeid tussen publiekrecbt en privaatrecbt uit de optiek van de algemene recbtsleer besproken. In bun grote
tweedelige werk over bet Nederlands administratief procesrecbt scbrijven
Ten Berge en Tak dat 'de vraag naar de afbakening tussen publiek- en
privaatrecbt, in bet bijzonder tussen administratief recbt en burgerlijk
recbt, meer in bet bijzonder tussen bescbikkingen en recbtsbandelingen
naar burgerlijk recbt, in de theorie nimmer een bevredigend antwoord
beeft gekregen (ook al tracbt de wetenscbap nu reeds zo'n 100 jaar een
antwoord te formuleren)'. 1 Daargelaten of met deze uitspraak de theorievorming voldoende recbt wordt gedaan, wijst zij erop dat bet vermetel
kan lijken een min of meer nieuwe poging tot tbeorievorming over dit
onderwerp te doen. Tocb is tbeorievorming over dit onderscbeid nodig en
zinvol zolang en voor zover er in de recbtspraktijk verscbil is. Vandaar
dat bet onderscbeid tussen publiekrecbt en privaatrecbt van belang blijft
· zolang de recbterlijke competentie afhangt van de kwalificatie van een
vordering als publiekrecbtelijk dan wel privaatrecbtelijk.
Dit impliceert een relativering van bet belang van bet onderscbeid: bet
komt erop aan waaraan men dit belang afmeet. Uit bet oogpunt van de
wijsgerige grondslagen van bet recbt is bet onderscbeid stellig van
belang, wanneer men met Telders 'de ontwikkeling van de persoon in en
als begrip van bet privaatrecbt' voltrekt, en zo tot de grondbegrippen
eigendom, overeenkomst en onrecbtmatige daad komt. De mens wordt in
bet privaatrecbt dan nog niet in de maatscbappelijke verbanden van de
'biirgerlicbe Gesellscbaft' en de staat gedacbt, maar nog 'als abstrakte
persoon': 'in bet privaatrecbt is bet subject als vrij, d.i. als toerekenbaar voorondersteld, en dit dan onverscbillig, of bet subject voor zicbNieuw B.W. Verslag
van de derde themamiddag van de Juristenvereniging voor afgestudeerden in Tilburg
(JUVAT) op 27 november 1987, onder redactie van JA.F. Peters en M.H. Kobussen,
Zwolle 1988, pp. 15-25.

* Uit: E.M.H. Hirsch Ballin, J.B.M. Vranken e.a., Bestuursrecht en

1

Ten Berge/A.Q.C. Tak, Nederlands administratief procesrecht, deel 1, Zwolle 1983,
p. 231.
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zelf reeds als persoon, d.w.z. als vrij of toerekenbaar geldt.'2 Daarmee
staat echter nag niet vast of en eventueel hoe in de huidige Nederlandse
rechtsorde een onderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht functioneert. Uit het oogpunt van het toe te passen materiele recht is het
onderscheid vergaand obsoleet geworden, nu grondrechten, algemene
rechtsbeginselen en algemene beginselen van behoorlijk bestuur oak in
privaatrechtelijke rechtsbetrekkingen tussen overheid en burger blijken
te kunnen warden gehanteerd, en nu de aard van de rechterlijke beoordeling van conflicterende belangen oak overigens niet langs de grenslijn
publiekrecht/privaatrecht kan warden afgebakend. Als criterium in de
competentie-afbakening tussen de takken van rechtspraak in Nederland
speelt het onderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht echter nag
steeds een sleutelrol. Alvorens nader in te gaan op de betekenis van dit
onderscheid als criterium voor de competentie-afbakening (zie paragraaf
3), zullen wij moeten trachten te begrijpen waarom een rechtsfilosofisch
te maken onderscheid tussen privaatrecht en publiekrecht niet langer
uitdrukking vindt in een daaraan beantwoordend karakteristiek onderscheid tussen het materiele privaatrecht en het materiele publiekrecht
(paragraaf 2). Dit levert dan de basis voor de uitwerking van een
rechtstheoretische positiebepaling van privaatrecht en publiekrecht in het
huidige Nederlandse recht (paragrafen 4-8).
Multifunctioneel privaatrecht

2

Het moderne privaatrecht -waaronder voorlopig in elk geval het recht
geregeld in het B.W. c.q. Nieuw BW kan warden verstaan- is 'multifunctioneel' geworden. Het is niet meer alleen het recht waarin personen
vrijelijk betrekkingen met elkaar aangaan, maar oak het recht waarmee
belangrijke organisaties in het maatschappelijk middenveld zichzelf en
hun relaties met velerlei, vaak van een behoorlijke taakvervulling door
die organisatie afhankelijke burgers ordenen. Standaardovereenkomsten,
misbruik van monopolieposities, en doorwerking van grondrechten zijn
enkele juri<lische trefwoor<len voor <leze functiewijziging, of liever
functieverbreding, van het privaatrecht. In de jurisprudentie warden aan
subjecten die -al zijn het geen overheidsorganen- een bijzondere verantwoordelijkheid in de samenleving dragen, andere eisen gesteld dan aan
privepersonen. Bovendien vervult het privaatrecht een belangrijke functie
in het overheidsoptreden. Al naar gelang zijn functie neemt het privaatrecht een andere kleur aan. Het was Van der Hoeven die in zijn nu

2

B.M. Telders, De ontwikkeling van de persoon in en als bet begrip van bet privaatrecbt, in: dez., VeTZamelde geschriften, dee! 1, 's-Gravenbage 1947, pp. 118-137,
eerder gepubliceerd in: De /dee 1929, pp. 213-230.
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reeds klassieke opstel 'De magische lijn' van 19703 erop heeft gewezen
dat -in daar besproken jurisprudentie- 'de omstandigheid, dat de behartiging van publieke belangen in het geding was, er toe leidde dat de
gehanteerde normen aan deze omstandigheid werden aangepast', anders
gezegd dat 'de materiele rechtsinhoud vooral wordt bepaald door de
maatschappelijke functie van de handeling'. 4 Dientengevolge heeft het
onderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht uit het oogpunt van de
materiele inhoud van het recht veel aan betekenis ingeboet.
3

De betekenis van bet onderscbeid voor de recbterlijke competentie

Dit neemt niet weg dat bet onderscbeid tussen publiekrecbt en privaatrecbt wel van belang kan blijven uit de optiek van de recbterlijke
competentieverdeling. Het begrip 'burgerlijk recbt' heeft een plaats in
artikel 2 van de Wet op de rechterlijke organisatie, artikel 1, derde lid,
van de Ambtenarenwet 1929, artikel 4, tweede lid, van de Wet administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie, artikel 2, tweede lid, van de
Wet Arob, en -maar bet effect daarvan wordt beperkt door het verbod
van recbterlijke grondwettigheidscontrole op wetten- artikel 112 van de
Grondwet. Maar wanneer men het privaatrecbt in zijn buidige multifunctionele gedaante naast het publiekrecht plaatst, moet warden vastgesteld
dat bet belang van het onderscheid ook niet veel verder reikt dan precies
deze competentie-afbakening (afgezien dan van de competentieverdeling
tussen vakgroepen in een juridische faculteit). Want de competentieverdeling in bet Nederlandse recht is niet van dien aard dat wij in bet recht
een 'duplex ordo', een tweeledige orde, zouden hebben, zoals bij de
Fransen. De Nederlandse rechtsorde is een eenheid, zij het een gelede
eenbeid waarin verscbillende hoogste jurisdicties coexisteren. Onder
jurisdictie valt te verstaan het rechtsgebied dat onder een boogste
rechterlijk college ressorteert. De veelheid van jurisdicties is geschakeerder dan de courante tweedeling publiekrecht/privaatrecht: er zijn de
jurisdictie van de strafrechter, van de Arob-rechter, van de Centrale
Raad van Beroep, van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, van
de burgerlijke rechter, en nog enige andere (zoals tuchtrechterlijke).
Kwesties van competentieverdeling kunnen langs verschillende grenslijnen
lopen, maar ze zijn niet allemaal even opvallend als de competentie-afbakening tussen de Afdeling rechtspraak en de burgerlijke rechter.
Dankzij de strikte norm van artikel 1 van het Wetboek van Strafvordering ('Strafvordering heeft alleen plaats op de wijze bij de wet voor3

4

J. van der Hoeven, De magische lijn. Verkenningen op de grens van publiek- en
privaatrecht, pp. 192-216, in: Staatsrecht en bestuursrecht. Opstellen van Mr. J, van
der Hoeven, Zwolle 1984, pp. 177-195 (= Honderd jaar rechtsleven 1870-1970, NJVbundel, Zwolle 1970, pp. 201-219).
A.w., p. 137 en p. 119.
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zien') is de competentie-afbakening van de strafrechter nauwelijks problematisch. Voor de relatie Afdeling rechtspraak-Centrale Raad van Beroep
ligt het al wat ingewikkelder. In haar uitspraak van 18 september 1978,
AB 1979, 118, heeft de Afdeling artikel 5, aanhef en onder d, van de
Wet Arob zo uitgelegd dat haar aanvullende competentie niet het uitblijven van een beschikking omvat, indien slechts tegen de daadwerkelijk
gegeven beschikking beroep openstaat bij de Centrale Raad van Beroep.
Dat die competentie-afbakeningen die het wettelijk niet gedefinieerde
begrip 'burgerlijk recht' bezigen, tot de meeste discussies aanleiding
geven, kan geen verbazing wekken.
4

De rechtsorde als stelsel van deelrechtsordes

Een rechter heeft tot taak geschillen te beslechten die zich kunnen
voordoen in door het recht bepaalde relaties (rechtsbetrekkingen). Welke
relaties onder welke rechter vallen, hangt in de Nederlandse competentieverdeling tussen de diverse jurisdicties af van de rechtsnormen waarop
ze berusten. Aangrijpingspunt in de wettelijke competentie-ordening is
niet de status van degene tegen wie de vordering wordt ingesteld, maar
de rechtsbetrekking waarover in de procedure wordt beslist. Zoals bekend wordt de bevoegdheid van de burgerlijke rechter -preciezer: de in
artikel 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie vermelde gerechten,
behorend tot de 'gewone' rechterlijke macht, rechtsprekend in burgerlijke zaken- om kennis te nemen van geschillen tussen burger en overheid bepaald door de uitleg van artikel 2 van die wet. Het uitgangspunt
van de jurisprudentie daarover is nog steeds te vinden in het arrest
Guldemond/Noordwijkerhout (HR 31december1915, NJ 1916, p. 407). De
Hoge Raad legde artikel 2 R.O. mede op grand van grondwetshistorische
argumenten aldus uit dat daar 'de uitsluitende bevoegdheid van de rechterlijke macht is afhankelijk gesteld van het voorwerp van het geschil,
dat is van het recht waarin de aanlegger vraagt te warden beschermd,
en niet van den aard van het recht waarop de verweerder zijn verweer
grontlt'.
Met deze keuze v66r het voorwerp van het geschil ('objectum litis') als
criterium, en tegen het alternatief van de grondslag van de vordering
('fundamentum petendi') aanvaardde de Hoge Raad een opvatting van de
competentie van de burgerlijke rechter die -aldus Van Wijk/Konijnenbelt'zo ruim (is) als maar mogelijk is: voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter is het voldoende wanneer de eiser stelt dat jegens hem een
onrechtmatige daad is gepleegd'. 5 Aldus verzekerde de burgerlijke rechter een in beginsel sluitend stelsel van toegang tot de rechter.
Wat restte, was de vraag in welke gevallen de competentie van de gewone
rechter week voor die van een administratieve rechter of een administra5

A.w., pp. 191-215.
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tief beroepsorgaan. Om bet ontstaan van positieve bevoegdbeidsconflicten
te voorkomen (dat wil zeggen situaties waarin meer dan een instantie
zich in hetzelfde geschil bevoegd acht) is het onvermijdelijk dat de
bevoegdheid der administratiefrecbtelijke instanties met een 'fundamentum
petendi' -criterium wordt afgebakend. Deze afbakening komt naar baar
positieve zijde tot uitdrukking in de categoriale omschrijvingen (Ambtenarenwet 1929, Wet administratieve recbtspraak bedrijfsorganisatie, Algemene
wet inzake rijksbelastingen, Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen) en limitatieve opsommingen (Beroepswet en Tijdelijke wet
Kroongeschillen, beide in samenhang met verscbeidene specifieke wetten)
van voor beroep vatbare bestuursbandelingen, en negatief in de in sommige categoriale omschrijvingen voorkomende uitsluiting van 'rechtshandelingen naar burgerlijk recht'. Indien een rechtsgang bij een administratieve rechter of een met voldoende waarborgen omgeven rechtsgang in
administratief beroep kan word en gevolgd (of had kunnen worden gevolgd), acht de burgerlijke rechter een bij hem ingestelde vordering niet
ontvankelijk of zelfs -als bij niets, ook geen toekenning van schadevergoeding, meer heeft toe te voegen aan wat de administratieve recbter te
bieden heeft- zicbzelf onbevoegd (vgl. bij voorbeeld HR 13 november
1941, NJ 1942, 172, ARB 1942, p. 485; HR 22 februari 1957, NJ 1957, 300,
ARB 1957, p. 555; HR 25 november 1977, AB 1978, 1, NJ 1978, 255, Ars
Aequi 1978, p. 361).
Elk van de coexisterende jurisdicties betreft dus gescbillen die op een in
de procesrechtelijke regeling omschreven rechtsnormencomplex berusten,
met <lien verstande dat voor de de toegang tot de burgerlijke rechter
voldoende is dat men bescberming vraagt op grond van dit recbtsnormencomplex, terwijl voor de toegang tot andere jurisdicties vereist is dat
de recbtsbetrekking die de toewijsbaarheid van de vordering bepaalt,
werkelijk door dit recbtsnormencomplex wordt beheerst. Dit verschil
berust op de begripsmatige openheid van de in artikel 112 Grondwet en
artikel 2 Wet R.O. bedoelde 'schuldvorderingen', alsmede van 'onrechtmatige daad' en 'onverschuldigde betaling'. Hieraan is te danken dat in
Nederland -althans na de wijziging van jurisprudentie inzake het beroep
op de Kroon- de toegang tot de rechter in bet algemeen verzekerd is;
een uitzondering vormt het ontbreken van constitutionele rechtspraak.6
Daar staat ecbter tegenover dat de onderscheiden rechtsnormencomplexen
elkaar niet behoeven uit te sluiten, integendeel: ze kunnen elkaar overlappen en doen dat deels ook, in welk geval onder meer van belang is
door welk rechtsnormencomplex de rechtsbetrekking in overwegende mate
wordt bepaald (vgl. ARRS 8 juni 1978, GS 6514, nr. 8).
Men zou, dit in aanmerking nemend, kunnen zeggen dat de onder 3
onderscbeiden jurisdicties -dus die van de burgerlijke recbter, van de
strafrecbter, van de Arob-recbter, van de ambtenarenrechter, etc.6

H.D. van Wijk/W. Konijnenbelt, Hoofdstukken van administratief recht, Sde druk,
's-Gravenhage 1984, p. 334.
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evenzovele deelrecbtsordes binnen de Nederlandse recbtsorde vormen,
met bun eigen deels overlappende en op verscbillende punten in elkaar
grijpende normencomplexen. Dit betekent dat de Nederlandse recbtsorde
verscbeidene gedeeltelijk congruente deelrecbtsordes omvat.
Bij elke jurisdictie boort dus een 'deelrecbtsorde'. Dit betekent dat bet
antwoord op de vraag waar in een bepaald geval toegang tot de recbter
bestaat, afhangt van op elkaar aansluitende beoordelingen, te weten (a)
welke recbtsnormen de desbetreffende omstreden recbtsbetrekking in
overwegende mate bepalen, en (b) welke recbter dat recbtsnormencomplex kan toepassen. Voor de ene beoordeling moet bet op bet gescbil
toepasselijke materiele recbt warden gevonden en uitgelegd, voor de
andere bet toepasselijke formele recbt (competentieregels). De recbterlijke competentie bangt dus daarvan af, in welke deelrecbtsorde bet op
de omstreden recbtsbetrekking in overwegende mate toepasselijke materiele recbt tbuisboort. We zouden dan ook kunnen zeggen dat een deelrecbtsorde een mogelijkbeid tot juridiscbe kwalificatie biedt, die als bet
ware de sleutel is waarmee toegang tot de recbter wordt verkregen.
Omdat deelrecbtsordes elkaar gedeeltelijk kunnen overlappen, is er soms
meer dan een kwalificatiemogelijkbeid. De reeds vermelde open begrippen
van de deelrecbtsorde die wij bet burgerlijk recbt noemen, maakt vrijwel
steeds een privaatrecbtelijke kwalificatie naast een publiekrecbtelijke
kwalificatie mogelijk. Ben uitzondering vormt wellicbt bet gescbil tussen
overbeid en burger over de nakoming van een gewone publiekrecbtelijke
verplicbting. Volgens bet arrest van de Hoge Raad van 9 november 1973,
NJ 1974, 91 inzake Limmen/Houtkoop en latere recbtspraak van gelijke
strekking was de recbter weliswaar bevoegd kennis te nemen van de op
artikel 1401 BW gebaseerde vordering van een gemeente tegen een burger
die de bestemmingsplanvoorscbriften overtrad, maar kon die gedraging
niet warden bescbouwd als een tegenover de gemeente gepleegde onrecbtmatige daad. Ben onrecbtmatige gedraging van de overbeid tegenover een burger, ook al is die gedraging een bescbikking of een andere
publiekrecbtelijke recbtsbandeling, kan steeds ook als onrecbtmatige daad
warden gekwalificeerd. In ons recbt geldt dus de volgende voorrangsregel: een publiekrechtelijke kwalificatiemogelijkbeid door een administratieve recbter heeft voorrang op een privaatrecbtelijke kwalificatiemogelijkbeid.
Onder een publiekrecbtelijke kwalificatiemogelijkbeid zijn bier al die
mogelijkbeden te verstaan die een administratieve recbter ten dienste
staan. Het gaat dus om de verhouding tussen de door de burgerlijke
recbter toe te passen deelrecbtsorde en alle door administratieve recbters toe te passen, soms relatief beperkte deelrechtsordes. Is er een
publiekrecbtelijke kwalificatiemogelijkbeid, dan geeft de burgerlijke
recbter die via een niet-ontvankelijk-verklaring voorrang, of kent aan
bet resultaat van publiekrecbtelijke kwalificatie via bet leerstuk van de
formele recbtskracbt voorrang toe.
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De deelrechtsorde van de burgerlijke rechter

Het vorenstaande geeft aanleiding tot een formele omschrijving van het
begrip burgerlijk recht. Wat als zodanig pleegt te worden aangeduid is
niet anders dan de deelrechtsorde die door de jurisdictie van de burgerlijke rechter wordt bepaald. Misschien suggereert de term 'burgerlijk
recht' tezeer een beperking. Tot die deelrechtsorde behoren immers,
zoals artikel 2 Wet op de rechterlijke organisatie en artikel 112 van de
Grondwet het zegt, 'schuldvorderingen' naast 'burgerlijke rechten'. Ben
beperking tot privaatrechtelijke schuldvorderingen in tegenstelling tot
publiekrechtelijke schuldvorderingen is er dus niet. De betekenis hiervan
is tot uiting gekomen in HR 10 april 1987, NJ 1988, 148, m.nt. WHH.
Het ging daar om een vordering van een gemeenschappelijke regeling,
het gasbedrijf Centraal-Nederland, tegen een van de deelnemende gemeenten (Nieuwegein). De Hoge Raad was met het Hof van oordeel dat
het bier om een schuldvordering op grond van een publiekrechtelijke
overeenkomst ging, en achtte deswege de competentie van de burgerlijke
rechter op grond van artikel 2 R.O. gegeven. Het is niet nodig om binnen
de deelrechtsorde van de burgerlijke rechter nog scheidslijnen te trekken
tussen privaatrechtelijke en publiekrechtelijke schuldvorderingen. Ook het
Nieuw BW geeft daartoe geen aanleiding, integendeel, want het bevat in
de titels over rechtshandelingen, volmacht en rechtsvorderingen schakelbepalingen die tot overeenkomstige toepassing buiten het vermogensrecht
leiden, voor zover de aard van de rechtshandeling of de rechtsbetrekking
zich daartegen niet verzet.
Wat kunnen wij hieruit nu concluderen over het begrip 'burgerlijk recht'
in de afbakening van rechterlijke competenties? Het antwoord op deze
vraag is voor dit doel uiteindelijk vrij simpel; onzekerheid kan alleen
ontstaan inzake rechtsbetrekkingen waarbij een bestuursorgaan partij is.
Men rnoet dan beoordelen door welke rechtsnormen die omstreden
rechtsbetrekking wordt bepaald. Is dat een rechtsnorm van een soort die
ook rechtsbetrekkingen tussen particulieren onderling kan bepalen, dan
behoort zij tot het normencornplex dat door de burgerlijke rechter wordt
bepaald. Is dat niet het geval (gaat het dus om een rechtsnorm die wij
publiekrechtelijk plegen te noernen), dan moet eerst worden nagegaan of
de norm deel uitmaakt van een andere deelrechtsorde, bij voorbeeld die
van de Arob-rechter (normen betreffende beschikkingsbevoegdheden) of
die van de arnbtenarenrechter (norrnen betreffende de rechtspositie van
ambtenaren enz.).7 Zo'n kwalificatiemogelijkheid is er echter niet altijd,
aangezien in Nederland tot op de dag van vandaag een sluitend stelsel
van adrninistratieve rechtspraak ontbreekt; integendeel: beperkingen in de
categorieen voor beroep vatbare overheidshandelingen, de negatieve lijst
7

Vgl. A.F.M. Brenninkmeijer, De toegang tot de rechter. Een onderzoek naar de
betekenis van onafhankelijke rechtspraak in een democratische rechtsstaat (diss.
KUB), Zwolle 1987, pp. 180 en 248-250.
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en andere uitzonderingen op bet toepassingsbereik van de Wet Arab, en
de in sommige andere administratiefrechtelijke deelrechtsordes gebezigde
enumeratiestelsels laten doelbewust lacunes voortbestaan. Doet zich zo'n
situatie voor, dan rest als enige mogelijkheid een kwalificatie met behulp
van het rechtsnormencomplex van de burgerlijke rechter. De tot op de
dag van vandaag verbrokkelde ontwikkeling van de rechtspraak inzake
geschillen tussen burger en overheid -de wetgeving heeft het afgelopen
parlementaire jaar wederom twee nieuwe met administratieve rechtspraak
belaste colleges gegenereerd8- brengt dus mee dat de burgerlijke rechter
in zijn reservefunctie voor het bestuursrecht nog een belangrijke rol
blijft spelen.
De burgerlijke rechter kan deze norm vervullen doordat het door hem
gehanteerde -en mede met het oog hierop uitgelegde- rechtsnormencomplex zo ruim is, als nodig om rechterlijke geschillenbeslechting te verzekeren. De open normen van het privaatrecht en de genoemde schakelbepalingen van het Nieuw B.W. bieden de burgerlijke rechter alle mogelijkheden zijn reservefunctie adequaat te vervullen. Recente jurisprudentie van de Hoge Raad9 laat zien dat er geen reden meer is om te vrezen
dat de burgerlijke rechter administratiefrechtelijk onrecht laat passeren.
Daar komt nog bij dat artikel 3.1.1.15 uitdrukkelijk geschreven en ongeschreven publiekrecht 'recipieert'. Wat men -op grand van rechtsdogmatische systematisering- binnen dit normencomplex van de burgerlijke
rechter wellicht in materiele zin als 'burgerlijk recht' in onderscheid tot
andere door de burgerlijke rechter te hanteren rechtsnormen wil aanduiden, is van secundair belang.
6

Het belang van de administratieve rechtspraak

Uit het vorenstaande blijkt dat de rechtsontwikkeling ertoe tendeert, het
belang van de kwalificatie te reduceren tot haar procesrechtelijke consequenties (met inbegrip van de rechterlijke competentie). Uit dit oogpunt
is het onderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht dus nag van belang
gebleven. Een betrekkelijk belang, aangezien kwalificatie binnen <le
deelrechtsorde van de burgerlijke rechter materieel tot resultaten leidt
die in hoge mate overeenkomt met dat waartoe een administratiefrechtelijk geding kan leiden, maar daarom nag niet onbelangrijk. De bereidheid van de burgerlijke rechter om, waar en zolang dat nodig is, de
8

9

Ook de jurisdictie van de Kroon moet in de beperkte gevallen waarin het beroep op
de Kroon door de Tijdelijke wet Kroongeschillen is gehandhaafd, met inachtneming
van wat volgt uit HR 6 februari 1987, AB 1987, 272, m.nt. F.H. v.d. B., a1s w'n
deelrechtsorde worden gezien.
De Commissie van beroep studiefinanciering, ingesteld in de Wet op de studiefinanciering, en de Afdeling voor de geschillen van bestuur, die ingevolge de Tijdelijke
wet op de Kroongeschillen primair een rechtsprekend college is geworden.

258

Voorbij het onderscheid van publiekrecht en privaatrecht I 3.3

I

leemten in ons 'stelsel' van administratieve recbtspraak op te vullen
kan geen reden vormen om dan maar zulke leemten als normaal voor te
stellen - reeds daarom niet omdat de inricbting van administratieve
recbtspraak er in bet belang van zowel bestuursorgaan als (evt. derden-)belangbebbenden onder meer toe strekt, zo spoedig mogelijk zekerbeid te verscbaffen over de rechtskracht van een besluit, met name
door bantering van een korte beroepstermijn (meestal ongeveer een
maand), terwijl voor civielrechtelijke vorderingen in bet algemeen een
verjaringstermijn van dertig jaren geldt. Bij de buidige stand van bet
procesrecbt blijven ook de toegankelijkbeid van de administratieve recbter
en de relatieve eenvoudige inricbting van de procedure belangrijke punten
van verscbil met de civiele recbtspraak, die eraan in de weg staan om de
laatste zonder meer als voldoende rempla~ant van de administratieve
rechtspraak aan te merken.

7

Belangenafbakening en belangenafweging

Onder 2 werd de aandacbt gevestigd op -wat wij noemden- bet multifunctionele karakter van bet buidig privaatrecbt. De eisen die in bet
privaatrecbt aan een beslissend en bandelend subject warden gesteld,
verscbillen in bepaalde opzichten naar gelang van de positie van dit
subject in de samenleving: aan de belangenafweging door een niet louter
persoonlijk geleide onderneming, door een recbtspersoon waarvan een
school of een ziekenhuis uitgaat, of door een woningbouwcorporatie,
warden zwaardere eisen gesteld dan aan de belangenafweging door een
zicb in de privesfeer ontplooiend subject. De eisen die op dit punt aan
een tot de overbeid beborend subject warden gesteld, onderscheiden zich
wederom van de maatstaven welke gelden voor actoren uit bet 'maatscbappelijk middenveld' .10 Het komt dus aan op de afbakening van de
belangen die binnen bepaalde categorieen recbtsbetrekkingen dienen te
warden bebartigd door de onderscbeiden recbtssubjecten. Voor de materieelrecbtelijke consequenties gaat bet er dus om, welke belangen met de
omstreden bandeling dienden te warden bebartigd. Zijn dat publieke
belangen, dan recipieert bet privaatrecbt zo nodig publiekrecbtelijke
recbtsnormen.11

10 Vgl. hierover mijn bijdrage 'Artikel 1 van de Grondwet als fundamentele constiturionele norm', in: C.W. Maris (red.), Gelijkheid en recht, Deventer/Zwolle 1988, pp.

127-154.
11 Zie voor een overzicht en bespreking mijn bijdrage 'Bestuur en burgerlijke rechter
11',Ar.r Aequi 37 (1988), nr. 2, pp. 114-119.
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Gaat bet buidige recbt aan bet onderscbeid van publiekrecbt en
privaatrecbt voorbij?

Het oogmerk van deze bijdrage was, er acbter te komen welke betekenis
naar de buidige stand van de recbtsontwikkeling toekomt aan bet onderscbeid tussen publiekrecbt en privaatrecbt. Gebleken is dat ook naar de
buidige stand van de recbtsontwikkeling bet onderscbeid tussen publiekrecbt en privaatrecbt niet 'voorbij' is in die zin dat bet slecbts een
fenomeen uit de gescbiedenis van ons recbt zou zijn. Voor de procesrecbtelijke instituties blijft bet vooralsnog doorslaggevend, al neemt in
de consequenties ook daar bet belang van bet onderscbeid af. Materieel
gaat bet geldende recbt evenwel in boge mate aan dit onderscbeid
voorbij; bet komt er in bet multifunctioneel geworden privaatrecbt niet
zozeer op aan in welke deelrecbtsorde een recbtsbetrekking gekwalificeerd moet worden, als wel welke belangen in de betrokken verbouding
moeten warden afgewogen.
In feite verbouden bet privaatrecht en bet publiekrecbt (dat zelf nog
geen eenbeid is, maar uiteenvalt in een aantal coexisterende jurisdicties)
zicb tot elkaar als verscbillende, potentieel aan elkaar refererende
deelrecbtsordes, die zicb qua toepassingsbereik wel kunnen, maar niet
beboeven te onderscbeiden. Het burgerlijk recbt is de deelrecbtsorde die
met bebulp van de open normen van 1395 en 1401 BW het recbtsstelsel
sluitend maakt. De mogelijkbeid om elke 'scbuldvordering' (artikel 2 Wet
R.O.) aan bet oordeel van de burgerlijke recbter te onderwerpen, brengt
mee dat bij ook gescbillen betreffende een 'publiekrecbtelijke overeenkomst' kan beslecbten, indien geen met voldoende waarborgen omgeven
administratieve recbtsgang openstaat (HR 10 april 1987, NJ 1988, 148,
m.nt. WHH). 12 Omgekeerd sluit bet bestaan van een 'overeenkomst' met
privaatrecbtelijke aspecten niet uit dat een administratieve recbter over
de naleving daarvan een administratiefrecbtelijk gefundeerd oordeel geeft,
waarbij bij -zoals de Centrale Raad van Beroep in een geval betreffende
een afvloeiingsregeling- kan ingaan op de gebondenbeid van de belangbebbende (i.e. een gewezen ambtenaar) aan die overeenkomst (TAR 1984,
152).
De traditionele tweedeling van bet recbt in een deelrecbtsorde welke
voor de overbeid geldt en een deelrecbtsorde voor de eigen belangen
behartigende particulier, is in elk geval een gepasseerd station.

12 Ook de Titel betreffende 'rechtsvorderingen' in het Nieuw BW heeft potentieel een
ruimer toepassingsbereik dan alleen het burgerlijk recht. Artikel 3.11.21 NBW bepaalt: 'Buiten het vermogensrecht vinden de voorafgaande artikelen overeenkomstige
toepassing, voor zover de aard van de betrokken rechtsverhouding zich daartegen
niet verzet.'
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Hoewel uitdrukkelijk niet als 'fundamentele of dogmatische beschouwingen' bedoeld, heeft de paragraaf in de memorie van toelichting bij bet
voorontwerp-Algemene wet bestuursrecht waarin de Commissie wetgeving
algemene regels van bestuursrecht (commissie-Scheltema) haar 'algemene
benadering van de rechtsbetrekking bestuur-burger' schetst, vrij veel
aandacht getrokken. Nu de indiening van het wetsvoorstel Algemene wet
bestuursrecht bij de Tweede Kamer op handen is, bestaat er alle aanleiding ook bier enkele kanttekeningen te plaatsen bij de stand van de
rechtsontwikkeling in bet bestuursrecht - een rechtsgebied waar met de
genoemde wet in Nederland eindelijk tot codificatie en tegelijk ook
harmonisatie van bet algemeen deel zal worden overgegaan. Verschillende
andere landen brachten zo'n codificatie eerder tot stand, en bet is
inmiddels meer dan veertig jaren geleden dat A.M. Donner in een preadvies voor de Vereniging voor Administratief Recht een 'Codificatie van
de algemene beginselen betreffende bet administratieve recht'l bepleitte.
In de zojuist bedoelde passage van de memorie van toelichting (p. 24)
verklaart de commissie 'de betrekking tussen bestuur en burger te beschouwen als een rechtsbetrekking weliswaar tussen naar bun aard
verschillende partijen -omdat bet bestuur bet algemene belang vertegenwoordigt en daarbij dienstbaar is aan de uitvoering van democratisch
genomen besluiten, terwijl de wederpartij een individueel belang naar
eigen inzicht mag behartigen-, maar toch een rechtsbetrekking waarin
beide partijen in een wederkerige relatie staan, zodat zij rekening moeten
houden met de positie en de belangen van de andere partij.' Twee sleutelbegrippen in deze passage vallen op: rechtsbetrekking en wederkerigheid, en bet is kennelijk vooral de veronderstelling dat wederkerigheid
wel in bet privaatrecht, maar niet in bet publiekrecht thuishoort, die te
denken heeft gegeven. Of privaatrechtelijke rechtsbetrekkingen -ook die
van bij voorbeeld familiaire, vennootschappelijke en arbeidsrechtelijke
zeggenschapsverhoudingen- in elk opzicht als wederkerig kunnen worden
gekenschetst, is een vraag die bier onbeantwoord kan blijven. De vraag
in welke zin in bet bestuursrecht kan worden gesproken van wederkerig-

*

Uit: Rechtsgeleerd magazijn Themis 1989, aflevering 1, pp. 1-4.

1

Geschriften van de Vereniging voor Administratief Recht, deel XV, Haarlem 1948.
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heid, is belangrijk genoeg om met een paging tot beantwoording van die
vraag te volstaan.
In een vroegere laag van denken over rechtsstatelijk bestuursrecht lag
de nadruk op de omgrenzing van de bevoegdheid van de overheid, 'burgers te binden': aan hen verplichtingen op te leggen, ze te beperken in
hun rechten en vrijheden. Het legaliteitsbeginsel (dat zegt dat ingrepen
in de rechten en vrijheden een uitdrukkelijke wettelijke grondslag behoeven) was in deze gedachtengang een hoeksteen van het bestuursrecht.
Administratieve rechtsgangen waarin kon warden beoordeeld of bestuursorganen binnen de grenzen van hun bevoegdheid waren gebleven, completeerden deze opvatting van het bestuursrecht als bevoegdhedenrecht.
Het lag in zeker zin voor de hand dat hierop aansluitend een theoretische tweedeling werd aangebracht in de bestuurlijke oordeelsvorming:
enerzijds zou de overheid moeten beoordelen welke ruimte, welke 'vrijheid', een haar toebedeelde discretionaire bevoegdheid hood, anderzijds
zou zij een slechts politiek te verantwoorden beoordeling van de 'doelmatigheid' moeten verrichten. Veel studieboekverhalen over de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur zitten nog steeds in dit denkschema
gevangen: de rechtmatigheid van bestuurlijk handelen zou door die
beginselen warden ingeperkt (warden omgrensd door in 'marginale toetsing' te bewaken randvoorwaarden), maar wat de toetsing daaraan kan
doorstaan, wordt als de al dan niet 'doelmatige' invulling van een
rechtsvacuiim gepercipieerd.
Tegenover deze zienswijze van een binnen de randvoorwaarden van het
recht vrije overheid, die de burgers bindt, kan de karakterisering van
het bestuursrecht als 'wederkerig' duidelijk maken dat ook de overheid
in haar hele besluitvorming aan het recht is gebonden. Dat is geen
ontkenning van het bestaan van discretionaire bevoegdheden, waardoor
het bestuur immers tot een nadere -politiek te verantwoorden- beoordeling in overeenstemming met de eraan opgedragen taak geroepen is.2 Het
gaat erom dat reeds voorafgaand aan de te nemen beslissing (waarvan
uiteraard 66k vastgesteld zal moeten warden of het bestuursorgaan
bevoegd is deze te nemen) het recht verplichtingen oplegt aan het
bestuursorgaan inzake de procedure en de bclangenafweging die nodig
zijn om te komen tot een beslissing. Van meet af aan rusten dus op het
bestuursorgaan verplichtingen jegens de belanghebbende burgers betreffende procedure, vorm en inhoud van de besluitvorming; van meet af aan
staat het in een door de bevoegdheidsbepalingen en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur bepaalde rechtsbetrekking tot de betrokkenen. Dat de beslissing zelf niet afhankelijk is van de instemming of
2

Vgl. de beschouwing van J. van der Hoeven in: Rechtsgeleerd magazijn Themis,
1974, pp. 658-678 over 'De grenzen van de functie van de administratieve rechtspraak', opnieuw afgedrukt in Van der Hoeven, Staatsrecht en bestuursrecht, Zwolle
1984, pp. 197-218.
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medewerking van de belanghebbende burgers, is niet in strijd met de
wederkerigheid van de rechtsbetrekking.
Ook in antler opzicht bestaat wederkerigheid in de verhouding tussen
bestuursorgaan en burger, namelijk waar het gaat om de beoordeling van
de situatie waarop de te nemen beslissing betrekking moet hebben. In
een ontwikkelde democratische rechtsstaat wordt aanvaard dat de gelegenheid voor burgers om hun zienswijze in bestuurlijke aangelegenheden
naar voren te brengen, niet beperkt moet blijven tot het sinds 1815 in
de Grondwet verankerde petitierecht, maar ook een geregelde plaats moet
hebben in het besluitvorrningsproces zelf. In de memorie van toelichting
bij het voorontwerp (p. 24) wordt gesteld dat een bestuursorgaan binnen
de door wetgeving en politiek bepaalde grenzen 'rekening moet houden
met de belangen van de bij de besluitvorming betrokken burger zoals die
burger deze zelf ziet'. Dit aspect van de wederkerigheid van het bestuursrecht is uit de optiek van de rechtsstaatsidee fundamenteler dan
men wellicht op het eerste gezicht zal aannemen. De 'onderwerping' van
de staatsburgers aan het staatsgezag wordt in een democratische rechtsstaat in zoverre 'opgeheven', op een hoger plan gebracht, dat daarin de
uitoefening van het staatsgezag in een constitutionele relatie met de
inzichten en belangen van de rechtsgenoten wordt geplaatst. Dit geschiedt niet alleen door vrije openbare-meningsvorming,3 door periodieke
verkiezingen en door de hoogste rechtsbron binnen de staat -de wetafhankelijk te stellen van de medewerking van de gekozen volksvertegenwoordiging, maar ook door openbaarheid van bestuur, advisering met
inschakeling van belanghebbenden, inspraak- en hoorprocedures, en andere
mogelijkheden voor belanghebbenden om commentaar op feiten en voornemens te leveren. In de meer aangehaalde paragraaf van de memorie van
toelichting wordt de communicatie tussen bestuur en burger terecht als
kenmerk van de zo opgevatte wederkerigheid genoemd. Vandaar dat naast
de bepalingen in de hoofdstukken 3-6 van het voorontwerp over advisering, ter inzage leggen, horen, enzovoort, uit dit oogpunt ook hoofdstuk 2 ('Verkeer tussen burgers en bestuursorganen') van belang is, omdat
daarin -naast regels inzake onder meer bijstand en beantwoording van
verzoekschriften- te zijner tijd tevens de wettelijke regeling van de
openbaarheid van bestuur een plaats moet krijgen.
Wederkerigheid zegt, ten slotte, ook iets over dat waartoe de burger
-afgezien van de als uitkomst van het besluitvormingsproces mogelijk aan
de betrokkene op grond van wettelijke voorschriften op te leggen verplichtingen- jegens bestuursorganen gehouden is. Meestal denkt men bij
de werking van algemene beginselen van behoorlijk bestuur slechts aan
verplichtingen van bestuursorganen. Inzake het rechtszekerheidsbeginsel
heeft de Centrale Raad van Beroep echter meermaals overwogen dat dit
'niet alleen voor de overheid maar ook voor de ambtenaar geldt' (zie bij
voorbeeld CRvB 14 juli 1983, TAR 1984, 7), hetgeen meebrengt dat de
3

Zie J. Habermas, Strokturwandel der Offentlichkeit, Neuwied/Berlin, 6de druk, 1974.
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overheid de ambtenaar in beginsel aan toezeggingen en akkoordverklaringen kan houden. Andere rechters komen in andere verwoordingen tot
vergelijkbare resultaten. In het voorontwerp worden niet alleen aan
bestuursorganen, maar ook aan de belanghebbenden procedurele eisen
gesteld, bij voorbeeld in die zin dat ingevolge artikel 4.1.1.6 een -ook na
aanmaning- ontoereikend met gegevens geadstrueerde aanvraag buiten
behandeling kan worden gelaten.
Het andere gesignaleerde sleutelbegrip in de geciteerde passage van de
memorie van toelichting, namelijk 'rechtsbetrekking', kan het beste
worden begrepen in de zin van de zoeven als kenmerk van een rechtsstatelijk bestuursrecht toegelichte 'wederkerigheid'. Dat het bestuursrecht wordt begrepen als ordening van bestuursrechtelijke rechtsbetrekkingen, is minder nieuw dan sommige lezers van het voorontwerp hebben
aangenomen4: in Vegtings teveel uit het oog verloren hoofdwerk 'Het
algemeen Nederlands administratiefrecht' staat het concept van de 'administratieve rechtsbetrekking' centraal.5 Ook Donner behandelt in zijn
Algemeen deel van het Nederlands bestuursrecht 'de betrekkingen waarin
het bestuur de bestuurde ontmoet (... ) als recbtsbetrekkingen•.6 Dat bet
centraal stellen van de recbtsbetrekking zicb niet goed zou verdragen
met het 'eenzijdige' karakter van de bescbikking is een misverstand, dat
door een minder gelukkige formulering in het Eerste voortgangsrapport
van de Commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht7 in de
hand is gewerkt. Het bestaan van verplicbtingen tussen bestuursorgaan
en burger, over en weer, sluit immers niet uit dat met inachtneming van
geschreven en ongeschreven recht aan een der betrokken rechtssubjecten, namelijk het bestuursorgaan, de bevoegdheid kan toekomen om
bindend te beslissen over de rechtsbetrekking zoals deze voortaan zal
bestaan. Daarmee strookt Donners aanpak, waarbij hij in bet kader van
de rechtsbetrekkingen tussen bestuur en bestuurde de aandacht concentreert 'op twee rechtsfiguren: de ( eenzijdige) beschikking en de (tweezijdige) overeenkomst•.8
Het concept van de rechtsbetrekking vervangt dus niet dat van de
recbtshandelingen zoals bescbikkingen, overeenkomsten en sommige
plannen, maar het thematisccrt de meer of minder duurzame, door het
recbt gedefinieerde relaties, waarvan de inboud afhangt van rechtens
relevante gebeurtenissen zoals het geven van beschikkingen en het
verrichten van rechtshandelingen (naast andere gebeurtenissen, bij voorbeeld uitspraken die bescbermenswaardige verwachtingen wekken en
feitelijke voorvallen). Het concept van de zich ontwikkelende rechtsbetrekking stelt dus de dynamiek van bet recbt centraal, en de ontwikVgl. F. Tonnaer in De Gemeentestem 6831 (1987), pp.125 e.v.
Delen I en II, Alphen aan den Rijn 1954-1957.
6 5de druk, Alphen aan den Rijn 1987, p. 211.
7 's-Gravenhage 1985, p. 4.

4
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keling van de administratieve rechtspraak geeft daartoe ook alle aanleiding. Waartoe bestuur en burger over en weer gehouden zijn, hangt niet
alleen af van wat er op het 'moment supreme' van -bij voorbeeld- de
beschikking wordt beslist, maar ook van de voorgeschiedenis (bij voorbeeld toezeggingen, precedenten) en de 'na-geschiedenis' van die beschikking (gewijzigde omstandigheden, ongeoorloofd gebruik van een
vergunning, enzovoort). Het administratieve procesrecht van bezwaar en
beroep kan dan, ten slotte, ook warden begrepen als 'het proces -in den
zin van bet procederen, de ontwikkeling- van de rechtsbetrekking•.9
Voor een ontwikkelde rechtsstaat schiet een begrip van het bestuursrecbt
waarbij eenzijdig de aandacht wordt gericht op dat wat het bestuur over
burgers beslist, tekort. Daarbij beboeft men niet uitsluitend te denken
aan het groeiend belang van overeenkomsten, akkoorden, afvloeiingsregelingen, dames- en berenakkoorden in het bestuursrecht, of aan de op
belangenbehartiging door de betrokken burgers gerichte elementen in de
procedure ter voorbereiding van bescbikkingen en plannen. Dat een
-politiek te verantwoorden, maar daarom niet minder aan het recht
gebonden- door bestuursorganen op eigen gezag te nemen beslissing een
zeer belangrijke rol blijft spelen en moet blijven spelen in bestuursrecbtelijke rechtsbetrekkingen, is daarmee niet in strijd. Voor heel het
recht in een democratische rechtsstaat geldt dat de gebondenheid van de
burgers aan de besluitvorming van de staatsorganen -wetgevend, bestuurlijk of recbterlijk- de gebondenheid van de overheid aan het recbt en
haar plicht tot effectieve bescherming van recht en vrijheid tot voorwaarde heeft. Dat is de kern van het denkmodel van het maatschappelijk
contract, en bet is die wederkerigbeid implicerende, fundamentele constitutionele beslissing die ook de wederkerigbeid in het bestuursrecht
voortbrengt.

9

J. Eggens, De beginselen van het burgerlijk bewijs (preadvies NJV), in: Verzamelde

privaatrechtelijke opstellen. Deel 2, Alphen aan den Rijn 1959.
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De erkenning van de eigen waarde van iedere mens, iedere burger, als
persoon heeft -zoals al in de inleiding werk opgemerkt- belangrijke
consequenties voor de verhouding tussen overheid en burger. De burger
is niet als 'onderdaan' onderworpen aan de 'overheid', maar treedt als
mede-rechtssubject in relaties tot de organen van de staat. De politiek
ontleent weliswaar in een democratisch ·staatsverband een eigenstandige
legitimatie aan de uitspraak van de kiezers, maar is daarmee niet ontslagen van haar gebondenheid aan het recht.
Het is de taak van de onafhankelijke rechter, te oordelen over de inhoud
van omstreden rechtsbetrekkingen, ongeacht wie de partijen zijn. Ook
jegens de overheid is de rechter daartoe gehouden. De uitgangspunten
voor deze positie van de rechter zijn enerzijds gebondenheid aan bet
geldende recht, en anderzijds onafhankelijkheid jegens de politiek gelegitimeerde staatsmachten. Die twee uitgangspunten veronderstellen elkaar.
Zonder gebondenheid aan het recht zou de onafhankelijkheid van de
rechterlijke macht neerkomen op een usurpatie van het politieke terrein.
Zonder onafhankelijkheid jegens regering en parlement zou de rechter er
niet voor kunnen instaan dat hij aan een ieder die erom vraagt, rechtsbescherming kan bieden.
Nog tot ver in deze eeuw werd aangenomen dater bepaalde onderdelen
van het overheidsbeleid zijn, waar de rechter in zijn toetsende taak niet
in zou moeten treden. Dit zou namelijk het geval zijn bij de zogenaamde
discretionaire bevoegdheden. Waar de wet 'ruimte' laat voor uiteenlopende beslissingen, zou in deze oude -en verouderde- gedachtengang het
bestuur 'vrij' zijn om zus of zo te beslissen. Voor die beslissing zou het
bestuur zich niet in rechte hoeven te verantwoorden. De rechter had
immers toch geen maatstaven om zulk discretionair bestuurshandelen te
beoordelen.
Deze opvatting is -in een geleidelijke ontwikkeling van de jurisprudentie
gedurende meer dan een halve eeuw- verlaten. Een discretionaire bevoegdheid is geen speeltuin voor het bestuur om naar believen te beslissen. Een discretionaire bevoegdheid is veeleer een opdracht aan het
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bestuursorgaan om de betrokken belangen in eigen verantwoordelijkheid
(nader) af te wegen. De rechter kan deze afweging toetsen aan bet doel
waartoe de bevoegdheid is verleend, alsook aan rechtsbeginselen waaronder beginselen van behoorlijk bestuur.
Hieruit is te verklaren <lat men -eveneens geleidelijk aan- anders is gaan
oordelen over de bevoegdheden van de administratieve rechter in geval
van een gegrond beroep tegen een overheidsbesluit. Het traditionele
uitgangspunt was dat de rechter in zo'n geval niet meer mocht doen dan
bet bestreden besluit vernietigen. Na de vernietiging zou bet betrokken
bestuursorgaan, met inachtnerning van de uitspraak, opnieuw in de zaak
moeten voorzien. Alleen inzake volstrekt gebonden bevoegdheden -zoals
die over uitkeringen op bet gebied van de sociale zekerheid of over
belastingen- wordt al !anger aanvaard <lat de rechter in zijn uitspraak
tevens de juiste inhoud van de overheidsbeslissing zou mogen vaststellen.
Men noemt dit 'in de zaak voorzien'. Hoofdstuk 4.1 maakt duidelijk dat
deze bevoegdheid van de rechter om in de zaak te voorzien wegens de
ontwikkeling naar toetsbaarheid van discretionaire bevoegdheidsuitoefening ook buiten bet domein van de gebonden beslissingen aanvaardbaar
is. Inmiddels is in de Tijdelijke wet kroongeschillen en in de komende
uniforme bepalingen over bet bestuursprocesrecht in de Algemene wet
bestuursrecht inderdaad in een dergelijke bevoegdheid voorzien.
De grotere rol die rechtsbeginselen zijn gaan spelen in de rechtspraak,
betekent dat de rechter niet steeds zijn geschillenbeslechtende taak
verricht aan de hand van een rechtsregel die op een geval wordt toegepast. Rechtsregels zijn zo opgezet dat ze als bet ware een kant-en-klare
afweging van de betrokken belangen bevatten. Rechtsbeginselen geven
daarentegen bet grote gewicht aan van bepaalde belangen ten opzichte
van andere belangen. In hoofdstuk 4.2 wordt nagegaan welke implicaties
dit heeft voor de taak van de Hoge Raad.
Bij toepassing kan blijken dat een wettelijke regeling zich niet verdraagt
met (hogere) rechtsregels of rechtsbeginselen, hetzij van Nederlandse,
hetzij van internationale (bij voorbeeld Europese) herkomst. Is dat bet
geval, dan moet de rechter die wettelijke bepaling buiten toepassing
lalen. Artikel 120 van de Grondwet sluit echter wetten in formele zin uit
van zulke toetsing. Het in hoofdstuk 4.3 besproken Harmonisatiewet-arrest laat de spanningen zien welke uit deze afwijking van de hoofdregel
voortkomen. Daarop sluit bet in hoofdstuk 4.4 ontwikkelde voorstel voor
herziening van dit onderdeel van ons constitutionele recht aan.
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4.1 In de zaak voorzien*

1

Inleiding

Een van de kenmerkende verschillen tussen administratief beroep en
beroep op een administratieve rechter ziet men vaak daarin dat -in geval
van gegrondverklaring van bet beroep- een administratief beroepsorgaan
wel, maar een administratieve rechter niet bevoegd is in de zaak te
voorzien, d.w.z. een uitspraak te doen die in de plaats treedt van het
bestreden besluit. 1 'De Nederlandse wetgeving blijkt echter', aldus Van
der Burg/Cartigny, 'deze theorie niet altijd te volgen',2 en daarvan biedt
artikel 70 van de Beroepswet een voorbeeld. Deze bepaling luidt: 'Indien
bet beroep gegrond wordt geoordeeld, kan, met gehele of gedeeltelijke
vernietiging der bestreden beslissing, hetzij een uitspraak worden gegeven, welke treedt in de plaats van die beslissing, hetzij worden bepaald
dat het orgaan, door of namens hetwelk de bestreden beslissing is genomen, een nadere beslissing dient te nemen, met inachtneming van de
uitspraak'.
Het procesrecht van de Beroepswet wijkt op dit punt principieel af van
dat ingevolge de Ambtenarenwet 1929 (behoudens de uitzondering van
artikel 47, tweede lid, ten aanzien van geldelijke aanspraken) en de Wet
administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen (Wet Arob ). In belastingzaken is de rechter wel bevoegd de beslissing te nemen die door de
inspecteur had behoren te worden genomen. Het College van Beroep voor
bet bedrijfsleven is weliswaar bevoegd de gevolgen van een eventuele
*

Beschouwing over de taak van de administratieve rechter ingevolge artikel 70 van de
Beroepswet en artikel 73 van de Wet op de Raad van State, uit: L. Bots, G. Heerma
van Voss en T. Jacobs (red.), Blinde v/ekken in het sociaa/ recht. Bunde! ter gelegenheid van het afscheid van prof. mr. B.S. Frenkel als hoogleraar in het sociaal
recht en de sociale politiek aan de Katholieke Hogeschool Tilburg, Deventer 1986,
pp. 175-197.

1

Zie A.M. Donner, Nederlands bestuursrecht I, Algemeen dee!, 4de druk, Alphen aan
den Rijn 1974, p. 357; F.H. van den Burg/GJ.M . Cartigny/G. Overkleeft-Verburg,
Rechtsbeschemzing tegen de overheid, 4de druk, Nijmegen 1983, pp. 71-72; P JJ.
van Buuren/H . Bolt/M. Scheltema, Kroonberoep en Arob-beroep. Rapport van de
vakgroep bestuursrecht en bestuurskunde Groningen naar de verschillen tussen
Kroonberoep en Arob-beroep, Deventer 1981, pp. 28-29.
A.w., p. 72.
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vernietiging te regelen (zie artikel 58, eerste lid, van de Wet administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie), maar heeft van deze bevoegdheid
tot nu toe geen gebruik gemaakt.3
De bevoegdheid van de raden van beroep en de Centrale Raad van Beroep
ingevolge artikel 70 van de Beroepswet is dan ook op bet eerste gezicht
een opmerkelijke. Het is deze bevoegdheid die in dit opstel aan een
nadere beschouwing wordt onderworpen. Na een korte analyse van de
modellen van rechtspraak die aan de tegenover elkaar staande wettelijke
bepalingen ten grondslag liggen, zal op de historische origines van deze
bepalingen warden ingegaan.
Ondanks de verschillen in wettelijke regeling tekent zich in de rechterlijke praktijk een zekere, maar geen volstrekte convergentie af. Per
saldo blijkt de bevoegdheid ingevolge artikel 70 der Beroepswet volstrekt
geen buitenissigheid te zijn, zeker ook niet in vergelijking met de civiele
rechtspraak. Een beschouwing hoe bet administratief procesrecht zich op
dit punt zou kunnen ontwikkelen, sluit deze bijdrage af.
2

Drie modellen van rechtspraak

Om een goed zicht op bet te behandelen onderwerp te krijgen is bet van
belang, eerst enkele opmerkingen te maken over de aard van de rechterlijke beslissing.4 Daarvoor is bet niet voldoende, vast te stellen dat
rechtspraak bestaat in de bindende beslechting van rechtsgeschillen. Er
valt onderscheid te maken tussen drie modellen van rechtspraak die in
bet Nederlandse recht en bet recht van de ons omringende staten voorkomen:
I.
Rechtspraak als bindende vaststelling van de inhoud van een
rechtsbetrekking, voor zover daarover tussen partijen geschil
bestond. Dit is bet normale model van de civiele rechtspraak: de
rechter bepaalt concreet waartoe partijen jegens elkaar gerechtigd
en verplicht zijn, bij voorbeeld schade te vergoeden (wegens een
eerdere onrechtmatige gedraging), een bepaalde handeling te
verrichten (die eerder ten onrechte achterwege is gebleven),
enzovoort.
II.
Rechtspraak als toetsing van de geldigheid van de beslissing (bij
voorbeeld een wet of een beschikking) van een staatsorgaan. Dit is
bet model van die rechtspraak waarbij de rechter in beroep oordeelt over bij voorbeeld de constitutionaliteit van een wet (ab3

4

Algemene bepalingen van administratief recltt. Rapport van de commissie inzake
algemene bepalingen van administratief recht, Sde druk, Alphen aan den Rijn 1984,
p. 453, nt. 217.
Zie voor historische gegevens over de opvattingen omtrent rechtspraak vanaf P.
Laband: Norbert Achterberg, Allgemeines Verwaltungsrecltt. Ein Lehrbuch, Heidelberg 1982, pp. 110-119.
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straktes Normenkontrollverfahren bij bet Bundesverfassungsgericht), de geldigheid van een beschikking in abstracto ( contentieux
objectif inzake actes administratifs) of de overeenstemming van
een beslissing van de 'feitenrechter' met bet recht (cassatieberoep ). De taak van de rechter is dan primair om de onverbindendheid of nietigheld van een eventueel met bet recht strijdige beslissing uit te spreken. Vloeit uit bet recht voort, hoe de beslissing wel dient te luiden, dan kan bet oak tot de taak van de
rechter behoren om de beslissing dienovereenkomstig vast te stellen.
III. Rechtspraak als uitoefening van een discretionaire bevoegdheid
door de rechter. Dit is bet model dat zowel aan de strafrechtspraak als aan de 'gracieuze jurisdictie' van bet privaatrecht ten
grondslag ligt. De rechter treedt bier op als een bijzonder soort
bestuursorgaan: hij heeft de exclusieve bevoegdheid om bepaalde
beslissingen te nemen, zoals bet opleggen van een straf, bet
wijzigen van iemands voornamen of bet benoemen van een voogd.
Zulke beslissingen zijn wegens bet grate belang ervan voor de
persoonlijke levenssituatie van de betrokkene aan een rechter
opgedragen, opdat de onafhankelijkheid en juridische kwaliteit van
de beslissing evenzeer gewaarborgd zijn als bij rechtspraak van
bet eerste type. Dit neemt niet weg dat oak contentieuze elementen een plaats kunnen hebben in dit soort procedures, bij voorbeeld over bet bewezen-zijn van bet ten laste gelegde strafbare
feit; de rechterlijke beslissing omvat echter wezenlijk meer dan de
beslechting van dit (veronderstelde) geschil.
Bij bet bier gemaakte onderscheid moet warden aangetekend dat in een
rechterlijke uitspraak beslissingen kunnen voorkomen die onder verschillende modellen van rechtspraak moeten warden gerangschikt, bij voorbeeld indien de Hoge Raad na vernietiging van bet bestreden arrest of
vonnis zelf -ten principale rechtdoende op grand van artikel 441, tweede
lid, van bet Wetboek van Strafvordering- straf oplegt.
3

Historische origines van bet verschil in taak van de administratieve rechters

Het is gebruikelijk om de Nederlandse administratieve rechtspraak als
een 'lappendeken' aan te merken. Daarbij denkt men gewoonlijk aan bet
organisatiepatroon. Achter de historische ontwikkeling die tot dit organisatiepatroon heeft geleid, gaan echter verschillende visies op de taak
van de administratieve rechtspraak schuil. Doordat men aansluiting heeft
gezocht bij uiteenlopende modellen van rechtspraak, komt dit verschil in
visie tot uitdrukking in uiteenlopende bepalingen over de taak van de
rechter bij bet doen van uitspraken. De aan bet begin van deze bijdrage
aangehaalde theorie over bet onderscheid tussen administratieve rechtspraak en administratief beroep is de exponent van een der verschillende
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visies; artikel 70 van de Beroepswet geeft uitdrukking aan een andere
visie. Doordat de rechtsontwikkeling sinds de opstelling van de desbetreffende bepalingen verder is gegaan, kan zich evenwel in de huidige
administratieve rechtspraak een zekere convergentie in de rechterlijke
taakopvatting ontwikkelen.
In de Nederlandse rechtsontwikkeling na de intrekking van bet conflictenbesluit5 (waarop wij in het vervolg wat nader ingaan) zijn buitenlandse invloeden -met name Franse en Duitse- herkenbaar. De juridische
cultuurgeschiedenis hiervan kan niet in deze bijdrage warden geschreven.
Volstaan moet warden met het aanwijzen van enkele hoofdpunten.
In de 19de eeuw speelde de zienswijze nog een belangrijke rol volgens
welke rechten in subjectieve zin (aanspraken) in het privaatrecht thuishoren, terwijl het publiekrecht vooral als orde van objectief recht werd
begrepen.6 Bij die zienswijze past een opzet van de administratiefrechtelijke rechtsbescherming als abstracte, dat wil zeggen van de bijzondere
belangen van klagers of appellanten abstraherende controle op de overeenstemming van bestuursbeslissingen met het objectieve recht. Voor
zover tot invoering van administratieve rechtspraak wordt overgegaan,
leidt dit tot rechtspraak van bet tweede hierboven onderscbeiden type.
In Frankrijk neemt dit type administratieve recbtspraak ook nu nog de
belangrijkste plaats in ('contentieux objectif, met name in de normale
recbtsgang bij de Tribunaux Administratifs en de Conseil d'Etat - de
'recours en annulation').7 Ook bet Pruisiscbe stelsel van administratiefrecbtelijke recbtsbescherming stelde de door bijzondere instanties te
controleren inachtneming van het objectieve recbt voorop.8 Daarentegen
koerste de Zuidduitse (met name de Oostenrijkse) theorie en wetgeving
op rechtspraak van bet eerste type af, vergelijkbaar met die in civiele
zaken: 'Schutz der Individualrechte, der subjektiven Recbte•.9 Zo'n
contentieux subjectiflO wordt overigens ook in de Franse adminitratieve
recbtspraak aangetroffen, voor zover bet gaat om overeenkomsten met de
overbeid en vorderingen tot schadevergoeding jegens haar .11
5

Zie hierover J. Kruseman, Het vraagstuk der administratieve rechtspraak (Geschiedkundig overzicht), 2de druk, Haarlem 1938; Donner, a.w., pp. 334-350; H.D.
van Wijk(W. Konijnenbelt, Hoofdstukken van administratief recht, 5de druk, 'sGravenhage 1984, pp. 306-310 met verdere literatuurverwijzingen.
6 Achterberg, a.w., p. 314.
7 Charles Debbasch, Contentieux administratif, 3de druk, Paris 1981, p. 695.
8 Chari Hermann Ule, Verwaltungsprozessrecht. Ein Studienbuch, 7de druk, Miinchen
1978, p. 3.
9 Von Sarwey, geciteerd bij Ule, t.a.p.
10 Debbasch, t.a.p.
11 Zie over de verhouding tussen 'contentieux objectir en 'contentieux subjectir ook
de rechtsvergelijkende beschouwingen van P. van Dijk, Toetsing van overheidshandelen door de nationale en intemationale rechter en het vereiste van een procesbelang (diss. Leiden), Den Haag 1976.
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In de tbeorievorming ten tijde van de Weimarer republiek maakte de
Zuidduitse benadering in de bestuursrecbtswetenscbap scbooI.12 Na de
nationaalsocialistiscbe periode is in de Bondsrepubliek Duitsland -in
.overeenstemming met de grondwettelijke 'Recbtsweggarantie' van artikel
19, vierde lid, van bet Grundgesetz- de administratieve recbtspraak in
deze zin opgezet. Een Klage (vordering) bij de administratieve recbter is
ingevolge paragraaf 42, tweede lid, van de Verwaltungsgericbtsordnung
mogelijk ter zake van aantasting 'in seinen Recbten', waarbij onder
'Recbte' niet meer uitsluitend welomscbreven subjectieve recbten moeten
worden verstaan, maar alle 'recbtlicb gescbiitzte Interessen'.13 De DDR
beeft daarentegen de administratieve recbtspraak in 1952 afgescbaft. 14
Zoals bekend bepleitte de Staatscommissie voor de Administratieve
Recbtspraak onder voorzitterscbap van Mr. J. Kappeijne van de Coppello
in baar in 1894 uitgebracbte verslag om in een apart wetsvoorstel geenumereerde of categoriaal aangeduide twistgedingen, klacbten, aanspraken
en verzetten ter beslissing op te dragen aan een administratief booggerecbtsbof. De commissie ging ervan uit dat bet bof slecbts zou moeten
oordelen in zaken waarbij bet op de wetmatigbeid aankomt.15 Daarom
ook zou een zaak slecbts aanhangig mogen worden gemaakt 'op grond
dat door eene bandeling van eenig openbaar bestuur of ambtenaar een
den klager volgens wet of verordening toekomend recbt is gescbonden
of hem in strijd met wet of verordening eenige bevoegdbeid ontzegd of
eenige verplicbting is opgelegd' .16
Het verslag van de Staatscommissie markeert een periode waarin de
Nederlandse recbtsontwikkeling op dit gebied sterke Duitse invloed onderging, 17 waarbij met name bet werk van Buys, tevens tot zijn overlijden
lid van de Staatscommissie, een belangrijke rol speelde. Daarin paste ook
de voorkeur van de Staatscommissie voor recbtspraak van bet eerste
biervoor onderscbeiden model, waarbij de recbter beslist over bet al dan
niet bestaan van een recbt of verplicbting. In artikel 44 van bet bij bet
rapport gevoegde wetsontwerp wordt ook als vanzelfsprekend verondersteld dat dit de taak van de recbter is:
'De uitspraak is Of eene eindbeslissing Of eene interlocutoire. Het
bof kan bij de einduitspraak de zaak terugwijzen naar bet bevoegd
12 Ule, a.w., p. 4; hieraan is onder meer de naam Walter Jellinek verbonden.
13 Achterberg, a.w., p. 314.
14 Georg Brunner, Einfahrung in das Recht der DDR, 2de druk, Miinchen 1979, p. 21
en pp. 92-93.
15 Verslag der Staatscommissie benoemd bij koninklijk besluit van 16 September 1981,
nr. 14, tot voorbereiding der uitvoering van de voorschriften der Grondwet, aangaande de regeling van de Administratieve Rechtspraak, 's-Gravenhage 1894, p. 10.
16
17

Zie over een en ander ook P.JJ. van Buuren, Kringen van belanghebbenden, in het
bijzonder in procedures tegen de overheid, Deventer 1978, pp. 35 e.v.
Verslag (a.w. noot 15), p. 12.
Donner, a.w., p. 341.
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gezag. Dat gezag is verplicbt de zaak met inacbtneming van de
beslissing van bet bof omtrent bet recbtspunt af te doen'.
Anders dan vaak wordt aangenomen, beeft bet werk van de Staatscomrnissie effect gebad in de wetgeving, en wel bij de regeling van de
recbtspraak inzake gescbillen over de toepassing van de Ongevallenwet
1901 (Stb. 1), waarvan de opzet overigens ook op een Duits voorbeeld
terugging.18 Artikel 75, eerste alinea, van die wet bepaalde dat over de
voor beroep vatbare beslissingen 'wordt geoordeeld door raden van beroep
en in boogste ressort, door een college voor bet Rijk'. In de raden van
beroep kregen 'werkgevers en werklieden' zitting (tweede alinea); voor
bet overige zouden de samenstelling van deze colleges en de procedure
'bij nadere wet' moeten worden geregeld (derde alinea). Over de uitspraken van de raden van beroep en bet nog ongenaamde 'college voor bet
Rijk' bevatte de Ongevallenwet in artikel 76, tweede alinea, zelf reeds
een bepaling: 'Worden de bezwaren gedeeltelijk of gebeel gegrond verklaard, dan treedt de beslissing, in beroep gegeven, in de plaats van die,
waartegen beroep werd ingesteld'.
Ter uitvoering van artikel 75, derde alinea, van de Ongevallenwet 1901
werd in mei 1901 onder eerste verantwoordelijkbeid van de Minister van
Justitie mr. P.W.A. Cort van der Linden een wetsontwerp 19 ingediend,
dat voorzag in de bebandeling van Ongevallenwet-zaken 'door raden van
beroep, en in boogste ressort door een college, dat den naam draagt van
"Administratief Gerecbtsbof" (artikel 1, eerste alinea). De tweede alinea
bepaalde: 'De wet kan aan bet Administratief Gerecbtsbof de beslissing
van andere administratieve twistgedingen, dan die in deze wet bedoeld,
opdragen.'
Zoals de tekst van deze bepaling reeds doet vermoeden en de memorie
van toelicbting uitdrukkelijk stelde, wilde de regering door de instelling
van een college als bedoeld in artikel 166, vijfde alinea, van de Grondwet (tekst van 1887, vrijwel identiek met artikel 180, zesde lid, van de
Grondwet naar de tekst van 1972)20 de weg banen voor de invoering van
algemene adrninistratieve recbtspraak: 'Er wordt bier tocb een college
gescbapen, gelijk de Staatscomrnissie beeft voorgesteld, te belasten met
de uitoefening der administratieve recbtspraak in boogste ressort in bet
algemeen. De ondergetekenden nu stellen zicb voor, dat daaraan geleidelijk de recbtspraak ook in andere adrninistratief-recbtelijke twistgedingen
kan worden opgedragen (... y.21
Wat bedoeld was als eerste stap tot realisering van administratieve
recbtspraak volgens bet model van de beslissing over subjectieve recbten
en verplicbtingen, bleef in feite vooralsnog tot de sociale-verzekerings18 Zie L.J.M. de Leede, I11leidi11g sociaal veTZekeringsrecht, Alphen aan den Rijn 1981,
p.11.
19 TK 1900-1901, 236, nrs. 1-3.
20 TK 1900-1901, 236, nr. 3, p.15.
21 TK 1900-1901, 236, nr. 3, p. 16.
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rechtspraak beperkt. De Minister van Justitie in bet na de verkiezingen
van juni 1901 opgetreden kabinet-Kuyper, mr. J.A. Loeff, liet immers
nog in datzelfde jaar bet ontwerp-Cort van der Linden vervangen door
een gewijzigd ontwerp van wet, 22 en wel omdat er 'onoverkomelijk
bezwaar (bestond) tegen bet ongewijzigd laten van artikel 1'.23 Door de
benaming 'Administratief Gerechtshof en door hetgeen in de derde alinea
van dat artikel werd bepaald, zou naar bet oordeel van de nieuwe bewindsman op ongewenste wijze bij de voorziening in de beslissing van
twistgedingen van een bepaalde categorie 'op de beoogde algemene
regeling' warden vooruitgelopen; 'omtrent een der hoofdbeginselen, als
gelegen is in de vraag: opdracht aan den gewonen rechter, mag niet als
ter loops, zoo goed als stilzwijgend warden beslist'.24 In de Beroepswet,
die -in hoofdzaak conform bet gewijzigd ontwerp- op 8 december 1902
tot stand kwam (Stb. 208), kreeg bet in hoogste ressort oordelende
college daarom een naam die geen algemene competentie voor administratiefrechtelijke geschillen suggereerde, namelijk 'centrale raad van
beroep'. Voor de algemene regeling van de administratieve rechtspraak
liet minister Loeff door de later als civilist vermaard geworden mr. J.Ph.
Suyling25 wetsontwerpen26 opstellen, waarin -uitdrukkelijk in afwijking
van bet Duitse enumeratiestelseJ27- gekozen werd voor een algemene,
slechts door specifieke uitzonderingen beperkte bevoegdheid van de
gewone rechter in administratiefrechtelijke geschillen.
In de toelichting werd gesteld dat, anders dan bet privaatrecht, bet
publiekrecht niet 'in zoo algemeenen vorm den regel (kent), dat handelen
in strijd met de wet voor den benadeelde een subjectieve aanspraak op
herstel doet ontstaan. (... ) Wie de administratieve rechtspraak als rechtspraak op verzoek van eenen subjectief-rechthebbende construeert,
onthoudt bijgevolg den waarborg dier rechtspraak juist, waar de belanghebbende haar bet meest van noode heeft: bij onwettige machtsuitoefening'.28 De indieners kozen dan ook voor rechtspraak opgevat als objectieve wetmatigheidscontrole op verzoek van belanghebbenden: rechtspraak
van bet tweede hiervoor onderscheiden model. Dat dit niet uitsluit dat
de rechter in de zaak voorziet, voor zover ingevolge de wettelijke
voorschriften vaststaat hoe bet besluit moet luiden, blijkt uit de in
hoofdzaak gelijkluidende artikelen 184 en 185 van bet ontwerp:
'Indien bet gerecht een besluit (artikel 185: eene weigering) onwettig verklaart, veroordeelt bet, met eerbiediging van bet vrije
goedvinden der administratie, den verdediger om te besluiten
22 TK1901-1902, 78, nrs.1-3.
23 TK 1901-1902, 78, nr. 3, p. 1.
24 TK 1901-1902, 78, nr. 3, p. 2.
25 Zie Donner, a.w., p. 344.
26 TK 1904-1905, 159, nrs. 1-8.
27 TK 1904-1905, 159, nr. 3, p. 28.
28 TK 1904-1905, 159, nr. 3, p. 34.
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(artikel 185: te doen of te besluiten), betgeen deze ingevolge het
publieke recht besluiten (artikel 185: doen ofbesluiten) moet.
Indien bet vrije goedvinden der administratie ten aanzien van het
besluit, tot bet nemen waarvan de verdediger veroordeeld warden
moet, volstrekt uitgesloten is, kan de rechter, in de plaats van
den verdediger, dit besluit in zijne uitspraak vaststellen'.
In de memorie van antwoord van minister Regout, uitgebracht in 1911,
bewoog de benadering van de rechtspraak zich -mogelijk onder invloed
van M.W. Scheltema- weer in de richting van het vaststellen van een
rechtsverhouding waarover onzekerheid bestond.29 De lijn van het wetsontwerp-Loeff werd ecbter niet verder gevolgd, doordat -na Struyckens
scherpe kritek30- de parlementaire behandeling stagneerde, waarna de
ontwerpen uiteindelijk in 1937 werden ingetrokken.
De door Loeff als een interim-oplossing op een zijspoor geschoven
compententie van de raden van beroep en de Centrale Raad van Beroep,
die, zoals vermeld, ingevolge artikel 76 van de Ongevallenwet 1902 de
taak hadden om zelf een beslissing te nemen die de tussen partijen
bestaande rechten en verplicbtingen vaststelde, ontwikkelde zich intussen
verder. In de sinds 1902 tot stand gekomen sociale-verzekeringswetten
werd telkens aan deze colleges de rechtspraak opgedragen. Het voorbeeld
van artikel 76 van de Ongevallenwet 1902 werd ecbter niet steeds gevolgd. De taak om bij vernietiging in de zaak te voorzien werd de rechter
wel opgedragen in de Ongevallenwet 1921 (artikel 82), de Invaliditeitswet
(artikel 347, tweede lid), de Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 (artikel
91, tweede lid)31 en ook in een deel der pensioenwetten,32 maar andere
wetten, zoals de militaire pensioenwetten 'reserveerden de redactie van
de nieuwe, na een beroepszaak te geven beslissing voor het orgaan,
betwelk de aangevallen beslissing had genomen'.33
Het aan bet begin van deze bijdrage aangebaalde artikel 70 van de nieuwe
Beroepswet (Stb. 1955, 47) trad in de plaats van de diverse bepalingen in
de sociale-verzekeringswetten over de inboud van de uitspraak. Het
29 Zie Van Buuren, a.w., p. 40.
30 AA.H. Struycken, Administratie of rechter. Beschouwingen over de moderne rechts-

31
32
33

staatsgedachte naar aanleiding van de aanhangige ontwerpen tot regeling der administratieve rechtspraak (1910), opnieuw afgedrukt in: Verzamelde werken van Prof
Mr. AA.H. Strnycken, dee! I, Arnhem 1924. Vgl. over Struyckens opvattingen en
zijn discussie met Loeff ook mijn preadvies 'Het grondrecht op behoorlijke rechtspraak in het Nederlandse administratieve recht', pp. 53-57, in: Handelingen 1983
der Nederlandse luristen-Vereniging, dee! I, tweede druk, Zwolle 1983, pp. 5-149.
Zie de memorie van toelichting bij het ontwerp van de nieuwe Beroepswet, TK 19531954, 3349, nr. 3, p. 19.
Artikel 128, tweede lid, van de Pensioenwet 1922, en artikel 40, tweede lid, van de
Wet buitengewoon pensioen (zie J. Schoonenberg/H.D. Vleesch Dubois, Het administratieve procesrecht volgens de Beroepswet, Amsterdam 1957, p. 55).
Schoonenberg/Vleesch Dubois, t.a.p.
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facultatief stellen van de mogelijkheid dat de rechter zelf in de zaak
voorziet34 berust blijkens de memorie van toelichting op de praktische
ervaring 'dat het beter is aan de rechter enige vrijheid te geven in het
bepalen van de inhoud zijner beslissing•.35 Daarbij tekenden de bewindslieden nog aan dat een beperking van de inhoud der uitspraak tot het
geschilpunt meer in de lijn van de in artikel 69 vervatte regeling ligt,36
waarmee zij blijkbaar bedoelden dat de rechter niet te snel het nemen
van een nieuwe beslissing naar zich toe zou moeten trekken.
Tot zover de op het eerste model van rechtspraak georienteerde lijn
waarlangs de taak van de rechter ingevolge artikel 70 der Beroepswet
zich heeft ontwikkeld. Met voorbijgaan aan de regelingen die in de
belastingrechtspraak, in de Wet Crisisrechtspraak 1918, het Reglement
scheidsgerecht voor de voedselvoorziening van 1942 en vervolgens de
Wet administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie van 1954, en in de
Ambtenarenwet 1929 zijn getroffen, contrasteren wij de besproken
rechtsontwikkeling thans met de regeling in de Wet op de Raad van
State.
In de sectoren van de administratiefrechtelijke rechtsbescherming waarin
de Raad van State werkzaam is, kan men tot op heden de Franse achtergrond herkennen, althans wat de wettelijke regeling betreft; de wijze
waarop de praktijk van de Afdeling rechtspraak zich heeft ontwikkeld,
komt verderop aan de orde. Zolang volgens het in Frankrijk reeds in
1872 afgeschafte model van de 'justice retenue•37 geschillen in administratief beroep op de Kroon door het bestuur zelf warden beslecht, ligt
het voor de hand dat het beroepsorgaan 'zo mogelijk' (artikel 58b, eerste
lid, van de Wet op de Raad van State) in de zaak voorziet. Wordt daarentegen geschillenbeslechting aan een rechterlijke instantie opgedragen,
zoals in 1976 is geschied met de instellin~ van de Afdeling rechtspraak
van de Raad van State (justice deleguee), dan moet dit in deze benadering wel tot consequentie hebben dat de rechter alleen kan vernietigen, waarna het het bestuursorgaan is dat 'voor zover nodig' opnieuw in
de zaak voorziet (artikel 73, eerste lid, van de Wet op de Raad van
State). De memorie van toelichting bij deze bepaling (11 280, nr. 3, p.
14) brengt dit bijna als ware het een vanzelfsprekendheid tot uitdrukking: 'de buiten de administratie staande rechterlijke instantie vernietigt,
34 Ingevolge artikel 149 bestaat deze mogelijkheid ook in hoger beroep.
35 TK 1953-1954, 3349, nr. 3, p. 19.
36 Aan artikel 69, tweede lid, dat zegt dat bij de uitspraak 'de bestreden beslissing
(kan) gewijzigd worden, ook ten nadele van degene die daarvan in beroep gekomen
is', heeft de rechtspraak -aldus A.Q.C. Tak/J.B.J.M. ten Berge, Nederlands administratief procesrecht, dee! 2, Zwolle 1983, p. 111- 'geen verdere betekenis toegekend
dan het mogelijk maken van reformatio in peius.' Vergelijk ook hetgeen hierna over
artikel 46 van de Ambtenarenwet 1929 wordt vermeld.
37 Debbasch, a.w., p. 5 en pp. 177-178.
38 Debbasch, t.a.p.
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doch laat zich overigens met de haar voorgelegde zaak niet in. Ofschoon
er voorbeelden zijn van bepalingen, die de onafhankelijke administratieve
recbter de bevoegdheid geven een verdergaande beslissing te geven
(vergelijk de artikelen 46 en 47 Ambtenarenwet 1929), acbten de ondergetekenden bet niet raadzaam dat een algemene regeling als de onderhavige zodanige bevoegdbeid zou bevatten'. De memorie van toelicbting
noemt artikel 70 van de Beroepswet niet. Het wel genoemde artikel 46
van de Ambtenarenwet 1929 geeft blijkens de jurisprudentie (CRvB 28
september 1948, ARB 1948, p. 921) de rechter niet de bevoegdbeid om
door een wijziging van bet bestreden besluit in de zaak te voorzien,
maar brengt tot uitdrukking dat de rechter, wanneer hij artikel 47
toepast, ook tot een 'reformatio in peius' mag overgaan. Artikel 47 kent
als boofdregel dat de recbter in geval van zogenaamde nietigverklaring
(vernietiging) zo nodig kan 'bepalen dat het administratief orgaan zal
doen of besluiten, hetgeen bet ingevolge wet of algemeen verbindend
voorschrift doen of besluiten moet'; eventueel kan bij nietigverklaring
van een handeling een schadevergoeding warden toegekend. Alleen bet
tweede lid kent de recbter de bevoegdheid toe, in de zaak te voorzien,
namelijk in de gevallen waarin een geldelijke aanspraak inzet van bet
geding is.
Bij de in 1976 in werking getreden wijziging van de Wet op de Raad van
State is dus, in overeenstemming met de traditie van bet 'contentieux
objectif, uitgegaan van een benadering van de administratieve recbtspraak volgens bet tweede model van recbtspraak, waarbij niet de vaststelling van wederzijdse recbten en verplicbtingen, maar de beoordeling
van de recbtmatigbeid van bet bestuursbesluit vooropstaat. Dat bet een
niet los staat van het ander, blijkt uit de hierna te bespreken convergentie van beide modellen in de recbterlijke praktijk, maar de verscbillen in acbtergrond blijven desalniettemin zicbtbaar.
Opgemerkt moet nog worden dat de keuze voor rechtspraak volgens het
tweede model op zichzelf niet uitsluit dat de rechter de bevoegdheid
krijgt om, in gevallen waarin bet objectieve recht vastlegt hoe de beslissing wel dient te luiden, dit in zijn uitspraak vast te stellen. Deze in
de aangebaalde artikelen 184 en 185 van bet ontwerp-Loeff benutte
mogelijkheid, is -kennelijk op grond van een gedacbtengang die bet
'beperkte' beroep op een administratieve rechter met bet 'volle' administratieve beroep contrasteert39- bij de wijziging van de Wet op de Raad
van State evenwel terzijde gelaten.
4

Convergentie in de praktijk

De verscbillen in origines van de regeling der administratieve recbtspraak bebben ertoe geleid dat de recbter die een beroep gegrond be39 Zie daarover mijn aangehaalde preadvies, pp. 57-61.
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vindt, vaak moet volstaan met vernietiging, waarna bet bestuursorgaan
zo nodig een nieuwe beslissing neemt -al kan de recbter onder omstandigbeden in zijn uitspraak materieel de inboud van bet nieuwe bestuursbesluit vastleggen-, soms ecbter ook formeel in de zaak kan voorzien. In
de praktijk van de administratieve recbtspraak ziet men ecbter een zekere
convergentie.
Aan de ene kant kan worden vastgesteld dat de Arob-recbtspraak, evenals bepaalde takken van bet beroep op de Kroon, in feite een 'contentieux subjectif is gebleken, waarin beslist wordt over de recbten en
verplicbtingen van burger en bestuursorgaan in bun concrete relatie. Dit
is vooral een gevolg van de erkenning van algemene beginselen van
beboorlijk bestuur als bestanddeel van bet door de recbter toe te passen
administratieve recbt: deze zijn immers geen algemene objectiefrecbtelijke geldigbeidscriteria voor bestuursbeslissingen -zoals de bevoegdbeidsbepalingen waartoe men in de 19de eeuw bet administratief recbt
doorgaans beperkt acbtte-, maar normen die de concrete vormgeving van
recbtsbetrekkingen tussen bestuursorgaan en burger procedureel en
materieel bepalen. Als naast wettelijke normen die de competentie van
bestuursorganen omgrenzen ook beginselen van beboorlijk bestuur door
de recbter worden gebanteerd, dan kan bet niet anders dan dat de
recbter (of de Afdeling voor de gescbillen van bestuur) nagaat welke
zorgvuldigbeid in dft geval vereist is, welke belangenafweging in deze
omstandigbeden niet kennelijk onredelijk is, enzovoort. Maar dan beeft
de gescbillenbeslecbting reeds bet karakter aangenomen van een 'contentieux subjectif, en is <lat wat wellicbt nog wordt voorgesteld als een
beoordeling van de geldigbeid van de bestreden bescbikking, in werkelijkbeid de vaststelling waartoe partijen in deze concrete administratief-recbterlijke recbtsbetrekking jegens elkaar gebouden zijn.
Men kan dit ook anders zeggen: als de recbter bet standpunt verlaat dat
een bestuursorgaan binnen de bevoegdbeidsomgrenzingen van een discretionaire bevoegdbeid volstrekt vrij (in de zin van recbtens ongebonden) is, dan heeft hij impliciet reeds erkend dat de burger een subjectief recbt beeft op een volgens de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur correcte, d.i. rechtmatige uitoefening van de discretionaire
bevoegdheid. Als dit stadium in de recbtsontwikkeling is bereikt, leidt
een opvatting van administratieve rechtspraak als beslissing over subjectieve rechten en verplichtingen niet meer (zoals Loeff in zijn memorie
van toelicbting nog tegen de gedacbtengang van de Staatscommissie kon
betogen40) tot een beperking van de reikwijdte der admininistratieve
recbtspraak.
Een en ander blijkt reeds uit elke rechterlijke uitspraak waarin, op
grond van scbending van een algemeen beginsel van beboorlijk bestuur
(dat wil zeggen op grond van een recbtsnorm die baar werking juist in
de relatie tot deze burger aldus doet gelden), een beslissing wordt
40 TK 1904-1905, 159, nr. 3, p. 34.
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vernietigd waarbij bet bestuursorgaan binnen de grenzen van de wettelijke bevoegdheidsnormen was gebleven. Het duidelijkst blijkt de hier
omschreven verandering echter dan, wanneer de rechter -ondanks bet
feit, zoals J.A. Borman constateert, dat de hoofdregel 'van art. 73, eerste
lid, Wet RvS (onderstreept), dat de Afdeling rechtspraak in haar uitspraak niet mag voorschrijven wat bet administratief orgaan zal bebben
te doen, en nog veel minder zelf een nieuwe uitspraak zou mogen vaststellen'41- nog een stap verder gaat en uitdrukkelijk aangeeft waartoe
bestuursorgaan en burger al dan niet jegens elkaar gehouden zijn. De
Arob-rechter doet dan weliswaar nog niet wat bij voorbeeld de raad van
beroep ingevolge artikel 70 van de Beroepswet kan doen (namelijk zelf
een nieuw besluit vaststellen dat in de plaats treedt van het vernietigde
besluit), maar materieel voorziet bij wel in de zaak. Dit geschiedt op
verschillende manieren; van elk daarvan wordt een voorbeeld gegeven. De
gedeeltelijke vernietiging van een besluit dat -voor zover vernietigdniet door een nieuw, nader besluit behoeft te worden vervangen, komt
neer op de afdoening van de zaak door de rechter. Deze situatie deed
zich voor bij de gedeeltelijke vernietiging van een politiedwangaanschrijving (AR 4 november 1983, AB 1984, 55 m.nt. CLR, Naturistenvereniging
Mens en Natuur). Ook kan de Afdeling rechtspraak gebruik maken van de
bepaling in artikel 73, eerste lid, van de Wet op de Raad van State dat
het bestuursorgaan met inachtneming van haar uitspraak zo nodig opnieuw in de zaak moet voorzien. De aanwijzingen in de eerste uitspraak
betreffende de Paul Krugerbrug (AR 12 januari 1982, AB 1982, 299 m.nt.
P.C.E. van Wijmen) hoe de Minister van Verkeer en Waterstaat opnieuw
in de zaak zou moeten voorzien, gingen een heel eind in de ricbting van
een situatie waarin de rechter materieel in de zaak voorziet. Toen dit
niet tot het beoogde resultaat leidde, ging de Afdeling wederom tot
vernietiging over (AR 22 november 1983, AB 1984, 154, m.nt. J.H.W. de
Planque) na de ter uitvoering van haar uitspraak te nemen schadevergoedingsbeslissing praktiscb te bebben gedicteerd. 42 Inzake een gebonden
bescbikking -namelijk de weigering (in beroep) van een bouwvergunning
door de gemeenteraad, waarbij de raad zich op een inmiddels vervangen
uitbrei<lingsplan had gebaseerd- vernietigde de Afdeling met de aantekening dat de raad niet opnieuw in de zaak behoefde te voorzien (AR 7
september 1982, AB 1983, 177, m.nt. CLR, Heumen); ook dit kwam erop
neer dat de rechter zelf in de zaak voorzag. 43 Tenslotte zijn er verschillende gevallen waarin de Afdeling gebruik maakt van haar bevoegdheid ingevolge artikel 73, tweede lid, juncto artikel 58b, derde lid, van
de Wet op de Raad van State, om de gevolgen van bet vernietigde besluit
geheel of gedeeltelijk in stand te laten, eventueel met toekenning van
41 JA. Borman, Procesrecht inArobzaken, Zwolle 1985, p. 87.
42 Vgl. Borman, a.w., p. 88.
43 Vgl. Borman, t.a.p.
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schadevergoeding (artikel 58b, vierde lid). 44 Het hanteren van deze
bevoegdheid kan zijn ingegeven door bet oordeel dat een vernietiging sec
een belanghebbende onevenredig zwaar zou treffen, bij voorbeeld in een
geval waarin de appellant weinig belang had bij afbraak van bet met een
vernietigde bouwvergunning gebouwde (AR 16 juni 1983, AB 1983, 474,
m.nt. CLR, Tienhoven).45 De rechter kan echter ook bet oogmerk hebben, op deze manier een nadere beslissing van bet bestuursorgaan overbodig te maken. Laatstbedoelde situatie doet zich voor als een andere
beslissing ingevolge de toepasselijke wettelijke voorschriften toch niet
tot een ander resultaat kan leiden (AR 15 maart 1983, AB 1983, 400,
m.nt. CLR, Zuidlaren).46
Moeilijker te plaatsen is een geval waarin toepassing van bestuursdwang
om tot afbraak van bet gebouwde te komen, op grond van voorgeschiedenis en de belangenverdeling onredelijk zou zijn jegens degene aan wie
de vernietigde vergunning was verleend (AR 2 december 1979, AB 1980,
367, Noordwijk). Het in stand laten van de gevolgen door de Afdeling
kan in zo'n geval worden geduid als de consequentie van bet oordeel dat
afbraak de betrokkene onevenredig zwaar zou treffen47; er is echter ook
veel voor te zeggen hierin een vaststelling van de rechtsbetrekking
tussen bet bestuursorgaan en de ex-vergunninghouder te zien, waarbij de
rechter -op grond van bet oordeel dat toepassing van bestuursdwang
onrechtmatig zou zijn- materieel voorziet in de beslissing die anders
door bet bestuursorgaan ex artikel 152 van de gemeentewet had moeten
worden genomen.
Aan de andere kant maken de raden van beroep en de Centrale Raad
van Beroep een terughoudend gebruik van de bun in artikel 70 respectievelijk artikel 149 juncto artikel 70 toegekende bevoegdheid om in de
zaak te voorzien. Aangenomen wordt dat de rechter slechts in de zaak
mag voorzien wanneer hij de inhoud van de te nemen beslissing (of, bij
gedeeltelijke vernietiging, van bet desbetreffende deel der beslissing) op
eigen kracht kan vaststellen. 'Bieden de toepasselijke wettelijke bepalin44 H.C.F. Scboordijk (Enige aspecten van sancties op vernietigbare recbtsbandelingen
(artt. 3.2.17b en 3.2.17c NWB), in: WPNR jg. 116, 1985, nr. 5737, pp. 305-308) wijst
er naar aanleiding van een in vergelijkbare termen geformuleerde bepaling van bet
nieuw Burgerlijk Wetboek (artikel 3.2.17b) op, dat bet ontzeggen van de werking aan
een vernietiging (in de termen van de Wet op de Raad van State: bet in stand laten
van gevolgen) eigenlijk een kreupele manier is om te zeggen dat in zoverre juist
niet wordt vernietigd (p. 306). lnderdaad is vernietigen niets anders dan bet opbeffen van de recbtsgevolgen van een recbtsbandeling. Als men zicb dit realiseert,
komt nog duidelijker naar voren dat bet in stand laten van gevolgen voor de recbter een manier is om de recbtsbetrekking tussen partijen en eventuele derden-belanghebbenden bindend vast te stellen.
45 Vgl. Borman, a.w., p. 93.
46 Vgl. Borman, a.w., p. 94.
47 In deze zin blijkbaar Borman, a.w., pp. 92-93.
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gen bet uitvoeringsorgaan de ruimte een beslissing te nemen, waarvan de
inhoud gelet op betgeen de recbter als vaststaand beeft aangenomen,
niet evident is, dan kan de recbter niet vaststellen welk besluit moet
warden genomen. De recbter dient in dit opzicbt bevoegdbeden van
uitvoeringsorganen te respecteren'.48 De Centrale Raad van Beroep beeft
bij voorbeeld in zijn uitspraak van 24 februari 1981 (RSV 1981, 157) -na
een vernietiging op grond van een motiveringsgebrek van een weigering
tot berziening van in recbte onaantastbare beslissingen49- uitdrukkelijk
overwogen 'dat bet vorenstaande niet inboudt dat eiser' (bet orgaan)
'verplicbt zou zijn terug te komen op de reeds genomen beslissingen (... ).
Waar bet bier bet al dan niet gebruik maken van een aan eiser toekomende discretionaire bevoegdbeid betreft kan ecbter de Raad niet de
gronden van de beslissingen op dit punt aanvullen of verbeteren en
evenmin zelf een nieuwe beslissing ter zake geven'. Ook in andere
uitspraken beeft de Centrale Raad geoordeeld dat ter zake van discretionaire bevoegdbeden vernietiging moet warden gevolgd door een nieuwe
beslissing van bet uitvoeringsorgaan (CRvB 14 december 1972, RSV 1973,
152; CRvB 2 december 1976, RSV 1977, 66; CRvB 6 juni 1978, RSV 1978,
303).
De Centrale Raad stelt zicb op bet standpunt dat artikel 70 de recbter,
zelfs wanneer bet in beginsel mogelijk zou zijn om in de zaak te voorzien, de keuze laat of bij dat doet, dan wel aan bet betrokken orgaan
opdraagt een nieuwe beslissing te nemen (CRvB 18 oktober 1977, RSV
1978, 80; CRvB 6 november 1979, RSV 1980, 93). De Centrale Raad beeft
de mogelijkbeld om in de zaak te voorzien wel gebruikt om een verbetering in een besluit aan te brengen in een geval waarin de belangbebbende bij een opdracbt aan bet uitvoeringsorgaan om een nadere beslissing niets kon winnen (CRvB 14 april 1977, WW 1976/668, niet gepubliceerd). Daarentegen beeft bij in een zaak met een ondoorzicbtig feitencomplex juist gebruikmaking van de andere door artikel 70 geboden
mogelijkbeid raadzaam geoordeeld (CRvB 23 juni 1960, KBW 1959/41, niet
gepubliceerd).
Bij bet vorenstaande moet warden aangetekend dat de raden van beroep
en de Centrale Raad van Beroep ook dan wanneer zij niet formeel in de
zaak voorzien, tocb op andere wijze -zoals ook de Afdeling recbtspraak
doet- de inboud van de recbtsbetrekking tussen orgaan en belangbebbende afdoende kunnen bepalen. Zie bij voorbeeld CRvB 9 november
1977, RSV 1978, 119, waarin de Centrale Raad uitdrukkelijk volstaat met
vernietiging van de bestreden beslissing; bij een nieuwe beslissing van de
48 E.P. de Jong, JA. Borman, N. J. Haverkamp, MA. Hoogeveen en J. Janssen,

Het
administratieve procesrecht vo/gens de Beroepswet, Lelystad 1984, pp. 188-189; vgl.
over gedeeltelijke vernietiging p. 190.
49 Zulke 'weigeringen terug te komen op' worden door de Centrale Raad van Beroep
ook in ambtenarenzaken als uitoefening van een discretionaire bevoegdheid begrepen
en dienovereenkomstig getoetst.
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bedrijfsvereniging had de betrokkene volgens de Centrale Raad, gelet op
de gewijzigde situatie, geen belang.
Overzien wij de mate waarin de rechter zich -al dan niet op grand van
een formele bevoegdheid- met de bindende vaststelling van de rechtsbetrekking tussen bestuursorgaan en burger inlaat, dan blijkt bet beeld vrij
genuanceerd te zijn: genuanceerder dan de geijkte voorstelling van zaken
volgens welke de rechter bij volledig gebonden beslissingen in de zaak
mag voorzien, terwijl hij ter zake van discretionaire bevoegdheden niet
meer zou mogen doen dan vemietigen.50 Indien een discretionaire bevoegdheid in bet spel is, vermijdt de rechter weliswaar -voor zover hij
daartoe bevoegd is- om een beslissing te geven die formeel in de plaats
treedt van de bestreden beslissing, maar ook dan kan hij onder omstandigheden zoals die van de zaak betreffende de Paul Krugerbrug in hoge
mate de inhoud van de rechten en verplichtingen bepalen. De toepasselijkheid van ongeschreven rechtsnormen (de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur) op de uitoefening van discretionaire bevoegdheden
brengt immers mee dat van de alternatieven waaruit bet bestuur ingevolge zijn bevoegdheidsomschrijving lijkt te kunnen kiezen, er soms maar
een rechtens aanvaardbaar is. In de hedendaagse Duitse literatuur en
rechtspraak kent men dit verschijnsel als de Ennessensreduzierung auf
Null.5 Zo blijkt de rechtsontwikkeling de juistheid te .bevestigen van
wat de Centrale Raad van Beroep enigszins uitdagend in 1934 als volgt
verwoordde: de 'beperking van de bevoegdheid van den ambtenarenrechter' neergelegd in artikel 47, eerste lid van de Ambtenarenwet 1929,52
ligt 'geenszins in den aard van zijn taak (... ) opgesloten, doch (... ) bestaat
(slechts), omdat zij uit hoofde van buiten den aard dier taak liggende
redenen is aangebracht' (CRvB 17 mei 1934, ARB 1934, p. 624).
5

Divergentie in de praktijk

Naast de convergentie die zich ondanks de verschillende wettelijke
bepalingen en de uiteenlopende historische origines aftekent, moet intus50 In deze lijn behalve de artikelen 184 en 185 van het onder verantwoordelijkheid van
minister Loeff voorgestelde Wetboek van Administratieve Rechtsvordering (TK
1904-1905, 159, nr. 2) ook bij voorbeeld de memorie van toelichting (TK 1927-1928,
392, nr. 3, p. 19) op artikel 47, tweede lid, van de Ambtenarenwet 1929, alsmede
Donner, a.w., p. 357.
51 BVerwGE II, 95 (97); zie Hans Peter Bull, Allgemeines Verwaltungsrecht. Ein Lehrbuch, Konigstein/Ts. 1982, pp. 177-178, en Hartmut Maurer, Al/gemeines Verwa/tungsrecht, 4de druk, Miinchen 1985, p. 99 (par. 7, RdNr. 16).
52 Dit luidt: 'Het gerecht kan enkel de aangevallen besluiten, handelingen en weigeringen nietig verklaren en, voor zooveel noodig, bepalen dat bet administratief orgaan
zal doen of besluiten, hetgeen het ingevolge wet of algemeen verbindend voorschrift
doen of besluiten moet'.
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sen ook warden gewezen op een vermoedelijke divergentie in de praktijk
van de Centrale Raad van Beraep enerzijds en de Afdeling rechtspraak
anderzijds, namelijk daar waar het gaat om de gevolgen die aan schending van formele voorschriften warden verbonden; een vermoedelijke
divergentie, want de hierna te bespreken aanwijzingen zouden slechts
kunnen warden bevestigd of weerlegd door een breder onderzoek, dat
niet alleen een grater aantal zaken, maar ook de dossiers ervan zou
moeten omvatten, vergelijkbaar met het onderzoek dat Van Buuren, Bolt
en Scheltema naar de verschillen tussen Arob-beroep en beraep op de
Kroon hebben ingesteld.
Het gaat om het volgende. De onder meer in artikel 73 van de Wet op
de Raad van State gegeven regeling van de taak van de rechter in geval
van een gegrand beraep, biedt de rechter de mogelijkheid om op effectieve wijze te waken over de naleving van formele voorschriften betreffende de totstandkoming van bestuursbeslissingen (formele wettelijke
voorschriften en formele beginselen van behoorlijk bestuur, zoals het
motiveringsbeginsel): de rechter kan immers ook dan tot vernietiging
overgaan, als het formele gebrek niet tot een inhoudelijk verkeerde
beslissing heeft geleid. Met verbetering van bij voorbeeld de motivering
kan het bestuursorgaan na vernietiging een beslissing nemen die dezelfde
inhoud heeft als de vernietigde; in de praktijk valt zo'n nieuwe beslissing overigens meestal gunstig voor de appellant uit.53 Een orgaan dat
tot taak heeft om zo mogelijk zelf in de zaak te voorzien, mist daarentegen de mogelijkheid om sancties te treffen wegens formele gebreken in
de bestreden beslissing. Dit is het geval bij beraep op de Kroon, en het
is mede daaram dat Van Buuren, Bolt en Scheltema uit het oogpunt van
rechtsbescherming Arob-beraep boven beraep op de Kroon verkiezen:
'Van de Arob-jurisprudentie kan op belangrijke punten, als de zorgvuldigheid in de besluitvorming en de kwaliteit van de motiveringen (en
daarmee de besluitvorming) een belangrijke "generaal-preventieve" werking uitgaan, welke het Kroonberaep mist, omdat de Kroon voor gebreken op die punten niet apart oog heeft'.54
De benadering van de Afdeling rechtspraak is blijkbaar deze dat schending van formele vereisten tot vernietiging leidt, zonder dat de rechter
tracht om bij voorbeeld op grand van het verhandelde ter terechtzitting
een ontoereikende motivering aan te vullen of een ontbrekende motivering te reconstrueren. De jurisprudentie van de Centrale Raad van Beraep bevat echter aanwijzingen dat hij dat wel doet, althans in de
gevallen waarin het belang van de betrakken burger daardoor niet wordt
geschaad.
Zo overwoog de Centrale Raad in zijn uitspraak van 7 januari 1981 {RSV
1981, 121) inzake een ongemotiveerde, in het nadeel van de betrakkene
(eiser) werkende beslissing ingevolge de Wet Werkloosheidsvoorziening:
53
54
284

Van Buuren/Bolt/Scheltema, a.w., p. 34; vgl. ook pp. 73-76.
Van Buuren/Bolt/Scheltema, a.w., p. 302.

In de zaak voorzien

I 4.1 I

'De Raad acht onvoldoende grand aanwezig om de bestreden beslissing
bij gebrek aan voldoende motivering voor vernietiging in aanmerking te
doen komen, nu het belang van eiser, die ter terechtzitting van de Raad
volledig in de gelegenheid was zich tegen de gebezigde grand te verweren niet is geschaad en terugwijzing op formele grand in dit geval slechts
tot een nodeloze verlenging van de procedure kan leiden•.55
In zijn uitspraak van 25 april 1979 (RSV 1979, 166) heeft de Raad ten
aanzien van een motiveringsgebrek (onjuiste feitelijke grondslag) overwogen, dat dit 'op zich niet tot vernietiging van de (... ) beslissing (zou)
behoeven te leiden, wanneer de Raad voor de beoordeling ten materlele
van het voorliggende geschilpunt (...) de beschikking had over voldoende,
genoegzaam vaststaande gegevens om daarop een conclusie te kunnen
baseren'. Nu echter de Raad de ontbrekende draagkrachtige motivering
ook niet zelf kon reconstrueren, ging hij tot vernietiging over. Vernietiging van een 'erg sober' gemotiveerde beslissing bleef achterwege in
een geval waarin het dossier alle relevante gegevens bevatte en het
duidelijk was dat de beslissing daarin haar motivering vond; dit gold 'te
meer nu uit de (terzake dienende) inhoud van het klaagschrift in eerste
aanleg wel blijkt, dat eiser niet in zijn processuele belangen is geschaad'
(CRvB 23 mei 1979, RSV 1979, 199).
Vermelding verdient voorts een slechts in verkorte vorm gepubliceerde
uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (25 maart 1977, zaak ABP
1975/14), waarin het motiveringsvoorschrift van artikel 51, vijfde lid,
aanhef en onder b, van de Algemene burgerlijke pensioenwet was geschonden. De Raad overwoog echter (in de weergave in Cremers Administratieve Rechtspraak 2.2.4.2.6/3a-5):
'Niettemin heeft de Raad gemeend niet tot nietigverklaring van de
bestreden beslissing uit hoofde van vermelde tekortkoming te
moeten concluderen, aangezien de Raad niet de overtuiging heeft
gekregen dat eisers belangen werkelijk onder die tekortkoming
hebben geleden en evenmin dat eisers belangen thans met een
nietigverklaring zouden warden gediend. Van betekenis acht de
Raad het in dit verband, dat gedaagde in de bestreden beslissing
wel de redenen heeft aangegeven die hem tot het oordeel hebben
gebracht eiser in aanmerking te doen komen voor een alsnog door
de directie te regelen vergoeding van de kosten van het gebruik
van een eigen auto. Voor eiser moeten deze in positieve zin
luidende redenen tegelijkertijd ten minste enig licht hebben laten
schijnen op het in negatieve zin voor eiser uitgevallen deel der
beslissing.'
Naast de weergegeven uitspraken, waarvan de strekking -kort gezegddeze is, dat vernietiging op grand van het procedurele vereiste betreffende de motivering achterwege blijft indien de betrokkene daarbij geen
55 Wei volgde vernietiging omdat burgemeester en wethouders in redelijkheid niet tot
deze beslissing konden komen.
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belang heeft, staan andere uitspraken waarin is vernietigd op grand van
het motiveringsbeginsel in een situatie waarin de burger daarbij kennelijk wel belang had (CRvB 19 september 1980, AB 1980, 606, 21 maart
1980, AB 1981, 33 en 23 september 1982, AB 1983, 108, alle in ambtenarenzaken).
Men zou zich kunnen voorstellen dat deze benadering van formele voorschriften bet meest voor de hand ligt voor een rechter die -overeenkomstig bet eerste eerder in deze bijdrage onderscbeiden model van rechtspraak- erop ingesteld is, met zijn uitspraak de rechten en verplichtingen van partijen, voor zover in geschil, afdoende te bepalen. Dan zou er
een zeker verband bestaan tussen artikel 70 van de Beroepswet (dat
echter, anders dan artikel 58b, eerste lid, van de Wet op de Raad van
State geen verplichting inhoudt om zo mogelijk in de zaak te voorzien)
en de geschetste benadering van deze kwestie door de Centrale Raad.
Men zou kunnen zeggen dat de rechter in de weergegeven gevallen in
de zaak voorziet, juist door bet formeel gebrekkige maar voortaan door
zijn uitspraak gedekte besluit in stand te laten. Wat hier ook van zij:
het vermoedelijke verschil in benadering tussen Afdeling rechtspraak en
Centrale Raad van Beroep geeft aanleiding tot de vraag of -bij voorbeeld
uit bet oogpunt van generaal-preventieve werking van de administratieve
rechtspraak- een opstelling waarbij de rechter vernietigt indien hij een
eventueel formeel juridisch gebrek aantreft en de rest aan bet bestuur
overlaat, de voorkeur verdient boven rechtspraak waarbij de rechter zicb
op het eindresultaat -de juiste vaststelling van de rechtsbetrekking tussen
burger en bestuursorgaan- richt. Het gaat hierbij wederom, zij bet uit
een specifiek gezichtspunt, om het verschil tussen rechtspraak van het
eerste en rechtspraak van bet tweede model.
Bij het bepalen van een voorkeur moeten enige argumenten van uiteenlopende aard in de overwegingen warden betrokken. Allereerst kan erop
warden gewezen dat de neiging van de Afdeling rechtspraak om op de
enkele grand van bet ontbreken van een draagkrachtige motivering te
vernietigen, niet zonder kritiek is gebleven.56 De rechter zou het zich
biermee te gemakkelijk maken, het bestuur in bet ongewisse laten over
zijn oordeel over de zaak zelf -dit zou ook de door Van Buuren, Bolt en
Scheltema gesignaleerde neiging van het bestuur kunnen verklaren om na
vernietiging meestal de wensen van de appellant in te willigen- en de
burger soms blij maken met een 'dode mus' (uiteraard alleen in die
gevallen waarin het bestuur niet de bedoelde neiging volgt).
Bij de opstelling van de Arob-rechter kan echter ook een rol spelen dat
de Arob-rechter zich minder goed dan de ambtenarenrechter in staat
voelt, om op deze wijze (door niet te vernietigen) als bet ware in de
zaak te voorzien. Daarvoor moet de rechter immers tot de overtuiging
hebben kunnen komen dat geen andere beslissing dan deze rechtens
56 A.M. Donner, Misbruik van beginselen? Redactionele kanttekeningen, in: Rechtsgeleerd magazijn Themis 1978, pp. 377-379.
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toelaatbaar is. Indien de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid
in bet geding is, heeft de rechter om tot deze overtuiging te kunnen
komen, een vrij volledig inzicht in de beslissingssituatie nodig. Een
gespecialieerde rechter die zo nodig getuigen of deskundigen inscbakelt,
kan een zodanig inzicbt wellicbt eerder bereiken dan een algemene,
onder de druk van een excessief groot aantal zaken -vaak in vereenvoudigde bebandeling- werkende recbter.

6

Conclusie

In elk geval doet een rechter die onder de aangegeven omstandigheden
uitdrukkelijk dan wel door niet te vernietigen in de zaak voorziet, niets
wat niet tot de taak van een recbter beboort; hij beslecbt bet gescbil
definitief op juridiscbe gronden. Anders dan de toelichting stelde, die de
Minister van Justitie in 1928 gaf op bet onderdeel van bet wetsontwerp
dat tot artikel 47, tweede lid, van de Ambtenarenwet 1929 beeft geleid,
gaat de rechter die onder deze omstandigbeden in de zaak voorziet, niet
op de stoel der administratie zitten57: bij zit op zijn eigen stoel, die
van de geschillen zo mogelijk afdoende beslissende recbter. Hij doet in
wezen niet anders dan wat ook de burgerlijke rechter doet: met de hem
ten dienste staande bewijsmiddelen, op grondslag van de eis vaststellen
waartoe partijen jegens elkaar gebouden zijn. Ook in een procedure
tegen de overbeid vat de burgerlijke rechter zijn taak zo op.58 Het
burgerlijk proces is, zoals J. Eggens bet formuleerde, 'in wezen bet
proces -in den zin van bet procederen, de ontwikkeling- van de rechtsbetrekking der daartoe betrokken personen, ten overstaan van den
recbter, opdat deze in zijn vonnis deze recbtsbetrekking bepale, zoals
deze voortaan voor deze personen recbtens objectief (zij bet eventueel
slechts relatief) te gelden beeft•.59 Zo moet ook in de administratieve
recbtspraak bet proces warden begrepen als ontwikkeling van de administratiefrecbtelijke rechtsbetrekking tussen bestuursorgaan en burger,
welke rechtsbetrekking door de rechter kan warden vastgesteld, tenzij er
(nog) ruimte is voor een nadere autonome beslissing door bet bestuursorgaan.

57 TK 1927-1928, 392, nr. 3, p. 19.
58 Zie bij voorbeeld HR 14 juni 1935, NJ 1935, p. 1475; HR 18 augustus 1944, NJ
1944-1945, 598; HR 9 mei 1958, NJ 1960, 475, ARB 1958, p. 428; HR 29 maart 1974,
NJ 1974, 344, en HR 13 mei 1977, NJ 1977, 456,AB 1977, 283.
59 De beginselen van burgerlijk bewijs, p. 281, in: J. Eggens, VeTZame/de privaatrechtelijke opstellen, Deel 2, Alphen aan den Rijn 1959, pp. 280-313 (eerder gepubliceerd als preadvies voor de Nederlandse Juristen-Vereniging 1951).
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7

Vooruitzichten

Gegeven de principiele aanvaardbaarbeid van een beslissing door de
rechter die in de plaats treedt van bet bestreden bestuursbesluit, dringt
de vraag zicb op hoe bet administratief procesrecht zich in Nederland
zal dienen te ontwikkelen. Moeten bepalingen als artikel 73 van de Wet
op de Raad van State plaats maken voor een regeling naar bet model
van artikel 70 van de Beroepswet? Daarvoor lijkt inderdaad veel te
zeggen. Bij de buidige stand van ontwikkeling van bet administratieve
recbt kan warden vastgesteld <lat de recbter zicb, uiteraard op juridiscbe
gronden, kan uitspreken over elke recbtsbetrekking tussen bestuursorgaan
en burger, ook indien binnen die recbtsbetrekk:ing discretionaire bevoegdbeden warden uitgeoefend of vage normen warden geconcretiseerd.60
Dan zou bet ecbter verkeerd zijn, vast te bouden aan een model van
recbtspraak (bet tweede in de indeling van deze bijdrage) dat berust op
de 19de-eeuwse voorstelling van bet administratieve recbt als slecbts
objectief recbt <lat bevoegdbeden omscbrijft waarbinnen bestuursorganen
naar 'vrij goedvinden' kunnen beslissen. In feite beeft de recbter <lit
model van recbtspraak, ook daar waar wettelijke regelingen er nog aan
berinneren, reeds verlaten en spreekt bij -66k indien de uitoefening van
discretionaire bevoegdbeden aan de orde is- zicb over de eventuele
recbten en verplicbtingen over en weer uit. Hiervan uitgaande is bet nog
maar een kleine stap om de recbter, zoals artikel 172 van bet EEG-Verdrag bet zegt, 'volledige recbtsmacbt' te geven, d.w.z. de macbt (niet de
plicbt) om in gevallen die zicb ervoor lenen een nadere beslissing van
bet bestuursorgaan, die slecbts opontboud en bet risico van nieuwe
gescbillen meebrengt, overbodig te maken.61
Ook wegens de vervanging van beroep op de Kroon door administratieve
recbtspraak waartoe ten aanzien van scbadevergoedingen wegens recbtmatige overbeidsdaden (artikel 49 van de Wet op de ruimtelijke ordening
en vergelijkbare bepalingen) inmiddels is besloten62 en die als gevolg
van bet arrest van bet Europese Hof voor de Recbten van de mens van
23 oktober 1985 (AB 1986, 1) ook op andere terreinen zal moeten plaatsvinden, is bet gewenst de recbter de bevoegdbeid te geven in de zaak te
voorzien. Voor de genoemde scbadevergoedingszaken (waarin voor Arob-beroep is gekozen) wordt deze consequentie reeds getrokken.
De vraag rijst of deze, aan bet eerste model van recbtspraak georienteerde opvatting van de taak van de recbter ook moet meebrengen
dat de recbter in gevallen waarin de burger geen belang beeft bij een
nieuwe beslissing van bet bestuursorgaan, voorbij gaat aan formele
60 Zie mijn aangehaalde preadvies, paragraaf 2.6, in het bijzonder p. 63.
61 Een regeling van deze aard is ook vervat in paragraaf 124 en paragraaf 125 van het
op 14 juli 1982 bij de Duitse Bondsdag ingediende Entwurf einer Verwaltungsprozessordnung (Drucksache 9/1851).
62 Zie Stcrt. 1984, 175.
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tekorten zoals bet ontbreken van een draagkracbtige motivering. Zoals in
bet voorafgaande bleek, reconstrueert de Centrale Raad van Beroep de
motivering in gevallen die zicb daarvoor lenen.
Deze kwestie wint aan belang wanneer ter uitvoering van artikel 107,
tweede lid, van de Grondwet algemene regels van bestuursrecbt worden
vastgesteld.63 Deze zullen immers ook formele vereisten codificeren, bij
voorbeeld betreffende de motivering van beslissingen. Het gaat erom of
de recbter dan in elk geval van scbending van zo'n formeel vereiste tot
vernietiging wegens strijd met een algemeen verbindend voorscbrift (de
zogenaamde a-grond van artikel 8 van de Wet Arob en verscbillende
andere wetten, sinds 1984 ook artikel 58, eerste lid, van de Ambtenarenwet 1929) dient over te gaan. In de vergelijkbare Duitse wet, bet Verwaltungsverfabrensgesetz (VwVfG) van 1976, is in paragraaf 46 bepaald
dat geen aanspraak op vernietiging wegens scbending van procedurevoorscbriften, vormvoorscbriften of bepalingen over de competentie naar
plaats bestaat, indien in de zaak zelf geen andere beslissing had kunnen
worden genomen. (Daarbij valt onmiddellijk op te merken dat bet onderdeel betreffende de plaatselijke competentie van bestuursorganen in
de Nederlandse opvattingen van decentralisatie minder goed past.) Het
opnemen van een dergelijke bepaling -altbans voor procedure- en vormvoorscbriften- ook in de Nederlandse wetgeving lijkt de consequentie te
moeten zijn van de aanvaarding van recbtspraak volgens bet model
waarbij de recbter tot taak beeft om -voor zover dit in zijn vermogen
ligt- de omstreden recbtsbetrekking tussen bestuursorgaan en burger
bindend vast te stellen. Het strookt ook niet met bet beginsel van
effectieve recbtsbescberming om de veronderstelde generaal-preventieve
werking van vernietigingen wegens formele gebreken te realiseren tegen
de prijs van een overtollige verlenging van procedures voor de direct
betrokkenen. Tocb is bet op dit ogenblik nog niet goed mogelijk om te
beoordelen of opneming van een met paragraaf 46 VwVfG vergelijkbare
bepaling zinvol zou zijn. Minstens twee nader te beoordelen factoren
moeten in deze beoordeling een rol spelen:
- Ten eerste deze, of de wet boudende algemene regels van bestuursrecbt de procedurele vereisten gedetailleerd zal vastleggen, dan wel
slecbts de inacbtneming van fundamentele procedurele waarborgen
zonder meer verplicbt zal stellen, en ten aanzien van bij voorbeeld de
motivering met open normen zal volstaan die zicb voor een flexibele
toepassing door de recbter lenen. In bet laatste geval zal minder
beboefte bestaan aan een met paragraaf 46 VwVfG vergelijkbare
bepaling dan in bet eerste geval.
- Ten tweede zal een rol moeten spelen of te verwacbten is dat de
bouding van de recbter na totstandkoming van zo'n wet werkelijk een
63 Met het opstellen van zo'n wet is de bij koninklijk besluit van 23 augustus 1983
(Stb. 417) ingestelde Commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht onder
voorzitterschap van de Regeringscommissaris Prof. mr. M. Scheltema belast.
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andere zal zijn dan ten aanzien van de huidige ongeschreven procedurele beginselen van behoorlijk bestuur. De eerder aangehaalde uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 25 maart 1977 laat zien
dat de rechter ook aan een wettelijke motiveringseis niet zonder meer
de consequentie van vernietiging behoeft te verbinden. Aan de andere
kant zou men kunnen opmerken dat het dan toch beter is, als de
wetgever tot uitdrukking brengt van welke algemeen verbindende
voorschriften schending wel, en van welke schending niet tot vernietigbaarheid leidt. Of de houding van de rechter tegenover gecodificeerde procedurele eisen een andere zal zijn dan ten aanzien van
desbetreffende beginselen van behoorlijk bestuur zal bovendien daarvan afhangen of de codificatie zonder meer tot een overgang van de
d-grond naar de a-grond van artikel 8 Wet Arob enzovoort, zal leiden.
Het zou voorbarig zijn om aan te nemen dat artikel 8 Wet Arob en
concordante bepalingen in andere wetten bij de totstandkoming van
een wet met algemene regels van bestuursrecht ongewijzigd moeten
blijven. Wellicht komt het ogenblik waarop de opsomming van beroepsgronden, hoe nuttig ze in een bepaalde fase van ontwikkeling van de
administratiefrechtelijke rechtsbescherming ook geweest mag zijn,
haar tijd heeft gehad en plaats kan maken voor een opdracht aan de
rechter, de rechtmatigheid van besluiten, weigeringen en eventueel
handelingen te beoordelen. Reeds nu erodeert de nevenschikking van
deze vier beroepsgronden door de erkenning van de mogelijkheid dat
algemene beginselen van behoorlijk bestuur contra legem werken en
dus aan algemeen verbindende voorschriften derogeren, en door de
onzekere afgrenzing ten opzichte van andere normen van ongeschreven
recht (vgl. het nieuwe eerste lid onder d, van artikel 58 der Ambtenarenwet 1929, waar -naast de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur- algemene rechtsbeginselen warden genoemd, alsmede de zich
tastenderwijs ontwikkelende jurisprudentie over toetsing van algemeen
verbindende voorschriften aan normen van ongeschreven recht).
In hoeverre de rechter ondanks schending van procedurevoorschriften in
de zaak zal mogen voorzien, en wat de wetgever daarover zal moeten
bepalen, is nu nog een blinde vlek - oak voor het sociale verzekeringsrecht, want daarop zal de wet houdende algemene regels van bestuursrecht naar het zich laat aanzien mede van toepassing zijn.64 De traditie
waaruit artikel 70 van de Beroepswet is voortgekomen levert echter
goede argumenten om de rechter niet van een eindoordeel af te houden.

64 Vgl. het Eerste voortgangsrapport van de Commissie wetgeving algemene regels van
bestuursrecht, uitgebracht op 21 oktober 1985, paragraaf 3.
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1

De Hoge Raad in de Grondwet

De sedert 1983 geldende grondwettelijke bepalingen betreffende rechtspraak zijn sober en zakelijk van inhoud, ook waar het gaat om de Hoge
Raad der Nederlanden. In aanvulling op de algemene bepalingen over de
rechterlijke macht (artikel 116 Gw.), haar taken (artikelen 112 en 113)
en de benoeming van haar leden alsmede van de procureur-generaal bij
de Hoge Raad (artikel 117), en afgezien van de aanwijzing van de Hoge
Raad als forum privilegiatum voor ambtsmisdrijven van hooggeplaatsten
(artikel 119), is er alleen nog artikel 118. Dit luidt:
1. De leden van de Hoge Raad der Nederlanden worden benoemd
uit een voordracht van drie personen, opgemaakt door de Tweede
Kamer der Staten-Generaal.
2. De Hoge Raad is in de gevallen en binnen de grenzen bij de
wet bepaald, belast met de cassatie van rechterlijke uitspraken
wegens schending van het recht.
3. Bij de wet kunnen aan de Hoge Raad ook andere taken worden
opgedragen.
De voorgaande teksten van onze Grondwet bevatten een uitgebreider
regeling omtrent de Hoge Raad der Nederlanden. 1 Sedert 1814 tot de
algehele grondwetsherziening van 1983 karakteriseerde de Grondwet de
-pas vierentwintig jaar later daadwerkelijk ingestelde- Hoge Raad als
'opperste gerechtshof (aldus artikel 176 Gw. 1972, dat slechts redactioneel verschilde van artikel 102 Gw. 1814 en artikel 175 Gw. 1815), en
omschreef zij zijn taak als 'toezicht op de geregelde loop en de afdoening van rechtsgedingen, alsmede op het nakomen der wetten door de
leden der rechterlijke macht' (aldus artikel 179 Gw. 1972, dat slechts
redactioneel verschilde van artikel 107 Gw. 1814 en artikel 180 Gw.
*

Staatsrechtelijke aantekeningen over de plaats en functie van de Hoge Raad in de
Nederlandse rechtsorde, uit: De plaats van de Hoge Raad in het huidige staatsbestel.
De veranderingen in de rol van de Hoge Raad als rechtsvormer (symposiumbundel ter
gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Hoge Raad), Zwolle 1988, pp. 211-237.

1

De Grondwet van 1814 sprak van de 'Hooge Raad der Vereenigde Nederlanden', en
bevatte -evenals de Grondwet van 1815, zoals zij tot 1848 luidde- de verplichtingen
de !eden zoveel mogelijk uit alle provincies te 'nemen'.
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1815). Laatstbedoelde taakomschrijving van de taak van de Hoge Raad
fungeerde als inleiding op een voorschrift omtrent zijn bevoegdheid dat
in 1983 qua strekking als artikel 118, tweede lid, is gehandhaafd.
Bij de algehele herziening die in 1983 tot de huidige tekst van de desbetreffende grondwetsbepalingen heeft geleid, zijn aan het vervallen van
de aanduiding van de Hoge Raad als 'hoogste rechtscollege' niet veel
woorden vuilgemaakt. Deze verandering gaat terug op de in 1966 door
het ministerie van Binnenlandse Zaken gepresenteerde 'Proeve van een
nieuwe grondwet'. In het kader van de daar beproefde korte en eenvoudige verwoording2 sneuvelden niet slechts de hoofdletters -een lot
dat de 'hoge raad' met de 'koning' deelde- maar ook de betiteling van
de Hoge Raad als 'opperste gerechtshof. De toelichting vermeldde al
even kort en eenvoudig: 'De vermelding van artikel 176, dat hoge raad
de naam is van een opperste gerechtshof, lijkt in de grondwet achterwege te kunnen blijven.' In zijn advies over de proeve van december
1968 stelde de Hoge Raad echter een amendering van de Proeve voor die
onder meer inhield dat een 'aanloopbepaling' zou worden opgenomen,
luidende: 'Tot de rechterlijke macht behoort een hoogste gerechtshof
onder de naam van hoge raad der Nederlanden.' De Hoge Raad kwam
'(o)pneming van een dergelijke bepaling (...) uit systematisch oogpunt
eleganter voor.'3 Ook een commissie van de Nederlandse Vereniging voor
Rechtspraak verdedigde de aanduiding van de Hoge Raad als hoogste
rechtscollege, maar wel indringender dan de Hoge Raad zelf nuttig of
gepast had geoordeeld. 4 De Staatscommissie van advies inzake de Grondwet en de Kieswet (staatscommissie-Cals/Donner) volgde deze adviezen in
zoverre dat zij voorstelde een bepaling op te nemen, luidende: 'Het
hoogste gerechtshof der rechterlijke macht draagt de naam Hoge Raad
der Nederlanden.'5 De regering van het Koninkrijk -de onderhavige
bepaling behoorde tot die waarvoor de grondwetsherziening bij rijkswet
moest plaatsvinden- stelde desalniettemin een sobere bepaling voor, die
zich beperkte tot dat waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden.6 Het
2
3

4

5

6

Proeve van een nieuwe grondwet, 's-Gravenhage 1966, p. 35.
Adviczcn van politieke en maatschappelijke organen over vt:rnit:uwing van grondwet
en kieswet Guni 1968-juli 1969), documentatiereeks Naar een nieuwe grondwet, dee!
3, 's-Gravenhage 1969, p. 119.
Adviezen van politieke en maatschappelijke organen over vernieuwing van grondwet
en kieswet (1%7-mei 1968), documentatiereeks Naar een nieuwe grondwet?, dee! 2,
's-Gravenhage 1969, pp. 111-113.
Artikel 88, eerste lid, eerste volzin, van het ontwerp, opgenomen in het Eindrapport
van de Staatscommissie van advies inzake de Grondwet en de Kieswet, 's-Gravenhage
1971, p. 268.
TK 1979-1980, 16 163 (R 1146), nrs. 1-3.
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uiteindelijk tot stand gekomen, reeds geciteerde artikel 118 stemt biermee op een onderdeel na7 gebeel overeen.
Betekent deze grondwetswijziging nu dat de Hoge Raad niet langer als
opperste gerecbtsbof kan gelden?
Men kan deze vraag uit tweeerlei oogpunt beantwoorden: uit dat van de
positie van de Hoge Raad ten opzicbte van andere recbterlijke colleges,
en uit dat van de aard van zijn taak. De opbouw van de Nederlandse
recbterlijke organisatie is op dit ogenblik (en was reeds voor de algebele
grondwetsberziening van 1983) zodanig, dat de Hoge Raad uit bet eerstgenoemde oogpunt bezwaarlijk zonder meer als boogste recbter kan
worden aangemerkt. Weliswaar beeft bij bet toezicbt op de jurisprudentie
van bet grootste deel van de gerecbten (kantongerecbten, recbtbanken
en gerecbtsboven), is bij belast met de berecbting van ambtsmisdrijven
van de boogstgeplaatste ambtsdragers, en ziet bij bovendien disciplinair
en klacbtrecbtelijk toe op degenen die deel uitmaken van de meeste
recbterlijke colleges (ecbter niet op degenen die deel uitmaken van de
recbtsprekende afdelingen van de Raad van State, voor wie een eigen
regeling geldt), maar -afgezien van de mogelijkbeid in zeer uitzonderlijke
gevallen dat de Hoge Raad in cassatie uitspraken van de Centrale Raad
van Beroep toetst (zie artikel 18a van de Coordinatiewet Sociale Verzekering)- staan de andere takken van recbtspraak gebeel autonoom en
zonder een regeling voor bet wegnemen van eventuele discrepanties naast
de aan cassatieberoep op de Hoge Raad onderworpen takken van recbtspraak. Deze andere recbtscolleges, zoals de Afdeling recbtspraak van de
Raad van State en de Centrale Raad van Beroep, zijn op bet bun toegewezen terrein zelf bet boogste recbtscollege.
Men kan de gestelde vraag ecbter ook uit een ander oogpunt beantwoorden, namelijk dat van de competentie van de tot de recbterlijke macbt
beborende gerecbten onder toezicbt van de Hoge Raad. Inzake de berecbting van strafbare feiten en inzake gescbillen uit burgerlijke recbtsbetrekkingen ontstaan is deze competentie exclusief, terwijl deze recbterlijke colleges inzake (andere) bestuursbandelingen betzij een specifieke competentie (met name als belastingrecbter of onteigeningsrecbter),
betzij een open-aanvullende competentie (als burgerlijke recbter) uitoefenen. Dat maakt dit complex van recbterlijke organen tot de algemene, 'gewone' recbter. Wanneer men op deze wijze de plaats in ons
recbtsstelsel van de 'gewone' recbterlijke macbt en dus van zijn boogste
orgaan, namelijk de Hoge Raad, in aanmerking neemt, blijft de uitdrukking 'opperste gerecbtsbof van betekenis en in dit opzicbt juist.

7

In het ontwerp van rijkswet was voorgesteld, het derde lid te doen beginnen met
'Bij of krachtens de wet( ...)'.
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2

Het toezicht van de cassatierechter op de wetstoepassing

De in 1983 als overbodig8 uit de Grondwet verwijderde bepaling dat
'alom in het Rijk recht (wordt) gesproken in naam des Konings' (artikel
163 naar de tekst van 1972) heeft sinds 1814 -toen een vrijwel identiek
artikel 99 in de Grondwet werd opgenomen- nooit een andere betekenis
gehad dan de constitutionele verankering dat de organisatie van de
rechtspraak een zaak van de (centrale) overheid is, en niet -zoals in de
Republiek der Verenigde Nederlanden het geval was geweest- van gewesten en allerlei corporaties. Toch heeft deze uitdrukking een origine met
een andere, in rechtsstatelijke verhoudingen niet meer aanvaardbare
betekenis. De Franse uitdrukking 'Toute justice emane du roi' betekende
immers onder het Ancien Regime niet slechts, zoals Buys vermeldt, dat
de rechterlijke functie deel uitmaakte van het soevereine staatsgezag,9
maar ook dat de Koning zich de bevoegdheid voorbehield 'om arresten,
die in het hoogste ressort door zijn hoven gewezen waren en die daarom
in principe niet meer aan te tasten waren, toch te vernietigen.'10 Daartoe werd de juridische sectie van de Conseil du roi, 'Parlement' gennaamd, belast met cassatie mede wegens rechtsschending, en mede ter
verzekering van de eenheid van rechtspraak. 11
Evenals op andere punten brak de Franse revolutie ook bier niet volledig
met hetgeen onder het Ancien Regime was gegroeid, maar transformeerde
zij het oude instituut van de cassatie van een controle-instrument in
handen van de Koning tot een zodanig instrument ten behoeve van het
parlement. Reeds in augustus 1789 sprak de Assemblee nationale constituante uit: 'Le tribunal de cassation sera unique et sedentaire aupres
du Corps legislatif. In april 1791 werd een Tribunal de cassation met
een zodanige taak, als 'verlengstuk van het Corps legislatif geinstalleerd.12 Deze opzet berustte op de 'grate waarde' die in de revolutionaire staatsopvattingen werd toegekend aan de wet:
'De wet eenmaal ten troon geheven op het gebied van de
rechtsvorming diende ook zelf zijn omvang te bepalen. (... ) Het
Tribunal gaf wetsuitleg namens de wetgever, verwees de zaak
na cassatie naar een ander, aan het eerste gelijkwaardig gerecht. Nu kon dit het oordeel van het Tribunal omtrent de
wijze waarop de wet voor dat geval geinterpreteerd moest
worden, negeren en tot dezelfde uitspraak als het eerste gerecht komen. Werd dan weer cassatie aangetekend, dan moest
8 TK 1979-1980, 16 162, nr. 3, p. 4.
9 J.T. Buys, De Grondwet. Toelichting en kritiek, dee) II, Arnhem 1884, p. 220.
10 AJ.M. Kunst, Historische ontwikkeling van het recht, dee! I, Zwolle 1967, p. 147.
Vgl. hierover en over de hierna vermelde historische ontwikkeling ook DJ. Veegens,
Cassatie in burgerlijke zaken, 2de druk, Zwolle 1971, pp. 1-29.
11 A.w., p. 148.

12 A.w., p. 150.
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bet Tribunal de cassation, alvorens tot een nieuwe uitspraak te
komen, om interpretatie van de betrokken wet aan bet wetgevend lichaam vragen: refere obligatoire.'13
Uit dit Tribunal (later: Cour) de cassation is in ans land in de dagen
van de Bataafse Republiek en bet Koninkrijk Holland bet Nationaal
Gerechtshof ontstaan. Na bet herstel van de Nederlandse onafhankelijkheid werd bet Keizerlijk Geregtshof te 's-Gravenhage voorshands omgezet in een Hoag Gerechtshof der Vereenigde Nederlanden, belast met
hoger beroep in laatste instantie voor bet gehele land. Met ingang van 1
oktober 1838 trad de sedert 1814/1815 door de Grondwet voorgeschreven
Hoge Raad der Nederlanden als cassatierechter in functie.14
Zoals uit de reeds in paragraaf 1 vermelde grondwetsgeschiedenis blijkt,
is bet de hoofdtaak van de Hoge Raad, te waken over de eenheid van
bet recht en de kwaliteit van de rechtsbedeling door lagere rechters.
Voor de vervulling van die taak is de toespitsing van de bevoegdheid van
de Hoge Raad op bet vernietigen ( casseren) van uitspraken van lagere
rechters (wegens verzuim van vormen en wegens schending van bet recht)
nuttig, maar niet noodzakelijk. Oak indien de Hoge Raad in hoger beroep
als hoogste rechtscollege recht zou spreken, zou hij immers over de
rechtseenheid en de kwaliteit van de rechtsbedeling kunnen waken. Tot
1848 voorzag de Grondwet uitdrukkelijk in de mogelijkheid, de Hoge
Raad taken als appelrechter toe te bedelen (artikel 181 Gw. 1815), en
nadien is er tot 1887 over getwist of de Grondwet die mogelijkheid nag
openliet.15 Als argument tegen een zodanige ruimere taak van de Hoge
Raad werd aangevoerd, dat daardoor 'bet hoofddoel van de cassatie,
bevordering van de eenheid in de toepassing van het recht door de
beslissing voor bet gehele Rijk in een hand te leggen, (... ) in bet gedrang zou kunnen komen.'16
De mogelijkheid van cassatieberoep wegens schending van de wet werd in
Nederland, evenals in Frankrijk, als sluitstuk van de codificatie gezien.
Jessurun d'Oliveira vermeldt dat in de beginjaren van bet Koninkrijk der
Nederlanden de geschriften van een gezaghebbend jurist als J.D. Meyer
'doortrokken (zijn) van de vrees, dat gehechtbeid aan oude gewoonten
en recbtsgebruiken lagere rechters, partijen en bet O.M. onder een hoedje
zouden doen spelen bij bet negeren van de nieuwe eenheidswetgeving
met als gevolg bet ondermijnen van bet streven naar de versterking van
13 Kunst, a.w., pp. 150-151.
Kunst, a.w., pp. 157-158; H. Hesse in J. Magnus, Die Hochsten Gerichte der Welt,
Leipzig 1929, p. 281.
15 P J. Oud, Het co11stitutio11eel recht van het Ko11i11krijk der Nederla11de11, dee! II,
2de druk, Zwolle 1970, pp. 669-670.
16 Oud, a.w., p. 670, cursivering EHB.

14
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de nieuwe staatkundige eenheid.' 17 De Hoge Raad was dan ook als cassatierechter qua origine een door de wetgevende macht aangestelde efoor,
die waakt over de vaststelling van de toe te passen rechtsnormen, en
anders dan buitenlandse constitutionele rechters niet zonder meer de
garant van de democratisch-rechtsstatelijke staatsvorm, tenzij wellicht
indirect, wegens zijn betekenis voor de positie van de wetgever.
Dat in de gedachtenwereld waarin zowel onze codificatie als het instituut
van de Hoge Raad als cassatierechter gestalte hebben gekregen, rechtspraak in hoge mate als wetstoepassing werd gezien, blijkt ook uit de
honderdvijftig jaar geleden door De Bosch Kemper en door Den Tex
verwoorde opvattingen over de taak van de wetenschap: 'de wetgeving
heeft de wetenschap noodig als een onontbeerlijke medehelpster, ten
einde een systeme d'application te vormen, dat in verband met de stellige Wetgeving door den tijd den geheelen omvang van het bestaande
Recht uitmaakt.'18
3

De staatsrechtelijke positie van de cassatierechter

In het vorenstaande kwam tot uiting dat de taak van de rechter werd
gezien als toepassing van de wetgeving op aan hem voorgelegde geschillen, en -daarvan afgeleid- de taak van de Hoge Raad als het waken over
een juiste uitleg van het toe te passen recht, alsmede over een juiste
toepassing van dit recht door de lagere rechter. Deze zienswijze impliceert een opvatting omtrent de staatsrechtelijke positie van de rechter. Die staatsrechtelijke positie van een staatsorgaan kan alleen dan
juridisch worden gepreciseerd, als men nagaat in welke -staatsrechtelijke- rechtsbetrekkingen met andere subjecten -d.w.z. andere staatsorganen en rechtsgenoten- dat orgaan staat. Staatsrechtelijke rechtsbetrekkingen worden gekarakteriseerd door de samenhang van de omgrenzing
der bevoegdheid (waarop een staatsorgaan jegens andere staatorganen en
jegens de aan zijn gezag 'onderworpenen' aanspraak kan maken) enerzijds, en de aard en omvang der verantwoordingsplicht anderzijds. Belinfante heeft dit verwoord in een 'grondregel' van de staatsorganisatie,
luidende: 'Niemand kan een bevoegdheid uitoefenen zonder verantwoording schuldig te zijn of zonder dat op die uitoefening controle bestaat.'19
17 H.U. Jessurun d'Oliveira, Kassatie in het belang van het recht, in: Speculum Langemeijer, 31 rechtsgeleerde opstellen, Zwolle 1973, pp. 223-241. D'Oliveira verwijst
hier naar J.D. Meyer, De la Necessite d'une Haute-Cour provisoire pour le Royaume
des Pays-Bas, 1817, p. 94.
18 Geciteerd bij Paul Scholten, Verzame/de Geschriften, deel III, Zwolle 1951, p. 21,
cursivering EHB.
19 AD. Belinfante/J.L. de Reede, Beginselen van Nederlands staatsrecht, 9de druk,
Alphen aan den Rijn 1983, p. 21.
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Het 19de-eeuwse staatsrecht plaatste de vorming van de openbare mening
en de uitdrukking daarvan in algemene wettelijke regels in het rniddelpunt.20 De parlementaire wetgever, verplicht tot openbaarheid van zijn
besluitvorming, verantwoordde zich daarvoor tegenover het electoraat,
dat die openbare mening tot uitdrukking bracht; bestuursorganen verantwoordden zich voor de uitvoering van de wetgeving tegenover de vertegenwoordigende staatsorganen (daartoe met het budgetrecht, het inlichtingenrecht en het enqueterecht toegerust); rechterlijke organen verantwoordden zich door de plicht tot openbare motivering voor de toepassing
van de wetgeving (waaraan zij gebonden waren, en daardoor onafhankelijk, d.w.z. vrij van andere verantwoordingsplichten dan juist de motivering van hun beslissingen). Dit op de openbare mening van de bevolking,
althans van zijn burgerlijke elite, gerichte staatsrechtelijke bestel kon
slechts naar zijn bedoelingen functioneren, wanneer de rechterlijke macht
zich strikt hield aan de hem toegekende bevoegdheid tot toepassing
(waarvoor, zoals blijkt uit het fenomeen van de voluntaire jurisdictie, de
aan wettelijke regels gebonden beslissing21 nog meer kenmerkend is dan
het geschil). Daartoe vervulde de Hoge Raad als cassatierechter zijn
eerder beschreven sleutelrol. (Sleutels zijn een gebruikelijk attribuut
van bewakers.) De vragen waartoe de positie van de rechter aanleiding
gaf, betroffen niet zozeer de aard van zijn taak, toepassing te geven aan
rechtsnormen op de door hem vast te stellen feiten, als wel de impasses
waarin hij kwam te verkeren wanneer de toe te passen rechtsregels niet
volledig waren (de problematiek van de Gesetzesliicke22) of kennelijk
onvoldoende op de maatschappelijke behoeften toegesneden. Ook nadat
men grotere vrijheid van de rechter had aanvaard om op grond van
analogie, geschiedenis, systeem, in de maatschappij levende opvattingen
of doel der regeling23 de toe te passen rechtsnormen aan te vullen met
regels van ongeschreven recht en te nuanceren, bleef rechtstoepassing
het kenmerk van rechtspraak.
Dat dit het geval is, lijkt vanzelfsprekend, ook al wordt de toepassing
niet meer als een in een richting verlopend subsumptieproces opgevat.
Soeteman begrijpt bij voorbeeld in zijn 'inleiding tot denken over recht'
de taak van de rechter zonder meer als toepassen van het geldende
recht, en stelt op basis daarvan de vraag aan de orde of ook 'misdadig
recht' behoort te worden toegepast. 24 In dezelfde zin schrijft Stern in
zijn fundamentele handboek van het Duitse staatsrecht: 'Rechtsprechen
20 Vgl. J. Habermas, Strukturwandel der Offentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der biirgerlichen Gesellschaft, Neuwied/Berlin 1974, 6de druk.
21 Vgl. P. Scholten, Algemeen dee/ (Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van
het Nederlandsch Burgerlijk Recht), 2de druk, Zwolle 1954, p. 28.
22 H. Coing, Juristische Methodenlehre, Berlin/New York 1972, pp. 45 e.v.
23 Vgl. Scholten, a.w., paragrafen 11, 12 en 25.
24 A. Soeteman, Machtig recht. Een inleiding tot denken over recht, Alphen aan den
Rijn 1986, pp. 58-59.
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bedeutet grundsatzlich die Anwendung einer vorgefundenen Norm auf
einen konkreten Sachverhalt'.25 Toch behoeft rechtspraak niet in rechtstoepassing op te gaan. Larenz wijst erop dat 'Giiterabwagung im Einzelfall' steeds vaker wordt gehanteerd als methode van rechtsvorming in
gevallen van normencollisie26:
'Im Konfliktfall muB dann, soll der Rechtsfrieden wieder hergestellt werden, das eine oder das andere Recht (oder eines der
betroffenen Rechtsgiiter) hinter das andere oder jedes hinter das
andere bis zu einem gewissen MaB, zuriicktreten. Die Rechtsprechung erreicht dies durch eine "Abwagung" der im Spiel befindlichen Rechte oder Rechtsgiiter gemaB dem "Gewicht", das sie
dem betreffenden Gut in der betreffenden Situation beilegt. Aber
das "Abwagen" und "Gewichten" ist nur ein Bild; es geht nicht um
meBbare quantitative GroBen, sondern um das Ergebnis von Bewertungen, die -darin liegt die groBte Schwierigkeit- nicht nur an
einem allgemeinen MaBstab, sondern zugleich an der jeweiligen
konkreten Situation ausgerichtet sein sollen.'27
Terwijl Larenz de 'Giiterabwagung' aldus als een aanvulling op de gewone, subsumerende functie van de rechter ziet, stelt Alexy deze twee
onverbloemd naast elkaar: 'Es gibt zwei Grundstrukturen der Rechtsanwendung: die Subsumtion und die Abwagung.'28 Wanneer inderdaad belangenafweging naast rechtstoepassing -in de zin van het subsumeren van
een geval onder een regel- tot de functie van de rechter is gaan behoren, heeft dat consequenties voor zijn eerder omschreven staatsrechtelijke positie. Deze kan dan immers niet meer zonder meer gefundeerd
worden in de gebondenheid van de rechter aan het toe te passen recht,
waarnaar de rechter in de motivering van zijn beslissingen slechts behoeft de verwijzen om zijn bevoegdheidsuitoefening voldoende te verantwoorden. Voor de cassatierechter komt daar meer in het bijzonder nog
bij dat zijn functie traditioneel gerelateerd is aan de centrale positie
van de parlementaire wetgever, namelijk doordat hij tot taak had gekregen, te waken over een juiste uitleg van het toe te passen recht,
alsmede over een juiste toepassing van dit recht door de lagere rechter.
4

Van toepassingsjurisdictie naar belangenjurisdictie

Het vorenstaande geeft aanleiding, thans na te gaan of de wijze waarop
de cassatierechter zijn functie uitoefent, nog steeds, overeenkomstig de
25 K.

Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutsch/and, Band II, Miinchen 1980,
p.894.
26 K. Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 3de druk, Berlin/Heidelberg/New
York 1975, p. 402.
27 A.w., p. 393.
28 R. Alexy, Ermessensfehler, p. 710, in: Juristenzeitung 41 (1986), pp. 701-716.
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traditionele voorstelling van zijn taak, kan warden begrepen als een
toepassingsjurisdictie, dan wel (mede) als een belangenjurisdictie moet
warden gezien. Daartoe zullen de arresten van de Hoge Raad die gepubliceerd zijn in de eerste jaargang van Ars Aequi (1951-1952) warden
geplaatst naast de arresten welke zijn opgenomen in de jaargang 1987.
Aldus kan een vergelijking betrekking hebben op twee perioden die niet
warden gescheiden door een oorlog of een andere abrupte verandering in
omstandigheden, maar toch ver genoeg van elkaar om rekening te kunnen
houden met belangrijke evoluties. Vanzelfsprekend gaat bet bij de in Ars
Aequi gepubliceerde jurisprudentie niet om een representatieve steekproef
uit de rechtspraak van de Hoge Raad. Juist bet feit dat bier door een
gezaghebbend 'panel' -de annotatoren van bet tijdschrift- een selectie is
gemaakt van die arresten, afkomstig van de burgerlijke kamer of de
strafkamer van de Hoge Raad, soms ook van de derde kamer, die van
belang zijn voor de rechtsontwikkeling, maakt bun keuze geschikt voor
ons doel: bet uitvoeren van een summiere, indicatieve vergelijking. De
jurisprudentierubriek van Ars Aequi is van 1951 tot 1987 sterk gegroeid.
Toch is het aantal in de bier bedoelde twee jaargangen gepubliceerde
arresten van de Hoge Raad duidelijk afgenomen: van 22 tot 15. Daar
staat tegenover dat men in de jaargang 1987 ook tien arresten en uitspraken aantreft, afkomstig van andere Nederlandse en van supranationale rechtscolleges, terwijl in 1951 uitsluitend arresten van de Hoge
Raad waren opgenomen.
Met betrekking tot de in 1951/1952 en in 1987 gepubliceerde arresten
zal warden nagegaan welke beoordeling bet centrale element van de
beslissing van de Hoge Raad vormde: een beslissing omtrent de betekenis van de toe te passen rechtsregels, dan wel een beslissing omtrent
de wijze van afweging van belangen. Uiteraard geeft de interpretatie
van een wettelijke bepaling (nader) uitdrukking aan een bepaalde afweging van de betrokken belangen. Het gaat bij de eerstbedoelde arresten
dan ook geenszins om belangeloze situaties, maar om gevallen waarin de
inhoud van een -een bepaalde belangenafweging tot uitdrukking brengende- regel wordt aangewezen die op een geval wordt toegepast, terwijl
in de tweede categorie arresten met een beginsel, een voorrangsregel of
een afbakening van verantwoordelijkheden wordt aangegeven hoe in een
concreet geval de belangen moeten warden afgewogen met bet oog op
bet al dan niet aannemen van een bepaald rechtsgevolg. De cursiveringen
in de citaten uit de arresten zijn steeds van schrijver dezes.
In bet eerste in de jaargang 1951/1952 gepubliceerde arrest, namelijk
van 4 mei 1951 (pp. 9-12, m.nt. R.P. Cleveringa) legde de HR de bepalingen van de artikelen 439 e.v. Rv. omtrent bet gewone executoriaal
beslag (in tegenstelling tot bet omslachtige executoriaal beslag onder
derden) zo uit, dat '-hoezeer ook erkend moet warden het belang dat
voor een schuldeiser bestaan kan om op goederen van zijn schuldeiser,
die onder een derde berusten, rechtstreeks beslag te kunnen leggen en
niet uitsluitend te zijn aangewezen op den meer omslachtigen en on299
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zekeren weg van bet arrest onder derden- zolang de wetgever daarin
niet heeft voorzien, zodanig beslag niet geldig gelegd kan worden tegenover den derde.' Dit arrest behoort daarmee duidelijk tot de eerstbedoelde categorie; de Hoge Raad past de wet zo toe zoals zij thans moeten
worden begrepen, en verwijst voor een regeling waarin eventueel een
andere afweging van de betrokken belangen tot uitdrukking komt, naar
de wetgever.
In HR 1 mei 1951 (pp. 12-13, m.nt. D. Hazewinkel-Suringa) ging bet om
de vraag of een bijzondere voorwaarde tot schadeloosstelling van de
benadeelde, verbonden aan een veroordeling wegens schuldheling, wel
bet gedrag van de veroordeelde betrof (destijds bet tweede lid, thans
bet eerste lid onder 4°) en deswege verenigbaar zou zijn met artikel 14c
Sr. De Hoge Raad overwoog: 'dat het opleggen van een dergelijke bijzondere voorwaarde ook niet daardoor, dat in bet eerste lid van genoemd artikel 14c de vergoeding van de door bet strafbare feit veroorzaakte schade met name wordt genoemd, als toepassing van bet tweede
lid van dat artikel wordt uitgesloten'. Ook dit arrest betreft dus duidelijk de wetstoepassing.
Dat geldt evenzeer voor bet bekende arrest omtrent de Tilburgse A.P.V.
(HR 28 november 1950, Ars Aequi jg. 1 (1951/1952), pp. 13-16, m.nt. J.P.
Hooykaas), in welk arrest 'wet' in artikel 7 van de Grondwet werd
uitgelegd als 'wet in formele zin', en voor een tweetal arresten van 11
mei 1951 (Flora/Van der Kamp en Burgman/Aviolanda, pp. 29-32, m.nt.
J. Orion), waarin werd uitgelegd wat een bij de wet verboden 'oorzaak'
van een overeenkomst is.
Tot de tweede categorie valt daarentegen te rekenen bet arrest van 16
maart 1951 (pp. 42-45, m.nt. J. Orion, inzake Gans/Volkers), waar de
Hoge Raad niet een toe te passen regel interpreteerde, maar aangaf op
welke wijze de bij bewaargeving betrokken belangen moeten worden
afgewogen. Het ging daarbij om de 'verantwoordelijkheid van den bewaamemer voor de verzuimen van een derde bij wien hij de hem toevertrouwde zaak zelf weer in bewaring geeft'. De basis vond de Hoge
Raad in de zorgverplichting van artikel 1743 BW, waarbij overeenkomstig
artikel 1744 een rol speelde dat 'de bewaarnemer geen loon heeft bedongen en zijn diensten niet heeft aangeboden'. De te hanteren afwegingscriteria worden in bet arrest aangeduid als: 'regels waarnaar, met inachtneming van artikel 1743 B.W., over bet bestaan van zodanige verantwoordelijkheid moet worden geoordeeld'.
Weer in de eerste categorie vallen bet arrest van 5 juni 1951 (pp. 45-49,
m.nt. D. Hazewinkel-Suringa), waarin bet afnemen van een bloedproef bij
een verdachte met diens toestemming verenigbaar met de toepasselijke
wettelijke bepalingen werd geacht, en het arrest van 4 mei 1951 (pp.
49-50, m.nt. J. Orion), waarin werd geoordeeld dat 'onder bet niet voldoen door een partij aan haar verplichting in den zin van artikel 1302
NBW mede is begrepen bet geval, dat een gebeurtenis, voor bet plaats
grijpen waarvan een partij instaat en welk plaatsgrijpen zij aldus tegen300
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over de wederpartij voor haar rekening neemt, uitblijft, terwijl daarbij
de vraag, of haar te dier zake enig verwijt treft, buiten beschouwing
blijft'.
Dit geldt ook voor bet arrest inzake wetsontduiking van de derde kamer
van de Hoge Raad, gewezen op 25 april 1951 (pp. 60-62, m.nt. G. de
Grooth). Daarin was de uitleg van de toe te passen bepaling van de
oude Successiewet aan de orde. De Hoge Raad overwoog dat 'bij de
uitlegging van bet artikel' rekening moet worden gehouden met zijn
strekking, te voorkomen dat door bevoordelingen bij leven van de erflater successierecht wordt ontgaan. Dit brengt mee dat 'onder afstaan
wordt begrepen iedere vestiging van een recht ten laste van bet vermogen des erflaters'. Er is voorts 'geen reden (... ) voor de heffing van bet
successierecht onderscheid te maken tussen het in leven roepen van een
schuld, die gedurende het leven van de schenker geen rente zal dragen
en het schenken van een geldsom onder voorbehoud van vruchtgebruik'.
Het gaat er dus om wat voor de toepassing van deze bepaling -d.w.z. de
heffing- onder de wettelijke begrippen wordt begrepen.
Het arrest van 24 april 1951 (pp. 62-66, m.nt. R.H. Scholte Ubing en D.
Hazewinkel-Suringa) betrof de vraag of de door de politierechter veroordeelde requirant zich -zoals de politierechter had aangenomen- 2500 maal
aan bet vellen van een houtopstand schuldig had gemaakt (meerdaadse
samenloop ), dan wel slechts een maal, hetgeen voor de strafmaat aanzienlijke gevolgen had. De Hoge Raad oordeelde dat de politierechter tot
zijn oordeel kon komen, nu 'voor de toepassing van artikel 3' van de
betrokken uitvoeringsregeling van de Bodemproductiewet 1939 ook "een
boom" een houtopstand kan vormen'. Ook dit arrest behoort dus duidelijk tot de eerste categorie.
Dit geldt tevens voor het arrest van de Hoge Raad (burgerlijke kamer)
van 28 december 1950 (p. 66, m.nt. J.P. Hooykaas), waarin het standpunt
van een advocaat dat hij voor het instellen van cassatieberoep tegen een
hem opgelegde disciplinaire straf niet een advocaat bij de Hoge Raad
behoefde in te schakelen, werd verworpen omdat artikel 35 van Reglement no. III 'niet op de indiening maar op de behandeling van bet
verzoek betrekking heeft'.
Daarentegen betrof het arrest van 31 maart 1950 (pp. 80-82, m.nt. J.H.
Beekhuis) de invloed van de relatieve belangen van partijen op de schadevergoedingsplicht van Eijsbouts (wiens vrachtauto bij een aanrijding
een stoomtreinlocomotief buiten werking had gesteld) jegens de RTM: de
kosten van de maatregel van de RTM, permanent een reservelocomotief
onder stoom te houden, mochten 'voor een evenredig deel ten laste van
Eijsbouts (... ) worden gebracht'. Daaraan deed niet af 'dat bij deze
voorziening tot beperking van de schade voor de RTM niet het belang
van den aanrijder, doch haar eigen belang op den voorgrond heeft
gestaan'.
Het arrest van 5 januari 1951 (pp. 92-94, m.nt. J. Drion, Grofru/Veilingen
Langedijk), waarin het 'Schutznorm' -criterium werd toegepast op de
301

I 4.2 I De plaats van de Hoge Raad in het huidige staatsbestel - 1988
Tuinbouwafzetverordening 1945 I, betreft weliswaar de relatie rechtsnorm-beschermd belang, maar moet toch tot de eerste categorie worden
gerekend: de besliste kwestie is immers of de betrokken bepaling kan
worden toegepast als het belang van de eiser beschermende rechtsnorm.
Bij de strafvervolging van een directeur van een naamloze vennootschap
die een verzekeringsfraude ensceneerde, oordeelde de Hoge Raad (arrest
van 4 december 1951, pp. 94-98, m.nt. G.E. l.angemeijer) dat diens 'medeweten en goedvinden zeker als een gedraging beschouwd kan word en'.
Ook hier ging het om de uitleg van de toe te passen (straf)bepaling. Om
uitleg van een toe te passen wettelijke bepaling -namelijk de term
'valsch' in artikel 176 Rv.- ging het voorts in HR 30 november 1951 (pp.
103-106, m.nt. J. Drion), en in HR 5 december 1951 (pp. 106-109, m.nt.
D. Hazewinkel-Suringa) - te weten de vraag, wat onder 'vrijspraak' in
artikel 430 Sv. moet worden verstaan.
Een facet van de tot de eerste categorie te rekenen beslissing omtrent
de betekenis van de toe te passen rechtsnormen is de vaststelling van
de rechtsgeldigheid ervan. Deze stood in verband met de werking van
Herziene Rijnvaart Akte centraal in HR 25 januari 1952 (pp. 109-116,
m.nt. F.M. van Asbeck). Een kwestie van uitleg was weer aan de orde in
het arrest van de Hoge Raad van 29 februari 1952 (pp. 127-132, m.nt. J.
Drion, Wolff/Geleedts): de Hoge Raad oordeelde dat artikel 2014, eerste
lid, BW 'slechts bescherming verleent aan dengene die zijn rechten
ontleent aan iemand, dien hij, afgaande op het door dezen uitgeoefende
bezit, voor den rechthebbende heeft gehouden'. Daarentegen vond in een
enkele maanden eerder gewezen arrest betreffende artikel 2014 (HR 9
november 1951, pp. 128-132, m.nt. J. Drion, De Haan/Wijngaard) een
beoordeling plaats van de wijze waarop de bij de toepassing van dit
artikel betrokken tegengestelde belangen aan de hand van het goede
trouw-criterium moeten worden afgewogen. Dit arrest moet daarom tot
de tweede categorie worden gerekend.
De uitleg van een toe te passen wetsbepaling, namelijk artikel 1917 BW
betreffende de datering van een onderhandse akte, was weer aan de orde
in HR 4 april 1952 (pp. 143-146, m.nt. J. Drion, Schuddeboom/Apeldoorn):
's Hofs beslissing, dat artikel 1917 verhindert het opleggen van een
getuigenbewijs als de Rechtbank te dezen heeft gedaan, is onjuist'.
Een beroep op overmacht wegens gewetensbezwaren verplicht de rechter
tot een afweging tussen het belang van de verdachte, zijn geweten te
kunnen volgen, en het belang van handhaving van de strafwet. In zoverre kan het arrest van 20 juni 1950 (pp. 146-148, m.nt. D. Hazewinkel-Suringa) tot de tweede categorie worden gerekend, al ging het in
het arrest alleen nog maar om de procedurele eis dat het bestreden
vonnis ingevolge artikel 358 Sv. 'daaromtrent bepaaldelijk eene beslissing' had moeten inhouden. De aard van deze beslissing werd door de
advocaat-generaal Hooykaas als volgt -in termen die een belangenafweging veronderstellen- verwoord:
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'Willen gewetensbezwaren overmacht vormen, zo is, naast bet bestaan
van de bezwaren zelf, tweeerlei vereist:
1° de bezwaren moeten, subjectief, voor de bezwaarde onoverkomelijk zijn;
2° zij moeten, objectief, van zodanige aard zijn, dat zij door bet
rechtssysteem kunnen warden aanvaard.'
Het laatste arrest dat in de eerste jaargang van Ars Aequi is gepubliceerd, te weten van 16 mei 1952 (pp. 172-176, m.nt. J. Drion) behoort
weer duidelijk tot de eerste categorie. De Hoge Raad overwoog dat de
artikelen 1540-1547 BW 'slechts van toepassing zijn, ingeval een zekere
en bepaalde zaak is verkocht, en niet, indien (... ) de verkochte zaak
slechts ten aanzien van haar soort is bepaald en bet geleverde exemplaar
gebreken vertoont.'
Geconcludeerd kan warden dat van de 22 besproken arresten er 18 tot
de categorie van de 'toepassingsjurisdictie' kunnen warden gerekend, en
4 tot de categorie van de 'belangenjurisdictie' (waarvan drie afkomstig
van de burgerlijke kamer en een van de strafkamer).
In 1987 is bet beeld echter ingrijpend gewijzigd. Het eerste in die
jaargang gepubliceerde arrest betreft een ontslagaffaire tussen Westhoff
en Spronsen. De Hoge Raad (arrest van 12 september 1986, Ars Aequi 36
(1987), pp. 99-105, m.nt. J.H. Nieuwenhuis) kwam tot de volgende aanwijzingen voor de belangenafweging: 'de eisen van de goede trouw in verband met de ingrijpende gevolgen die een eenzijdige ontslagneming op
staande voet in beginsel voor de werknemer heeft, kunnen meebrengen
dat de werkgeefster, hoezeer zij de betreffende uitingen als een ontslagneming heeft opgevat en mocht opvatten, de werknemer toch niet aan
die ontslagneming mag houden indien er niet aan haar zijde sprake is
van nadeel als in bet onderdeel weergegeven. Dit zal in het bijzonder
het geval zijn indien de werknemer, toen hij deze uitingen deed, niet in
staat was zijn wil te bepalen, omdat hij toen in een hevige gemoedsbeweging verkeerde of handelde onder invloed van een stoornis van zijn
geestvermogens.'
Ook van de vaststelling van de 'schuld' van een overheidslichaam dat
onrechtmatig heeft gehandeld, kan warden gezegd dat deze niet door
subsumptie aan de hand van de toepasselijke wettelijke bepalingen wordt
vastgesteld, maar tot op zekere hoogte afweging van belangen impliceert
aan de hand van een 'beginsel'. Dit kan warden afgeleid uit bet arrest
van de Hoge Raad van 26 september 1986 (pp. 164-166, m.nt. P. van
Schilfgaarde, Hoffmann-La Roche/Staat). Nadat bet College van Beroep
voor bet bedrijfsleven een beschikking waarbij Hoffmann-La Roche was
verplicht prijzen voor een aantal produkten aanzienlijk te verlagen, had
vernietigd, vorderde deze farmaceutische firma in een civiele procedure
schadevergoeding. Het oordeel van de Hoge Raad dat, in 'geval een
overheidslichaam een onrechtmatige daad pleegt door een beschikking te
nemen en te handhaven die naderhand door de rechter wordt vernietigd
wegens strijd met de wet, (... ) daarmee de schuld van bet overheids303
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lichaam in beginsel gegeven (is)', is door Van Schilfgaarde daaruit verklaard dat de Hoge Raad 'schuld' met bet Nieuw BW reeds als 'toerekenbaarheid' opvat, derhalve een afbakening van verantwoordelijkheden.
Er kan dus ook sprake zijn van 'schuld' in deze zin, 'wanneer de daad
te wijten is aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in bet verkeer geldende opvattingen voor rekening van de dader komt.' Dit betekent dat de vraag of bet overheidslichaam schuld treft -een vraag die de
Hoge Raad 'in beginsel' bevestigend beantwoordt- in concreto soms een
ander antwoord vereist, wanneer bet belangen zou betreffen waarvoor de
overheid niet verantwoordelijk is.
In bet Slavenburg-arrest van de strafkamer van de Hoge Raad van 16
december 1986 (pp. 167-175, m.nt. A.H.J. Swart) is eveneens een belangenafweging aan de orde, al is bet wat moeilijker dit te onderkennen.
Ook bier bepaalt de afbakening van de verantwoordelijkheid voor bepaalde belangen de juridische -in casu strafrechtelijke- aansprakelijkheid:
'Van feitelijk leiding geven aan verboden gedragingen kan onder omstandigheden sprake zijn indien de desbetreffende functionaris -hoewel
daartoe bevoegd en redelijkerwijs gehouden- maatregelen ter voorkoming
van deze gedraging achterwege laat en bewust de aanmerkelijke kans
aanvaardt dat de verboden gedragingen zich zullen voordoen'.
Een viertal arresten van 8 juli 1986 (pp. 236-241, m.nt. J.W. Zwemmer)
heeft betrekking op de vraag of de 'informele kapitaalinbreng' door een
aandeelhouder in zijn besloten vennootschap, welke inbreng plaatsvond in
de vorm van bet afzien van rentevergoeding of van beloning wegens
werkzaamheden of diensten, kan worden belast bij de aandeelhouder
(alhoewel hij juist niets ontvangen heeft), dan wel meetelt bij de winst
van de vennootschap en dus daar belastbaar is. De Hoge Raad besliste in
laatstgenoemde zin. Deze arresten behoren tot de eerste categorie: de
Hoge Raad ging ervan uit 'dat bet onderwerpelijke bedrag, dat bij de
vennootschap tot de winst dient te worden gerekend, als in kapitaal
omgezet moet worden aangemerkt', hetgeen meebracht dat over dat bedrag
bij de aandeelhouder geen inkomstenbelasting kon worden geheven. 'Een
redelijke wetstoepassing, welke recht doet aan de samenhang tussen de
vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting', zo overwoog de Hoge
Raad in de zaken betreffende de heffing van vennootschapsbelasting,
'laat niet toe een voordeel bestaande uit bet niet verschuldigd warden
van rente' (c.q. 'van een beloning wegens werkzaamheden of diensten')
in deze situatie 'bij de bepaling van de winst buiten aanmerking te laten'.
Het arrest van 9 januari 1987 (pp. 477-480 m.nt. P. van Schilfgaarde)
inzake Van den Hout/Sweegers valt, alhoewel men er ook een uitleg van
de toepasselijke wetsbepaling (artikel 1638x, tweede lid, BW) in kan zien,
wegens de aard van de beoordeling door de Hoge Raad toch tot de tweede
categorie te rekenen. Het ging om de vraag in hoeverre Van den Houts
medeschuld aan een bedrijfsongeval, gelet op de ingevolge artikel 1638x,
eerste lid, op de werkgever Sweegers rustende verplichtingen, zijn
aanspraak op schadevergoeding inkortte. De Hoge Raad leidde uit de
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maatschappelijke opvattingen omtrent de verantwoordelijkheid van de
werkgever voor de bedrijfsveiligheid af, dat behoudens grove schuld de
strekking van artikel 1638x geen matiging van de schadevergoeding
toelaat. Het in wetgeving en samenleving aan het werknemersbelang
toegekende gewicht stond in dit geval dus in de weg aan bantering van
de gewone matigingsbevoegdheid inzake schadevergoeding.
De strafbaarheid van een geval van euthanasie vormde het onderwerp
van het arrest van 21 oktober 1986 (pp. 488-496 m.nt. C. Kelk). 'Het Hof
had zich', aldus de Hoge Raad, 'ervan rekenschap behoren te geven of
de verdachte ( ... ) handelde in noodtoestand of psychische overmacht.'
Daartoe had het Hof moeten 'onderzoeken -zijnde dit bij uitstek de
taak van de rechter- of naar wetenschappelijk verantwoord medisch
inzicht en naar de in de medische ethiek geldende normen, zich een
situatie voordeed welke als noodtoestand aangemerkt mocht worden, dan
wel de uitvoering van het bewezenverklaarde is geschied onder invloed
van een drang waaraan zij geen weerstand behoefde te bieden.' Dit komt
erop neer dat de rechter, op grond van de maatstaven van de beroepsgroep, het belang dat de verdachte in de gegeven situatie mocht toekennen aan de wens van haar patient van het leven te worden beroofd,
afweegt tegen het belang dat de wetsbepaling beoogt te beschermen. Een
dergelijke afweging is kenmerkend voor noodtoestand, waarin het immers
gaat om situaties waarin men op grond van een hoger belang van een
wettelijke norm meent te mogen afwijken. Dit arrest behoort dan ook
tot de jurisprudentie van de tweede categorie.
Dit geldt eveneens voor het arrest van 24 januari 1986 (pp. 558-564,
m.nt. Th.M. de Boer), waarin het ging om de voorrangsregels (regles
d'application immediate) die grenzen stellen aan de internationaal-privaatrechtelijke partij-autonomie. De rechter formuleert deze
voorrangsregels op basis van een beoordeling van de betrokken belangen. In het onderhavige geval had het Hof geoordeeld (welk oordeel in
cassatie niet werd bestreden) dat 'het in artikel 74f (namelijk van het
Wetboek van Koophandel), 'ter bescherming van de handelsagent "als
economisch zwakkere partij", gegeven recht op "boekencontrole bij de
principaal" voor de agent zo essentieel is dat de ratio van deze bepaling meebrengt dat "de bepaling zich, onafhankelijk van de op de agentuurovereenkomst toepasselijke wet, dient door te zetten" wanneer de
boeken waar het om gaat zich bevinden ten kantore van de principaal
in Nederland.' De door de rechter in voorrangsregels verwoorde belangenafweging bepaalt dus welke bepalingen van Nederlands recht moeten
prevaleren ten opzichte van de rechtskeuze voor een vreemd rechtsstelsel.
De beoordeling welke termijn voor de behandeling van een strafzaak
'redelijk' is in de zin van artikel 6 EVRM en artikel 14 IVBP, kwam aan
de orde in het arrest van 7 april 1987 (pp. 628-634, m.nt. D.H. de Jong).
Deze norm, die behandeling binnen een redelijke termijn voorschrijft,
leent zich niet voor directe toepassing, maar draagt het karakter van
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een rechtsbeginsel en behoeft dus concretisering op grond van een
belangenafweging in het concrete geval. Die belangenafweging behoeft
blijkens het onderhavige arrest niet steeds tot niet-ontvankelijkheid van
het Openbaar Ministerie te leiden, maar kan voor de rechter ook aanleiding zijn, 'een lagere straf op te leggen dan hij zonder schending van
de desbetreffende rechten zou hebben gedaan. Daarbij dient hij de mate
van deze schending in aanmerking te nemen en tevens aan te geven tot
welke verlaging hij daarin aanleiding heeft gevonden.' Ook bier gaat
het dus om rechtspraak uit de tweede categorie aan de hand van het
rechtsbeginsel van berechting binnen redelijke termijn.
Tot die categorie behoort evenzeer het arrest van 11 juni 1986 (pp.
635-638, m.nt. J.W. Zwemmer), waarin de verkoop van koopsompolissen
aan emigranten ingevolge artikel 31 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen werd genegeerd. Dit artikel laat toe, ter bevordering van de
'richtige heffing' geen rekening te houden met rechtshandelingen welke
zijn verricht om belastingheffing te ontgaan. Of zich een situatie voordoet waarin zo'n maatregel op zijn plaats is, hangt af van de belangenverhoudingen in het desbetreffende geval: 'een toepassing van genoemd
artikel in het onderhavige geval (... ) (brengt) niet met zich mee dat
hetzelfde zou gelden in alle gevallen waarbij een fiscale claim wordt
doorgeschoven'.
In zijn arrest van 6 februari 1987 (pp. 638-643, m.nt. S.C.J.J. Kortmann)
betreffende een aanrijding tussen een fietser en een automobilist stelt de
Hoge Raad de verantwoordelijkheid van beiden tegenover elkaar (en dus
hun wederzijdse belangen), en komt op grond hiervan tot het oordeel
'dat de vraag of de fietser meer dan de helft van de schade ( ... ) moet
vergoeden, in het bijzonder afhangt van de mate waarin de fout van de
fietser in vergelijking met de vorenbedoelde omstandigheden aan de
zijde van het motorrijtuig tot de door de aanrijding aan het motorrijtuig toegebrachte schade heeft bijgedragen.' Ook dit arrest valt dus tot
de tweede categorie te rekenen.
Het arrest van 12 juni 1987 (pp. 780-787, m.nt. P. van Schilfgaarde)
betrof vergoedingsrechten in het huwelijksgoederenrecht. De desbetreffende bepalingen worden niet zonder meer toegepast, maar aan de hand
van het beginsel van de goede trouw wordt de toepasbaarheid afhankelijk gemaakt van een belangenafweging in concreto: de vergoedingsrechten 'strekken, naar strookt met de rechtszekerheid, in beginsel tot
vergoeding van een gelijk bedrag als destijds door de andere echtgenoot
is verschaft, zonder vergoeding van rente (... ) en zonder verrekening van
de waardevermeerdering of waardevermindering die de gefinancierde
goederen bij het einde van het huwelijk wellicht blijken te hebben
ondergaan, dit laatste behoudens de eventuele werking van de eisen van
de goede trouw .'
De reeks in de jaargang 1987 gepubliceerde arresten wordt afgesloten
met een duidelijk geval van toepassingsjurisdictie: naar aanleiding van de
daadwerkelijke dreiging van een Urker visser, in volle zee een matroos
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van de Noorse marine overboard te zetten, toen leden van deze marine
bezig waren bet Urker vissersschip op te brengen, stelde de Hoge Raad
in een arrest van 17 maart 1987 (pp. 786-793) vast dat de betrokkene
niet op grond van artikel 184 Sr. (passieve wederspannigheid) kon warden veroordeeld, omdat in dit artikel 'met de term "wettelijk voorschrift"
wordt gedoeld op enig Nederlands wettelijk voorschrift.'
Met betrekking tot de vijftien in de jaargang 1987 gepubliceerde arresten kan dan ook de conclusie worden getrokken dat nog maar vijf
(waaronder de vier met elkaar samenhangende arresten van de derde
kamer omtrent raakvlakken van inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting) tot de categorie van de 'toepassingsjurisdictie' kunnen worden
gerekend, en dat de overige tien (zes van de burgerlijke kamer, drie van
de strafkamer en een van de derde kamer) in een of andere vorm tot de
'belangenjurisdictie' behoren.
5

Ontplooiing van de functie van de cassatierechter

De graduele, maar onmiskenbare verschuiving van (overwegend) toepassingsjurisdictie naar (ook) belangenjurisdictie in de feitelijk door de
Hoge Raad vervulde functie markeert een verandering in ons rechtsstelsel. Het is niet mogelijk en voor ons doel -een hernieuwde staatsrechtelijke plaatsbepaling van de Hoge Raad- ook niet nodig, deze veranderingen in ons rechtsstelsel in detail te analyseren. Toch valt in algemene termen iets te zeggen over de achtergronden van de -hierboven
aan de hand van een reeks arresten getoonde- ontplooiing van de functie
van de cassatierechter, waarin naast de uitleg van toe te passen wettelijke bepalingen ook de verwoording van rechtsbeginselen, voorrangsregels en afbakeningen van verantwoordelijkheden een belangrijke plaats is
gaan innemen. Dat de functie van de cassatierechter zich aldus heeft
ontwikkeld, is van groot belang, omdat daardoor niet slechts in de
wetstoepassing, maar ook in de andere "Grundstruktur" (Alexy) van de
rechtspleging, namelijk de belangenafweging, rechtseenheid wordt bevorderd.
Er kan hierbij worden gewezen op tweeerlei op elkaar inwerkende veranderingen in bet Nederlandse rechtsstelsel, die ertoe hebben geleid dat
de functie van de cassatierechter zich ontplooit tot grotere zelfstandigheid jegens de wetgever.
a Allereerst valt te wijzen op een ontwikkeling in ons recht in die zin
dat bet zich verwijdert van een beeld van bet recht als ordening van
gedrag -waartegenover de ongeordende sfeer van 'vrijheid' staat- in de
richting van een beeld van bet recht als integrerend kader van een
veelheid van verhoudingen, met de bun eigen gedragspatronen en een
karakteristieke eigen normativiteit. In zijn Akademie-mededeling 'Over
de meervoudigheid van maatschappelijke normstelsels' heeft Enschede
erop gewezen 'dat rechts- en andere normstelsels elkander kunnen dulden,
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erkennen, aanvaarden, steunen, bervormen, bestrijden.'29 Hiermee willen
wij niet beweren dat deze relaties tussen bet recbt en andere normstelsels nieuw zijn. Wat nieuw is, is de sterke mate van verstrengeling van
de onderscbeiden normstelsels; daardoor is bet uitgesloten, bet recbt nog
te karakteriseren als stelsel van gedragsnormen met inacbtnerning waarvan
de recbtsgenoten vrij zijn, zoals met nadruk was gedaan in de Declaration
des droits de l'bomme et du citoyen van 1789:
'La liberte consiste a pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas a autrui.'30 'La loi n'a le droit de defendre que !es actes nuisibles a
la societe. Tout ce qui n'est pas defendu par Ia Joi ne peut etre
empecbe, et nul ne peut etre contraint a faire ce qu'elle n'ordonne
pas.'31
Ons recbt relateert op veelal zeer complexe wijze belangenverboudingen
aan elkaar, bij voorbeeld interne bedrijfsverboudingen tussen werkgever
en werknemers via zorgplicbten in bet kader van bet arbeidsrecbt, welker
relaties weer samenbangen met verzekeringsrecbtelijke, sociaal-verzekeringsrecbtelijke en fiscaalrecbtelijke relaties. Deze complexe verknoping
van verscbillend geaarde recbtsbetrekkingen (d.w.z. van recbtsbetrekkingen die beboren tot verscbillende deelrecbtsordes32) met elkaar en met
door andere normenstelsels bebeerste relaties wordt niet altijd door
uitdrukkelijke verwijzingen (zoals die naar plaatselijke gewoonten in bet
BW33 of naar bet publiekrecbt in artikel 3.1.1.15 Nieuw BW) tot stand
gebracbt. Vaak fungeren 'open normen', 'vage begrippen' en recbtsbeginselen als 'trait d'union' die eenbeid in de veelbeid van normenstelsels
brengen. Het verbintenissenrecbt kent de begrippen 'goede trouw', 'redelijkbeid en billijkbeid', 'goede zeden', 'zorgvuldigbeid welke in bet
maatscbappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anders persoon of
goed', die verkort uitdrukking geven aan naar andere normstelsels verwijzende recbtsbeginselen. Ze 'omsluiten als bet ware die andere normstelsels, incorporeren ze in al bun toevalligbeid, concreetbeid, wisselval29 Ch. J. Enschede, Over de meervoudigheid van maatschappelijke nonnstelsels. Enkele
rechtstheoretische opmerkingen. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie
van wetenschappen, Afd. letterkunde, Nieuwe reeks, dee! 47, nr. 5, Amsterdam/Oxford/New York 1984, p. 6.
30 Artikel 4, eerste volzin.
31 Artikel 5.
32 Vgl. E.M.H. Hirsch Ballin, Voorbij het onderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht, in: Bestuursrecht en Nieuw BW. Inleidingen en verslag van een symposium van
de Juridische Vereniging van Afgestudeerden te Tilburg 'Juvat', Zwolle 1988.
33 Zie J.Th. de Smidt, Rechtsgewoonten. De gebruiken en plaatselijke gebruiken waarnaar het Burgerlijk Wetboek verwijst (diss. RU Leiden), Amsterdam 1954.

308

Onafuankelijke rechtsvorming I 4.2

I

ligheid ook, in de rechtsbedeling.'34 Een vergelijkbare 'poortfunctie'
wordt in bet strafrecht door bet begrip 'overmacht' vervuld.35
In de bier bedoelde gevallen kan de rechter niet volstaan met de toepassing van een (door hem uitgelegde en in die uitleg wellicht ook verder
ontwikkelde) rechtsnorm welke uitdrukking geeft aan de door de wetgever gewilde belangenafweging, maar moet hij zelf -in hoeverre 'zelf
de betekenis heeft van 'zelfstandig', zullen wij in paragraaf 6 nagaaneen belangenafweging verrichten. Daarbij kan hij aan bet door hem te
hanteren rechtsnormencomplex slechts de maatstaven ontlenen waarmee
hij beoordeelt in hoeverre de in andere verhoudingen gevormde belangen
warden beschermd. Zoals Enschede schrijft: 'bet enkele feit, dat bet
recht bet medische normstelsel respecteert en steunt (wil) niet zeggen,
dat de binnen dat stelsel opgeld doende regels, opvattingen, handelingen
alle door bet recht als juist warden aanvaard.'36
Die maatstaven werden in de voorgaande paragraaf omschreven als beginselen (waartoe dat van de goede trouw,37 evenals dat van de zorgvuldigheid valt te rekenen), voorrangsregels en afbakeningen van verantwoordelijkheden. Het gaat bier om ongelijksoortige maatstaven, die men
zou kunnen onderscheiden naar bun verbindende, uitsluitende en/of
afgrenzende functie in de relaties tussen deelrechtsordes en tussen bet
recht en andere normenstelsels. Op deze plaats moet warden volstaan
met enkele opmerkingen over de rol van rechtsbeginselen in de verschuiving van een codificatiebeleid uitvoerende 'toepassingsjurisdictie'
binnen bet kader van de wet naar een 'belangenjurisdictie'.
Terwijl rechtsregels een algemene bevoegdheid toekennen of de geoorloofdheid van gedragsalternatieven bepalen en dus kunnen warden toegepast, 38 lenen rechtsbeginselen zich niet voor onmiddellijke toepassing,
maar vormen zij 'slechts' bet uitgangspunt voor een argumentatie. Dworkin zegt bet aldus:
'Only rules dictate results, come what may. When a contrary result
has been reached, the rule has been abandoned or changed. Principles do not work that way; they incline a decision one way,
though not conclusively, and they survive intact when they do not
prevail.'39
Omdat bet in bet recht altijd gaat om de ordening van belangen in
verhoudingen tussen subjecten, kunnen wij zeggen dat rechtsregels een
34 Enschede, a.w., p. 6.
35 Vgl. C. Bronkhorst, Overmacht in het strafrecht. Poort tot concrete gerechtigheid,
p. 665, in: Ars Aequi 34 (1985), pp. 663"667, themanummer 'Op gezag van.. .'.
36 A.w., p. 18.
37 Vgl. W.C.L. van der Grinten, Handelen te goeder trouw, in: Opstellen over recht en
rechtsgeschiedenis aangeboden aan prof mr. B.H.D. Hennesdorf, Deventer 1965, pp.
155-171.
38 Vgl. Ch. Perelman, Justice et Raison, 2de druk, Bruxelles 1972, p. 55.
39 R. Dworkin, Taking Rights Seriously, London 1977, p. 35.
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resultaat van belangenafweging tot uitdrukking brengen, terwijl recbtsbeginselen bet gewicht van bepaalde in bet bijzonder te eerbiedigen
belangen verwoorden. Zoals De Waard beeft opgemerkt, betekent dit
niet 'dat bet bindend ~zag van recbtsbeginselen per definitie geringer is
dan van recbtsregels.' Er zijn recbtsbeginselen waarop uitzonderingen
worden aanvaard, zoals bet motiveringsbeginsel. Op andere beginselen
kan naar bun aard geen uitzondering worden aanvaard; dit geldt bij
voorbeeld voor bet evenredigheidsbeginsel en het gelijkbeidsbeginsel,
waarvan bet beginsel-karakter zicb -in vergelijking met recbtsregelsdaarin manifesteert dat de wijze van bantering gedifferentieerd moet zijn
naar gelang van de verbouding. Het gelijkheidsbeginsel, dat onder meer
in artikel 1 van de Grondwet is verwoord, houdt in dat de keuze van
een differentiatiecriterium in een overbeidsbeslissing -van welke aard dan
ook- aan een verantwoorde, d.w.z. op draa~krachtige gronden berustende,
belangenafweging uitdrukking moet geven. 1 Ook de algemene beginselen
van beboorlijk bestuur zijn zulke recbtsbeginselen42: ze dienen in de
verbouding tussen overheid en burger als grondslag voor belangenafweging. 'De relativering naar tijd, plaats en omstandigbeden brengt', aldus
Van der Hoeven, 'met zicb dat de eisen van beboorlijkheid, die vanzelfsprekend eveneens aan de burger mogen en moeten worden gesteld,
naar omstandigheden zullen wisselen.'43
b Of een recbtsnorm geschreven dan wel ongescbreven is, is niet beslissend voor bet onderscbeid tussen recbtsbeginselen en recbtsregels. 44
Het komt, zoals gezegd, op de aard van de werking aan. Daarmee bangt
samen dat bet etbiscbe gebalte van bet recbt in recbtsbeginselen pregnanter tot uitdrukking pleegt te komen dan in recbtsregels: de waardering van belangen is er immers nog niet in geoperationaliseerd als een
toepasbare regeI.45
De structuur van bet merendeel der in onze Grondwet neergelegde klassieke grondrechten, met bun -beboudens de doelcriteria- scberp omscbreven beperkingsclausules, is zodanig dat zij moeten worden opgevat als
40 B.W.N. de Waard, Beginselen van behoorlijke rechtspleging, met name in het administratiefprocesrecht (diss. R.U. Utrecht), Zwolle 1987, p. 97.
41 Zie E.M.H. Hirsch Ballin, Artikel 1 van de Grondwet als fundamentele constitutionele
norm, in: C.W. Maris (red.), Gelijkheid en recht, Deventer/Zwolle 1988, pp. 127-156.
42 Vgl. De Waard, a.w., pp. 130-132.
43 J. van der Hoeven, Stellingen voor het G.J. Wiarda-symposium, afgedrukt in Nederlands Juristenblad 1977, p. 507.
44 De Waard, a.w., pp. 75-79.
45 De Waard gaat op dit punt verder: hij meent niet in de wijze van hantering, maar
in het ethische gehalte het onderscheidend criterium van rechtbeginselen te kunnen
vinden. Zie a.w., p. 92.
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subjectieve rechten vestigende fundamentele rechtsregels.46 Dit geldt
echter niet voor de grondrechten zoals deze in verdragen -met name het
Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden en het Internationale Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten- plegen te zijn omschreven: zij geven wel
uitdrukking aan het gewicht dat toekomt aan bepaalde fundamentele
belangen, zoals de persoonlijke levenssfeer, het gezinsleven, en een
spoedige behandeling van strafzaken, en verplichten ook eenduidig tot
bescherming van die belangen, maar lenen zich daarom nog niet zonder
meer voor toepassing in die zin dat gevallen slechts in een subsumptieproces onder de regel hoeven te warden gebracht. Er is, integendeel,
doorgaans de tussenstap nodig van een afweging tussen de betrokken
belangen, vooraleer de rechter kan constateren dat zo'n verdragsbepaling
is geschonden. Dit blijkt bij voorbeeld uit de veelbesproken 'voorjaarsbeschikkingen' van de Hoge Raad van 21 maart 1986, waar hij pas tot de
mogelijkheid (onder voorwaarden) van toekenning der ouderlijke macht
aan ongehuwde ouders concludeerde, nadat hij had beoordeeld of er 'een
voldoende rechtvaardiging' is 'voor het maken van een onderscheid ter
zake van over kinderen uit te oefenen gezag naar gelang het gaat om
wettige of natuurlijke kinderen', of 'tussen kinderen wier ouders met
elkaar gehuwd zijn en kinderen wier ouders zijn gescheiden' (NJ 1986,
585, m.nt. E.A. Alkema en E.A.A. Luijten onder NJ 1986, 588). De functie
van de Hoge Raad omvat bier derhalve 'belangenjurisdictie'. Weliswaar
duidt men zulke verdragsbepalingen vaak als 'rechtstreeks toepasbare'
bepalingen aan, 47 maar dan wordt de uitdrukking 'toepassing' in een
ruimere zin gebruikt dan hiervoor is gedaan. De Grondwet spreekt overigens in de artikelen 93 en 94 niet van rechtstreeks toepasbare bepalingen, maar van bepalingen 'die naar haar inhoud een ieder kunnen verbinden', 'een ieder verbindende bepalingen'.
De voorrangsregel van artikel 94 heeft -ondanks artikel 120 van de
Grondwet- aan de Hoge Raad, alsook aan de andere Nederlandse rechters
de mogelijkheid en de plicht gegeven, als constitutionele rechter op te
treden voor dat deel van ans constitutionele recht (in de ruime betekenis
van bet recht <lat bepaalt welke organen onder welke voorwaarden een
algemene bevoegdheid tot vaststelling van binnen de Nederlandse rechtsorde geldende rechtsnormen toekomt) dat bij of krachtens verdragen is
46

Vgl. de memorie van toelichting bij het desbetreffende grondwetsherzieningsontwerp
TK 1975-1976, 13 872, nr. 3, p. 10: 'Het wetsvoorstel ( ...) biedt positief recht en
bevat -afgezien van het vraagstuk van de horizontale werking (...)- een aantal
concrete voor rechtstreekse toepassing vatbare rechten waarvan de eerbiediging in
vele gevallen in rechte kan worden afgedwongen.' De memorie van toelichting (p.
11) spreekt ook van 'de gerechtigden uit de grondwettelijke grondrechtenartikelen'.
47 Zo ook bij voorbeeld de memorie van antwoord inzake het grondwetsherzieningsvoorstel dat tot de artikelen 93 en 94 Grondwet heeft geleid, TK 1979-1980, 15 049
(RllOO), nr. 7, pp. 16-17.

311

I 4.2 I De plaats van de Hoge Raad in het huidige staatsbestel - 1988
verankerd. Juist deze verdragsbepalingen vergen belangenjurisdictie, een
situatie die zich ook voordoet in de constitutionele rechtspraak elders.
Zo speelt de 'Wertordnung des Grundgesetzes' een sleutelrol in de rechtspraak van het Bundesverfassungsgericht, en gaat het regelmatig over tot
een 'Folgenbewertung der Entscheidungsalternativen'.48 De rechtstreekse
toepasbaarheid van deze verdragsbepalingen breekt de barrieres die anders
het traditionele patroon van toepassingsjurisdictie zouden beschermen via
'sluitende', ingevolge artikel 120 van de Grondwet zelfs 'onschendbare'
wettelijke regelingen.
Uit het vorenstaande kan worden geconcludeerd dat het veelbesproken
rechterlijk activisme -waarvan men vooral spreekt wanneer de rechter
maatstaven ontwikkelt en toepast voor de afweging van controversiele,
door de wetgever niet of niet toereikend afgebakende belangen- de
verschijningsvorm van een meer fundamentele ontwikkeling is. De rechter
laat zich met belangenafweging in, omdat hij niet anders kan in de
context van ans belangenverhoudingen aan elkaar relaterende rechtsstelsel; juist wegens deze relaties tussen verschillend genormeerde
rechtsbetrekkingen en andere sociale relaties, is methodisch de analyse
van de rechtsorde als orde van rechtsbetrekkingen van belang. 49
6

Gebondenheid aan bet recht als grondslag en grens van onafhankelijkheid

De hierboven geschetste rechtsontwikkeling heeft, zo bleek in de voorgaande paragraaf, geleid tot ontplooiing van de functie van de cassatierechter: zijn taak beperkt zich niet meer tot het waken over de toepassing van de wetgeving. De wetgever heeft daaraan reeds bij wet 20 juni
1963 (Stb. 272) in zoverre consequenties verbonden, dat in artikel 99 van
de Wet op de rechterlijke organisatie schending der wet als cassatiegrond plaatsmaakte voor 'schending van het recht met uitzondering van
het recht van vreemde staten'. Onder de oude tekst van artikel 99 was
'verschillende malen geoordeeld dat over schending van algemene rechtsbeginselen, bier genomen in ruimere zin dan uitgangspunten van bepaalde
wettelijke voorschriften, in cassatie niet met vrucht kon warden geklaagd:50 Weliswaar had de jurisprudentie zelf reeds verruiming gebracht, maar tot 1963 moest de Hoge Raad doorgaans naar wettelijke
aanknopingspunten blijven zoeken.51 De wijziging van artikel 99 R.O.
48 Zie over de'Methodik des Bundesverfassungsgericht' E. Stein in: R. Baumin c.s.,
Kommentar zum Grundgesetz far die Bundesrepublik Deutsch/and, Band 1, Art. 1-20
(Reihe Alternativkommentare), Neuwied/Darmstadt 1984, in het bijzonder pp. 108 en
122.
49 Vgl. N. Achterberg, Die Rechtsordnung als Rechtsverhiilt11isord11u11g. Grundlegung
der Rechtsverhaltnistheorie, Berlin 1982.
50 DJ. Veegens, a.w., p.132, metjurisprudentieverwijzingen.
51 A.w.
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scbept in elk geval ook ruimte voor de gescbetste ontplooiing van de
functie van de cassatierecbter.
De vraag moet warden gesteld in boeverre deze verruimde functie verenigbaar is met de staatsrecbtelijke positie van de Hoge Raad: zijn onafbankelijkbeid. Onafhankelijkbeid van een staatsorgaan kan geen vrijbeid
inhouden om naar willekeur te beslissen. Ze moet dus altijd betrekkelijke
onafhankelijkbeid zijn, en veronderstelt gebondenheid, zoals anderzijds
de afhankelijkheid van de administratie baar 'beleidsvrijbeid' geeft in de
mate waarin baar politieke leiding deze kan en wil verantwoorden, en
zoals de vrijbeid van de politieke leiding slecbts bestaat afhankelijk van
vertrouwen van bet vertegenwoordigende licbaam. Het vertegenwoordigende licbaam is op zijn beurt -boewel binnen bet staatsbestel vrijer
dan andere staatsorganen- afhankelijk van periodieke verkiezingen en
gebonden aan de recbtsbeginselen die -zoals de idee van bet maatscbappelijk contract tot uitdrukking brengt- de conditie vormen voor de
aanvaarding van dit democratiscb-recbtsstatelijk staatsbestel door de
samenleving.
Recbterlijke onafhankelijkbeid veronderstelt dan ook een zodanige gebondenbeid aan recbtsnormen, dat de taak van de recbter geen afbreuk
doet aan de bevoegdbeid van de democratiscb gelegitimeerde staatsorganen, anders gezegd: van de politiek. In de traditionele opvatting van
de functie van de cassatierecbter ging bet bier om gebondenbeid aan de
wet, in de buidige opvatting om gebondenheid aan bet recbt.52
Slecbts op grand van de bier bedoelde gebondenbeid kan de plaats van
de recbter in bet staatsbestel de toets doorstaan aan de in paragraaf 3
aangebaalde grondregel van Belinfante, inboudende dat niemand een bevoegdbeid kan uitoefenen zonder verantwoording scbuldig te zijn of
zonder dat op die uitoefening controle bestaat. In de motivering van
zijn uitspraken, die verwijst naar de wet c.q. bet recbt, verantwoordt
de recbter zicb publiekelijk; de grondwettelijk voorgescbreven53 openbaarbeid en motiveringsplicbt waarborgen de inacbtneming van deze
verantwoordingsprocedure.
Men moet zicb ecbter realiseren dat een naar besluiten van andere
staatsorganen -namelijk wetten in formele zin en wetten in materiele
zin- verwijzende motivering principieel verscbilt van een motivering die
verwijst naar in onze recbtsorde retraceerbare of -zoals de geijkte
wettelijke formulering van de algemene beginselen van beboorlijk bestuur
bet zegt- in bet algemeen recbtsbewustzijn levende recbtsbeginselen. In
bet ene geval is de recbter een orgaan dat bet functioneren van de
wetgeving ondersteunt: niet willoos als een 'boucbe de la loi', mogelijk
integendeel zelfs creatief en innovatief, maar tocb altijd de gedacbte
52 Vgl. A.F.M. Brenninkmeijer, De toegang tot de rechter. Een onderzoek naar de
53

betekenis van onatbankelijke rechtspraak in een democratische rechtsstaat (diss.
KUB), Zwolle 1987, pp. 36-37.
Artikel 121; vgl. ook artikel 6 EVRM en artikel 14 IVBP.
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volgend dat de rechterlijke functie beslissing van geschillen inhoudt op
basis van belangenafwegingen die voor rekening van de wetgever komen.
In het andere geval 'vindt' de rechter in de rechtsorde -constitutie,
wetgeving en verdragsrecht- wel rechtsbeginselen, voorrangsregels en
afbakeningen van verantwoordelijkheden, maar is het aan hem om op
grond van de daaruit blijkende (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 moet het
waarderingenpatroon van onze rechtscultuur volgen. De functie van de
Hoge Raad is thans mede, te waken over de eenheid van deze in rechtsbeginselen, voorrangsregels en afbakeningen van verantwoordelijkheden
tot uitdrukking te brengen waardering van belangen.
7

Rechtsvonning door belangenafweging

Rechtsvorming vergt belangenafweging. Dat geldt ook voor de rechtsvorrning door wetgeving en de rechtsvorrning door de Hoge Raad in rechtsbeginselen, voorrangsregels en verantwoordelijkheidsafbakeningen. Daarmee is echter niet gezegd dat alle soorten van belangen zich lenen voor
waardering en afweging door de rechter.
Het recht van een pluriforme, democratische rechtsstaat als de onze
onthoudt zich principieel van waarderingen van godsdienstig-levensbeschouwelijke of esthetische aard. Evenmin waardeert de staat als zodanig
partijpolitieke belangen, hetgeen immers iets anders is dan het op grond
van politieke verhoudingen waarderen van algemene belangen. Hierdoor
onderscheidt een staat met scheiding van kerk en staat, en van partij en
staat zich van totalitaire staten. Dit heeft ook gevolgen voor de aard
van de belangen die door de rechter in zijn afwegingen kunnen warden
betrokken.
Bovendien geldt voor de rechter, net als voor andere staatsorganen, dat
belangen altijd uit algemene gezichtspunten moeten warden afgewogen.54
In de jurisprudentie is dan ook waarneembaar dat er bepaalde belangen
zijn die bij uitstek door de rechter in zijn beoordeling kunnen warden
betrokken, namelijk de belangen van de soort die ons geldende recht ook
tot onderwerp van regeling heeft gemaakt: vermogensbelangen, belangen
van personae miserabiles, en verder die belangen die de rechtsstaat
principieel beschermt, met name die betreffende de uitoefening van
grondrechten. Bekende arresten houden belangenjurisdictie inzake juist
zulke belangen in, bij voorbeeld de jurisprudentie inzake fluoridering, de
Krankzinnigenwet en stakingen.
54 Vgl. E.M.H. Hirsch Ballin, Artikel 1 van de Grondwet als fundamentele constitutionele norm, a. w.
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Van andere belangen geldt echter dat zij niet of in mindere mate gejuridificeerd, maar vooralsnog slechts gepolitiseerd zijn -milieubelangen,
internationale veiligheidsbelangen, partijbelangen55_ of zelfs, behalve uit
het oogpunt van grondrechtenbescherming, niet gepolitiseerd ( dus buiten
de staatssfeer gelegen): esthetische belangen, godsdienstige en levensbeschouwelijke belangen. Dit maakt zulke belangen ongeschikt voor rechterlijke belangenafweging.
8

De Hoge Raad a1s rechtsvormend staatsorgaan

De vorenstaande beschouwingen kunnen tot enige conclusies leiden inzake
de staatsrechtelijke positie van de Hoge Raad.
a De functie van de Hoge Raad heeft zich aldus ontwikkeld dat daarin
belangenjurisdictie een belangrijke plaats is gaan innemen naast en in
aanvulling op toepassingsjurisdictie. Dit betekent niet dat de Hoge Raad
zich heeft losgemaakt van zijn gebondenheid aan het recht, maar alleen
dat de gebondenheid aan de toe te passen wetgeving wordt verruimd tot
een gebondenheid aan de in onze rechtsorde tot uitdrukking komende
waarderingen van belangen, in welke waardering grondrechten een belangrijk aandeel hebben.
b Het wegvallen van de gebondenheid aan de wetgever die in de oude
toepassingsjurisdictie paste, past in de ontwikkeling van ons rechtsstelsel, dat complexe relaties tussen verschillend geaarde rechtsbetrekkingen
en andere sociale relaties legt: een hogelijk interactief geworden rechtsstelsel.
c De Hoge Raad is dan ook niet zozeer 'wetgever-plaatsvervanger'
geworden,56 als wel een zelfstandig orgaan van de rechtsorde in plaats
van alleen maar een wetstoepasser. Deze ontwikkeling is eigenlijk een
verandering in de aard van de rechtspraak: rechtspraak kan niet meer
exclusief en onmiddellijk als subsumptie van concrete gevallen onder te
interpreteren regels worden opgevat. Daarnaast of daarbij stelt de rechter vast of de rechtssubjecten wier handelen wordt beoordeeld, hun
verantwoordelijkheid in aanmerking genomen, rechtmatig met belangen
van anderen zijn omgegaan. De rechter grijpt dus terug op de achter
wettelijke regels gelegen belangenafwegingen om -in de diversiteit van
de zich ontwikkelende verhoudingen in de samenleving- verantwoordelijk
handelen van rechtssubjecten te kunnen eisen.
d Daarbij baseert de rechter zich op rechtsbeginselen, voorrangsregels
en afbakeningen van verantwoordelijkheden. De taak van de Hoge Raad,
55 Vgl. het arrest over de verkiezingsafspraak Elsloo, HR 26 maart 1971, AB 1971,
135.
56 Deze term is geintroduceerd door MJ.P. Verburgh in zijn stellingen voor het GJ.
Wiarda-symposium, afgedrukt in het Nederlands luristenblad 1977, p. 508.
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de rechtseenheid te bewaken is hierbij evenzeer van belang als bij de
wetstoepassing.
e De geschetste ontwikkelingen zijn het produkt van veranderingen in
onze rechtsorde. Deze kan niet (zeker: niet meer) worden gezien als
een door de wetgever centraal bestuurd systeem, maar alleen nog als
een autorefrentieel, complex systeem dat onder endogene en exogene
invloeden zich ontwikkelt. Zoals Enschede57 schrijft over de verhouding
tussen bet recbt en bet mediscbe normstelsel: 'Normstelsels beinvloeden
elkaar: bet mediscbe normstelsel laat zicb gelegen liggen aan de eisen
van bet recht, die macbt van de eerste grootte in onze democratiscbe
samenleving. En omgekeerd kan bet recbt van onze pluriforme, tolerante
samenleving zich veroorloven in mediscbe kringen opgeld doende medisch-etbische inzicbten ofwel te respecteren -zelfs als daarover in de
mediscbe kring meningsverscbil bestaat- ofwel te manipuleren.'
f Het beeld van de staat als besturende, beersende organisatie maakt
plaats voor een beeld van de staat als 'waarborgend kader'; bet beeld
van bet recbt als ordening en bestuurlijk instrument voor een beeld als
netwerk van rechtsbetrekkingen. De Hoge Raad is door deze recbtsontwikkeling niet meer de efoor die werkzaam is ten beboeve van de beerser -d.i. voor de Franse revolutie de vorst, nadien de formele wetgever-,
maar een instantie die de waarborgen van het recbt waarborgt.

57

A.w., p. 14.
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4.3 De harmonisatiewet: onschendbaarheid
van de wet en schendbaarheid
van bet rechtszekerheidsbeginsel*
Inleiding
Op 14 april 1989 vernietigde de Hoge Raad (Eerste Kamer, Mrs. Martens,
Bloembergen, Haak, Roelvink, Boekman; a-g Mok) bet vonnis inzake de
zgn. Harmonisatiewet dat op 11 augustus 1988 was gewezen door de
President van de Haagse Recbtbank mr. Wijnholtl. Het arrest beeft niet
alleen veel aandacbt getrokken, maar verdient deze ook, omdat bet de
verbouding tussen politieke wilsvorming en recbtspraak in de buidige
constitutionele verboudingen markeert. Bovendien is bet aannemelijk dat
bet arrest bet uitgangspunt zal vormen voor een bernieuwde bezinning
op artikel 120 van de Grondwet, dat de recbter verbiedt, in de grondwettigbeid van wetten en verdragen te treden, anders gezegd -namelijk
in de oude, van 1848 tot 1983 gebezigde grondwettelijke terminologie- de
onscbendbaarbeid van de wet bebelst.
Voor een overzicbt van de maatscbappelijke en juridiscbe problematiek
waarop bet vonnis en bet arrest betrekking bebben, kan worden verwezen naar de in noot 1 genoemde annotatie van Van Male. Hieronder
wordt de volledige tekst van bet arrest gepubliceerd, gevolgd door een
annotatie betreffende de relevante juridiscbe kwesties en de verbouding
van bet arrest tot eerdere jurisprudentie van de Hoge Raad, in bet
bijzonder bet arrest van 15 juli 1988, AB 1988, 600, waarvan de belangrijkste overwegingen worden weergegeven.
Het zal duidelijk zijn dat artikel 120 Gw. ('De recbter treedt niet in de
· beoordeling van de grondwettigbeid van wetten en verdragen') in dit
arrest een belangrijke rol speelt. Ook al ging bet bier niet om toetsing
aan een grondwetsbepaling, de strekking van artikel 120 en zijn voorloper 'De wetten zijn onscbendbaar' (d.i. bet in 1848 ingevoegde artikel
115, tweede lid, v66r de algebele grondwetsberziening van 1983 laatstelijk artikel 131, tweede lid) speelde in de procedure een belangrijke rol.
Het ricbtinggevende tbema van deze annotatie is ecbter niet de gescbiedenis van artikel 120 Gw., maar de daaracbter gelegen vraag of bet
bij de taak van de recbter in een recbtsstaat past, ook buiten de situatie bedoeld in artikel 94 formele wetgeving aan bogere normen te toetsen. Voor een commentaar op dit arrest waarin de uitleg van artikel 120
Gw. centraal staat, kan worden verwezen naar de annotatie van C.A.J.M.

* Uit:Ars Aequi 38 (1989) 6, pp. 578-592.
1

Ars Aequi 31 (1988), aft. 11, pp. 776 e.v., m.nt. R.M. van Male, AB 1988, 470.
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Kortmann in RegelMaat van juni 1989. Kortmann wijst er daar op dat de
invoeging in 1953 van de bepaling waarmee bet buidige artikel 94 correspondeert, niet een 'eng' uit te leggen 'uitzondering' op een 'algemeen
toetsingsverbod' maakte (overweging 3.2), maar ertoe strekte -aldus bet
door de Hoge Raad genoemde arrest van 6 maart 1959, NJ 1962, 2- 'den
strijd te beslecbten over de vraag in boeverre de Nederlandse recbter
bet Nederlandse recbt op strijd met bet internationale recbt mag toetsen' (p. 17, linker kolom).
Arrest
in de zaak van:
De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te 's-Gravenhage, EISER
tot cassatie, incidenteel verweerder, advocaat: Mr. J.L. de Wijkerslooth,
tegen
1. De Landelijke Studenten Vakbond, gevestigd te Utrecht,
2. Sandra Erna Johanna Kruisbrink, wonende te Amsterdam, VERWEERDERS in
cassatie, incidenteel eisers, advocaat: Mr. J.M. Barendrecht.
1.
Bet geding in feitelijke instanties
Thans verweerders in cassatie -hierna ook we! te zamen aan te duiden als LSVBhebben samen met zes anderen bij exploot van 25 juli 1988 de Staat gedagvaard
voor de President van de Rechtbank te 's-Gravenhage en gevorderd de Staat te
bevelen 'eisers ook na 1 augustus 1988 studiefinanciering te blijven verstrekken
en de artikelen 35, lid 4, WWO, 38, lid 3, WHBO en 18, lid 4, WOU niet toe te
passen op eisers en op diegenen die in het studiejaar 1987/1988 reeds als student
aan een instelling van w.o. of h.b.o. dan we! aan de o.u. waren ingeschreven en
voor wie geldt, dat hun eerder binnen het hoger onderwijs genoten onderwijsjaren (of delen van jaren) door de inwerkingtreding van genoemde artikelen we!
meetellen voor de berekening van de maximale inschrijvingsduur, terwijl deze
jaren (of delen vanjaren) onder de oude wetgeving ziet zouden meetellen'.
Nadat de Staat tegen die vordering verweer had gevoerd, heeft de President bij
vonnis van 11 augustus 1988 de vordering toegewezen.
Het vonnis van de President is aan dit arrest gehecht.

2.
Bet geding in cassatie
Tegen het vonnis van de President heeft de Staat niet slechts appel, maar -op
de voet van art. 398 onder 2° Rv.- tevens beroep in cassatie ingesteld. De
cassatiedagvaarding en de conclusie houdende het incidenteel beroep zijn aan dit
arrest gehecht en maken daarvan deel uit.
Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van de beroepen.
De zaak is voor partijen bepleit door hun advocaten.
De op 16 december 1988 genomen conclusie van de Advocaat-Generaal Mok
strekt tot vernietiging van het vonnis en tot afwijzing van de vordering.
Op 1 februari 1989 is bij de Hoge Raad een brief van Mr. Barendrecht binnen
gekomen waarin deze onder verwijzing naar art. 398, lid 2, Rv. aandacht vraagt
voor wat in deze brief wordt aangeduid als een kennelijke vergissing in deze
conclusie. Of inderdaad sprake is van een kennelijke vergissing 'waarover in
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redelijkheid geen discussie meer mogelijk is' (HR 30 oktober 1987, NJ 1988,
153), kan in het midden blijven, nu de Hoge Raad deze brief reeds daarom ter
zijde zal leggen omdat niet gezegd kan worden dat hij aantekeningen bevat
welke 'onmiddellijk' ter kennis van het college zijn gebracht.

Beoordeling van het middel in het incidenteel cassatieberoep
3.
De Hoge Raad zal het eerst het incidenteel cassatieberoep behandelen.
3.1
Het eerste onderdeel van het in dit beroep voorgedragen middel stelt de vraag
aan de orde of art. 120 Grondwet de rechter vrijheid laat de wet (in formele
zin) te toetsen aan fundamentele rechtsbeginselen. In het arrest van 16 mei
1986, NJ 1987, 251 ligt reeds besloten dat deze vraag naar het oordeel van de
Hoge Raad ontkennend moet worden beantwoord. Aan dat oordeel meent de
Hoge Raad -hoezeer ook hij de te dezen bestreden bepalingen van de zgn.
Harmonisatiewet (Wet van 7 juli 1988, Stb. 334) in strijd acht met gerechtvaardigde verwachtingen van de betrokken studenten en derhalve met het rechtszekerheidsbeginsel- te moeten vasthouden.
Van 1848 tot 1983 bepaalde de Grondwet: 'De wetten zijn onschend3.2
baar'. Onder vigeur van deze bepaling was het antwoord op voormelde vraag
niet aan twijfel onderhevig. Die bepaling moest immers, in overeenstemming met
de daarop indertijd gegeven toelichting ('Zij plaatst de wet boven alle bedenkingen; zij waarborgt haar tegen alle aanranding.. .'), aldus worden verstaan dat
zij elke toetsing van de wet, aan welke hogere regel dan ook, uitsloot. In
overeenstemming daarmede heeft de Hoge Raad de bij de grondwetsherziening
van 1953 voor toetsing aan bepalingen van internationaal recht op dit algemeen
toetsingsverbod gemaakte uitzondering eng uitgelegd (HR 6 maart 1959, NJ 1%2,
2).
Sedert de grondwetswijziging van 1983 luidt het in art. 120 Grw.
3.3
neergelegde toetsingsverbod evenwel (voor zover hier van belang): 'De rechter
treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten (...).' Deze
nieuwe formulering van het verbod roept de vraag op of de rechter de wet wel
mag toetsen aan andere dan grondwettelijke normen, met name aan fundamentele rechtsbeginselen.
Ten gunste van een bevestigde beantwoording van deze vraag valt in
3.4
de eerste plaats erop te wijzen dat de rechter zich de laatste jaren steeds
vaker voor de taak gesteld ziet om de wet aan verdragen te toetsen. Het gaat
daarbij in toenemende mate om toetsing aan fundamentele rechten. Toetsing aan
fundamentele rechtsbeginselen van de Nederlandse rechtsorde die nog geen
uitdrukking hebben gevonden in enige, een ieder verbindende verdragsbepaling,
zou bij deze ontwikkeling goed aansluiten.
Oat de toetsing aan verdragen steeds belangrijker is geworden, vloeit vooral
daaruit voort dat in toenemende mate beroep wordt gedaan op internationale
bepalingen ter bescherming van de rechten van de mens. Oat hangt samen met
een groeiende behoefte aan rechtsbescherming tegen de overheid. De rechtsont-
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wikkeling is daardoor ook in zoverre bei"nvloed dat de rechtspraak is gaan
aanvaarden dat strikte toepassing van de wet onder omstandigheden zozeer kan
indruisen tegen fundamentele rechtsbeginselen dat zij achterwege moet blijven
(HR 12 april 1978, NJ 1979, 533 en HR 15 juli 1988, RvdW 1988, 133), alsmede
dat de rechter andere wettelijke regels dan die van de wet in formele zin aan
dergelijke beginselen mag toetsen (voormeld arrest van 16 mei 1986). Ook bij
deze ontwikkelingen zou toetsing van de wet aan fundamentele rechtsbeginselen
goed aansluiten. In die zin pleitten zij voor restrictieve uitleg van het grondwettelijk toetsingsverbod.
In de litteratuur wordt aan deze argumenten nog toegevoegd dat ten gevolge
van verschillende ontwikkelingen, waaronder die van ons parlementaire stelsel in
monistische richting en de daarmee gepaard gaande toeneming van het overwicht
van de uitvoerende macht op de totstandkoming van wetten, de veronderstelling
waarop het toetsingsverbod berust -dat in de voor het totstandbrengen van
wetten voorgeschreven parlementaire procedure een afdoende waarborg is gelegen voor hun rechtsgehalte- niet altijd meer opgaat, waardoor de behoefte aan
de mogelijkheid van rechterlijke toetsing vooral ook aan fundamentele rechtsbeginselen toeneemt.
3.5
Tegenover voormelde argumenten voor restrictieve uitleg van het
toetsingsverbod staat evenwel dat ter gelegenheid van de grondwetswijziging die
in 1983 haar beslag heeft gekregen, de vraag of het grondwettelijk toetsingsverbod geheel of ten dele moest worden opgeheven, in de doctrine uitvoerig aan
de orde is gesteld, door verscheidene adviesorganen is bezien en mede aan de
hand daarvan in het parlement principieel is besproken en ontkennend beantwoord. In dat kader is van de zijde van de regering bij herhaling betoogd dat,
hoewel de tekst van de voorgestelde bepaling (het latere art. 120) toetsing aan
fundamentele rechtsbeginselen niet uitsluit, de nieuwe bepaling dezelfde strekking heeft als de oude onschendbaarheids-regel, zodat zodanige toetsing niet is
toegelaten. Dat betoog is van de zijde van de volksvertegenwoordiging niet
wezenlijk weersproken. Tot amendering in andere zin is het ook niet gekomen.
Aangenomen moet daarom worden dat bij het totstandkomen van de Grondwet
van 1983 de argumenten voor afschaffing of beperking van het toetsingsverbod
onder ogen zijn gezien en tegenover de aan toctsing door de rcchtcr vcrbondcn.
bezwaren te licht zijn bevonden.
Bovendien moet in aanmerking worden genomen dat een ruim toetsingsverbod als
in 3.2 omschreven wezenlijk is voor de traditionele plaats van de rechterlijke
macht in ons staatsbestel en dat niet kan worden gezegd dat over de wenselijkheid daarin verandering te brengen in brede kring overeenstemming bestaat.
3.6
Het onder 3.5 overwogene is doorslaggevend en noopt tot de conclusie
dat, al valt niet te ontkennen dat de rechtsontwikkeling sedert het totstandkomen van de Grondwet van 1983 het gewicht van de voor restrictieve interpretatie van dat verbod pleitende argumenten heeft doen toenemen, moet worden
geoordeeld dat de rechter de hem gestelde grenzen zou overschrijden door te

320

De hannonisatiewet I 4.3
oordelen dat art. 120 Grondwet zich niet (ook) tegen toetsing van de wet aan
fundamentele rechtsbeginselen verzet.
3.7
Ter ondersteuning van het eerste onderdeel van het middel heeft LSVB
nog een beroep gedaan op art. 6 EVRM: in deze verdragsbepaling Hgt besloten,
aldus dit betoog, dat de rechter tot wie een ieder voor het vaststellen van zijn
burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van
een tegen hem ingestelde strafvervolging toegang dient te hebben, alle relevante
aspecten van de zaak moet kunnen beslissen, daaronder begrepen de vraag of de
ingeroepen wetsbepaling in strijd is met een fundamenteel rechtsbeginsel of een
andere norm van hogere orde dan de wet.
Dit betoog kan niet als juist worden aanvaard. Gegeven het feit dat de bevoegdheid van de rechterlijke macht om de wet aan hogere normen te toetsen
in het nationale recht van de lidstaten van de Raad van Europa ten tijde van
het totstandkomen van het EVRM zeer verschillend was en ook thans nog zeer
verschillend is geregeld, kan niet worden aangenomen dat de verdragsluitende
partijen de verplichting hebben willen aanvaarden hun rechters in voile omvang
tot zulk een toetsing bevoegd te maken.
3.8

Het eerste onderdeel van het middel moet derhalve worden verworpen.

3.9
Het tweede onderdeel van het middel beroept zich op de in 3.4 vermelde leer dat strikte toepassing van de wet onder omstandigheden zozeer in
strijd kan komen met fundamentele rechtsbeginselen dat zij achterwege moet
blijven en betoogt dat de gewraakte bepalingen van de Harmonisatiewet het
rechtszekerheidsbeginsel in die mate geweld aandoen dat die leer te dezen
toepassing moet vinden.
Dit betoog miskent het wezenlijke verschil tussen enerzijds: het in bepaalde
(groepen van) gevallen buiten toepassing van die bepaling in verband met daarin
niet verdisconteerde omstandigheden (in de regel: de wijze waarop de overheid
is opgetreden) in strijd zou komen met een fundamenteel rechtsbeginsel, en
anderzijds: het wegens zulk een strijd buiten toepassing laten van een wetsbepaling op grond van omstandigheden welke bij haar totstandkomen in de
afweging zijn betrokken, dus in gevallen waarvoor zij nu juist is geschreven.
Het eerste raakt niet aan de verbindende kracht van de betrokken bepaling en
staat de rechter ingevolge voormelde jurisprudentie vrij; het tweede ontneemt
echter aan die bepaling haar verbindende kracht en is de rechter ingevolge art.
120 Grw. verboden. Hier doet zich de tweede figuur voor. Bij het totstandbrengen van de gewraakte bepalingen van de Harmonisatiewet zijn immers de verwachtingen welke bij de daardoor getroffen studenten waren gewekt door de
voorheen geldende regelingen, in de afweging betrokken.
Ook het tweede onderdeel van het middel in het incidenteel cassatieberoep is
derhalve vergeefs voorgedragen.
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Beoordeling van het middel in het principaal cassatieberoep
4.
Het middel in het principaal cassatieberoep stelt in de eerste plaats de
4.1
vraag aan de orde of de rechter de wet mag toetsen aan het Statuut voor het
Koninkrijk. Bij de beantwoording van die vraag gaat het er vooral om welke
betekenis moet worden toegekend aan art. 49 van het Statuut voor het Koninkrijk, welke bepaling luidt:
'Bij Rijkswet kunnen regels worden gesteld omtrent de verbindendheid van
wetgevende maatregelen, die in strijd zijn met het Statuut, een internationale
regeling, een Rijkswet of een algemene maatregel van Rijksbestuur.'
Bij de beantwoording van deze vraag moet in aansluiting op het onder
4.2
3 overwogene worden vooropgesteld dat ten tijde van de totstandkoming van het
Statuut gold dat wetten niet mochten worden getoetst aan de Grondwet en
fundamentele rechtsbeginselen en dat zulks wezenlijk was voor de traditionele
plaats van de rechter in ons staatsbestel. Tegen deze achtergrond ligt het niet
voor de hand te veronderstellen dat men bij de totstandkoming van het Statuut
daarin een dergelijke toetsing wu hebben willen invoeren. Daarom is voor een
bevestigende beantwoording van evenbedoelde vraag slechts plaats indien de
tekst van het Statuut dan wel de officiele toelichting of de geschiedenis van
zijn totstandkoming ondubbelzinnig in die richting wijzen.
Dat laatste is echter geenszins het geval, zoals al wordt gei1lustreerd
4.3
door het feit dat ten aanzien van de vraag of de rechter de wet aan het Statuut mag toetsen, in de doctrine reeds aanstonds na het totstandkomen van het
Statuut verdeeldheid is ontstaan en deze ook thans nog voortduurt.
De tekst van art. 49 en de op die bepaling gegeven (in het bestreden vonnis
onder 8.1 geciteerde) officiele toelichting laten zowel (1°) de conclusie toe dat
men, anders dan in het Nederlandse recht, in het Koninkrijksrecht rechterlijke
toetsing van de wet (in formele zin) niet van meet af aan heeft willen uitsluiten, maar de vraag of een dergelijk toetsingsrecht al dan niet zou worden
ingevoerd, heeft willen overlaten aan de rijkswetgever, aan wie door deze
bepaling de bevoegdheid wordt gedelegeerd het toetsingsvraagstuk te regelen, als
(2°) de conclusie dat de in deze bepaling vervatte delegatie aan de rijkswetgever slechts de bevoegdhcid gccft ccn de rcchtcr in bcginsel toekomend toetsingsrecht w nodig nader te regelen.
Weliswaar noemt Van Helsdingen hetgeen omtrent de wordingsgeschiedenis van
art. 49 bekend is, 'niet bepaald verhelderend' (Van Helsdingen, Het Statuut voor
het Koninkrijk der Nederlanden, p. 508), maar wat hij dienaangaande meedeelt
wijst toch meer in de richting van de eerste van deze beide mogelijke lezingen
van art. 49. Oat men van Nederlandse zijde een beslissing met betrekking tot
het rechterlijk toetsingsrecht voor zich uitschoof, ligt in de lijn van het verzet
dat de Nederlandse regering ongeveer tezelfder tijd hood tegen invoering van de
in 3.2 bedoelde uitzondering op het grondwettelijk toetsingsverbod.
Bij de parlementaire behandeling van het ontwerp van wet van 28
4.4
oktober 1954, Stb. 503, tot aanvaarding van een Statuut voor het Koninkrijk der
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Nederlanden, is op de door !eden van de Tweede Kamer gestelde vraag of de
rechter toetsingsrecht heeft 'ten aanzien van wettelijke maatregelen die in
strijd zijn met het Statuut' van regeringszijde zonder enige motivering of
uitwerking bevestigend geantwoord (Bijl. Hand. II 1953-1954, 3517, nr. 7, biz. 5).
Ook indien dit antwoord zou moet worden opgevat a1s een keuze voor de tweede
van beide mogelijke lezingen van art. 49, komt aan die enkele uitlating van de
regering onvoldoende gewicht toe om de balans te doen doorslaan ten gunste
van die lezing.
4.5
Van belang is ook de rechtsontwikkeling sedert de aflcondiging van het
Satuut op 29 december 1954. Afgezien van het bestreden vonnis, zijn geen
voorbeelden bekend van uitspraken waarbij de rechter in een van de landen een
wettelijke maatregel aan het Statuut heeft getoetst. In zoverre kan worden
gezegd dat in het Koninkrijksrecht sprake is van een traditie van niet-toetsing
die overeenstemt met hetgeen, naar hiervoor onder 3 is overwogen, ingevolge
art. 120 Grw. in Nederland voor de rechter geldt.
4.6
Uit het voorgaande volgt dat de vraag of de rechter de wet mag
toetsen aan het Statuut voor het Koninkrijk, anders dan de President heeft
geoordeeld, ontkennend moet worden beantwoord, zodat onderdeel 1 van het in
het principaal cassatieberoep voorgedragen middel doel treft en de overige
onderdelen van dat middel geen behandeling behoeven.

Beoordeling van de overige gronden van de vordering
5.1
De Hoge Raad kan de zaak zelf afdoen. Uit het vorenoverwogene volgt
immers dat nog slechts behoeft te worden beoordeeld het door LSVB in eerste
aanleg aan zijn vordering ten grondslag gelegde, maar door de President in het
midden gelaten beroep op een aantal verdragsbepalingen.

5.

5.2
Blijkens de bij pleidooi in eerste aanleg op de inleidende dagvaarding
gegeven toelichting betreft het hier in de eerste plaats een beroep op het
gelijkheidsbeginsel zoals neergelegd in art. 26 IVBPR en art. 14 EVRM in verbinding met art. 2 van het eerste protocol EVRM. In dit verband heeft LSVB
ook nog gewezen op het op 15 decenber 1960 te Parijs tot stand gekomen
Verdrag nopens de bestrijding van discriminatie in het onderwijs (Trb. 1964, nr.
69).
Dit beroep heeft LSVB gebaseerd op de stelling dat de Staat dit beginsel
schendt door voor wat betreft de Harmonisatiewet een ander overgangsrechtelijk
regiem te scheppen dat hij in het !even heeft geroepen bij het invoeren van de
Wet twee-fasen-structuur w.o. (wet van 14 maart 1981, Stb. 137).
In het midden kan blijven in hoeverre het Verdrag nopens de bestrijding van
discriminatie in het onderwijs en de ingeroepen bepalingen van het EVRM te
dezen een rol kunnen spelen. In elk geval kan immers niet worden gezegd dat
sprake is van willekeurig ongelijk behandelen van gelijke gevallen. De inhoud
van de aan een bepaalde wettelijke regeling te verbinden regels van overgangsrecht hangt onmiddellijk samen met de aard en strekking van die regeling.
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Daarom heeft de wetgever, nu beide door LSVB genoemde wettelijke maatregelen
zowel naar aard en strekking als naar budgettaire achtergronden aanmerkelijk
verschillen, in redelijkheid kunnen oordelen dat zij ten aanzien van de vraag
welke overgangsrechtelijke regels passend zouden zijn, als ongelijk mochten
worden aangemerkt. Het beroep op voormelde bepalingen stuit reeds daarop af.
De onderhavige grond kan de vordering mitsdien niet dragen.
Blijkens de bij pleidooi zowel in eerste aanleg als in cassatie gegeven
5.3
toelichting betreft het hier in de tweede plaats een beroep op het op 19 december 1966 te New York gesloten Internationaal Verdrag inzake economische,
sociale en culturele rechten. Trb. 1%9, 100 (IVESCR). Dit beroep steunt met
name op art. 13 lid 1 en lid 2, aanhef en onder c. en e. IVESCR en heeft aldus
kennelijk tot uitgangspunt dat deze bepalingen moeten worden aangemerkt als
bepalingen die een ieder kunnen verbinden als bedoeld in art. 93 Grw. Dit
uitgangspunt is evenwel onjuist, zodat het beroep op het IVESCR al hierom
faalt.
Dat het hier niet om een ieder verbindende bepalingen gaat, blijkt reeds uit hun
bewoordingen: art. 13 lid 2 zegt onder c. dat het hoger onderwijs 'door middel
van alle passende maatregelen en in het bijzonder door geleidelijke invoering
van kosteloos onderwijs' 'toegankelijk dient te worden gemaakt', terwijl onder
e., voor zover hier van belang, wordt gezegd dat 'een passend stelsel van
studiebeurzen in het !even dient te worden geroepen'. Bovendien gaat het hier
om bepalingen die betrekking hebben op door de overheid jegens burgers te
verrichten prestaties; dergelijke bepalingen kunnen in het algemeen bezwaarlijk
zonder nadere uitwerking in de rechtsorde functioneren, zodat rechtstreekse
werking niet voor de hand ligt. Tenslotte kan in dit verband worden gewezen op
de memorie van toelichting bij de Wet tot goedkeuring van het IVESCR, waar is
opgemerkt dat de bepalingen van dit verdrag 'in het algemeen' geen rechtstreekse werking zullen hebben (Bijl. Hand. II, 1975-1976, 13 932, nr. 3, biz.
12/13); niet valt in te zien waarom te dezen een uitzondering op deze algemene
regel zou moeten worden gemaakt.
LSVB heeft in dit verband met een beroep op art. 2 lid 1 IVESCR betoogd dat
het de Staat niet zou vrijstaan een eenmaal bereikt niveau van voorzieningen
als waarom het hicr gaat, tc vcrlagen, ook al zou ondanks <lit: vi::rlaging het
niveau van voorzieningen nog steeds hoger zijn dan in vele andere verdragsstaten. In het midden kan blijven of znlk een verplichting van de Staat geacht
moet worden in art. 2 besloten te liggen, aangezien op overeenkomstige gronden
als hiervoor vermeld moest worden aangenomen dat art. 2 lid 1 niet is een
bepaling die een ieder kan verbinden. Het artikellid zegt, voor zover hier van
belang, slechts dat iedere Staat zich verbindt maatregelen te nemen ten einde
steeds nader tot verwezenlijking van de in het Verdrag erkende rechten te
komen. Voorts gaat het ook hier, zeker als in aanmerking wordt genomen dat
het artikellid alle in het Verdrag erkende rechten en daarmede een groot gedeelte van de sociaal-economische en culturele sector van het maatschappelijk
leven bestrijkt, om een bepaling die bezwaarlijk zonder nadere uitwerking in de
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rechtsorde kan functioneren. En tenslotte kan ook hier worden gewezen op
hetgeen is opgemerkt in evenbedoelde memorie van toelichting.
Uit al het hiervoor overwogene volgt dat het vonnis van de President,
5.4
voor zover gewezen tussen de LSVB en Sandra EJ. Kruisbrink ener-, en de
Staat anderzijds moet worden vernietigd en aan de LSVB en Sandra E.J. Kruisbrink hun vordering alsnog moet worden ontzegd.

De kosten van het geding in cassatie
6.
De Hoge Raad vindt termen om de kosten van het geding in cassatie te compenseren.
Beslissing
7.
De Hoge Raad:
in het incidenteel cassatieberoep:
verwerpt het beroep;
in het principaal cassatieberoep:
vernietigt het vonnis van de President van de Arrondissementsrechtbank te 'sGravenhage van 11 augustus 1988, voor rover gewezen tussen de LSVB en Sandra
EJ. Kruisbrink ener- en de Staal anderzijds;
ontzegt aan de LSVB en Sandra E.J. Kruisbrink hun vordering;
veroordeelt de LSVB en Sandra E.J. Kruisbrink in de kosten van het geding in
eerste aanleg voor zover door hen veroorzaakt, tot op deze uitspraak aan de
zijde van de Staal begroot op f 625,-- voor voorschotten en salaris'
in het principale en het incidentele cassatieberoep:
compenseert de kosten van het geding in cassatie aldus dat ieder van de partijen de eigen kosten draagt.

Noot
1

Procesrechtelijke kwesties

Het is nuttig, alvorens de eigenlijke portee van het arrest aan de orde
komt, in te gaan op enkele procesrechtelijke eigenaardigheden. Na het
vonnis van de Haagse president moet zowel aan de kant van de studenten als aan die van de minister van Onderwijs en Wetenschappen duidelijk zijn geweest dat de uiteindelijke uitkomst van de procedure niet
zou afbangen van enigerlei omstreden feitenvaststelling, maar werd
beheerst door de rechtsvraag of een formele wet als deze door de rechter ten dele terzijde kon warden gesteld. De Staat stelde daarom weliswaar beroep in bij het Haagse gerechtshof, maar kwam tevens met de
tegenpartijen overeen, <lat de zaak via 'sprongcassatie' (artikel 398 Rv.
onder 2°) onmiddellijk aan de Hoge Raad zou warden voorgelegd. De
Staat keerde zich primair tegen de opvatting van de President dat het
hem zou toekomen, een formele wet aan het Statuut te toetsen. 'Inci325
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denteel', d.w.z. nadat de Staat het 'principale' beroep in cassatie had
ingesteld, kwamen ook de Landelijke Studentenvakbond -hierna kortweg
aangeduid als LSVB- en de studente Sandra Kruisbrink in cassatieberoep
(artikel 410 Rv.). Zij voerden daarbij aan <lat de president ten onrechte
had geweigerd de betrokken wet aan ongeschreven rechtsbeginselen te
toetsen. Na de schriftelijke stukkenwisseling werden pleidooien gehouden;
deze mondelinge fase is bij de Hoge Raad een uitzondering geworden.
De in het arrest onder 2 vermelde, door de Hoge Raad ter zijde gelegde
brief van de advocaat van de LSVB betrof een passage in de conclusie
van de advocaat-generaaI,2 die de indruk wekte dat de uitkomst van de
cassatieprocedure materieel voor de betrokken studenten niet meer van
belang zou zijn. Dit werd door de raadsman weersproken: de minister had
op dat moment alleen nog maar besloten, voor het cursusjaar 1988/1989
toepassing van de wet op te schorten.
De Hoge Raad doet, na vernietiging van het vonnis van de president, de
zaak zelf af (artikel 420 Rv.) door vernietiging van het tussen de LSVB
en Sandra Kruisbrink enerzijds, en de Staat anderzijds, gewezen vonnis
en door aan eerstgenoemden hun vordering te ontzeggen. Tussen de Staat
en de overige studenten (Rob Willems c.s.) is het vonnis waarbij toepassing van de omstreden wetsbepalingen werd verboden, dus in stand gebleven. Ervan uitgaande dat de betrokken studenten de Staat aan dit verbod
zullen willen blijven houden, kan het slechts door voortzetting van de
procedure in appel bij het Haagse gerechtshof juridisch uit de wereld
warden geholpen. Wanneer dit (nog) niet is gebeurd, kan de Staat echter
wel door een kort geding zijnerzijds tegen Rob Willems c.s. executie van
het kort geding-vonnis voorkomen.
De berichtgeving in universiteitsbladen zoals het Amsterdamse 'Folia'
van 21 april 1989 onder de kop 'Harmonisatiewet moet volledig warden
uitgevoerd' was dan ook in tweeerlei opzicht onnauwkeurig: de Hoge
Raad heeft alleen het verbod deze wet uit te voeren, vernietigd, en
bovendien slechts in de verhouding tussen de Staat en een deel van de
oorspronkelijke eisers. Of de omstreden onderdelen van de Harmonisatiewet moeten warden uitgevoerd wanneer geen rechterlijk verbod daar
meer aan in de weg staat, kan uit het arrest van de Hoge Raad (en uit
het arrest van het hof dat mogelijk nog volgt) niet warden afgeleid. De .
minister van Onderwijs en Wetenschappen heeft inmiddels aangekondigd
dat hij, al heeft de Hoge Raad het vonnis van de Haagse president
vernietigd, ook in het cursusjaar 1989-1990 geen toepassing zal geven
aan de omstreden bepalingen van de Harmonisatiewet jegens de in dat
vonnis bedoelde studenten. Een bevestigend antwoord op de vraag of het
hem vrij staat, aldus van de wet af te wijken, kan niet zonder meer
warden afgeleid uit het feit dat de belanghebbenden daarmee gebaat zijn.
Een wet die geen discretionaire bevoegdheid tot afwijking van de wet
aan het bestuur toekent, bindt immers het bestuur ook ten nadele van de
2
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belanghebbende burgers. De onderhavige wettelijke bepalingen bieden
slechts de mogelijkheid, bij a.m.v.b. vrijstellingen te geven van de verplichting collegegeld te betalen.
Zou de minister, gelet op het 'obiter dictum' waarin de Hoge Raad te
kennen geeft het rechtszekerheidsbeginsel geschonden te achten, dan
misschien zelf tot toetsing van de Harmonisatiewet aan rechtsbeginselen
mogen overgaan? Op het eerste gezicht lijkt artikel 120 tot een bevestigend antwoord op deze vraag te moeten leiden. Daarin wordt immers
slechts bepaald dat de rechter niet treedt in de beoordeling van de
grondwettigheid van wetten en verdragen; een bestuursorgaan, zo zou
men hieruit kunnen afleiden, ZOU daarin wel mogen treden. De geschiedenis van de algehele grondwetsherziening wijst echter in de richting van
een andere conclusie. Oak op dit punt moet warden aangenomen dat
artikel 120 de oude onschendbaarheidsbepaling continueert en dus voor
alle staatsorganen geldt.3 De gebondenheid van de minister aan de
Harmonisatiewet -inclusief de gewraakte bepalingen- neemt echter niet
weg dat rechtsbeginselen er 'onder omstandigheden' toe kunnen leiden
'dat strikte toepassing' van die bepalingen achterwege moet blijven.
Denkbaar is dat het rechtszekerheidsbeginsel in zijn gedaante van vertrouwensbeginsel meebrengt dat de minister, na de door hem gedane
toezeggingen, de wet niet meer onverkort mag toepassen. Daarmee is de
toezegging zelf evenwel nag niet gerechtvaardigd. Het persbericht van
het ministerie vermeldt: 'De maatregel moet nog wel via een wetswijziging door het parlement warden goedgekeurd.'
2

Toetsing van wetgeving in formele zin aan fundamentele rechtsbeginselen

Het door de LSVB en Sandra Kruisbrink voorgestelde cassatiemiddel was erop gericht, een beslissing van de Hoge Raad las te krijgen
over de door de Haagse president -met een korte verwijzing naar het
arrest van het Haagse gerechtshof van 13 maart 1985, NJ 1985, 263verworpen mogelijkheid van toetsing van formele wetten aan ongeschreven recht. De Hoge Raad stelt in overweging 3.1 zijn conclusie voorop:
artikel 120 Gw. laat de rechter daartoe geen 'vrijheid'. De hoofdlijn van
de argumentatie is te vinden in de overwegingen 3.2 tot en met 3.6.
2.1

Overweging 3.7 betreft het standpunt dat de door artikel 6 EVRM
gewaarborgde toegang tot de rechter impliceert dat alle relevante rechtsvragen, dus oak die van de rechtmatigheid van wetgeving, door de rechter
moeten kunnen warden beantwoord. Ingevolge artikel 94 Gw. zou oak een
grondwetsbepaling als artikel 120 Gw. voor een verdragsbepaling van
2.2

3

Zie CA.J.M. Kortmann, De Grondwetsherzieningen van 1983 en 1987, 2de druk,
Deventer 1987, p. 333.
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deze aard moeten wijken. Op zichzelf is voor dit standpunt veel te
zeggen. Artikel 6 EVRM is in de jurisprudentie van het Europese Hof
voor de Rechten van de mens begrepen als een waarborg van toegang tot
een rechter met 'plenitude de juridiction' over juridische en feitelijke
kwesties die de uitkomst van het geschil bepalen. Zo bezien zou moeten
warden ingestemd met het, voor zover mij bekend in de Nederlandse
literatuur voor het eerst door Brenninkmeijer verdedigde standpunt dat
artikel 120 Gw. een beperking is van het grondrecht op toegang tot de
rechter. 4 Toch moet warden ingestemd met de afwijzing van dit argument door de Hoge Raad. De uitleg van artikel 6 EVRM dient 'autonoom', dus niet volgens een van land tot land verschillend begrippenkader, maar naar voor alle verdragspartijen gelijke maatstaven te geschieden.5 Om de door de Hoge Raad genoemde redenen is niet aannemelijk
dat het Europese Hof voor de Rechten van de mens de beoordeling van
de intern-constitutionele rechtmatigheid van formele wetgeving zal
rekenen tot de rechtsvragen die uit hoofde van artikel 6 EVRM door de
rechter moeten kunnen warden beantwoord.
Richten wij nu de aandacht op de eerder genoemde hamvraag zelf
(overwegingen 3.2-3.6). De Hoge Raad sluit naar geldend constitutioneel
recht rechterlijke toetsing van formele wetten aan fundamentele rechtsbeginselen uit, maar uit het arrest wordt duidelijk dat hij de door zijn
advocaat-generaal Mok getoonde afkeer van zodanige toetsing niet deelt.
In zijn conclusie voor het arrest had de advocaat-generaal de mening
naar voren gebracht dat toetsing van wetten aan fundamentele rechtsbeginselen ertoe zou leiden dat aan zulke beginselen een absolute werking
zou warden toegekend. 6 Op de mening van de advocaat-generaal dat dit
'ons terug (brengt) naar bet natuurrecht', behoeven wij in dit verband
niet uitvoerig ingaan. Blijkbaar vat hij 'natuurrecht' op als een super-rechtsorde, in plaats van de historisch en systematisch beter gefundeerde opvatting als voor-positieve rechtsbeginselen.7 Die mening moet
op een misverstand over de werking van rechtsbeginselen berusten. Zoals

2.3

4

5

6
7

A.F.M. Brcnninkmcijcr, De toega11g tot de rechter. Een onderwek naar <le belekenis
van onafltankelijke rechtspraak in een democratische rechtsstaat, diss. K.U.B., Zwolle
1987, pp. 243-250.
Men denke hierbij bij voorbeeld aan de situatie in het Verenigd Koninkrijk, dat
geen geschreven constitutie kent en de leer van de 'parliamentary sovereignty' huldigt. Zie Prakke in L. Prakke en CA.J.M. Kortmann (red.), Het staatsrecht van de
landen der Europese Gemeenschappen, 3de druk, Deventer 1988, pp. 681-682.
Zie over deze passage in de conclusie ook R. Bost-Habets en A. Derks in Neder/ands
luristenblad 1989, p. 328.
Vgl. A. Soeteman, Machtig recht. Een inleiding tot denken over recht, Alphen aan
den Rijn 1986, p. 44.
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uit tal van arresten van de Hoge Raad blijkt8 onderscheiden rechtsbeginselen zich juist daarin van rechtsregels dat ze niet in een 'toepassingsmodel' maar in een 'afwegingsmodel' van de rechtspraak fungeren. Een
rechtsregel wordt in die zin toegepast dat de situatie waarin beslist moet
warden, wordt begrepen als een geval behorende tot die categorieen
zaken waarvoor de regel bet rechtsgevolg bepaalt. Een rechtsbeginsel
kan niet op deze manier warden toegepast, omdat een rechtsbeginsel bet
(bijzondere) gewicht van belangen tot uitdrukking brengt (rechtszekerheidsbgeinsel, decentralisatiebeginsel, beginsel van de vrijheid van meningsuiting), dan wel eisen stelt aan de belangenafweging als zodanig
(gelijkheidsbeginsel, evenredigheidsbeginsel): 'Only rules dictate results,
come what may. When a contrary result has been reached, the rule has
been abandoned or changed. Principles do not work that way; they incline
a decision one way, though not conclusively, and they survive intact
when they do not prevail'.9

2.4 Het buiten toepassing laten van een wettelijke bepaling indien die
toepassing zich niet zou verdragen met een fundamenteel rechtsbeginsel
betekent dus juist niet dat de door dat beginsel beschermde belangen
warden verabsoluteerd; bet betekent alleen dat wordt afgezien van een
legistische absolute gebondenheid aan de wet en aan de daarin tot
uitdrukking gebrachte abstracte belangenafweging. In zijn arrest van 12
april 1978, NJ 1979, 533, heeft de Hoge Raad dan ook gesteld dat 'bet
beginsel dat de wet moet warden toegepast' dient te warden afgewogen
tegen beginselen van behoorlijk bestuur. Deze jurisprudentie strookt met
bet inzicht dat een rechtsorde een stelsel van rechtsbeginselen en
rechtsregels is. Het is daarentegen bet standpunt van de advocaat-generaal dat neerkomt op de verabsolutering van een beginsel, namelijk bet
beginsel 'dat de wet moet warden toegepast'. Dit beginsel beeft ecbter
blijkens velerlei uitspraken van de Hoge Raad en van andere in boogste
aanleg oordelende recbterlijke colleges juist geen absolute werking, ook
niet -zoals in de vierde paragraaf van deze noot zal blijken- ten opzicbte van andere formele wetten.
Het probleem wordt dus verkeerd gesteld wanneer men bet voorstelt
alsof de werking van recbtsbeginselen wordt opgerekt wanneer men de
toepassing van wetten aan recbtsbeginselen toetst. Wel zal wegens bet
gewicbt dat, zeker in een democratiscbe staat, toekomt aan bet beginsel
dat de wet moet warden toegepast, de aard van die toetsing moeten
warden gepreciseerd als een toetsing aan die recbtsbeginselen die fundamenteel zijn voor de zelfstandig gelegitimeerde belangenafweging door
de wetgever, d.w.z. een toetsing aan 'algemene recbtsbeginselen' of
8

9

Vgl. mijn bijdrage 'Onafhankelijke rechtsvorming. Staatsrechtelijke aantekeningen
over de plaats en de functie van de Hoge Raad in de Nederlandse rechtsorde', in:
De p/aats van de Hoge Raad in het huidige staatsbestel, Zwolle 1988, pp. 211-237.
R. Dworkin, Taking rights seriously, London 1977, p. 35.
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'fundamentele rechtsbeginselen'; het begrip 'fundamentele rechtsbeginselen' wordt door de Hoge Raad kennelijk zo opgevat dat het in elk
geval materiele beginslen van behoorlijk bestuur zoals het vertrouwensbeginsel en het gelijkheidsbeginsel insluit (zie bij voorbeeld overweging
3.4, tweede alinea). De juiste probleemstelling is dan ook veeleer: zijn er
redenen van constitutioneelrechtelijke aard op grand waarvan de rechter,
in afwijking van wat hem normaliter te doen staat, de toepasbaarheid
van bepaalde rechtsnormen voetstoots zou moten aannemen?
2.5
De Hoge Raad maakt in het arrest duidelijk dat hij het verbod, te
treden in de grondwettigheid van wetten of -zo legt hij althans artikel
120 Gw. uit- in de verenigbaarheid van de toepassing daarvan met hoger
ongeschreven recht, ziet als een afwijking van de rechterlijke taak zoals
deze zich in de jurisprudentie van de Hoge Raad heeft ontwikkeld. De
daartoe gebezigde argumentatie is op zichzelf eenvoudig. De Hoge Raad
schetst een spanningsveld tussen de rechtsontwikkeling, waarbij de
toetsing van formele wetten aan tot het ongeschreven recht behorende
fundamentele rechtsbeginselen 'goed (zou) aansluiten' (overweging 3.4)
aan de ene kant, en artikel 120 Gw., alsmede de daarin tot uitdrukking
komende 'traditionele plaats van de rechterlijke macht in ons staatsbestel' (overweging 3.5 slot) aan de andere kant. Inzake artikel 120 Gw.
leidt de Hoge Raad uit de wetsgeschiedenis van de grondwetsherziening
van 1983 af dat men, hoewel de tekst van het nieuwe artikel niet rept
van ander hoger recht dan de Grondwet, geen toetsing van formele
wetten aan ongeschreven fundamentele rechtsbeginselen mogelijk heeft
willen maken. In dat spanningsveld beantwoordt de Hoge Raad de vraag
of hij al dan niet zal aanvaarden dat (de toepassing van) de wet in
formele zin zal worden getoetst aan fundamentele rechtsbeginselen
ontkennend.
Daarbij is -zo blijkt uit het arrest- uiteindelijk doorslaggevend dat de
rechter met een ander antwoord 'de hem gestelde grenzen zou overschrijden' (overweging 3.6); men kan vermoeden dat met de bier bedoelde
'grenzen' niet alleen wordt gedoeld op artikel 120 Gw. zelf, maar tegelijk ook op de grenzen van rechterlijke rechtsvorming inzake de eigen
taak. De daaraan voorafgaand door de Hoge Raad weergegeven overwegingen -het ontbreken van een wil tot verandering toen de redactie
'De wetten zijn onschendbaar' werd vervangen door de tekst van het
huidige artikel 120 Gw., de uitlatingen van regeringszijde, het ontbreken
van consensus over afschaffing van het toetsingsverbod (overweging 3.6
slot)- staan in functie van het door de Hoge Raad uitgesproken 'non
possumus'. Anders gezegd: de Hoge Raad laat toetsing van de wet aan
fundamentele rechtsbeginselen niet achterwege omdat hij de afwezigheid
van zulke toetsing ziet als een uitvloeisel van een consistente uitwerking
van de toetsingstaak van de rechter, maar omdat hij het constitutioneel
ongeoorloofd acht wanneer de inconsistentie daarvan door rechterlijke
rechtsvorming zou worden opgeheven.
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2.6
Dat de Hoge Raad een bevoegdbeid tot toetsing van de toepassing
van de wet aan fundamentele recbtsbeginselen op zicbzelf passend acbt
in zijn recbterlijke taak, blijkt wellicbt nog bet allerduidelijkst uit de
tussenzin in overweging 3.1: 'boezeer ook bij de te dezen bepalingen van
de zgn. Harmonisatiewet (... ) in strijd acbt met gerecbtvaardigde verwacbtingen van de betrokken studenten en derbalve met bet recbtszekerbeidsbeginsel'. Deze tussenzin bevat een dubbele boodscbap: een
boodscbap over de Harmonisatiewet zelf, en een booodscbap over de
mogelijkbeid voor een recbter om als rechter te komen tot een oordeel
over de verenigbaarbeid van wetten met fundamentele recbtsbeginselen.

3

Verbouding tot toetsing van andere wetgeving aan ongeschreven
recht

De Hoge Raad leidt zijn zojuist besproken afwijzing van de
toetsing van wetten in formele zin aan fundamentele recbtsbeginselen in
met een verwijzing naar bet Landbouwvliegersarrest.10 Daarin lag
volgens overweging 3.1 reeds besloten dat de recbter geen 'vrijbeid'
beeft tot zulke toetsing. Gebeel eenduidig was bet Landbouwvliegersarrest, anders dan de Hoge Raad tbans suggereert, ecbter niet. De Hoge
Raad overwoog toen 'dat geen recbtsregel eraan in de weg staat dat de
recbter een zodanig, niet door de formele wetgever gegeven voorscbrift
onverbindend kan oordelen en in verband daarmee de vaststelling en
uitvoering daarvan onrecbtmatig kan oordelen op de grond dat sprake is
van willekeur (...).' Niet categoriscb uitgesloten was de mogelijkbeid dat
de Hoge Raad de toetsbaarbeid van formele wetten aan recbtsbeginselen
alleen maar in bet midden zou bebben willen laten. Maar ook als men de
restrictie 'niet door de formele wetgever gegeven' opvat als afbakening
van de in bet Landbouwvliegersarrest aanvaarde toetsingsvorm, blijft de
mogelijkheid open dat de Hoge Raad voor formele wetten een andere
vorm van toetsing aan ongescbreven recbt zou kunnen aanvaarden:
voorstelbaar was geweest dat formele wetten weliswaar niet in algemene
zin onverbindend kunnen worden verklaard, zoals de in bet Landbouwvliegersarrest bedoelde andere wettelijke regelingen, nocb de vaststelling
daarvan als onrecbtmatige daad kan worden aangemerkt, maar dat zo'n
formele wet wel in concrete gevallen buiten toepassing kan warden
gelaten omdat door die toepassing een norm van boger ongescbreven
recbt zou scbenden. Die -met de overwegingen in bet Landbouwvliegersarrest verenigbare- weg is de Hoge Raad ecbter, om de in de voorgaande
paragraaf van deze noot genoemde redenen, niet gegaan.
3.1

10

HR 16 mei 1986, Ars Aequi 1988, pp. 44-47 met mijn noot.
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Ook in ander opzicbt werpt bet nu gewezen arrest meer ligt op de
kwestie die in bet Landbouwvliegersarrest aan de orde was. In dat arrest
beeft de Hoge Raad de toetsing van (andere dan formele) wetgeving
immers geconstrueerd als een toetsing aan bet willekeurverbod. Sinds de
Landsmeer-arresten11 bestaat de neiging, zulke toetsing via bet willekeurverbod op te vattten als een terughoudende toetsing, waarbij de
betrokken rechtsbeginselen niet direct, maar alleen afgezwakt, via een
ander toetsingscriterium aan bod komen. In 1963 was die uitleg zeker
juist. Of deze ook voor latere jurisprudentie adequaat is, valt evenwel te
betwijfelen: denkbaar is dat de Hoge Raad met de willekeur-constructie
slecbts wilde vermijden dat de civielrechtelijke onrecbtmatigbeid van
een besluit -met alle gevolgen van dien, zoals een aanspraak op scbadevergoeding- zou voortvloeien uit niet meer dan een procedureel gebrek.12
We zouden dit ook zo kunnen zeggen: de willekeur-constructie boudt in
dat de rechter een besluit of handeling onrechtmatig acbt, wanneer bet
betrokken orgaan bij afweging van de betrokken belangen in redelijkbeid
niet tot bet besluit of de bandeling beeft kunnen komen; daarmee wordt
gepreciseerd dat niet de motivering of een andere formeel of procedureel
aspect, maar slecbts de -aan de hand van zgn. materiele beginselen van
beboorlijk bestuur te beoordelen- recbtmatigheid van de uitkomst der
belangenafweging telt. De sleutelpassage in bet arrest van de Hoge Raad
van 27 maart 1987 in de zaak Amsterdam/IKON, 13 namelijk overweging
3.3, laatste zin, kan op twee manieren worden gelezen: als een afwijzing
van de willekeur-constructie als afgezwakte bantering van beginselen van
behoorlijk bestuur, of als afwijzing van de opvatting dat wegens die
willekeur-constructie een afgezwakte bantering van beginselen van
behoorlijk bestuur zou moeten plaatsvinden.
Als deze zienswijze juist is beboeft ook bet feit dat de Hoge Raad in
het (na het arrest Amsterdam/IKON gewezen) Landbouwvliegersarrest de
willekeur-constructie bezigt, niet te worden uitgelegd als een afzwakking
van de toetsingscriteria, maar wel als een precisering in welke context
deze criteria inzake wetgeving moeten worden gebanteerd.
De cruciale passage in bet Landbouwvliegersarrest14 kan op deze manier
warden begrepen. Uitdrukkelijk geeft de Hoge Raad immers aan dat bet
niet gaat om een beoordeling van de motivering, maar om een beoordeling van de uitkomst van de belangenafweging; dat de Hoge Raad in deze
recbterlijke toetsing 'terugboudendbeid' verlangt, valt te verklaren uit
de legislatieve aard van de te beoordelen besluiten: terwijl de recbter bij
de toetsing van de uitoefening van discretionaire beschikkingsbevoegdbe3.2

11 HR 4 jan. 1%3, NJ 1%4, 202-204; ARB 1%3, p. 5% en p. 603; Ars Aequi 1962/1963,
pp. 138 e.v. m.nt. W.C.L. van der Grinten.
12 Zic hierover mijn jurisprudentie-bespreking 'Bestuur en burgerlijke rechter II' in
Ars Aequi 1988, pp. 114-119, in het bijzonder p. 116.
13 Ars Aequi 1988, pp. 111-114, m.nt. P.W.C. Akkermans.
14 Zic overweging 6.1, tweede alinea, afgedrukt inArs Aequi 1988 opp. 45.
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den vaak bouvast beeft aan de regeling waaruit bet doel en de strekking
van de toegekende bevoegdbeid blijkt, moet bij dit bouvast vaak gebeel
of gedeeltelijk missen bij de toetsing van algemeen verbindende voorscbriften zelf. Wanneer een recbter vastboudt aan het -in bet Landbouwvliegersarrest uitdrukkelijk verwoorde- standpunt dat bij 'niet tot taak
(beeft) om de waarde of bet maatscbappelijk gewicbt dat aan de betrokken belangen moet worden toegekend, naar eigen inzicbt vast te stellen',
doet bij betzelfde als van hem bij de toetsing van discretionaire bescbikkingsbevoegdbeden mag worden verwacbt. Het zou, trouwens, ook
wat zonderling zijn, wanneer men zou aannemen dat inzake (niet-formele) wetgeving de relevante recbtsbeginselen alleen in verwaterde vorm
zouden gelden, alsof de belangenafweging door de wetgever niet altijd
zorgvuldig zou behoeven te zijn, maar alleen een beetje zorgvuldig. 15
Het arrest is aldus ook een weerlegging van de mening dat door de Hoge
Raad in zijn Landbouwvliegersarrest van 1986 niet recbtsbeginselen als
zodanig, maar een aftreksel daarvan als toetsingscriterium voor materiele
wetgeving zou bebben willen aanmerken. 16 Anders zou de Hoge Raad
trouwens op dit punt zijn afgeweken van de door andere recbtscolleges
sinds de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 31 oktober 1935
(ARB 1936, p. 168), met inbegrip van de Derde Kamer van de Hoge Raad
(arrest van 7 maart 1979, NJ 1979, 319) en recentelijk ook door de Voorzitter van de Afdeling recbtspraak (uitspraak van 18 maart 1988, KG
1988, 266) gevolgde lijn.
4

Verhouding tot de 'contra legem'-jurisprudentie

Zoals bekend beeft de Centrale Raad van Beroep sinds 1975 (uitspraak van 18 februari 1975, AB 1975, 243) en de Hoge Raad sinds 1978
(arresten van 12 april 1978, BNB 1978/135-137, AB 1979, 262, NJ 1979, ·
533) aanvaard dat rechtsbeginselen (in bet bijzonder algemene beginselen
van beboorlijk bestuur) de toepasbaarheid van de wet -formele wetgeving
niet uitgezonderd- kunnen inperken. Die werking van recbtsbeginselen
ten opzicbte van de wet duidt men vaak als een derogerende werking
aan. Het is echter de vraag of men niet altbans in een deel van deze
gevallen zou kunnen spreken van een interpretatieve werking: een wetsuitleg die de impliciete beperkingen van bet toepassingsbereik van algemene regels expliciteert. Daarom geven wij de voorkeur aan een formulering die laat zien dat de uitleg van de algemene wettelijke regel en
de aanvaarding van (uit recbtsbeginselen voortvloeiende) beperkingen van

4.1

15 Zie M.H. Kobussen in: Commentaar Algemene wet bestuursrecht, ad artikel 3.1.1, nr.
14; E.M.H. Hirsch Ballin in: Het bestuur uitgedaagd door het recht, 's-Gravenhage
1989, pp. 10-11.
16 Vgl. R.M. van Male, Rechter en bestuurswetgeving, pp. 226-227.
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de toepasbaarbeid van die regel deel uitmaken van een en betzelfde
proces van -aan bet recbt gebonden- recbterlijke oordeelsvorming.17
De vraag dringt zicb op of de afwijzing in bet arrest van 14 april 1989
van toetsing van formele wetgeving aan recbtsbeginselen consistent is
met de erkenning in de 'contra legem'-jurisprudentie dat recbtsbeginselen de toepasbaarbeid van formele wetgeving kunnen inperken. De Hoge
Raad beeft immers in 1978 overwogen dat 'onder omstandigbeden strikte
toepassing van de wet (... ) in die mate in strijd kan komen met een of
meer beginselen van beboorlijk bestuur, dat die toepassing acbterwege
dient te blijven; dat in het algemeen de vraag onder welke omstandigbeden dit laatste zicb voordoet van geval tot geval moet worden beantwoord door afweging van het beginsel dat de wet moet worden toegepast
tegen een of meer in aanmerldng komende beginselen van behoorlijk
bestuur' (mijn cursivering, HB). Wij zullen de bier door de Hoge Raad
aangeduide metbode van recbtsvinding in de 'contra legem'-jurisprudentie
verder aanduiden als beginselenafweging.
De Hoge Raad gaat op de verbouding tot deze jurisprudentie uitdrukkelijk in. De veel besproken 'contra legem' -jurisprudentie komt op twee
plaatsen in bet bier geannoteerde arrest ter sprake. Enerzijds noemt de
Hoge Raad deze jurisprudentie als een ontwikkeling waarbij de in bet
eerste onderdeel van bet incidentele cassatiemiddel verlangde 'toetsing
van de wet aan fundamentele recbtsbeginselen goed (zou) aansluiten'
(overweging 3.4, tweede alinea); anderzijds moet de Hoge Raad ingaan op
het tweede onderdeel van het incidentele cassatiemiddel, waarin wordt
gesteld dat de leer van de 'contra legem' -jurisprudentie in bet geval van
de Harmonisatiewet tot een voor de betrokkenen gunstige beslissing zou
moeten leiden (overweging 3.9). Dit standpunt wordt door de Hoge Raad
verworpen omdat het buiten toepassing laten van een wetsbepaling wegens
strijd met een fundamenteel recbtsbeginsel wezenlijk verscbilt al naar
gelang dit gescbiedt 'in verband met daarin niet verdisconteerde omstandigbeden', dan wel 'op grond van omstandigbeden welke bij baar totstandkomen in de afweging zijn betrokken, dus in gevallen waarvoor zij' (d.i.
de wetsbepaling) 'nu juist is geschreven'. Van bet een zegt de Hoge
17 Vgl. het gedegen overzicht in H.D. van Wijk/W. Konijnenbelt, Hoofdstukken van
administratief recht, 6de druk, Culemborg 1988, pp. 131-146, in het bijzonder p. 132
en p. 145, met verdere Iitteratuurverwijzingen. Niet alle rechters erkennen de hier
bedoelde werking van rechtsbeginselen, in elk geval niet in dezelfde mate. De AfdeIing rechtspraak van de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven volgen een afhoudende Iijn. De Afdeling voor de geschillen van bestuur
van de Raad van State overweegt in haar uitspraak van 15 november 1988, AB 1989,
44, dat 'hetgeen appellant heeft aangevoerd omtrent het beginsel van de rechtsgeIijkheid en het vertrouwen dat in verband hiermede bij hem is gewekt, ( ...) nog
daargelaten of (...) sprake was van gelijke gevallen, een beroep op dit beginsel er
niet toe kan strekken dat een met een algemeen verbindend voorschrift strijdige
beslissing wordt genomen.'
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Raad dat bet aan de verbindende kracht van de betrokken bepaling niet
raakt, van bet ander dat bet aan die bepaling haar verbindende kracht
ontneemt en dus de rechter ingevolge artikel 120 Gw. 'verboden' is.
Omdat de verwachtingen van de getroffen studenten bij de totstandkorning van de Harmonisatiewet 'in de afweging betrokken' waren, doet
zich bier volgens de Hoge Raad de tweede situatie voor en kan bet
rechtszekerheidsbeginsel niet afdoen aan de toepasbaarheid van de wet.
De Hoge Raad kent in deze overweging aan de 'contra legem'-jurisprudentie blijkbaar meer betekenis toe dan de advocaat-generaal Mok
in zijn conclusie had gedaan. In § 4.2 van diens conclusie was immers
betoogd dat deze jurisprudentie twee belangrijke verschillen met de
onderhavige situatie vertoont, namelijk dat er bij de 'contra legem' -arresten 'geen sprake is van toetsing van de wet', en dat bet gaat 'om
vertrouwen dat bet bestuur, dat voor de beoordeelde beschikking verantwoordelijk is (... ), zelf heeft gewekt'. De advocaat-generaal zag bij zijn
herleiding van de 'contra legem' -jurisprudentie uitsluitend tot bet vertrouwensbeginsel echter blijkbaar over bet hoofd dat de Hoge Raad inmiddels in bet mosselperceel-arrest van 15 juli 1988 (Eerste Kamer), AB
1988, 600, m.nt. F.H. van der Burg, ook 'contra legem'-toepassing van
bet gelijkheidsbeginsel had aanvaard. 18 In dat arrest, gewezen tussen de
Staat der Nederlanden (minister van Verkeer en Waterstaat) en J. van
der Endt te Yerseke, ging bet om een aanspraak van de mosselkweker
Van der Endt op schadevergoeding (bestuurscompensatie) ingevolge de
Deltaschadewet. Volgens de tekst van de wet bestaat aanspraak op deze
schadevergoeding indien een causaal verband bestaat tussen de afsluitingswerken en de verzanding van bet mosselperceel. Dat causaal verband
kwam echter niet vast te staan. Van der Endt beriep zich nu op twee
precedenten waarin de minister schadevergoeding had toegekend ondanks
onzekerheid over bet gestelde causale verband. De Hoge Raad vatte bet
cassatiemiddel aldus op:
'3.3 ( ... ) dat voor wat betreft de beantwoording van de vraag of
de schade waarin een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 2
eerste lid onder a Deltaschadewet wordt verzocht, al dan niet is
geleden "als gevolg" van een afsluitingswerk, aan de minister geen
beleidsvrijheid toekomt.'
Daarover overwoog de Hoge Raad:
'Terecht is de Rb. ervan uitgegaan dat de minister bij bet nemen
van een beschikking op een verzoek om een tegemoetkoming als
bedoeld in artikel 2 Deltaschadewet ook de algemene beginselen
van behoorlijk bestuur in acht behoort te nemen, hetgeen onder
4.2

18 Zie over dit arrest ook het preadvies van B.M.J. van der Meulen 'Rechterlijke
toetsing in Europees perspectier, p. 66 -waar abusievelijk van een oesterbank wordt
gesproken-, in: Bestuursrecht na 1992, Alphen aan den Rijn 1989, pp. 55-74.
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omstandigheden ertoe kan leiden dat strikte toepassing van die
wetsbepaling achterwege dient te blijven (HR 12 april 1978, NJ
1979, 533). Terecht ook heeft de Rb. aangenomen dat dit laatste
zich m.n. voordoet in gevallen waarin de minister ten aanzien van
bepaalde, in die wetsbepaling bedoelde belanghebbenden in zoverre
een begunstigend beleid heeft gevoerd dat hij deze bepaling aldus
heeft toegepast dat de gestelde schade werd aangemerkt "als
gevolg" van een bepaald afsluitingswerk, tenzij van overheidswege
met zekerheid bet tegendeel kon worden aangetoond; alsdan moet
immers -rechtens relevante beleidswijzigingen nu daargelaten- bij
bet nadien beschikken op aanvragen van belanghebbenden in een
gelijke positie doorslaggevende betekenis worden toegekend aan
het beginsel dat de administratie gelijke gevallen gelijk behandelt
(HR 9 juni1979, BNB 1979, 211).
( ...)
3.4. Onderdeel 2 keert zich tegen het oordeel van de Rb., dat de
toepassing welke de minister in haar eerdere beschikkingen heeft
gegeven aan het begrip "als gevolg van" in artikel 2 eerste lid
onder a Deltaschadewet de neerslag is van een "beleid" (hiervoor
3.2 onder 3°). In hetgeen de Rb. dienaangaande heeft overwogen
ligt besloten dat zij ervan uit is gegaan dat onder de door haar in
haar r.o. 4.3. genoemde omstandigheden mag worden aangenomen
dat deze toepassing berust op een welbewust gemaakte keuze voor
een als bestendig bedoelde gedragslijn. Daarbij zal voor de Rb.
mede van belang zijn geweest de in de conclusie van het OM in
de zaak nr. 7271 onder 2.2 weergegeven passage uit de geschiedenis van de totstandkoming van art. 2 Deltaschadewet (... ), alsmede
de wijze waarop de eerdere beschikkingen waren geformuleerd.
Voor zover onderdeel 2 uitgaat van een andere lezing van de
bestreden beschikking kan bet bij gebrek aan feitelijke grondslag
niet tot cassatie leiden. Voor bet overige stuit bet daarop af dat
de Rechtbank door te dezen te oordelen dat van beleid sprake is,
niet blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, terwijl
zij haar beslissing op dit punt tegenover hetgeen de Staat dienaangaande had doen aanvoeren niet nader behoefde te motiveren.
3.5. Onderdeel 3 tenslotte strekt ten betoge dat de Rb. oordelend
als hiervoor in 3.2. onder (6°) en (7°) is weergegeven, heeft
miskend dat de minister onder omstandigheden op haar beleid mag
terugkomen, welke miskenning daaruit blijkt dat de Rb. niet,
althans onvoldoende is ingegaan op de in het onderdeel vermelde
stellingen van de Staat, waarin, aldus klaarblijkelijk het onderdeel,
een beroep op een dergelijke beleidswijzing lag besloten.
De Rb. heeft evenwel in hetgeen de Staat had doen aanvoeren
kennelijk (en begrijperlijkerwijs) niet de stelling gelezen dat de
Minister was teruggekomen op haar beleid (dat mede omvatte een
ruime uitlegging van bet begrip "als gevolg van" (in art. 2 eerste
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lid onder a Deltascbadewet). Zij beeft de gedingstukken van de
Staat klaarblijkelijk zo begrepen dat deze betoogde dat bet na de
eerdere bescbikkingen ingestelde wetenscbappelijk onderzoek "een
duidelijker inzicbt in bet gebeuren" gaf en daardoor tot een andere
appreciatie van de feiten leidde, immers ten aanzien van bet
causaal verband tussen de verzanding en de afsluitingswerken een
zoveel grotere twijfel wettigde dan dienaangaande destijds bestond,
dat weliswaar niet kan worden gezegd dat bet ontbreken van dat
verband met zekerbeid is aangetoond, maar wel dat dit verband z6
onwaarscbijnlijk is geworden dat voor bet gunnen van bet voordeel
van de twijfel tbans onvoldoende grond bestaat. In betgeen de Rb.
onder 4.9 beeft overwogen ligt besloten dat zij beeft gemeend dat
zij ten aanzien van de feitelijke juistbeid van laatstbedoeld betoog
nadere voorlicbting door deskundigen beboefde. (... )'
Dit neemt niet weg dat bet oordeel van de advocaat-generaal
Mok dat de 'contra legem'-jurisprudentie niet met toetsing van de geldigheid of verbindendheid van een wet als zodanig mag worden geidentificeerd, uitdrukkelijk door de Hoge Raad in overweging 3.9, tweede alinea,
is onderscbreven. Het verscbil tussen de 'contra legem' -jurisprudentie en
toetsing van wetgeving aan recbtsbeginselen kan dus als volgt worden
samengevat:
a In bet ene geval staat de geldigbeid van de wet niet ter discussie,
maar alleen baar toepasbaarbeid in bet concrete geval; in bet andere
geval wordt de verbindende kracbt van de wet als zodanig beoordeeld.
b In bet ene geval wordt uitsluitend gelet op niet door de wet verdisconteerde omstandigheden, terwijl in bet andere geval ook wel verdisconteerde, docb niet naar de eisen van bet recht meegewogen omstandigbeden een rol kunnen spelen.
Het Landbouwvliegersarrest past gebeel in dit beeld: anders dan in bet
mosselkweker-arrest beoordeelde de Hoge Raad daar (a) de verbindenheid
van de wettelijke regeling door (b) te toetsen of 'bet betreffende overbeidsorgaan, in aanmerking genomen de belangen die aan dit orgaan ten
tijde van de totstandkoming van bet voormelde uitvoeringsbesluit bekend
waren of beboorden te zijn, in redelijkbeid niet tot bet betreffende
voorscbrift is kunnen komen.' Tocb moet de vraag worden gesteld of de
door de Hoge Raad getrokken grenslijn gebeel overtuigend is. Men kan
toetsing van wetgeving aan de Grondwet, recbtsbeginselen en andere
normen van bogere rang op twee manieren definieren: ten eerste als een
beoordeling of een regeling binnen de grenzen van bet bogere recbt
blijft, dus als een beoordeling van de geldigbeid (verbindendbeid) van de
regeling; ten tweede als een beoordeling of, in gevallen waarin een
wettelijke bepaling, toegepast op die concrete recbtsbetrekking, tot een
ander resultaat zou leiden dan toepassing van een bogere recbtsnorm, de
ene of de andere recbtsnorm moet wijken.
4.3
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Het is duidelijk dat de Hoge Raad op grond van artikel 120 Gw. het
eerste type toetsing in de verhouding Grondwet/formele wet en in de
verhouding rechtsbeginseljwet afwijst, maar in de verhouding Grondwet/niet-formele wetgeving en beginsel/niet-formele wetgeving aanvaardt.
Voor de verhouding Grondwet/wet kan hij, gezien artikel 120 Gw., ook
niet anders. Artikel 120 Gw. moet, zolang het bestaat, in elk geval
worden opgevat als een bepaling die het oordeel of in formele wetgeving
de grondwettelijke competentiegrenzen in acht zijn genomen, aan de
wetgever zelf voorbehoudt.
Wat het tweede type toetsing betreft staat vast dat de Hoge Raad deze
toetsing in beginsel voor alle soorten wetgeving aanvaardt: het is een
normale rechterlijke taak, in geval van collisies van rechtsnormen aan de
hand van klassieke voorrangsregels (lex superior derogat legi inferiori;
lex specialis derogat legi generali; lex posterior derogat priori; lex
posterior generalis non derogat priori speciali) uit te maken, welke
rechtsnorm prevaleert. De beginselenafweging van de 'contra legem'-jurisprudentie is een manier om collisies tussen geschreven recht en fundamentele rechtsbeginslen op te heffen.
Het moeilijke punt in de lijn van de jurisprudentie van de Hoge Raad is
mijns inziens dat niet zonder meer helder is waarom het tweede type
toetsing voor zover het om formele wetgeving gaat wordt beperkt tot
situaties waarin de belangenafweging door de formele wetgever, achteraf
incompleet blijkt te zijn geweest. Men zou kunnen vermoeden dat de
Hoge Raad op die manier afstand wil houden van de belangenafweging
door de wetgever: alleen als deze incompleet is geweest, mag de rechter
ingrijpen. Een door de wetgever bewust gemaakte afweging deelt in de
bescherming van artikel 120 Gw.
Maar is het redelijk onvolledige belangenafwegingen door de wetgever
ter zijde te schuiven, terwijl onrechtmatige belangenafwegingen onschendbaarheid genieten? In het arrest van 14 april 1989 laat de Hoge
Raad nog eens zien dat hij heel wel in staat is onrechtmatige belangenafwegingen aan het licht te berengen, ook wanneer deze door de
formele wetgever zijn verricht. Een tweede vraag die rijst, is of het
goed doenlijk is, achteraf vast te stellen of een belang onvoldoende tot
zijn recht is gekomen doordat het over het hoofd is gezien, dan wel
doordat het is ondergewaardeerd. Beide tekorten kunnen een schending
van het zorgvuldigheidsbeginsel impliceren. In het rnosselkweker-arrest
kan trouwens bezwaarlijk worden volgehouden dat het uitsluitend later
gebleken omstandigheden zijn (en dus geen belangen die door de wetgever zijn rneegewogen) die tot de voorrang van het beginsel ten opzichte van de wet leiden. De omstandigheid die ertoe leidt dat strikte
wetstoepassing achterwege dient te blijven, is immers volgens overweging
3.3 het 'begunstigend beleid' dat de minister heeft gevoerd. Uit overweging 3.4 blijkt evenwel dat dat beleid niet pas na de totstandkorning van
de wet wegens later gebleken ornstandigheden is geforrnuleerd, rnaar al
bij de totstandkorning van de wet was voorzien. Ten einde vast te stel338
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len dat van zo'n 'beleid', 'een als bestendig bedoelde gedragslijn' kan
warden gesproken, verwijst de Hoge Raad immers -via een conclusie van
de advocaat-generaal Moltmaker in een andere zaak- naar een passage in
de memorie van antwoord (p. 4, linker kolom) luidende:
'Naar aanleiding van de opmerking van vele andere leden, omtrent
de wijze van interpretatie van art. 2 merken de ondergetekenden
op, dat zij bereid zijn tot een soepele interpretatie bij de uitvoering bij dit artikel, binnen de grenzen van bet daarin bepaalde'.
Hiernaast is er nag een andere vraag die kan warden gesteld bij deze
beperking van de toetsing in de tweede betekenis, namelijk of bet ondenkbaar is dat een grondwetsbepaling afbreuk doet aan een in beginsel
toepasbare wettelijke bepaling, indien bet door de grondwetsbepaling
bescbermde belang niet is meegewogen bij de totstandkoming van de
betrokken formele wet. Men zal bierin licbt een miskenning van artikel
120 Gw. kunnen zien. Te betwijfelen valt ecbter of na bet mosselkweker-arrest nag kan warden volgebouden dat toetsing van de bier bedoelde aard de recbter niet toekomt. Het gelijkbeidsbeginsel is in 1983 in
artikel 1 Gw. gecodificeerd. Blijkens de gescbiedenis van de algebele
grondwetsberziening geldt bet voor wetgeving, bestuur en recbtspraak.
Een klein gedacbtenexperiment kan warden uitgevoerd door in overweging 3.3 van bet mosselkweker-arrest de woorden 'bet beginsel dat de
administratie gelijke gevallen gelijk bebandelt' te vervangen door 'artikel
lGw.'.
5

De zaak van bet Statuut en de waarde van bet arrest

Het vonnis van de Haagse president beeft door bet voor vele Ne5.1
derlandse juristen verrassende gebruik van bet Statuut voor bet Koninkrijk der Nederlanden als constitutionele toetsingsmaatstaf, bet gescbil in
kwestie 'de zaak van bet Statuut' als naam gegeven. Over de toetsing
aan bet Statuut (waarover de noot van Van Male in Ars Aequi 1988, nr.
11, pp. 783-783 bandelt) is door de Hoge Raad vrij eenvoudig, zo niet te
eenvoudig afgedaan. De erkenning in de overwegingen 4.3 en 4.4 dat bet
Statuut en zijn gescbiedenis voor tweeerlei uitleg vatbaar zijn, wordt
niet gevolgd door een paging tot interpretatie. 19 In plaats daarvan
concludeert de Hoge Raad in overweging 4.5 uit bet ontbreken van
precedenten van toetsing van wettelijke maatregelen aan bet Statuut tot
'een traditie van niet-toetsing' die zou moeten warden gebandbaafd.
Twee bezwaren dringen zicb op. Ten eerste moet warden aangenomen dat
wanneer een Antilliaanse formele wet (landsverordening gebeten) door
bet Hof van Justitie aan een algemene maatregel van rijksbestuur kan
19 Vgl. voor de mogelijkheden daartoe H.F. Munneke, Regels van Koninkrijksrecht en
rechterlijke toetsing, Nederlandse en Antilliaanse rechters aan het woord, in: Tijd-

schrift voor Openbaar bestuur jg. 15 nr. 2, pp. 27-30.
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worden getoetst20 dit a fortiori geldt voor toetsing aan bet Statuut.
Wanneer de Hoge Raad de traditie in de andere landen van bet Koninkrijk relevant acht, had hij niet mogen volstaan met bet nagaan of aan
bet Statuut getoetst was, maar ook voor de andere in artikel 49 van bet
Statuut genoemde rechtsnormen moeten nagaan of deze inzake formele
wetten van een der landen van bet Koninkrijk als toetsingsmaatstaf zijn
gehanteerd.
Het tweede bezwaar betreft bet argument zelf van de 'traditie van
niet-toetsing'. De Hoge Raad kon sinds 1954 Nederlandse wetgeving
toetsen aan rechtstreeeks werkende bepalingen van bet EVRM. Weliswaar
kwamen er beroepen op dit verdrag voor en werden deze door de Hoge
Raad ook beantwoord, maar tot 1980 is21 slechts in een geval door de
Hoge Raad tot schending van een verdragsbepaling geconcludeerd, en wel
in 1974, twintig jaar nadat de mogelijk hiertoe was ontstaan. Pas sinds
1980 is de toetsing aan verdragen inzake rechten van de mens op gang
gekomen, en wel in talrijke gevallen met als resultaat dat Nederlandse
wettelijke voorschrifen buiten toepassing worden gelaten.
De mogelijkheid moet dan ook onder ogen worden gezien dat bet ontbreken van voorbeelden van toetsing aan bet Statuut -dat daartoe heel wat
minder houvast biedt dan bet EVRM- in belangrijke mate bet produkt
was van een algemeen klimaat van niet-toetsing. Aan verandering van
dat klimaat heeft de Hoge Raad voor zover bet gaat om de mensenrechtenverdragen veel bijgedragen. Dat hij dit voor toetsing aan bet Statuut
niet heeft willen doen, hangt wellicht samen met de overtuiging dat
toetsing van wetten aan de nationale constitutie langs de koninklijke
weg van een grondwetswijziging behoort te worden gerealiseerd.
5.2
Kranteberichten hebben bet bier besproken arrest aldus samengevat
dat de Hoge Raad 'op technische gronden' bet vonnis van de Haagse
president zou hebben verworpen. Blijkbaar bedoelde men daarmee aan te
geven dat bet oordeel van de Haagse president dat de wet bet rechtszekerheidsbeginsel schendt, door de Hoge Raad niet werd weersproken,
integendeel obiter bevestigd. De journalistieke woordkeus suggereert
ed1ler <lat bet tuetsingsverbo<l van artikel 120 Gw. slechts een rechtstechnische kwestie is. Die mening zal noch door voorstanders, noch door
tegenstanders van bet toetsingsverbod worden verkondigd. Het arrest van
de Hoge Raad is niet alleen van belang omdat bet met een heldere
argumentatie de stand van de constitutionele rechtsontwikkeling formuleert, maar ook omdat de Hoge Raad zijn eigen positie in bet staatsbestel naar twee zijden markeert: aan de ene kant geeft hij er met de
-qua rechtsgevolgen van bet arrest overbodige, maar niet mis te versta20 H.F. Munneke, a.w., p. 27.
21 Aldus P. van Dijk in zijn bijdrage over 'De houding van de Hoge Raad jegens de
verdragen inzake de rechten van de mens', p. 183, gepubliceerd in de in noot 8
aangehaalde bundel De plaats van de Hoge Raad in het huidige staatsbestel, pp. 173-209.
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ne- uitspraak dat de betrokken wet inderdaad bet recbtszekerbeidsbeginsel scbendt, blijk van dat bet met de positie van de recbter in bet
staatsbestel op zicbzelf geenszins onverenigbaar is, zulke oordelen te
geven; en aan de andere kant brengt de Hoge Raad tot uitdrukking dat
bet wel met zijn positie in bet staatsbestel in strijd zou komen wanneer
bij zicb op eigen gezag de bevoegdbeid zou aanmeten, dit soort oordelen
als recbtens bindende oordelen uit te spreken. Deze discrepantie tussen
wat de recbter als recbter kan, en wat bij in bet buidige Nederlandse
staatsrecbt mag, kan alleen door een grondwetswijziging worden opgebeven. De argumentatie dat constitutionele toesting de recbtszekerbeid zou
aantasten22 verliest baar geloofwaardigbeid wanneer zij niet de door
stabiele, weloverwogen parlementaire wetten gescbraagde recbtszekerbeid,
maar juist recbtsonzekerbeid veroorzakende maatregelen bescbermt. Aan
een beropening van bet recbtspolitieke debat over constitutionele toetsing valt bij deze stand van zaken niet te ontkomen. De moeilijkste
vraag lijkt niet meer te zijn of zodanige toetsing in ons recbtsstelsel
zou passen, maar hoe zij organisatoriscb daarin moet worden ingepast:
als een 'diffuse' toetsing, waarbij elke recbter in voorkomende gevallen
de grondwettigbeid van een wet moet beoordelen, of als 'geconcentreerde' toetsing, waarbij een recbterlijk college biermee is belast.23 Het
recbtszekerbeidsargument (dat soms in een al te globale redenering tegen
constitutionele toetsing in stelling wordt gebracbt), is op bet punt van
de organisatie van de toetsing zeker van belang. Diffuse toetsing kan
leiden tot uiteenlopende beoordelingen van de recbtmatigbeid van wetten
door de verscbillende in eerste of tweede aanleg oordelende recbterlijke
colleges. Dat is bezwaarlijker naar mate bet besluit waarover verscbillend
wordt geoordeeld, een mimer toepassingsbereik beeft en dus voor de
recbtspositie van meer recbtsgenoten van belang is. Vandaar dat de
argumentatie voor een of andere concentratie van de toetsing -men zou
kunnen denken aan een prejudiciele procedure- bij constitutionele recbtspraak sterker is dan bij toetsing van gemeentelijke verordeningen of
bescbikkingen.

22
23

Zie hierover mijn beschouwing in het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht van
mei 1989 onder de titel 'Rechtsonzekerheid door rechtszekerheid?'.
Dit onderscheid is in navolging van Carl Schmitt gehanteerd door L. Prakke, Toetsing in het publiekrecht, diss. Univ. v. Amsterdam, Assen 1972, p. 77.
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4.4 Toetsing van wetgeving: sluitstuk van een
democratische rechtsstaat*

1

Inleiding

Moet de rechter de bevoegdheid hebben, wetten in formele zin te toetsen aan de Grondwet en aan fundamentele rechtsbeginselen? Deze vraag
doet zich primair aan ons voor als een vraag die de interne opbouw en
wijze van functioneren van de rechtsorde betreft. Dient de formele wet
te warden beschouwd als de rechtsbron waar niets boven staat, tenzij de
Grondwet uitdrukkelijk anders bepaalt? Of moet zij warden begrepen als
een 'laag' in de rechtsorde die op haar beurt door hoger recht wordt
omvat en begrensd?
Positivistisch georienteerde denkpatronen hebben lange tijd onder juristen de voedingsbodem gevormd voor de gedachte dat de gebondenheid
van de rechter aan bet geldende recht zich ertegen verzet de gelding
van wettelijke bepalingen zelf te beoordelen. Hoewel rechterlijke toetsing
van wetten in formele zin aan de Grondwet als uitvloeisel van de normenhierarchie binnen de statelijke rechtsorde hiermee niet in strijd
behoeft te warden geacht, past 'onschendbaarheid' van de wet, zoals
deze in 1848 in de Grondwet is opgenomen en thans in artikel 120 is
verwoord, goed in dit denkklimaat. Zulke denkpatronen hebben weliswaar
hier en daar nog invloed, maar zijn niet langer toonaangevend. Dit blijkt
zeer duidelijk uit het arrest van de Hoge Raad van 14 april 1989,1 ook
al zag de Hoge Raad zich daarin verplicht het toetsingsverbod te bevestigen. Met een reeks van argumenten maakte de Hoge Raad immers
duidelijk dat de rechtsontwikkeling zich in allerlei opzichten beweegt in
een richting waarin ook toetsing van wetgeving in formele zin aan de
Grondwet en aan fundamentele rechtsbeginselen goed zou passen:
de toetsing van wetgeving, inclusief wetten in formele zin, aan rechtstreeks werkende verdragsbepalingen, waaronder in toenemende mate
bepalingen die fundamentele rechtsbeginselen tot inhoud hebben;

* Uit: Namens, nr. 5, september 1989, pp. 19-26, samen met Mw. mr. M.L.P. van
Houten, assistent in opleiding aan de vakgroep staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde van de Katholieke Universiteit Brabant.

1

AB 1989, 207 m.nt. F.H. van der Burg, Ars Aequi 38 (1989), afl. 6, pp. 578 e.v.,
m.nt. E.M.H. Hirsch Ballin.
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de toetsing van andere algemeen verbindende voorscbriften dan wetten in formele zin aan ongescbreven recbt;
- de aanvaarding in de recbtspraak dat toepassing van de wet (ook de
formele wet) soms acbterwege moet blijven, wanneer als gevolg van
door de wetgever niet verdisconteerde omstandigbeden die toepassing
in strijd zou komen met bepaalde recbtsbeginselen.2
Van veel belang is ook dat de Hoge Raad niet volstond met de conclusie
dat bet de recbter niet toekwam de betrokken wet aan bet recbtszekerbeidsbeginsel te toetsen, maar tevens -al is bet in een opmerking terzijde zonder recbtsgevolg- in klare taal uitsprak dat ook bij die wet
strijdig acbtte met bet recbtszekerbeidsbeginseI.3 Na dit arrest kan er
geen twijfel meer over bestaan: de vraag of artikel 120 Grondwet moet
warden gehandhaafd, moet weer op de politieke agenda komen.
Wanneer de discussie over artikel 120 Grondwet wordt beropend, mogen
wij deze niet reduceren tot de prima vista intern-juridiscbe kwestie van
de consistentie van bet toetsingsverbod met de opbouw van de recbtsorde en met de taken die overigens door de recbter worden verricbt. Ook
de verbouding tussen recbt en politiek moet daarin uitdrukkelijk worden
betrokken.4 In deze bijdrage willen wij met name stilstaan bij de volgende vragen. Dreigt toetsbaarbeid van de wet door de recbter afbreuk
te doen aan bet democratiscbe karakter van een democratiscbe en sociale
recbtsstaat? Hoe kunnen in de uitwerking waarborgen worden gegeven
ten einde dat risico, voor zover aanwezig, te beperken? Voor de tweede
vraag gaan wij recbtsvergelijkend te werk. Onze bijdrage wordt met een
aanbeveling tot wijziging van de Grondwet afgesloten.
Rechter en wetgever, recht en politiek

2

Inzake bet recbterlijk toetsingsrecbt spelen allerlei argumenten een rol
die binnen bet kader van bet recbtsstelsel blijven, zoals de stelling dat
formele wetgeving met zo veel waarborgen is omkleed dat recbterlijke
toetsing overbodig is, en de tegen-stelling dat wetgeving zozeer tot
politieke instrumentatie is verworden dat rechterlijke toetsing als kwaliteitswaarborg nodig is, of zoals de stelling dat om wille van de recbtszekerbeid algemene regels liefst niet ter discussie gesteld moeten worden,
en de tegen-stelling dat juist bet arrest van 14 april 1989 laat zien dat
2
3
4

Aldus overweging 3.4; vgl. ook overweging 3.9.
Overweging 3.1.
Vgl. over dit onderwerp ook A.F.M. Brenninkmeijer, De toegang tot de rechter. Een
onderzoek naar de betekenis van onafbankelijke rechtspraak in een democratische
rechtsstaat, diss. K.U.B., Zwolle 1987, en dez., Het bestuur uitgedaagd door het
recht, YUGA Uitgeverij, 's-Gravenhage 1989.
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een ontoetsbare wet riskant is voor de rechtszekerheid.5 Om misverstanden te voorkomen stellen wij voorop dat deze binnen-juridische argumenten, hoe relevant ook, niet die zijn welke ons nu primair bezighouden, al
zijn er raakvlakken met wat volgt. Ons gaat bet bier om de rol die bet
toetsingsrecht speelt in de verhouding tussen bet juridische en het
politieke subsysteem.6
Die verhouding is voorwerp van veranderende constitutionele interpretaties. De idee van de democratische rechtsstaat omvat zowel beginselen
die zeggenschap van door bet electoraat gelegitimeerde beslissers over de
inhoud van bet recht vereisen (democratiebeginsel, legaliteitsbeginsel) als
beginselen die deze rechtsvorming juist niet volledig disponibel maken
( erkenning van grondrechten, staatsdoel van sociale rechtvaardigheid).
Een zekere spanning -een antinomie tussen deze beginselen7_ is in
zoverre onvermijdelijk. De verschillen in constitutionele interpretaties
betreffen bet binnen deze -onvermijdelijke- antinomie gevonden evenwichtspunt.
In vroeg-rechtsstatelijke benaderingswijzen vormde de vaststelling van
algemeen-werkende regels bij wet in formele zin dit evenwichtspunt:
aangenomen werd dat gebondenheid van alle overheidsmacht aan algemene wettelijke regels, onder meer door het cassatie-instituut gewaarborgd,
gestalte zou kunnen geven aan het democratische en het rechtsstatelijke
karakter van de staat tegelijk. Het in wetten gepositiveerde recht werd
dus aangemerkt als het conditionele programma van de uitoefening van
overheidsmacht. De gedachte dat de wet een sluitend beslissingskader
vormde,8 was het sluitstuk van deze opvatting.
De traditionele, sinds 1848 in onze Grondwet gebezigde omschrijving
verwoordde de functie van het toetsingsverbod in de verhouding tussen
recht en politiek op treffende wijze: 'De wetten zijn onschendbaar'. (In
1983 is deze formulering vervangen door bet zakelijk geredigeerde artikel
120 van onze Grondwet.9) Volgens de indertijd gegeven toelichting plaatst
5

6

7
8

9

Zie over het rechtszekerheidsargument ook R.M. van Male, Harmonisatiewet - Toetsing van wetgeving (LSVB-Staat), Ars Aequi 37 (1988), afl. 11, pp. 779 e.v., en
E.M.H. Hirsch Ballin, Rechtsonzekerheid door rechtszekerheid, in: Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 1989, pp. 151-152.
Zie voor deze begrippen G. Teubner, Das regulatorische Trilemma. Zur Diskussion um
post-instrumentale Rechtsmodelle, in: Quademi fiorentini per la storia de/ pensiero
giuridico modemo, Vol. 13, 1984, pp.109-149.
Zie N. Achterberg, Antinomien verfassunggestaltender Grundentscheidungen, in: dez.,
Theorie und Dogmatik des Offentlichen Rechts, Berlin 1980, pp. 250-272.
Zie artikel 13 van de Wet van 15 mei 1829, Stb. 28, houdende algemeene bepalingen
der wetgeving van het Koninkrijk, luidende: 'De regter die weigert regt te spreken,
onder voorwendsel van het stilzwijgen, de duisterheid of de onvolledigheid der wet,
kan, uit hoofde van regtsweigering, vervolgd worden'.
'De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en
verdragen.'
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de bepaling 'de wet boven alle bedenking'.10 In bet recbt, zoals dit door
burgers, bestuur en recbter moet worden nageleefd, gaat in deze opvatting niets boven de wet.
De formulering dat de wetten 'onscbendbaar' zijn mag dan van meet af
aan als duister en ontoegankelijk zijn bescbouwd,11 markant was ze wel.
De Grondwet, zoals deze tot 1983 luidde, gebruikte de term 'onscbendbaar' op nog twee andere plaatsen, namelijk in de bepaling over bet
briefgebeim en in bet toenmalige artikel 55: 'De Koning is onscbendbaar;
de ministers zijn verantwoordelijk', een bepaling die als artikel 42, tweede
lid, van de Grondwet onveranderd is teruggekeerd. Het briefgebeim deelt
nu zijn onscbendbaarbeid -beboudens bij de wet bepaalde uitzonderingenmet bet post- en telefoongebeim; bet menselijk licbaam geniet ecbter
'onaantastbaarbeid' (artikel 13 resp. artikel 11). De onscbendbaarbeid die
de wet met de Koning deelt, 12 berinnert aan een adagium dat de onverantwoordelijkheid van de vorst pregnant bescberming bood, namelijk bet
autocratiscbe 'Imperator legibus solutus': de keizer staat boven de wet.
Moeten wij dus ervan uitgaan dat in dit opzicbt bet recbt niet boven de
wet (in formele zin) gaat? Om daarover meer belderbeid te verkrijgen,
zullen wij moeten stilstaan bij veranderingen die zicb in de verbouding
tussen recbt en politiek bebben voorgedaan. Door de ontwikkeling van de
bestuursrecbtelijke wetgeving in de loop van de 20ste eeuw is gaandeweg
duidelijk geworden dat velerlei overbeidsbeslissingen een beoordeling
vergen die niet volledig in de wet kon worden geprogrammeerd. De
gedacbte vatte post dat bet recbt zou moeten worden gedefinieerd als
begrenzing van de overbeidsmacbt, dus als samenstel van randvoorwaarden voor bet beleid.
Dit denkpatroon beeft tot twee uiteenlopende reacties aanleiding gegeven. Aan de ene kant een versterking, in bet belang van de recbtsbescberming van de burger, van bet juridiscbe beoordelingskader van die
bevoegdbeidsuitoefening. Dat juridiscb beoordelingskader kreeg gestalte
in gescbreven en ongescbreven recbtsnormen betreffende de waardering
en afweging van controversiele belangen, zoals de (formele en materiele)
algemene beginselen van beboorlijk bestuur en grondrecbten. Aan de
andere kant een op het eerste gezicht realistische, maar in zekere zin
riskante benadering die bet 'instrumentele' karakter van de uitoefening
van discretionaire bestuursbevoegdbeden ter realisering van doelprogramma's benadrukte, en vervolgens de wet zelf ook als 'bestuursinstrument'
10 Memorie van toelichting bij de grondwetsherziening van 1848, geciteerd naar J.T.
Buijs, De Grondwet. Toelichting en kritiek, deel I, Arnhem 1883, p. 630.
11 Thorbecke zei dat voor deze spreuk 'ieder als voor eene gesloten deur (zal) blijven
staan' (Bijdrage tot de herziening der Grondwet, 's-Gravenhage 1848, p. 60).
12 Vgl. ook Buys, a.w., p. 633.
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voor om 't even welk beleidsdoel ter 'modificatie' van de samenleving
ging beschouwen.13
De laatste jaren is de instrumentele opvatting van wetgeving onder
kritiek komen te staan, vooral wegens de daardoor in de hand gewerkte
kwantitatieve overvloed en de instabiliteit van wetgeving. Commissies die
zich met de daaruit voortgevloeide wetgevingsvraagstukken hebben beziggehouden, hebben unisono, zij het met wisselende accenten, gepleit voor
versterking van het primaat van de wetgever door verbetering van het
normatieve gehalte (duidelijke strekking, wezenlijke bepalingen in de
formele wet zelf, minder toedeling van ongenormeerde bevoegdheden aan
bestuursorganen).14 Ben zo opgevatte versterking van de positie van de
politieke besluitvorming over wetgeving maakt het mogelijk de tegenstelling tussen de twee geschetste reacties op de veranderde rol van de
wetgever te boven te komen. In de mate waarin de wetgever zich duidelijker uitspreekt over de met de wet en de uitvoering daarvan te realiseren doelstellingen, heeft de rechter een beter houvast bij de beslechting
van geschillen over de rechtmatigheid van die wet en haar uitvoering.
Van de kant van de rechtspraak komt juist een impuls om het met de
kwaliteit van wetgeving nauw te nemen. Daarbij is van belang dat in de
precisering van het juridische toetsingskader van de uitoefening van
discretionaire overheidsbevoegdheden de laatste jaren aanzienlijke vooruitgang is geboekt, zowel praktisch als theoretisch.15 Die rechterlijke
toetsing blijkt te kunnen worden geanalyseerd als een controle op de
motieven welke aan de te toetsen belangenafweging ten grondslag liggen.
Aan die belangenafweging wordt de eis gesteld dat ze uit algemene
gezichtspunten is verricht, dat ze feitelijk gefundeerd is, en dat de
waardering van de controversiele belangen niet in strijd komt met de in
de rechtsorde -bij voorbeeld in grondrechten- gegeven waardering aan de
betrokken belangen, noch tot een onevenredige aantasting van rechtens
13 Zie P. de Haan en R. Fernhout,

Wetgeving, planning en financiering. lnstrumenten
1981, p. 112. De term 'modificatie' is in
Deventer/'s-Gravenhage
overheidsbeleid,
van
zwang gekomen sinds het verschijnen van T. Koopmans' bijdrage over 'De rol van
de wetgever' in de bundel Honderd jaar reclttsleven, uitgegeven ter gelegenheid van
het honderdjarig bestaan van de Nederlandse Juristen-Vereniging (Zwolle 1970, pp.
221-235).
14 Deregulering van overlteidsregelingen. Eindbericht van de Commissie vermindering
en vereenvoudiging van overheidsregelingen, TK 1983-1984, 17 931, nr. 9; Orde in
de regelgeving. -Eindbericht van de Commissie Wetgevingsvraagstukken, 's-Gravenhage 1985; Toetsing wetgevingsprojecten. Jaarverslag 1987-1988, Verslag van de
werkzaamheden van de Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten in het
parlementaire jaar 1987-1988, TK 1988-1989, 20 800, hoofdstuk VI, nr. 13.
15 Daarbij blijkt de ontwikkeling van het Nederlandse recht in de pas te lopen met de
algemene lijn in de rechtsontwikkeling in West-Europa, al loopt de juridische vormgeving uiteen. Vgl. A.J.C. de Moor-van Vugt, Algemene beginselen van beltoor/ijk
bestuur en buitenlandse equivalenten. Een rechtsvergelijkend onderzoek, Zwolle 1987.
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beschermwaardige belangen leidt.16 Door deze precisering van de toetsingswijze wordt enerzijds voorkomen dat de rechterlijke toetsing een
grillig, voor het bestuur onvoorspelbaar verloop neemt, terwijl anderzijds
duidelijk wordt dat politiek gelegitimeerde organen waarvan de besluitvorming niet enkel op een machtswoord, maar ook op motieven als
hiervoor bedoeld berust, zich niet door de rechter in de wielen gereden
hoeven te voelen.
Daarmee is een stadium bereikt waarin het rechtsstatelijke karakter van
de Nederlandse staat in plaats van een begrenzing grondslag van de
democratische besluitvorming kan warden genoemd: het is de taak van de
politiek, uitdrukking te geven aan de waardering van controversiele
belangen en aan de afbakening van verantwoordelijkheden tussen de
staat en andere actoren, in overeenstemming met de rechtsbeginselen die
met en als onze staatsvorm zijn aanvaard.
Uiteraard zijn daarmee niet alle problemen uit de wereld: zoals hiervoor
gezegd zijn antinomieen binnen de conceptie van de democratische en
sociale rechtsstaat onvermijdelijk. Waar het om gaat, is een begaanbare
weg te vinden. Daarbij blijkt de toetsing van wetgeving enige bijzondere
vragen op te roepen, juist in de verhouding tot de politieke zeggenschap
over het juridische subsysteem. Na het voorgaande zal duidelijk zijn dat
die vragen niet meer het juridische beoordelingskader behoeven te betreffen. Toetsing van wetten aan de Grondwet verschilt methodisch niet
van toetsing van wetten aan verdragen, of van andere algemeen verbindende voorschriften aan de Grondwet. Ook met de toetsing van zulke
algemeen verbindende voorschriften aan eisen van ongeschreven recht is
eveneens sinds de befaamde eerste stap in een uitspraak van de Centrale
Raad van Beroep van 31oktober1935 (ARB 1936, p. 168) zoveel ervaring
opgedaan dat het misplaatst zou zijn gevallen van onrechtmatige wetgeving nog als een bedrijfsongeval te bagatelliseren.
Dit alles neemt niet weg dat uit een oogpunt van effectiviteit van de
politiek gelegitimeerde besluitvorming toetsing van algemeen verbindende
voorschriften meer als een bedreiging wordt gezien dan toetsing van
beschikking en andere op een concreet geval gerichte bestuurshandelingen. Onbegrijpelijk is dit gevoelen niet. Net als van andere publieke
bevoegdheden -zoals die van de rechterl7- mag men ook van wetgevende
bevoegdheden verwachten dat deze niet slechts formeel mogelijk, maar
ook effectief zullen zijn. Naarmate de getoetste norm een grotere reikwijdte heeft, kunnen de bestuurlijke gevolgen van een negatief rechterlijk oordeel ook verder reiken (waarbij overigens wel moet warden
bedacht dat sommige beslissingen voor een concreet geval, zoals verle16 R.M. van Male, Rechter en bestuurswetgeving. Beroep tegen door bestuursorganen
vastgestelde algemeen verbindende voorschriften en toetsing daarvan aan ongeschreven recht in rechtsvergelijkend perspectief, diss. K.U.B., Zwolle 1988.
17 Zie het arrest in de zaak-Airey van het Europese Hof voor de Rechten van de mens
van 9 oktober 1979, Pub/. CEDH, Serie A, Vol. 32 (1980).
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ning van belangrijke milieuvergunningen, eveneens verreikende gevolgen
voor vele rechtsgenoten kunnen hebben). Toch kunnen de verstrekkende
gevolgen van een rechterlijke uitspraak moeilijk een argument tegen
rechterlijke toetsing opleveren: het gaat er immers juist om, te voorkomen dat de voor de betrokken rechtsgenoten evenzeer verstrekkende
gevolgen van een onrechtmatig overheidshandelen blijven bestaan. Ookmen zou haast zeggen: juist- potentieel verreikende overheidshandelingen
mogen niet in rechte onaantastbaar worden verklaard.
Een andere vraag is die, of er een mogelijkheid moet zijn om uit beleidsoogpunt onwenselijke rechterlijke uitspraken politiek te 'corrigeren'.
Wanneer een beschikking wegens strijd met algemeen verbindende voorschriften wordt vernietigd, kan men -als het alternatief van een beschikking met andere inhoud politiek onaanvaardbaar wordt geacht- een
wijziging van die algemeen verbindende voorschriften ter hand nemen.
Wanneer wetgeving in materele zin door de rechter in strijd wordt geacht
met hogere algemeen verbindende voorschriften, kan men eender handelen.
Bij toetsing van wetten in formele zin kan desnoods grondwetswijziging
worden overwogen. Maar, zo merkt de advocaat-generaal Mok in zijn
conclusie voor het arrest van de Hoge Raad van 14 april 198918 op:
wanneer de rechter wetgeving aan rechtsbeginselen toetst, kan hij niet
door de grondwetgever worden gecorrigeerd. Op zichzelf is dit juist. Als
argument tegen een bevoegdheid tot toetsing van formele wetgeving aan
ongeschreven recht kan aan dit punt echter moeilijk doorslaggevende
betekenis worden toegekend. Bij de bestaande en door de rechter regelmatig gepraktiseerde toetsingsmogelijkheid van wetten aan verdragen is
de 'correctiemogelijkheid' door wijziging of opzegging van verdragen van
het kaliber van het Europese Vedrag tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden en het Internationale Verdrag
inzake burgerrechten en politieke rechten niet meer dan een theoretische
mogelijkheid. Maar afgezien daarvan moet worden opgemerkt dat ook bij
toetsing van andere besluiten aan algemene beginselen van behoorlijk
bestuur c.q. rechtsbeginselen 'correctie' door de formele wetgever in de
zin van een opzij zetten van zo'n beginsel moeilijk voorstelbaar is. Wel
zal door wetswijziging wellicht een andere weg ter realisering van de
beleidsdoelstellingen kunnen worden aangewezen die niet met rechtsbeginselen in strijd komt, maar die mogelijkheid bestaat uiteraard ook
wanneer formele wetgeving zelf aan rechtsbegin-selen kan worden getoetst. Daar ging het ten slotte om: het corrigeerbaar maken van wetgeving ook in verhouding tot ongeschreven recht en grondwettelijk recht.
Het probleem is dus niet dat de effectiviteit van onrechtmatige politiek
moet worden verzekerd, maar dat ineffectiviteit van rechtmatige politiek
moet worden voorkomen. Daarvoor is het vertrouwen nodig dat de effectiviteit van wetgeving geen onevenredige schade zal ondervinden van
dubieuze rechterlijke beslissingen die pas na geruime tijd in hoger beroep
18 § 4.3, voorlaatste alinea.
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of cassatieberoep warden gecorrigeerd. Het gaat bier dus om de kwaliteit
van de recbtspraak die zowel om wille van de effectiviteit van de recbtsbescberming voor de burger als om wille van de effectiviteit van democratiscb-recbtsstatelijke politiek mag warden verlangd. Voor de toetsing
van elke vorm van overbeidsbandelen is deze kwaliteit een stilzwijgend
vereiste. Bij wetgeving in formele zin ligt dit niet principieel anders,
maar wel vaak gradueel. Ervan uitgaande dat bet veelbezongen 'primaat
van de wetgever' 19 in zoverre consequenties beeft dat juist in wetgeving
in formele zin frequent onderwerpen warden geregeld die voor bet
functioneren van de samenleving als gebeel essentieel zijn, weegt tijdelijke onzekerbeid over de recbtmatigbeid van die wetgeving zwaarder dan
bij andere besluiten van staatsorganen. Wanneer bet gaat om bet niet-toepassen van een wettelijke regeling op grand van onverenigbaarbeid met
daarboven staande recbtsnormen, en niet slecbts bet buiten toepassing
laten in de bijzondere omstandigbeden van een niet-alledaags geval, kan
(de mogelijkbeid van) uiteenlopende beoordeling door de diverse recbtscolleges die ans recbtsstelsel rijk is, tot onwenselijk binderlijke gevolgen
leiden.
Bij bestaande, qua functie vergelijkbare gevallen van toetsing van wetten
is dit probleem opgelost doordat formeel of materieel de interpretatie
van een college de doorslag geeft. Bij toetsing aan EG-recbt is dit bet
Hof van Justitie van de Europese Gemeenscbappen ingevolge de prejudiciele procedure van artikel 177 EEG-Verdrag, bij toetsing aan bet EVRM
(Europese Verdrag tot bescberming van de recbten van de mens en de
fundamentele vrijbeden) bet Europese Hof voor de Recbten van de mens
(waarvoor een prejudiciele taak wordt bepleit). Het ontbreken van zo'n
instantie ten aanzien van bet IVBP is wellicbt een van de oorzaken van
de voor politiek verantwoordelijkheden blijkbaar geringere overtuigingskracbt van daarop gebaseerde jurisprudentie.
In bet volgende gedeelte van dit artikel willen wij daarom nagaan, wat
van buitenlandse recbtsstelsels kan warden geleerd inzake de organisatie
van constitutionele toetsing, in bet bijzonder de mogelijkbeid om situaties te voorkomen waarin, in afwacbting van gescbillenbeslecbting in
boogste instantie, bet democratiscb functioneren van het staatsbestel
lijdt onder divergenties in recbtspraak en onzekerbeid.
3

Constitutionele toetsing van wetgeving in recbtsvergelijkend perspectief

Een blik over de grenzen wordt geworpen op de organisatie van constitutionele toetsing van wetgeving in de recbtsstelsels van Belgie, de
Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk en Italie. Aan de orde komt welke
19 Zie Orde in de regelgeving. Eindrapport van de Commissie Wetgevingsvraagstukken,
's-Gravenhage 1985, p. 42.
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recbterlijke instantie bevoegd is tot toetsing van parlementaire wetten
aan de grondwet,20 bet moment van toetsing en de wijze waarop deze
instantie kan warden ingescbakeld.

3.1

Belgie

In Belgie acbten de recbters zicb onbevoegd wetten te toetsen aan de
grondwet, 21 boewel in de Belgiscbe Grondwet een zodanig toetsingsverbod niet is opgenomen. De federalisering beeft ecbter geleid tot de
instelling van bet Arbitragebof. Een wet regelt de samenstelling, de
bevoegdbeid en de werking (artikel 107ter § 2 Gw). Dat is tbans de
bijzondere wet van 6 januari 1989 op bet Arbitragebof, B.S., 7 januari
1989.
Het Arbitragebof kan warden bescbouwd als een grondwettelijk bof met
een beperkte bevoegdbeid. Het kan wetten toetsen in bet kader van bet
toezicbt op de naleving door de nationale, gemeenscbaps- en gewestwetgevers van de regels die bij of kracbtens de grondwet zijn vastgesteld
inzake de bevoegdbeidsverdeling tussen de staat, de gemeenscbappen en
de gewesten. Bovendien kan bet sinds 1989 wetten toetsen aan artikel 6,
artikel 6bis (bepalingen betreffende bet gelijkbeidsbeginsel) en artikel 17
Gw (de vrijbeid van onderwijs) (artikel 1, artikel 26 §1).
Het Arbitragebof kan via twee procedures tot toetsing van de wet aan
de grondwet geroepen warden. Het bof kan de beperkte grondwettigbeidscontrole verricbten wanneer een beroep tot vernietiging van een
wet is ingesteld door de Ministerraad, de Executieve van een Gemeenscbap of Gewest, de voorzitters van de wetgevende vergaderingen of
door een belangbebbende natuurlijke of recbtspersoon (artikel 2 juncto
artikel 1).
Daarnaast is toetsing door bet Arbitragebof mogelijk in bet kader van
een concreet gescbil dat bij een andere recbter in bebandeling is en wel
via bet stelsel van prejudiciele vragen (artikel 26 §1). De voor de recbter opgeworpen vragen betreffende de toetsing aan de bierboven omscbreven criteria dienen in beginsel steeds aan bet bof te warden voorgelegd (artikel 26 §2). Net als in bet Europees Gemeenscbapsrecbt (zie
artikel 177 EEG-Verdrag) wordt een onderscbeid gemaakt tussen de lagere
recbter en de recbter in boogste instantie. De recbtscolleges waarvan de
20 De beschrijving is beperkt tot toetsing van posterieure wetten van de staat.
21 G. Craenen, Het Koninkrijk Belgie, in: L. Prakke, CA.J.M. Kortmann (red.), Het
staatsrecht van de landen der Europese Gemeenschappen, Deventer 1988, p. 17; H.
van Impe, Is het wenselijk in Belgie een grondwettelijk hof op te richten?, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht 1986, p. 112; A. Alen, Algemene
inleiding tot het Belgisch publiekrecht, Brussel 1986, pp. 70, 73; A. Alen, F. Meersschaut, Het arbitragehof, (nog steeds) een grondwettelijk hof in wording. Een commentaar op de bijzondere wet van 6 januari 1989, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht 1989, p. 222.
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beslissingen niet vatbaar zijn voor enig recbtsmiddel zijn verplicbt een
prejudiciele vraag te stellen, tenzij de bij hen ingestelde vordering nietontvankelijk is. Voor de andere recbterlijke instanties bestaan biernaa<;t
nog andere uitzonderingen: wanneer bet hof reeds uitspraak beeft gedaan
over betzelfde onderwerp, wanneer bet college meent dat bet antwoord
op de vraag niet onontbeerlijk is om uitspraak te doen en wanneer er
klaarblijkelijk geen scbending is van de toetsingscriteria.
3.2

De Bondsrepubliek Duitsland

In bet recbterlijk toezicht op de naleving van de grondwet (Grundgesetz)
speelt bet Bundesverfassungsgericbt de centrale rol. De grondwettigbeid
van wetten kan in verschillende procedures voor bet bof aan de orde
komen. Wanneer in bet kader van een concreet recbtsgescbil de recbter
de mening is toegedaan dat een wet in strijd is met de grondwet, dan
dient hij hieromtrent een prejudiciele beslissing aan bet bof te vragen,
indien bet bij de beslissing van bet gescbil aankomt op de verbindendbeid van de wet (artikel 100, eerste lid, GG, waarin de konkrete Normenkontrolle geregeld is).22 De recbter kan de zaak wel zelf afdoen
indien bij geen strijd met de grondwet aanwezig acbt.23 Het bof beeft
ecbter bet monopolie een wet inconstitutioneel te verklaren.
Bovendien kan bet bof op verzoek van de bondsregering, een landsregering of een derde deel van de leden van de bondsdag over de verenigbaarbeid van de wet met de grondwet beslissen (Artikel 93, eerste lid,
onder 2 GG, waarin de abstrakte Normenkontrolle geregeld is). Deze
toetsing vindt buiten de berecbting van een concreet recbtsgescbil plaats.
Daarnaast kan een ieder die meent dat de overheid zijn grondrecbten,
dan wel bepaalde vergelijkbare rechten heeft gescbonden een klacbt
indienen bij bet bof (artikel 93, eerste lid, onder 4a GG, Verfassungsbescbwerde). Deze klacbt kan onder bepaalde in de jurisprudentie gestelde
voorwaarden ook tegen een wet zijn gericbt. Ook gemeenten kunnen,
wanneer door een wet inbreuk wordt gemaakt op de grondwettelijk
gewaarborgde autonomie, bet hof om een beslissing vragen (artikel 93,
eerste lid, onder 4b GG, waarin de Verfassungsheschwerde der Gemeinden
und Gemeindeverbanden geregeld is). Deze ~emeentelijke klacbtmogelijkbeid beeft ecbter geen praktische betekenis.2
Tenslotte kunnen wetten worden getoetst in bet kader van de beslecbting door bet bof van competentiegescbillen tussen de boogste organen
van de bond (artikel 93, eerste lid, onder 1 GG, Organstreitigkeiten) en
22 Deze verplichting geldt niet voor de Berlijnse gerechten, zie 0. Model, K. Mi.iller,
Grnndgesetz far die Bundesrepublik Deutsch/and, lOde druk, Koln enz. 1987, Art. 100/1.
23 Model/Mi.iller, a.w. (noot 22), Art. 100/1.
24 M.C. Burkens, De Bondsrepubliek Duitsland, in: Prakke/Kortmann, a.w. (noot 21), p.
155.
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geschillen tussen de bond en de landen (artikel 93, eerste lid, onder 3 en
4 GG, Bund-Llinder-Streitigkeiten).
Volledigheidshalve kan bier nog warden vermeld dat ook de landen, met
uitzondering van Berlin en Schleswig-Holstein, een constitutioneel hof
hebben.25
3.3

Frankrijk

In Frankrijk kan de rechter in een gewoon rechtsgeding de wet niet
toetsen aan de grondwet (Constitution). Deze mogelijkheid bestaat wel
voor de Conseil Constitutionnel. Evenals het Belgische Arbitragehof is de
Conseil Constitutionnel ingesteld om de strikte verdeling van de regelgevende bevoegdheid in de grondwet, zij bet over parlement en regering,
te bewaken.26 In de loop der tijd heeft dit hof echter ook een toetsing
aan de grondrechten ontwikkeld.27
De Conseil Constitutionnel kan in drie procedures de grondwettigheidstoetsing verrichten. De eerste procedure is geregeld in artikel 41 Const.
Tijdens de wetgevingsprocedure kan de regering de ontoelaatbaarheid
naar voren brengen van wetsvoorstellen of amendementen die niet tot de
regelingsbevoegdheid van de formele wetgever behoren. Wanneer de
betrokken kamervoorzitter dit betwist, beslist de Conseil Constitutionnel
op verzoek van de regering of de kamervoorzitter. Van deze procedure
wordt echter geen gebruik meer gemaakt.28
In het kader van de tweede procedure op grand van artikel 61 Const.
vindt een toetsing plaats na vaststelling maar voor afkondiging van de
wet. Gewone wetten kunnen voor een grondwettigheidstoetsing aan de
Conseil Constitutionnel warden voorgelegd door de president, de eerste
minister, de voorzitter van elk der kamers en sinds 1974 ook door zestig
leden van een der kamers.
In de derde procedure op grand van artikel 37 Const. vindt een vorm
van repressieve toetsing plaats, in tegenstelling tot toetsing in het kader
van de twee hierboven beschreven procedures die preventief genoemd
kan warden. Wanneer de regering een wet welke is getreden op bet
terrein van de regelingsbevoegdheid van de regering wil wijzigen, kan zij
de Conseil Constitutionnel verzoeken te verklaren dat de wet is getreden
op bet terrein van de reglementerende macht, waarna de wet bij decreet
gewijzigd kan warden.
In tegenstelling tot de situatie in Belgie en de Bondsrepubliek Duitsland
staat voor de burger de weg naar het constitutioneel hof dus niet open.
25 M.C. Burkens, a.w. (noot 24), p. 148.
26 K. Esch, Grondwettigheidstoetsing in de Conseil Constitutionnel, Tijdschrift voor
Bestuurswetenschappen en Publiekrecht 1987, p. 59; CAJ.M. Kortmann, De Franse
Republiek, in: Prakke/Kortmann, a.w. (noot 21), p. 174.
27 Kortmann, a.w. (noot 26), p. 214; Esch, a.w. (noot 26), p. 64.
28 Kortmann, a.w. (noot 26), p. 202; Esch, a.w. (noot 26), p. 62.
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3.4

Italie

Italie kent een constitutioneel gerechtshof, het Corte costitutionale. Op
grand van artikel 134 van de grondwet (Costituzione della Repubblica
Italiana) beslist het hof onder andere over geschillen inzake de constitutionele recbtmatigheid van wetten.
Evenals bet Belgiscbe Arbitragebof en het Duitse Bundesverfassungsgericbt kan bet hof de toetsing van de wet verrichten in bet kader van
een procedure voor een andere rechter (artikel 1 van de ingevolge artikel
137 Cost. vereiste constitutionele wet van 9 februari 1948, nr. 1, in via
incidentale), dan wel los van een concreet gescbil (artikel 2 van de constitutionele wet van 9 februari 1948, in via principale).
De eerste procedure is nader geregeld in de artikelen 23-27 van de wet
van 11 maart 1953, nr. 87. Wanneer in een procedure voor een recbter
de vraag naar de constitutionele rechtmatigbeid van een wet wordt opgeworpen, bestaat voor de rechter de verplichting een uitspraak van bet
bof te vragen, tenzij bij meent dat de vraag irrelevant voor het door
hem te berechten geschil of kennelijk ongegrond is (artikel 23).
In de procedure onafhankelijk van een ander gescbil kan een wet die
volgens een gewestelijke raad inbreuk maakt op zijn competentie, warden
getoetst. In bepaalde gevallen kunnen ook voor wat betreft het gewest
Trentino-Alto Adige de provinciale raden en de taalgroepen in de gewestelijke raad en de provinciale raad van Balzano bet hof adieren.29
Evenals in Frankrijk ontbreekt in Italie een directe toegang tot bet hof
voor de burger.
4

Samenvatting

Het onderscheid tussen een diffuus en een geconcentreerd stelsel van
toetsing aan de grondwet bestaat hierin <lat in het eerste stelsel alle
recbters bevoegd zijn tot toetsing aan de grondwet en in bet tweede
stelsel een speciaal rechtscollege bestaat voor het toezicht op de naleving van de grondwet. Oostenrijk introduceerde als eerste een geconcentreerd stelsel met de opricbting van een constitutioneel gerecbtshof
in 1920.30 Ook de vier onderwchte landen kennen een dergelijke instantie, al beeft bet Arbitragebof in Belgie slechts een beperkte bevoegdheid.
Het bestaan van een constitutioneel hof wil echter niet zeggen dat de
grondwettigheidscontrole van rechtsnormen door andere rechters uitgesloten is. Ten aanzien van de toetsing van parlementaire wetgeving is <lit
echter in beginsel wel het geval in Belgie, Frankrijk en Italie en in de
29 E.M.H. Hirsch Ballin, De Italiaanse Republiek, in: Prakke/Kortmann, a.w. (noot 21),
p. 413.
30 L. Prakke, Toetsing in het publiekrecht. Judicial Review of Public Acts, cliss. U.vA.,
Assen 1972, p. 85.
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Bondsrepubliek Duitsland voor wat betreft bet uitspreken van de inconstitutionaliteit.
Ben grondwettigbeidscontrole die plaatsvindt wanneer een wet reeds in
werking is getreden wordt onder de term 'repressieve toetsing' gebracbt
ter onderscbeiding van de preventieve toetsing die plaatsvindt voor bet
moment van inwerkingtreding. In Frankrijk zijn beide vormen van
toetsing mogelijk, al is de repressieve toetsing op basis van artikel 37
Const. beperkt en kan deze niet leiden tot een vernietiging of buiten
toepassing laten van de wet.
De repressieve toetsing kan warden onderscbeiden in een toetsing ten
principale, <lat wil zeggen los van een concreet gescbil en een incidentele toetsing welke plaatsvindt in bet kader van een procedure voor een
andere recbter. Zowel in Belgie en de Bondsrepubliek Duitsland als in
Italie bestaan beide mogelijkbeden ten aanzien van parlementaire wetgeving. Het initiatief tot toetsing los van een concreet gescbil komt in
Italie slecbts toe aan bepaalde organen, in Belgie en in de Bondsrepubliek Duitsland ecbter ook aan individuen, zij bet <lat in de Bondsrepubliek Duitsland biervoor een aparte klacbtprocedure bestaat. De toetsing
in bet kader van een procedure voor een andere recbter gescbiedt naar
aanleiding van prejudiciele vragen die door elk gerecbt kunnen worden
gesteld. De voorwaarden waaronder tot een dergelijke vraag dient te
worden overgegaan, zijn in de landen verscbillend. In Belgie en Italie
dient biertoe in beginsel steeds te worden overgegaan. In de Bondsrepubliek Duitsland is bet stellen van een prejudiciele vraag pas verplicbt
wanneer bet gerecbt zelf strijd met de grondwet aanwezig acbt.
Bovengenoemde stelsels verscbillen daarin met de prejudiciele procedure
geregeld in artikel 177 EEG-Verdrag, <lat de constitutionele boven zelf
de toetsing verricbten, terwijl bet Hof van Justitie bet Gemeenscbapsrecbt uitlegt en de toetsing van de wet aan bet Gemeenscbapsrecbt door
de nationale recbter gescbiedt.
Tenslotte kan warden opgemerkt <lat in de Bondsrepubliek Duitsland
wetten naast in de bierboven vermelde procedures ook in bet kader van
de speciaal voor de beslecbting van competentieconflicten gecreeerde
procedures op grondwettigbeid kunnen warden gecontroleerd.
5

Aanbeveling

De ontwikkeling van de rechtsstaat Nederland-3 1 beeft ertoe geleid <lat
niet !anger kan warden volgebouden dat er, wat bet door de recbter toe
te passen recbt, niets boven de wet gaat. Het door de Hoge Raad in zijn
arrest van 14 april 1989 nog geeerbiedigde laatste stuk 'onscbendbaarbeid' van de wet zal moeten verdwijnen: door grondwetswijziging dient
31 Titel van de inaugurele rede van F.R. Btithlingk aan de Universiteit van Amsterdam,
Alphen aan den Rijn 1958.
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de mogelijkheid te warden geopend tot toetsing van de wet in formele
zin aan de daarvoor in aanmerking komende bepalingen van het Statuut
voor het Koninkrijk der Nederlanden en van de Grondwet, alsook aan
fundamentele rechtsbeginselen. Gezien de precisering die het juridische
kader voor de toetsing van discretionaire bevoegdheden heeft ondergaan,
moet het vigerende verbod van constitutionele toetsing in beginsel zonder
schade voor democratisch-rechtsstatelijke verhoudingen tussen het juridische en het politieke subsysteem kunnen verdwijnen.
Dit betekent niet dat zo'n verandering in ons constitutionele recht
probleemloos zal zijn. Wegens het brede toepassingsbereik dat in veel
gevallen aan formele wetgeving eigen is, dient bet risico te warden
beperkt dat gedurende lange tijd als gevolg van uiteenlopende of sterk
omstreden lagere rechtspraak onzekerheid heerst over de bindende kracht
van wetgeving in formele zin. Daarom verdient het aanbeveling, naar het
voorbeeld van de in deze bijdrage besproken Europese staten over te
gaan tot een vorm van geconcentreerde constitutionele toetsing. Een
daarmee te belasten rechterlijk college zou tot taak moeten krijgen een
prejudiciele beslissing te nemen in gevallen waarin een rechter van
oordeel is dat de toepasbaarheid van een bepaling van een wet in formele zin beslissend zal zijn voor de uitkomst van een door hem te
beslechten geschil. Ben uitzondering zou moeten warden gemaakt voor
die gevallen waarin een ander college belast is met het nemen van zulke
prejudiciele beslissingen, zoals thans het Hof van Justitie van de Buropese Gemeenschappen en wellicht in de toekomst ook het Europese Hof
voor de Rechten van de mens. Wie de invoering van zo'n prejudiciele
procedure rechtshistorisch beziet zal opmerken dat in oud-vaderlandse
recht een dergelijke instelling voorkwam, namelijk het 'te hoofde gaan•.32
Ben rechterlijk college zou desgevraagd de verenigbaarheid moeten
beoordelen van de toepassing van wetten in formele zin met voor
rechtstreekse toepassing vatbare verdragsbepalingen, bepalingen van het
Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden en de Grondwet, en met
fundamentele rechtsbeginselen. In de onderzochte buitenlandse rechtsstelsels zijn afzonderlijke rechterlijke colleges met de constitutionele
toetsing belast. Hieraan ligt vaak de wens ten grondslag, bijzondere
regelingen voor de samenstelling te treffen ten einde een breed politiek
vertrouwen in de constitutionele rechtspraak te verzekeren. Of een
dergelijke oplossing ook te onzent wenselijk zou zijn, valt te betwijfelen. Brvan uitgaande dat de taak van het rechterlijk college beperkt blijft tot het beantwoorden van prejudiciele vragen in gevallen
waarin naar het oordeel van de rechter bij wie de zaak aanhangig is,
ernstige twijfel bestaat over de rechtmatigheid van een formele wet, zal
geen geheel nieuw, afzonderlijk rechterlijk college nodig zijn. De aard
32 Zie over bet 'te hoofde gaan' B.H.D. Hermesdorf, Recht en taa/ te hoofde. Opstellen
over de ontmoeting tussen middelnederlandse letteren en oudvaderlands recht, Zwolle
1955, Zwolse reeks van taal- en letterkundige studies, Nr. 1, pp. 307-347.
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van de te beslissen rechtsvragen zal nauw samenhangen met de uitleg
van rechtsbeginselen als toetsingsnormen van andere publiekrechtelijke
besluiten, en de uitleg van verdragen, Statuut en Grondwet als toetsingsnormen voor niet-formele wetgeving overlappen. Dit wijst in de
richting dat men er goed aan zou doen, aansluiting te zoeken bij de
cassatierechtspraak, zeker wanneer ook op dat niveau de komende integratie van de rechterlijke organisatie gestalte krijgt. Een grondige
behandeling van de organisatorische en procesrechtelijke uitwerking van
de door ons bepleite prejudiciele constitutionele toetsing, en van de
inpassing daarvan in het staatsrecht van het Koninkrijk gaat echter het
kader van deze als richtinggevend bedoelde beschouwingen te buiten.
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5
WETGEVINGSVRAAGSTUKKEN

De instrumentalistische rechtsopvatting gaat voorbij aan de beginselen
die recht juist van loutere machtsuitoefening onderscheiden. Recbtsbeginselen moeten in het positieve recbt berkenbaar zijn, ook al is de betekenis die men aan die beginselen toekent niet ongeacbt tijd en plaats
identiek. De fundamentele fout van bet juridiscb instrumentalisme is dat
bet rechtsvorrning als pure techniek voorstelt, onderworpen aan politieke
voorkeuren die aan recbtsbeginselen geen boodscbap bebben of altbans
niet boeven te bebben.
Wetgeving is bet type recbtsvorrning dat de bedenkelijke betekenis van
bet juridisch instrumentalisme wel het allerduidelijkste laat zien. In de
instrumentalistiscbe denkwereld is wetgeving 'om formele redenen' nodig
om beleid tot uitvoering te brengen. Aan wetgevingsjuristen wordt de eis
gesteld dat zij gewillig in 'juridiscb-tecbnisch' correcte vorm verwoorden
wat de beleidsmakers van de uitvoerende diensten en van de samenleving
verwacbten.
Daarmee wordt evenwel voorbijgegaan aan de beginselen die juist maatgevend zijn voor bet gebruik van de recbtsvorm van de wet: de wet is
uitdrukking van een belangenafweging uit algemene gezicbtspunten. De
algemeenheid van de belangenafweging geeft gestalte aan bet gelijkheidsbeginsel. Oat brengt mee dat de waardering van de tegengestelde belangen zonder aanzien des persoons motiveerbaar en uit een oogpunt van
redelijkheid toetsbaar is (namelijk aan bet motiveringsbeginsel en bet
evenredigheidsbeginsel, twee beginselen die in bun wortels samenhangen
met bet gelijkheidsbeginsel).1

1

Vgl. R.M. van Male, Rechter en bestuurswetgeving. Beroep tegen door bestuursorganen vastgestelde algemeen verbindende voorschriften en toetsing daarvan aan
ongeschreven recht in rechtsvergelijkend perspectief (diss. K.U. Brabant), Zwolle
1988. Het gelijkheidsbeginsel behandelt als een wat geen voor de beoordeling relevante verschillen vertoont; het motiveringsbeginsel behandelt als waar die redengevingen die deze eenheid verwoorden; het evenredigheidsbeginsel beoordeelt als
goed die waarderingen die geen andere verschillen vertonen dan welke uit het
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Kwaliteit van de wetgeving -een begrip dat vanaf paragraaf 4 van hoofdstuk 5.1 een centrale plaats inneemt- is dan ook meer dan bet in acht
nemen van de Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek. Algemene wetten en wetboeken zijn -zoals daar wordt betoogd- een waarborg tegen
wat Van Eijkern bet 'particularisme in de wetgeving' noemde. Daarmee
doelde hij op het -op grond van voor een bepaalde sector specifieke
beleidsopvattingen- tot stand brengen van regels die zich slecht verdragen met dat waar bet ons in de wetgeving toch eigenlijk om moet gaan:
een binnen de rechtsorde als geheel consistente belangenafweging uit
algemene gezichtspunten. Die aan wetgeving te stellen eis leidt ook tot
eisen aan de tekst van de wet, eisen die verder reiken dan legislatieve
techniek. Men moet zich een beeld vormen van de samenhangen tussen
diverse delen van de wetgeving. Aan de hand daarvan moet men de
opbouw van wettelijke regelingen en bun onderlinge verhouding bepalen.
Hoofdstuk 5.1 geeft richtsnoeren voor dit facet van de legislative arbeid.
Het bevat aldus aanwijzingen voor 'wat niet in de Aanwijzingen voor de
wetgevingstechniek staat' (aldus bet opschrift van paragraaf 1 van dit
hoofdstuk).
De hoofdstukken 5.2, 3 en 4 gaan in op de verhouding tussen wetgeving
en processen in de samenleving. Afweging tussen conflicterende belangen
is immers niet onder alle omstandigheden een taak voor de wetgever. Uit
de staatsvorm van de democratische en sociale rechtsstaat vloeit voort
dat de staat zijn taken dient te onderscheiden van die van burgers en
bun verbanden in de samenleving. De instrumentalistische opvatting van
wetgeving verleidt tot de opvatting dat, wanneer de wetgever gesproken
heeft, de uitvoerende instanties en de samenleving wel zullen volgen.
Dan gaat men echter eraan voorbij dat de verbanden in de samenleving
-of ze nu traditioneel zijn gevormd, dan wel berusten op professionele
specialisatie- bun eigen normenstelsels en (groeps)cultuur hebben. In
sommige publikaties duidt men ze daarom als autoreferentiele systemen
aan. Dit wil zeggen dat ze bun eigen normatieve referentiekader voortbrengen. Dat beperkt de overheid in haar mogelijkheden bij of krachtens
wetgeving greep te krijgen op zulke maatschappelijke verbanden. Het is
van belang, dit probleem in bet wetgevingsbeleid te onderkennen. Dat
maakt het mogelijk, in samenwerking met uitvoerende instanties bij
voorbaat rekening te houden met de interne structuur van zulke maatschappelijke verbanden en met bun normatieve referentiekaders. Zou men
dit nog steeds nalaten, dan zal wet op wet en bevoegdheid op bevoegdheid worden gestapeld, zonder dat een betere werldng van de wetgeving
te verwachten is.

ontbreken van gelijkheid voortvloeien. De converteerbaarheid van gelijkheidsbeginsel,
motiveringsbeginsel en evenredigheidsbeginsel lijkt het inzicht van Thomas van
Aquino te weerspiegelen dat 'ens et unum/verum/bonum convertuntur'.
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1

Wat niet in de Aanwijzingen voor de wetgevingstecbniek staat

De rechtsbetrekkingen die in concreto tussen subjectenl (met inbegrip
van staatsorganen) bestaan, warden doorgaans door de gecombineerde
werking van een veelheid van rechtsnormen bepaald. Onder deze normen
bevinden zich oak normen van ongeschreven recht, zoals de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur. De belangrijkste plaats wordt echter
in onze rechtsorde ingenomen door wettelijke normen. Bij het redigeren
daarvan bieden de (begin 1984 vernieuwde) Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek2 op belangrijke punten steun; zij vormen, zoals Van
Eijkern het uitdrukte, 'het handboek voor het hang- en sluitwerk'.3 Oak
over de wijze waarop de indeling van een wetsontwerp onder woorden
(en onder nummers) moet warden gebracht, geven zij uitsluitsel, 4 maar
niet over het indelen als zodanig, en evenmin over de samenhang die
tussen wettelijke bepalingen binnen een wet of over de grenzen van een
wet been moet bestaan. Men zal met betrekking tot laatstbedoelde
onderwerpen, in aansluiting op Van Eijkerns zoeven geciteerde bouwkundige beeldspraak, van de architectuur van wetgeving kunnen spreken.
*

Uit: Kracht van wet. Opstellen aangeboden aan mr. W.J. van Eijkern bij zijn afscheid als hoofd van de Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht van het Ministerie van
Justitie, Zwolle 1984, pp. 77-96.

1

In navolging van Achterberg is ervan afgezien deze subjecten als 'rechtssubjecten'

2

3

4

aan te duiden, omdat een subject slechts door het feit zelf dat het in een of meer
rechtsbetrekkingen staat een rechtssubject is. Dit geldt zowel voor natuurlijke
personen als voor rechtspersonen en overheidsorganen. Vgl. N. Achterberg, Die
Rechtsordnung als Rechtsverhiiltnisordnung. Grundlegung der Rechtsverhiiltnistheorie, Berlin 1982, p. 34.
Stcrt. 1984, 52. Deze Algemene Aanwijzingen voor de Rijksdienst zijn vastgesteld
bij besluit van de Minister-President, handelende in overeenstemming met het gevoelen van de Raad van Ministers, van 14 februari 1984, en hebben de plaats ingenomen
van de op 13 september 1972 vastgestelde oude Aanwijzingen inzake de wetgevingstechniek (Stcrt. 1973, 2).
W.J.van Eijkern, De macht van de zwoegers in het vooronder. Rechtsvorming door
juristen via het werk van de afdelingen wetgeving, p. 41, in: De jurist-ambtenaar.
Bunde! opstellen opgedragen aan mr. J.M. Kan, Zwolle 1977, pp. 39-48. De aangehaalde uitspraak betrof uiteraard de oude aanwijzingen.
Zie de Aanwijzingen 22-27.
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Het is deze architectuur van wetgeving -zowel van wettelijke regelingen
afzonderlijk als van wettelijke regelingen in relatie tot elkaar- waarvan
het afhangt in hoeverre voldaan is aan hetgeen Van Eijkern tot de
'belangrijkste verantwoordelijkheden'5 van een wetgevingsambtenaar
rekent, namelijk
'dat ons rechtssysteem inzichtelijk en overzichtelijk is. De ambtelijke wetgevingsjurist kan op dit stuk een vrij grote invloed
uitoefenen. In een tamelijk vroeg stadium van voorbereiding van
een wet kunnen immers al principiele beslissingen worden genomen
over zaken als het gebruik van bestaande organen en het toepassen van reeds bekende en beproefde juridische constructies, dan
wel over de introductie van nieuwe instellingen of het bezigen van
nieuwe rechtsfiguren. Ook waar geen nieuwe wegen worden ingeslagen, is de vraag welke bestaande worden gekozen niet zonder
belang. Op de aldus gedane keuzen zal niet spoedig worden teruggekomen'.6
Over enkele van de hier bedoelde principiele beslissingen, waarvan de
inzichtelijkheid en overzichtelijkheid van ons rechtssysteem afhangt,
maar die de Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek doorgaans stilzwijgend veronderstellen, handelt deze bijdrage. Zoals vaker is het het meest
fundamentele waaraan -omdat het vanzelfsprekend lijkt- stilzwijgend
voorbij wordt gegaan.7 Dit brengt mee dat een goede wetgevingsjurist in
deze bijdrage wellicht weinig anders vindt dan wat hij toch al wist of
minstens deed.
De context van wettelijke bepalingen

2

Er zijn wetten waaraan ook de hoogste wetgeving onderworpen is,
zoals die van de taal. 8 Een daarvan is die, welke zegt dat de betekenis
van termen door hun context wordt bepaald.
Voor wetgeving is duidelijkheid van de gebruikte termen van bijzonder
belang. Dat was de auteurs van de oudste der moderne codificaties, het
Allgemeine Landrecht fiir die PreuBischen Staaten van 1794, reeds bekend. Paragraaf 8 van de inleidende titel droeg de Gesetzcommission
-een vroege voorloper van de eventuele Afdeling wetgeving van de Raad
van State- immers op, in haar advisering op 'eine deutliche bestimmte
Fassung des zu gebenden Gesetzes' te letten. De huidige Aanwijzingen
2.1

5
6
7

8

A.w., p. 44.
A.w., p. 45.
Zoals Van Eijkern het eens met een Engels gezegde zei: 'Fish discovers water last'
(zie Ha11deli11ge11 der Nederlandse, Juriste11-Vere11igi11g, 1967, jg. 97, dee! II, pp. 81).
Vgl. Moliere, Les femmes savantes, Acte II, scene VI, waar sprake is van 'La grammaire, qui sait regenter jusqu'aux rois, Et !es fait la main haute obeir a ses lois'
(geciteerd naar de editie van J. Cordier, Paris 1965, p. 32).
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voor de wetgevingstecbniek geven drie manieren aan waarop de betekenis
van gebruikte termen kan warden bepaald:
door bet spraakgebruik (Aanwijzing 1);
door een algemene definitie ('In deze wet wordt verstaan onder .. .'),
welke zicb overigens niet te ver van bet normale spraakgebruik mag
verwijderen (Aanwijzingen 1 en 2);
door bet spraakgebruik, aangevuld met een particle definitie ('mede
verstaan' of 'begrepen'), die evenmin te veel mag afwijken van de
gebruikelijke betekenis.
Niet in de Aanwijzingen genoemd is de -veel voorkomende- incidentele
definitie van een term: 'een verzoekscbrift als bedoeld in artikel x, ye
lid', 'de in artikel z bedoelde vordering'. 9 Wel blijkt uit de Aanwijzingen
dat de terminologie conseqent moet warden gebanteerd: in een uitvoeringsregeling niet anders dan in de wet, en als eenmaal een bepaalde
term is gekozen (bij voorveeld 'salaris'), dan moeten daarnaast geen
synoniemen (zoals 'wedde') verscbijnen (Aanwijzing 3).
Waarom is eenbeid van terminologie belangrijk? Niet alleen wegens
de begrijpelijkbeid van de afzonderlijke bepalingen, maar ook of zelfs
vooral wegens de samenbang tussen die bepalingen en de begrijpelijkbeid
daarvan. Verscbillende bepalingen in een wet en soms ook in meer wetten
betreffen dezelfde subjecten, betzelfde bandelingsverloop of dezelfde
rechtsbetrekking. Door eenbeid van terminologie moet duidelijk zijn
wanneer inderdaad het- of dezelfde is bedoeld.
Zo bezien is de eenbeid van terminologie niets anders dan een van de
middelen waarmee de betekenis-samenbang van een wettelijke regeling
tot stand wordt gebracbt. Betekenis-samenbang komt primair voort uit
een zinvolle scbikking van de diverse bepalingen: als leden van een
artikel, als artikelen in een paragraaf, afdeling, titel of boofdstuk. Ben
goed verstaander beeft dan aan een woord, zoals 'zaak' (artikel 14j van
bet Wetboek van Strafrecbt), 'partijen' (artikel 53 van de Ambtenarenwet
1929) of 'getuigen' (artikel 22 van de Wet Nationale ombudsman), voldoende om te weten welke zaken, partijen of getuigen zijn bedoeld, ook
al geeft noch Van Dale, noch een wettelijke definitiebepaling daarover
uitsluitsel.
2.2

Er zijn verscbillende gezicbtspunten volgens welke de samenbang
van wettelijke bepalingen in de indeling tot uitdrukking kan warden
gebracbt.10 Hill noemt de indeling naar bescbermd recbtsgoed (in de

2.3

9

10

Zo'n incidentele definitie kan ook naar een bepaling van een andere wet verwijzen.
Zie bij voorbeeld artikel 5, derde lid, van de Ambtenarenwet 1929, waarin sprake is
van 'de personen, bedoeld in artikel 4, tweede en derde lid, en artikel 19a der Beroepswet'.
Een andere kwestie is die van de verdeling van de vaststelling of herziening van
een omvangrijk normencomplex over twee of meer wetsontwerpen, die gelijktijdig
dan we! (met name als een 'invoeringswet' word! gebruikt) successievelijk in behan-
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Nederlandse wetgeving bij voorbeeld de verdeling in titels van het Tweede
en het Derde Boek van het Wetboek van Strafrecht), naar rechtsvormen
en rechtsbetrekkingen (bij voorbeeld de verdeling in titels van Boek 5
van het nieuwe Burgerlijk Wetboek), naar chronologie van het handelingsverloop (bij voorbeeld de verdeling in de paragrafen 1 tot en met 5
van hoofdstuk II der Beroepswet, waarin de opeenvolgende fasen van het
geding worden geregeld), en naar groepen van subjecten (bij voorbeeld
de Wet bevordering en ontslag beroepsofficieren met aparte hoofdstukken
voor de zeemacht, de landmacht en de luchtmacht).
Deze gezichtspunten zijn echter niet gelijkwaardig. In feite deelt men
wetten doorgaans zo in, dat de bepalingen die dezelfde rechtsbetrekking
betreffen in hun samenhang toegankelijk zijn. Beschermd rechtsgoed,
chronologie en groepen van subjecten komen alleen als indelingscriteria
aan bod, als daarmee een veelheid van rechtsbetrekkingen (bij voorbeeld
diverse strafrechtelijke rechtsbetrekkingen ingevolge de sanctienormen
van het Wetboek van Strafrecht, Tweede en Derde Boek) kan worden
geordend, dan wel binnen een complexe, zich stapsgewijs ontwikkelende
rechtsbetrekking (bij voorbeeld de procesrechtelijke rechtsbetrekking van
de genoemde paragrafen der Beroepswet) ordening kan worden aangebracht.
In al deze gevallen wordt dus de samenhang van wettelijke bepalingen gebruikt om de rechtsbetrekkingen op de gewenste wijze te
bepalen. Soms wordt deze samenhang uitdrukkelijk aangegeven (door
algemene, partiele en incidentele definities), soms komt de samenhang tot
stand door het structureren van de context waarin een bepaling verschijnt. Dit nu kunnen wij beschouwen als een elementaire kwestie van
architectuur van wetgeving.

2.4

3

Herhalen en bet vermijden daarvan

Alhoewel onze wetgeving zichzelf in discrediet lijkt te hebben
gebracht door haar varieteit,11 is er ook vaak gelijkenis of ovcrccnstem-

3.1

deling komen. Bij deze verdeling over wetsontwerpen spelen overwegingen van
andere aard, bij voorbeeld dat een onderwerp te moeilijk is om het in een keer
goed te regelen (het nieuw BW), of dat men wil voorkomen dat het ene ontwerp het
andere in zijn eventuele val zal meeslepen (grondwetsherzieningsontwerpen; de
splitsingsmogelijkheid van artikel 137 van de Grondwet bestaat nog maar sinds 17
februari 1983), dan we! overwegingen van politieke tactiek (Kaderwet specifiek
welzijn en invoeringswet; de laatste is er echter nooit gekomen).
11 In deze zin A.M. Donner in een referaat voor het lustrumcongres 'Overheidsbemoeienis' van de Katholieke Hogeschool Tilburg op 19 november 1982, over welk referaat
een kritische beschouwing van de hand van H.J. van Eikema Hommes onder de titel
'Overheidsbemoeienis en rechtsverfijning' verscheen in: Nederlands Tijdschrift voor
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ming in de wijze waarop verschillende categorieen feitencomplexen zijn
geregeld. Op bet laatste wijst de klacht over bet naast elkaar bestaan
van veertien wetsfamilies. 12 Wellicht schuilt bet rechtspolitieke probleem
juist in de spanning tussen oppervlakkige varieteit en zakelijke eenheid;
in elk geval leidt de combinatie van varieteit en identiteit vaak tot
ondoorzichtige wetgeving. Wie wil weten hoe bet gesteld is met de
vergoeding voor getuigen die door de voorzitter van de Afdeling rechtspraak zijn opgeroepen indien hem is gevraagd bij nadere beschikking
een dwangsom ter versterking van een schorsing op te leggen, vindt in
artikel 80, tweede lid, van de Wet op de Raad van State artikel 60d van
overeenkomstige toepassing verklaard, welk artikel zelf weer in bet
tweede lid zowel artikel 47, eerste, tweede en vijfde lid, als artikel 60b
tweede lid -dat op zijn beurt artikel 47, nu echter slechts met uitzondering van bet vierde lid, van overeenkomstige toepassing verklaart- van
overeenkomstige toepassing verklaart, zodat men langs twee wegen kan
uitkomen bij bet vijfde lid van artikel 47, dat tenslotte voor de executie
van de vordering tot vergoeding verwijst naar de bepalingen van bet
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Ingevolge artikel 80, tweede
lid, juncto artikel 28, zevende lid, kan overigens de voorzitter de behandeling van een verzoek om schorsing of voorlopige voorziening aan een
lid van de Afdeling opdragen, in welk geval dit lid -aldus de tweede
volzin- voor de toepassing van de artikelen 60b-60f, en dus ook voor de
overeenkomstige toepassing langs twee wegen van artikel 47, vijfde lid,
voor de voorzitter in de plaats treedt.
In de Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek, nummers 7-9,
duidt men bet van (overeenkomstige) toepassing verklaren aan als een
vorm van verwijzen, l3 waartoe tevens bet gebruik van de uitdrukkingen
'bedoeld' en 'als bedoeld' wordt gerekend. Men moet intussen niet uit
bet oog verliezen dat bet een een heel andere functie heeft dan bet
ander. Bij bet van (overeenkomstige) toepassing verklaren wordt bet
normatief gehalte van een of meer bepalingen door deze enkele formule
getransponeerd naar bet verband van de verwijzende bepaling. Het gebruik
van de uitdrukkingen 'bedoeld' en 'als bedoeld' is daarentegen, zoals wij
onder 2 reeds zagen, een incidentele definitie.
3.2

Rechtsfilosofie e11 Rechtstheorie 12 (1983), pp. 1-6.
12 Zie De 14 wetsfamilies. Verslag van de op 18 februari 1977 gehouden studiedag
aangeboden aan dr. S.O. van Poelje in verband met zijn afscheid van het Instituut
voor bestuurswetenschappen, 's-Gravenhage 1977. Het verschijnsel dat het administratieve recht 'per ministerie of dee! van een ministerie, dat zich ermee bezig
houdt, een eigen gezicht heeft', was ook reeds door Van Eijkern (a.w. noot 3, p.
45) gesignaleerd.
13 Echter niet in Aanwijzing nummer 10, tweede volzin, die van een nevenschikking
van 'verwijzing' en 'toepasselijkverklaring' uitgaat.
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De Aanwijzingen manen tot zuinigheid met verwijzingen en vooral met
verwijzingen naar bepalingen die op hun beurt een verwijzing inhouden.14 Deze vermaning is zeker niet overbodig. Het veelvuldig en iteratief van (overeenkomstige) toepassing verklaren leidt tot uiterst moeizaam te kennen wetgeving. Daarmee doet men, zoals G.W.F. Hegel
schreef, de rechtsgenoten onrecht:
'Die Gesetze so hoch aufhangen, wie Dionysios der Tyrann tat, daB
sie kein Burger lesen konnte, -oder aber sie in den weitlaufigen
Apparat von gelehrten Biichern, Sammlungen von Dezisionen abweichender Urteile und Meinungen, Gewohnheiten usf. und noch
dazu in einer fremden Sprache vergraben, so daB die Kenntnis des
geltenden Rechts nur denen zugiinglich ist, die sich gelehrt darauf
legen,- ist ein und dasselbes Unrecht'. 15
3.3
Uit de Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek blijkt niet welke
alternatieven bestaan voor het van (overeenkomstige) toepassing verklaren, laat staan welke overwegingen hierbij behoren te worden betrokken.
Over deze kwestie van wetgevingsarchitectuur zijn wel door Hartkamp in
zijn monografie over Aard en opzet van het nieuwe vermogensrecht16
enige belangrijke opmerkingen gemaakt.
Volgens Hartkamp heeft de wetgever 'die zoveel mogelijk gevallen op zo
overzichtelijk mogelijke wijze met zo min mogelijk re gels wil bestrijken',
de keuze uit twee procedes. Het ene is dat van een algemeen deel, het
andere dat van het van (overeenkomstige) toepassing verklaren.17 Beide
procedes zijn in het nieuwe Burgerlijk Wetboek gebezigd. Het nieuwe
BW kent, anders dan de Code Civil en ons oude BW, een algemeen deel,
zij het dat -in afwijking van het Biirgerliches Gesetzbuch, dat een
algemeen deel voor het gehele burgerlijk recht inclusief het personenrecht bevat- het bereik ervan tot het vermogensrecht beperkt blijft. 18
Het algemeen deel van het nieuwe vermogensrecht, neergelegd in Boek 3,
bevat in aansluiting op begripsbepalingen onder meer normen inzake
rechtshandeling, volmacht, verkrijging en verlies van goederen, en bewind. De boeken 4 tot en met 8, het bijzonder dee! van het vermogensrecht, vullen deze normen aan met meer specifieke bepalingen over
erfrecht, eigendom, overeenkomsten, enzovoort. Algemeen deel en bijzonder deel vormen aldus twee lagen van normstelling. Ook binnen het

14

Aanwijzing nummer 7, eerste en tweede volzin (letterlijk gelijk aan de oude aanwijzing nummer 29).
15 Grundlinien der Philosophic des Rechts oder Naturreclzt und Staatswissenschaft im
Grundrisse (1821), (hrsg. v. H. Reichelt), Frankfurt am Main/Berlin/Wien 1972, §
215 Anmerkung.
16 A.S. Hartkamp, Aard en opzet van het nieuwe vemwgensrecht (Monografieen Nieuw
BW, A-Serie, dee! 1), Deventer 1982.
17 A.w., p. 24.
18 A.w., pp. 19-20.
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bijzonder deel heeft de wetgever, zoals Hartkamp schrijft, 'op royale
wijze van de gelaagde structuur gebruik gemaakt. Zo zal, om een voorbeeld te noemen, voor de beoordeling of een huurkoopovereenkomst met
betrekking tot een ijskast die niet goed functioneert, ongedaan kan
warden gemaakt, moeten warden gelet op titel 3.2 (rechtshandeling in
het algemeen), titel 6.1 (verbintenissen in het algemeen), titel 6.5 (overeenkomsten in het algemeen), afdeling 7.1.1 e.v. (koop, inclusief consumentenkoop) en afdeling 7.1.11 (huurkoop)'.19
Het andere procede, namelijk dat van het van (overeenkomstige) toepassing verklaren, wordt in het nieuwe BW gebruikt als een regeling die
primair geformuleerd is voor de materie 'waar zij praktisch het meest
van belang is', oak -al dan niet 'overeenkomstig' - kan warden toegepast
'op een aantal min of meer nauwkeurig aangegeven andere rechtsbetrekkingen• .20 Hartkamp noemt deze van (overeenkomstige) toepassing verklarende bepalingen in navolging van Neleman schakelbepalingen21; oak
in deze bijdrage zal verder die uitdrukking warden gebezigd. Van de
meest algemene schakelbepalingen (die dan oak het voorzichtigst zijn
geformuleerd) kan men zeggen dat zij eigenlijk alleen analogische wetstoepassingen voorschrijven. 22
De twee besproken procedes zijn oak voor publiekrechtelijke
wetgeving van belang. Een nadeel van het procede van de schakelbepalingen kwam ans reeds onder ogen: het werkt ontoegankelijkheid van de
wetgeving in de hand. Daartegenover kan het door Hartkamp gesignaleerde nadeel van de constructie met een algemeen deel staan: voor algemene regels, althans voor zover zij een grate verscheidenheid binnen het
bijzonder deel bestrijken, geldt 'dat zij een hoog abstractieniveau bezitten en dat hun draagwijdte moeilijk is te overzien•.23 Deze nadelen
moeten warden afgewogen tegen de te bereiken voordelen: overzichtelijkheid en beperking van de omvang van de te geven regeling. 24
Het is van belang, bij deze beoogde voordelen even stil te staan. Men
behoeft immers niet tot elke prijs een in omvang beperkte wettelijke
regeling na te streven. Weliswaar kan breedvoerigheid de overzichtelijkheid schaden, maar het iteratief gebruik van schakelbepalingen doet dat
oak, en een al te abstract algemeen deel is voor de overzichtelijkheid
3.4

19 A.w., p. 24.
20 T.a.p. Buiten het BW bepaalt vaak niet het belang, maar het tijdstip van totstandkoming van de regeling, welke materie volledig en rechtstreeks, en welke via het
van ( overeenkomstige) toepassing verklaren wordt geregeld; zie bij voorbeeld de
hoofdstukken II en III van de Wet op de Raad van State.
21 Hartkamp, a.w., p. 25; P. Neleman, Vaststelling Boeken 3, 5 en 6 nieuw BW (I), pp.
514-515, in: Ars Aequi (rubriek Wetgeving), 29 (1980), pp. 511-515.
22 Hartkamp, a.w., p. 26.
23 A.w., p. 24.
24 T.a.p.
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-als deze doorzichtigheid moet impliceren- evenmin bevorderlijk. Dit
brengt mee, dat het herhalen van naar inhoud gelijke of overeenkomstige bepalingen een reeel alternatief voor het gebruik van een der beide
besproken procedes vormt. Naar veler oordeel had het procede van de
herhaling de voorkeur verdiend bij de regeling van de procedure voor de
Afdeling rechtspraak in de Wet op de Raad van State, naast die voor de
Afdeling voor de geschillen van bestuur.
Er is echter nog een alternatief, namelijk het gezamenlijk -als een type
rechtsbetrekking- regelen van verschillende, <loch gelijk of althans in
hoofdstuk gelijk te behandelen categorieen feitencomplexen. Dit zal vaak
meebrengen dat men voor de aanduiding van de uiteenlopende feitencomplexen een overkoepelende term zal moeten gebruiken. Dit kan door een
term met een voldoende mime betekenis (hetzij ingevolge spraakgebruik,
hetzij ingevolge definitie) te gebruiken; de begripsbepaling bewerkt in
deze gevallen een juridische identiteit van de uiteenlopende feitencomplexen.
Volgens de reeds geciteerde Aanwijzing nummer 1 moet men echter
vermijden, 'aan een woord een betekenis toe te kennen die zich te ver
van het normale spraakgebruik verwijdert'. Indien om deze reden een
(verdere) verruirning van de betekenis niet wenselijk is, kan men wettelijke gelijkstelling van verschillende feitencomplexen bereiken door
-naar men zegt- gelijkheid te fingeren. Aanwijzing nummer 10 maant
tot terughoudendheid in het invoeren van 'ficties (onweerlegbare rechtsvermoedens)'. Tenzij slechts door een fictie 'de kortheid en de duidelijkheid kan warden gediend', geeft de Aanwijzing de voorkeur aan een
verwijzing naar andere regels (waarmee bier blijkbaar wordt bedoeld het
gelijkstellen van een feitencomplex met een elders geregeld feitencomplex) of een schakelbepaling. Hierbij moet warden aangetekend dat het
een misvatting is, te menen dat een bepaling volgens welke -om het
voorbeeld van Aanwijzing nummer 10 te gebruiken- het uitblijven van
een beslissing wordt geacht een afwijzende beslissing te zijn, juridisch
iets anders inhoudt dan een bepaling volgens welke het uitblijven met
een afwijzing wordt gelijkgesteld. In beide gevallen zegt men precies
hctzclfdc, namelijk dat het uitblijven van een beslissing voor de toepassing van bepaalde rechtsnormen wordt gewaardeerd, d. w.z. geldt als
afwijzing. In de Aanwijzingen is dus, om met Eggens te spreken, het
bestaan van rechtsficties gefingeerd.25 Daaraan kan de toevoeging tussen
haakjes van de innerlijk tegenstrijdige uitdrukking26 'onweerlegbare
rechtsvermoedens' niets afdoen; het gaat enkel en alleen om variaties in
formulering, waartoe bovendien zinswendingen als 'wordt aangemerkt als'
kunnen warden gerekend.
25 Zie J. Eggens, Over het fingeren van rechtsficties (inaug. rede Universiteit van
Amsterdam), Haarlem 1958.
26 Vgl. A. Pitlo, Het systeem van het Nederlandse privaatrecht, 8ste druk, bewerkt
door P.H.M. Gerver, Arnhem 1981, p. 289.
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Indien op een van de wijzen die onder 3.4 zijn aangegeven ver3.5
scbillende typen van feitencomplexen gezamenlijk zijn geregeld (met
gebruikmaking van een overkoepelend begrip of de juridiscbe gelijkstelling van twee of meer typen feitencomplexen) zal veelal tocb op onderdelen beboefte aan enige differentiatie van de inboud der recbtsbetrekking bestaan. Dit leidt er dan toe dat er uitzonderingen warden gemaakt,
bij voorbeeld met de formule 'in afwijking van artikel ...' die in Aanwijzing nummer 11 is genoemd; alternatieven zijn de formulering 'artikel ...
is niet van toepassing op/indien .. .' en de formulering 'artikel ... geldt
niet voor .. .'.
3.6 Geconcludeerd kan warden dat er vijf verscbillende tecbnieken zijn
om voor verscbillende typen feitencomplexen gedeeltelijk gelijke recbtsnormen vast te stellen:
- door volledige afzonderlijke regelingen (berbaling);
- door de combinatie van een algemeen deel met een bijzonder deel;
door scbakelbepalingen, voor zover nodig met uitzonderingen;
door juridiscbe identiteit ingevolge een begripsbepaling die meer typen
feitencomplexen dekt, voor zover nodig met uitzonderingen;
door juridiscbe gelijkstelling (identificatie), voor zover nodig met
uitzonderingen.
In bet eerste geval berbaalt men, in de vier andere gevallen verrnijdt
men berbalingen. De keuze voor een van deze tecbnieken is bepalend
voor de structurering van een wettelijke regeling (en omgekeerd), en
daarmee voor bet aanzien en de toegankelijkbeid ervan.
Als men zicb afvraagt op welke wijze deze keuze anders dan intui:tief'27
gemaakt kan warden, ligt bet in de rede, uit te gaan van dat wat men
wil bereiken: een bepaalde regeling van onderscbeiden typen feitencomplexen met normen van deels gelijke, deels ongelijke inboud.
De recbtslogicus Rodig beeft getracbt biervoor een vuistregel te ontwikkelen. Daarbij is bij uitgegaan van bet op formeel-logiscbe analyses
gebaseerde inzicbt dat de tecbnieken van 'Verweisung, Fiktion, Legaldefinition und Allgemeinem Teil' -d.w.z. de laatste vier bierboven onderscbeiden tecbnieken, zij bet in andere volgorde- logisch gelijkwaardig
zijn.28 Rodigs werkwijze komt op bet volgende neer.
27 Waarmee niets ten nadele van de intultie gezegd wil zijn. De intuitieve keuze van
een bekwame wetgevingsjurist is, naar de ervaring leert, vaak een goede keuze.
28 Zie Jiirgen Rodig, Schriften zur juristischen Logik (hrsg. v. E. Bund, B. Schmiedel
und G. Thieler Mevissen), Berlin/Heidelberg/New York 1980, p. 353; Harald Kindermann, Der Allgemeine Tei! des Sozialgesetzbuchs. Eine Kritik aus der Sicht der
Gesetzgebungstheorie, pp. 103-104, in: U. Klug, Th. Ramm, F. Rittner und B. Schmiedel, Gesetzgebungstheorie, /uristische Logik, Zivil- und Prozessrecht (Gediichtnisschrift fiir Jiirgen Rodig), Berlin/Heidelberg/New York 1978, pp. 99-109.

369

I 5.1 I Kracht van wet - 1984
Eerst dient men zich voor te stellen, hoe de regeling eruit zou zien als
men deze geheel zou ontleden in de kleinste normatieve elementen (d.w.z.
de kwalificaties van typen gedragingen als rechtmatig dan wel onrechtmatig), zonder dat er van enige techniek ter vermijding van herhalingen
gebruik wordt gemaakt; Rodig noemt deze ontleding in regelingselementen
'Atomisierung'. Door de ontleding wordt duidelijk waar precies onderscheiden feitencomplexen op gelijke wijze warden geregeld, en waar op
verschillende wijze; in het ene geval laat de ontlede regelingsinhoud
herhalingen zien, in het andere niet. Dit maakt het mogelijk de relatieve
frequentie van herhalingen in een ontlede regeling vast te stellen. De
tweede stap in Rodigs benadering is deze, dat men nagaat of -in de
ontlede regelingsinhoud- de herhalingen aaneengesloten blokken vormen
(in alle paragrafen van een wetsontwerp vindt men bij voorbeeld steeds
weer achter elkaar twaalf normen van gelijke inhoud terug), dan wel
temidden van normen met verschillende inhoud voorkomen. In het ene
geval heeft men te maken met 'herhaling in samenhang', in het andere
met 'verstrooide herhaling•.29
Als men zich aldus een oordeel heeft gevormd of in de ontlede regelingsinhoud (1) herhalingen betrekkelijk zeldzaam dan wel betrekkelijk
frequent voorkomen, en (2) of zij in samenhang dan wel verstrooid
voorkomen, stelt Rodig voor, de volgende schematisch weer te geven
vuistregel te volgen bij de keuze van een techniek ter vermijding van
herhalingen binnen een wettelijke regeling:30
Wat laat de ontleding in
regelingselementen zien?

herhaling in samenhang

verstrooide herhaling

hetrekkelijk zeldzaam voorkomende herhaling

aanhevolen techniek:
gelijkstelling31

aanhevolen techniek:
schakelhepaling

hetrekkelijk frequent voorkomende herhaling

aanhevolen techniek:
wettelijke hegripshepaling

aanbevolen techniek:
algemeen dee!

3. 7 Enige voorbeelden en kanttekeningen (3. 7 en 3.8) kunnen dit schema
verduidelijken. In de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen (Wet Arob) wilde men, naast de mogelijkheid voorziening te vragen
tegen beschikkingen, voorzieningen openstellen tegen weigeringen om een
beschikking te geven, alsmede tegen het uitblijven van een beschikking
of weigering. Omdat het de bedoeling was, dezelfde voorzieningen -met
ook dezelfde uitzonderingen- open te stellen, ging het bier, als men zich
29 Rodig, a.w., p. 353.
30 Naar het schema van Rodig, a.w., p. 354, waarbij ik Rodigs terminologie heh vervangen door die welke ik ook verder in deze hijdrage heh gebezigd.
31 Rodig spreekt hier van de 'Fiktion'.
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de 'ontleding in regelingselementen' tracht voor te stellen, om een
herhaling in samenhang. Deze herhaling is weinig frequent; vandaar dat
de keuze voor een gelijkstelling die de wetgever feitelijk heeft gedaan
(in twee trappen: zie artikel 3, eerste volzin, waar de formulering 'wordt
gelijkgesteld' is gebezigd, en artikel 3, tweede volzin, waar met het
aldus gelijkgestelde weer het stilzitten wordt gelijkgesteld, nu echter
door middel van een zogenaamde fictie) aan Rodigs vuistregel beantwoordt.
ROdigs vuistregel neemt uiteraard niet elke twijfel weg; dit vloeit reeds
voort uit de omstandigheid dat het criterium 'betrekkelijk zeldzaam
voorkomend' /'betrekkelijk frequent voorkomend' nogal vaag is. Men zou
zich overigens in het gegeven voorbeeld ook een oplossing met een
ruimere definitie van de term beschikking hebben kunnen voorstellen.
Daartegen pleit ecbter bet bezwaar dat in Aanwijzing nummer 1, vierde
alinea, is verwoord, namelijk dat de betekenis van het woord 'bescbikking' zicb dan te ver van bet normale spraakgebruik zou verwijderen. De
invoering van een nieuwe term ter aanduiding van het ruime begrip, bij
voorbeeld 'appellabele gedraging', zou dit probleem hebben kunnen ondervangen, maar raept weer andere bezwaren op, zoals de omslacbtigbeid
ervan en de matige aansluiting bij de bezwaarscbriftpracedure.
Een goede reden om aan de tecbniek van de gelijkstelling in dit geval de
voorkeur te geven boven die van de ruime wettelijke begripsbepaling is
mijns inziens bovendien deze, dat de voorzieningen tegen bescbikkingen
in enge zin (zoals omscbreven in artikel 2, van de Wet Arob) bet normale geval vormen, en die tegen de ingevolge artikel 3 gelijkgestelde
gedragingen een complement daarap. Men zou wellicbt als aanvullende
vuistregel voor de keuze tussen deze twee tecbnieken kunnen banteren,
dat gelijkstelling slecbts aanbevelenswaardig is als dat waarmee iets
anders wordt gelijkgesteld, als bet normale geval kan warden bescbouwd.
Indien daarentegen de verscbillende te regelen feitencomplexen min of
meer op een lijn staan, is een ruime begripsbepaling beter.
Daarvan blijkt ook uit bet tweede bier te bespreken voorbeeld. De
Hinderwet stelt regels voor een veelbeid van onderling zeer verscbillende
situaties. Een 'ontleding' van de normering voor onder andere elektriciteitscentrales, LPG-tanks, melkuitgiftestations en skelterbanen zou een
frequent voorkomende berbaling van dezelfde regels in samenhang laten
zien. Op grand van Rodigs vuistregel verdient daarom een ruime wettelijke begripsbepaling de voorkeur, en zo is de wetgever in artikel 2,
tweede lid, van de Hinderwet juncto artikel 1 van bet Hinderbesluit
feitelijk ook te werk gegaan. Het alternatief van de gelijkstelling -dat
op grand van de bierboven voorgestelde aanvullende vuistregel moet
worden verworpen- zou tot een zonderling resultaat leiden. Men zou dan
bij voorbeeld regels inzake elektriciteitscentrales stellen, en daaraan
toevoegen een bepaling van de strekking dat 'voor de toepassing van
deze wet' onder andere melkuitgiftestations en skelterbanen met elektri-
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citeitscentrales warden gelijkgesteld. Logisch gaat het hierbij intussen
wel degelijk om een equivalent van de bestaande regeling.
Bezien wij nu voorbeelden van 'verstrooide herhaling'. Zoals wij
zagen wordt hiermee bedoeld dat de ontlede inhoud van de regeling
herhalingen laat zien, echter niet -zoals de onder 3.7 besproken voorbeelden- aaneengesloten gehelen van normen met gelijke inhoud, doch
her en der, temidden van verschillende normen voorkomende normen
met gelijke inhoud. Zo heeft men in de Wet op de bedrijfsorganisatie
voor de product-, hoofdbedrijf- en bedrijfschappen soms een norm willen
opnemen die dezelfde inhoud heeft als een norm voor de Sociaal-Econornische Raad32; in het algemeen gelden echter verschillende normen. Bij
ontleding van deze wet zou het dus om verstrooide, maar betrekkelijk
zeldzaam voorkomende herhaling gaan. Het is in overeenstemming met
Rodigs vuistregel, wanneer de wet in bij voorbeeld artikel 75, tweede lid,
en artikel 81 van het hoofdstuk over de product-, de hoofdbedrijf- en de
bedrijfschappen, bepalingen van het hoofdstuk over de Sociaal-Econornische Raad van overeenkomstige toepassing verklaart.
In het nieuwe BW zou men bij 'ontleding in regelingselementen' eveneens
temidden van verschillende bepalingen her en der gelijke normen tegenkomen, bij voorbeeld over het verrichten van de diverse soorten rechtshandelingen. Daarbij gaat het evenwel om vrij veel voorkomende herhalingen. De keuze voor het opstellen van een algemeen deel van het
vermogensrecht (Boek 3 van het nieuwe BW) voldoet dan ook aan Rodigs
vuistregel.
In dezelfde rubriek vallen echter ook de procedureregels van de Wet op
de Raad van State. Bij 'ontleding' zou men veel regels van gelijke inhoud aantreffen voor de procedure bij de Afdeling voor de geschillen
van bestuur enerzijds, en die bij de Afdeling rechtspraak anderzijds, en
wel temidden van regels die voor de ene en de andere procedure verschillen. Zoals ook reeds onder 3.1 en 3.4 ter sprake kwam, heeft de
wetgever bier met schakelbepalingen gewerkt. Dit is wetshistorisch te
verklaren: de Afdeling voor de geschillen van bestuur is ouder dan de
Afdeling rechtspraak, en de administratieve rechtspraak van laatstgenoemd orgaan heeft zich -via de Wet beroep administratieve beschikkingen van 1963- ontwikkeld uit een variant op het administratief beroep op
de Kroon, waarover de Afdeling voor de geschillen van bestuur adviseert.
Het resultaat in de Wet op de Raad van State is zeer onoverzichtelijk.
Zou het echter beter zijn geweest als er -zoals uit Rodigs vuistregel zou
voortvloeien- een algemeen deel was opgesteld met bepalingen die voor
beiderlei procedures gelden? Dit valt te betwijfelen. Opstelling van een
algemeen deel suggereert gelijksoortigheid van de daardoor geregelde
feitencomplexen. Daarvan is echter in dit geval nauwelijks sprake. In het
3.8

32 Vgl. W.J. van Eijkern/G.J. Balkenstein, De Wet op de bedrijfsorganisatie, 2de druk,
Alphen aan den Rijn 1955, pp. 175-180 en pp. 273-274.
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ene geval gaat bet om de voorbereiding van de beslissing van een boger
bestuursorgaan, in bet andere geval om gescbillenbeslecbting door een
recbterlijk orgaan. De appellant zowel als de betrokken bestuursorganen
verkeren in deze twee typen procedures in verscbillend geaarde recbtsposities, en de procedures vinden voor verscbillende organen plaats, zij
bet dat deze beide deel uitmaken van de Raad van State als overkoepelend orgaan. Ben volledige afzonderlijke regeling van beiderlei procedures
verdient daarom de voorkeur.33
In feite gaat bet in bet geval van de Wet op de Raad van State om een
kwestie die voorafgaat aan de keuze waarop Rodigs scbematiscbe vuistregel betrekking beeft, namelijk of al dan niet een tecbniek ter vermijding
van berbalingen moet warden gebanteerd. Als vuistregel voor deze preliminaire beslissing kan warden voorgesteld: alleen bij gelijksoortigbeid
van de verscbillende, deels gelijk te regelen, feitencomplexen, of bij
identiteit van de daarbij betrokken categorieen recbtssubjecten, moet
naar bantering van een der herhaling vermijdende tecbnieken warden
gestreefd.
Dit kan nog warden verduidelijkt aan de hand van het derde en laatste
bier te bespreken voorbeeld van een regeling die recbtsonder in het aan
Rodig ontleende schema thuishoort, namelijk hoofdstuk 11 van de voorgestelde Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet
b.o.p.z.).34 Dit hoofdstuk omvat -naast een paragraaf over spoedopnemingen op last van de burgemeester- vijf paragrafen over rechtelijke macbtigingen die, in verscbillende situaties, gegeven kunnen warden voor
onvrijwillige (verdere) opneming in een psychiatrisch ziekenhuis van
personen die aan een geestesstoornis lijden. Temidden van bepalingen die
per paragraaf verschillen, zijn er vele inhoudelijk gelijke regelingselementen. In boofdzaak als gevolg van bet eigenaardige verloop van de
ontstaansgeschiedenis van dit wetsvoorstel (zie 4.2) is een boogst ondoorzichtige regeling ontstaan, waarin schakelbepaling op scbakelbepaling
is gestapeld. Ben algemeen deel over rechterlijke procedures tot bet
verlenen van macbtigingen had bier stellig de voorkeur verdiend.35
In het vorenstaande ging het om herhalingen en het vermijden
daarvan binnen een wettelijke regeling. Vanzelfsprekend kan dezelfde

3.9

33 Meer is er voor te zeggen, de diverse regelingen van administratief procesrecht te
harmoniseren of zelfs in een algemene wet samen te brengen. Vgl. het rapport van
de werkgroep harmonisatie administratief procesrecht, ingesteld door de afdeling
administratieve rechtspraak van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, gepubliceerd in trema special '83-1.
34 Bij het afsluiten van deze bijdrage was het wetsvoorstel bij de Eerste Kamer aanhangig (EK 1983-1984, 11270, nr. 71).
35 In het kader van de cursus wetgevingsleer die schrijver dezes te zamen met zijn
collega W. Konijnenbelt bij de Katholieke Hogeschool Tilburg verzorgt, hebben de
deelnemende studenten een proeve van zo'n opzet van hoofdstuk II gemaakt.
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problematiek zich ook voordoen in de verhouding tussen twee of meer
wettelijke regelingen, en ook bier heeft men in beginsel de keuze tussen
de genoemde technieken. Het geven van een ruime wettelijke begripsbepaling en de gelijkstelling liggen echter weinig voor de hand, omdat deze
technieken in hoge mate eenheid van de context veronderstellen. Aan
deze voorwaarde kan in het algemeen slechts binnen dezelfde regeling
warden voldaan.
Rodig gaat ervan uit dat de keuze gewoonlijk zal gaan tussen uitdrukkelijke herhaling en bet bezigen van schakelbepalingen. Zijn vuistregel
kan als volgt in schema warden gebracht:36
Wat laat de ontleding in
regelingselementen zien?

in de verhouding tussen twee
ofmeerregelingen

betrekkelijk zeldzaam voorkomende
her haling

aanbevolen techniek:
uitdrukkelijke herhaling

betrekkelijk frequent voorkomende
herhaling

aanbevolen
bepalingen

techniek:

schakel-

Uit dit schema blijkt dat, waar binnen een regeling de keuze ging tussen
gelijkstelling en schakelbepaling (namelijk bij betrekkelijk zeldzaam
voorkomende herhaling van regelingsinhoud), in de verhouding tussen
twee of meer wettelijke regelingen de voorkeur uitgaat naar bet met
zoveel woorden herhalen. In de wetgevingspraktijk leidt dit ertoe dat de
ene wet voor de andere als voorbeeld dient: een werkwijze die de vorming van wetsfamilies37 in de hand werkt. In de punten van overeenkomst tussen de gemeentewet en de Provinciewet -ook na de totstandkoming van een nieuwe wet in 1962, die de provinciale wet van 1850
verving- is dit verschijnsel duidelijk te herkennen, evenals in de gelijkenis tussen diverse wetten op het gebied van onderwijs of milieuhygiene. Gelijkstellingen zijn bier wel mogelijk, maar zouden gemakkelijk
het aanzien van gcwrongen constructies krijgen. Schakelbepalingen zou
men zich beter kunnen voorstellen38; deze zijn evenwel bij betrekkelijk
zeldzaam voorkomende herhalingen meestal onpraktisch, omdat men dan
op een enkel punt een andere wet erbij moet nemen.
Anders staat het ervoor als de gelijke regelingselementen betrekkelijk
frequent voorkomen. Daarbij kan bet gaan om een groot aantal gelijke
regelingselementen in verschillende wetten, maar wellicht ook om een
36 Naar het schema van Rodig, a.w., (noot 28), p. 354.
37 Zie noot 12.
38 Men zou dan bij voorbeeld de artikelen 185a, tweede lid, 185b, 186, 187, 189 en 190
van de gemeentewet kunnen vervangen door een bepaling, luidende: De artikelen
167, 168, 169, 171, 173 en 174 van de Provinciewet zijn van toepassing.
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klein aantal gelijke regelingselementen in een groat aantal wetten.
Eerstbedoelde situatie doet zich voor bij de regeling van de rechtsgang
bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, dat -naast zijn
rechtsmacht ingevolge de Wet administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie- belast is met de behandeling van beroepen tegen besluiten
ingevolge verscheidene andere wetten op het gebied van het economisch
bestuursrecht, zoals de Drank- en Horecawet, de Wet Autovervoer Personen, de Wet Autovervoer Goederen en de Wet Goederenvervoer Binnenscheepvaart. In deze andere wetten wordt steevast een schakelbepaling opgenomen, die een groot deel van de Wet administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie van overeenkomstige toepassing verklaart (zie
bij voorbeeld artikel 53, tweede lid, van de Drank- en Horecawet). Men
ziet bier trouwens, hoe subtiel het onderscheid tussen het gebruik van
een schakelbepaling en een algemeen deel kan zijn; in feite fungeren de
meeste bepalingen van de Wet administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie als algemeen deel van de wetgeving inzake administratieve rechtspraak in economisch-bestuursrechtelijke zaken door het College van
Beroep voor het bedrijfsleven. Ik kom hierna op verschil en overeenkomst met een algemeen deel terug.
De andere situatie (een klein aantal gelijke regelingselementen in een
groat aantal wetten) doet zich voor bij de binnentredingsbepalingen.39
Het gaat bier telkens om slechts enkele regelingselementen, die echter in
vele wetten waarbij opsporings- of controlebevoegdheden zijn toegekend,
warden ge'incorporeerd. In hoofdzaak is dit in de huidige wetgeving op
twee manieren gedaan: door herhaling (die gepaard gaat met vaak overbodige variaties op onderdelen), dan wel door schakelbepalingen die
meestal de artikelen 120 tot en met 123 van het Wetboek van Strafvordering van overeenkomstige toepassing verklaren.40 (Een Algemene wet
op het binnentreden is in voorbereiding; zie daarover nader onder 4.4.)
3.10 Is een algemeen dee! ter vermijding van herhalingen van gelijke
regelingselementen in verschillende wetten dan niet mogelijk? Hiervoor
(onder 3.9) werd er reeds op gewezen hoe subtiel het onderscheid tussen
het gebruik van de (logisch equivalente) technieken van een schakelbepaling en van een algemeen deel kan zijn. Volgens Kindermann kan men de
normen van een algemeen deel oak zien als het object van stilzwijgende
verwijzingen (men zou kunnen zeggen: impliciete schakelbepalingen) in
het bijzonder deeI.41
Rodig merkt hierover op, dat een wet die als algemeen deel voor andere
wetten fungeert weliswaar mogelijk is, maar de verhouding tussen deze

39 Zie A.Q.C. Tak, Het lmisrecht (diss. RU Utrecht), Utrecht 1973.
40 Voor de opsporing van economische delicten, welke kunnen bestaan in de overtreding van tientallen andere wetten, geldt de regeling van de Wet op de economische
delicten, artikel 20.
41 A.w. (noot 28), p. 103.
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wetten minder eenvoudig te bepalen is dan die tussen het algemeen deel
en het bijzonder deel binnen een wet. Een wet houdende een algemeen
deel en bijzondere wetten zouden daarom volgens Rodig uitdrukkelijk op
elkaar betrokken moeten zijn.42
De Nederlandse wetgeving kent inderdaad enige wetten die als algemeen
deel ten opzichte van andere wetten fungeren, bij voorbeeld de Wet op
de economische delicten en de Algemene termijnenwet. Onderdelen van
de gemeentewet en de Provinciewet kunnen worden beschouwd als algemeen deel ten opzichte van wetten waarin gemeentelijke of provinciale
organen tot medebewind worden geroepen, bij voorbeeld de bepalingen
over politiedwang (de artikelen 152-155 van de Gemeentewet en de
artikelen 116-119 van de Provinciewet). In de genoemde wetten vindt
men ofwel een nominatieve opsomming, ofwel een categoriale omschrijving van de wetten ten opzichte waarvan zij als algemeen deel fungeren
(een nominatieve opsomming in artikel 1 van de Wet op de economische
delicten, een categoriale omschrijving in de andere genoemde wetten, bij
voorbeeld de Algemene termijnenwet, die -behoudens de in artikel 4 en
in artikel 5, laatste zinsnede, aangegeven uitzonderingen- geldt voor alle
wetten in formele zin en algemene maatregelen van bestuur waarin
termijnen zijn gesteld).
Een bijzonder geval vormt de Wet algemene bepalingen milieuhygiene.
Deze is43 als een algemeen deel te beschouwen, omdat de daarin gestelde
regels uitsluitend in verband met de in bijzondere milieuwetten toegekende beslissingsbevoegdheden betekenis hebben. Van de andere algemene
wetten onderscheidt deze wet zich in zoverre, dat zij niet uit eigen
kracht toepasselijk is, maar op grond van schakelbepalingen in de bijzondere wetten (zoals artikel 16, tweede lid, van de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren). Van deze bijzondere wetten geeft artikel 6, tweede
lid, ten overvloede nog eens een opsomming.
Algemene wetten bieden dus een mogelijkheid om herhalingen in de
verhouding tussen meer wetten op een andere manier dan met de onder
3.9 besproken schakelbepalingen te vermijden. Er zijn echter nog andere
redenen waarom algemene wetten wenselijk kunnen zijn. Daarover zullen
onder 4.3 enige opmerkingen worden gemaakt.
4

Om de kwaliteit van de wetgeving

De voorafgaande beschouwingen laten zien dat de architectuur van
een wettelijke regeling afhangt van de keuzen die bij voorbeeld op het
punt van het herhalen van normen met gelijke regelingsinhoud dan we!
het vermijden daarvan worden gemaakt. Dit geldt overigens ook voor
andere keuzen, zoals die voor een bepaald type normstelling, bij voor-

4.1

42 A.w. (noot 28), p. 354.
43 Afgezien van hoofdstuk 7, <lat handelt over de Centrale Raad voor de milieuhygiene.
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beeld de toekenning van bevoegdheden tot het geven van vergunning,
vrijstelling of ontheffing aan een bestaand of nieuw ingesteld bestuursorgaan, dat met controlebevoegdheden wordt toegerust.44
Het omgekeerde is echter, in zeker opzicht, ook waar. Als eenmaal de
architectuur van een wettelijke regeling is vastgelegd, dan staat daarmee
in feite vrijwel vast dat latere wijzigingen of aanvullingen binnen dit
kader zullen blijven, en aldus bet eenmaal gekozen soort wetgeving
slechts zullen reproduceren - ook als de oorspronkelijke keuze een minder
gelukkige blijkt te zijn. Dit geldt tevens voor de eventueel later tot
stand te brengen uitvoeringsregelingen, en zelfs werkt de eenmaal gekozen architectuur van wetgeving vaak door in andere regelingen van
dezelfde -aldus erfelijk belaste- wetgevingsfamilie. Zo geldt pregnant bet
woord van Goethe:
Es erben sich Gesetz' und Rechte
Wie eine ewge Krankheit fort,
Sie schleppen von Geschlecht sich zu Geschlechte
Und riicken sacht von Ort zu Ort
Vernunft wird Unsinn, Wohltat Plage
Web dir, daB du ein Enkel bist!45
De inrichting van het wetgevingsproces versterkt de door Van
Eijkern46 en anderen47 gesignaleerde invloed van het eerste concept.
Wanneer eenmaal politiek vastligt dat een wetsontwerp wordt voorbereid,
bezit de opbouw en de aard van de regeling die in het eerste concept is
neergelegd, een zekere onaantastbaarheid. De reacties, ook de voorstellen
tot bijstelling en andere kritische reacties, reproduceren in feite vaak de
opzet van bet eerste concept. Is daarin gekozen voor een of ander type
normstelling (bij voorbeeld bet veelgebruikte type van 'the administrative-regulatory technique',48 waarbij een stelsel van verbod, toezicht en

4.2

44 Zulke nonnen zijn kenmerkend voor wat Voigt het 'bureaucratische wetsbegrip'
noemt. Zie Voigt, Verrechtlichung oder Entrechtlichung?, p. 29, in: R. Voigt (Hrsg.),
Gegentendenzen zur Ve"echtlichung. Jahrbuch fiir Rechtssoziologie und Rechtstheorie, Band IX, Opladen 1983, pp. 12-41.
45 Uit Mephisto's studie-advies aan een scholier (Faust, Erster Teil), in: Goethes
dramatische Dichtungen, Band 1, Leipzig 1921, pp. 188-189.
46 Zie de met noot 6 geciteerde passage.
47 Bij voorbeeld door de vroegere Duitse Minister van Binnenlandse Zaken W. Maihofer
in zijn bijdrage 'Gesetzgebungswissenschaft', p. 4, opgenomen in: G. Winkler/B.
Schilcher (Hrsg.), Gesetzgebung. Kritische Uberlegungen zur Gesetzgebungslehre und
zur Gesetzgebungstechnik, Wien/New York, 1981, pp. 3-34.
48 Michael D. Bayles, Principles of legislation. The Uses of Political Authority, Detroit
1978, p. 67. Bayles onderscheidt zeven typen wetgeving waarmee gedrag van particulieren wordt beheerst of geleid: 'the penal one', 'the grievance-remedial', 'the administrative-regulatory one', 'the public benefit-conferral technique', 'the public
burden-imposing technique', 'the private-arranging one' en 'compulsory treatment'

377

I 5.1 I Kracht van wet - 1984
vergunning wordt gehanteerd ten einde bepaalde ongewenste gevolgen te
vermijden van gedrag dat op zichzelf niet onwenselijk is), 'dan is bet
onwaarschijnlijk dat welke deelnemer aan bet wetgevingsproces dan ook
nog serieus zal pogen een heel ander type normstelling (bij voorbeeld
bet type "grievance-remedial" tot herstel van toegebracht nadeel) ervoor
in de plaats te stellen. Veeleer zullen sommige deelnemers zich erop
toeleggen de regeling van de bestuursbevoegdheden te perfectioneren,
en andere om de daarbij behorende waarborgen (zoals hoorprocedures en
rechtsbescherming) te versterken, waarbij bet een bet ander niet opheft,
doch legitimeert:49
Bender is bet gesteld met de opbouw van een wetsontwerp. Zelfs bij
ingrijpende wijzigingen in de materiele inhoud (zoals toevoeging van veel
andere bepalingen dan de in bet oorspronkelijke concept voorziene)
pleegt de architectuur in wezen onveranderd te blijven. Is eenmaal
gekozen voor een methode voor bet vermijden van herhalingen waarbij
met schakelbepalingen wordt gewerkt, dan is bet vrijwel uitgesloten dat
ooit op een verdeling in een algemeen deel en een bijzonder deel wordt
overgegaan. Men zie bij voorbeeld hoofdstuk II van de voorgestelde Wet
bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet b.o.p.z.). Het
in 1971 ingediende oorspronkelijke wetsontwerp (dat overigens reeds een
ambtelijke voorgeschiedenis van zo'n twee decennia had) kende slechts
drie typen procedures. In de loop van de parlementaire behandeling is dit
hoofdstuk II steeds verder opgetuigd tot de huidige reeks van zes zwaar
genormeerde typen procedures, waarvoor men -kon men opnieuw beginnen- de voorkeur had moeten geven aan een algemeen deel (een standaard-regeling van de procedures ter verkrijging van een rechterlijke
machtiging) gecombineerd met een bijzonder deel (specifieke bepalingen
voor de diverse typen rechterlijke procedures).
lets dergelijks geldt voor de notoir ondoorzichtige opbouw van de Wet
Arob,50 die alleen te verklaren is doordat deze wettelijke regeling van
administratieve rechtspraak met een bezwaarschriftprocedure als voorprocedure is geent op een wet voor een speciale vorm van administratief
beroep, de Wet beroep administratieve beschikkingen (Wet b.a.b.), welke
laatste wet zclf weer -met vclc tussenstadia- in de volgorde van haar
bepalingen en formulering de afkomst verraadt van bet in 1905 voorgestelde Wetboek van Administratieve Rechtsvordering.5 1
(zie pp. 66-70).
§ 2.5.1 van het eindbericht <lat in maart 1984 is uitgebracht door de Commissie
vermindering en vereenvoudiging van overheidsregelingen, bekend als de commissie-Geelhoed (17 931, nr. 9).
50 Vgl., in voorzichtige bewoordingen, J A. Borman, Wet administratieve rechtspraak
overheidsbeschikkingen, p. 659, in:Ars Aequi (rubriek Wetgeving) 24 (1975), pp. 657-669.
51 TK 1904-1905, 159, nr. 2. Men vergelijke artikel 1 van de Wet Arob met de artikelen 1 en 2 van het destijds voorgestelde wetboek, artikel 2 met artikel 3, artikel 3
met artikel 5, artikel 7 met artikel 15 en artikel 9 met de artikelen 78, 81 en 82.

49 Zie
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Verbetering van de wetgeving, en van baar arcbitectuur in bet bijzonder,
is dus slecbts mogelijk als men bet wetgevingsproces daar aangrijpt,
waar de zaak nog of weer voldoende openligt. Dit is bet geval bij de
totstandkoming van bet eerste concept van een nieuwe wet, en verder
bij bet opzetten van een algemene wet die alsnog codificeert wat eerst
in vele bijzondere wetten apart en vaak ook gevarieerd regeling beeft
gevonden.
4.3 Algemene wetten (wetten die ten opzicbte van andere wetten als
algemeen deel fungeren) zijn niet alleen van belang omdat daardoor
frequente berbalingen worden vermeden en aldus een grotere doorzicbtigbeid van de wetgeving wordt bereikt. Vaak wordt met de totstandkoming
van algemene wetten tevens een einde gemaakt aan zinloze variaties in
details; dit voordeel is met name van belang gebleken bij de totstandkoming van de Wet van 23 juni 1976, Stb. 377, boudende vaststelling van
algemene bepalingen omtrent de strafbaarbeid van recbtspersonen, en bet
binnenkort in te dienen voorstel vari. een Algemene wet op bet binnentreden.52 Daarnaast zijn er argumenten voor bet tot stand brengen van
algemene wetten te ontlenen aan bet belang van de kwaliteit van de
normstelling als zodanig. Van Eijkern beeft erop gewezen dat algemene
wetten een tegenwicbt bieden tegen het particularisme in de wetgeving
ten gevolge waarvan vooral administratiefrecbtelijke wetgeving per
ministerie of deel daarvan een 'eigen gezicbt' krijgt. Dat aldus tegenwicbt wordt geboden, is naar zijn oordeel mede daaraan te danken dat
op 'gecodificeerde gebieden de sociale controle van de wetenscbap op de
ambtelijke wetgevers sterk (is)'.53 Onder de bier bedoelde particularistiscbe wetgeving springt vooral de normstelling van bet 'bureaucratiscbe'
type54 in bet oog, die zicb concentreert op toekenning van discretionaire
bevoegdbeden en de eigenlijke, de inhoud van de recbtsbetrekking bepalende normstelling doorscbuift naar lagere wetgeving of pseudo-wetgeving
(beleidsregels). Zulke wetgeving, die alleen door middel van gespecialiseerde losbladige uitgaven of databanken te kennen is,55 vormt -zoals
wij zagen- in boge mate bet produkt van een autonoom proces dat weinig
ruimte biedt voor afweging. Indien ecbter de besluitvorming over onderwerpen als strafrecbtelijke bandbaving en binnentredingsbevoegdbeden
meer wordt losgemaakt van de bijzondere belangen die op een bepaald
beleidsterrein spelen, zal dit ten goede komen aan een evenwicbtiger
wetgevingsbeleid bij de toekenning van bevoegdbeden aan overbeidsorganen. Met name zal men duidelijker zien dat niet elke beleidsdoelstel52 Vgl. de bijdrage van P.J. van Buuren in:

Kracht van wet. Opstellen aangeboden aan
mr. W.J. van Eijkern, Zwolle 1984.
53 A.w. (noot 3), p. 45.
54 Zie noot 44.
55 Vgl. R. Altmann, Der Verfall der Legalitiit, in de Frankfurter Allgemeine Zeitu11g
van 27 augustus 1983.
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ling met bet maximale arsenaal van instrumenten beboort te worden
bebartigd. De kans op onevenredigbeid van de toekenning van bevoegdbeden ten opzicbte van de doeleinden wordt kleiner, naar mate de oordeelsvorming meer bouvast beeft aan algemene gezicbtspunten; dan moet
immers duidelijk worden gemaakt dat een extra controlemiddel werkelijk
door bet bijzondere belang van een specifiek onderwerp van beleid wordt
gerecbtvaardigd, betgeen bet risico van ondoordacbte proliferatie naar
weer andere onderwerpen van overbeidsbemoeienis zal verminderen. De
inacbtneming van bet evenredigheidsbeginsel -een belangrijke toetssteen
voor de uitoefening van discretionaire bevoegdbeden,56 inclusief die tot
wetgeving57_ kan dus bet beste worden beoordeeld als men weet te
abstraberen van de particulariteiten van de concrete situatie. Dit ligt
ook in de lijn van de door Immanuel Kant voorgestelde toetssteen voor
wetgeving: bet stellen van een norm is geoorloofd als ze voor ieder die
in dezelfde situatie verkeert aanvaardbaar zou zijn.58

4.4
Het ligt in de lijn van Van Eijkerns berbaalde pleidooien voor bet
tot stand brengen van algemene -in zijn formulering: codificerendewetten,59 dat bij in 1967 tot de eerste pleitbezorgers van een wet
boudende algemene regels van bestuursrecbt beboorde.60 Aan een zodanige wet wordt tbans door een regeringscommissie gewerkt.6 1 Deze wet
zal enerzijds algemene regels voor de recbtsbetrekkingen tussen bestuursorganen en burgers positiveren die tot dusver boogstens als jurisprudentierecbt tot ontwikkeling waren gekomen, en anderzijds tot dusver
in verscbillende wetten voorkomende gelijke dan wel nodeloos van elkaar
56 Zie W. Schmidt, Einfahnmg in die Probleme des Verwaltungsrechts, Miinchen 1982,
pp. 54-55.
57 Zie bij voorbeeld het arrest van het Bundesverfassungsgericht van 15 december 1983
(BVerfGE 65, 1).
58 De 'Probierstein der Rechtmiil3igkeit eines jeden offentlichen Gesetzes'. Zie zijn
geschrift Uber den Gemeinspruch: das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber
nicht fiir die Praxis, hoofdstuk II, Folgerung, p. 153 (in: Werke in zehn Biinden,
hrsg. v. W. Wcischcdcl, Bd. 9, 4dc druk, Darmstadt 1975, pp. 143-172).
59 Enkele belangrijke wetten zijn van de Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht afkomstig: de Wet op de economische delicten (Stb. 1950, K 258, sindsdien vele malen
gewijzigd), de door Van Eijkern ontworpen Algemene termijnenwet (Stb. 1%4, 314),
de reeds genoemde wet inzake strafbaarheid van rechtspersonen van 1976, de Wet
Arob en het voorstel van een Algemene wet op het binnentreden.
60 Zie zijn preadvies 'Dient de wet regelen te geven omtrent het horen van belanghebbenden bij de totstandkoming van algemene regelingen bij wet, algemene maatregel
van bestuur of ministeriele beschikking?', p. 272, in: Handelingen der Nederlandse
Juristen-Vereniging 1967, jg. 97, deel 1, pp. 229-272.
61 De bij koninklijk besluit van 23 augustus 1983 (Stb. 417) ingestelde Commissie
wetgeving algemene regels van bestuursrecht onder voorzitterschap van regeringscommissaris Scheltema.
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verscbillende regels gebarmoniseerd in een 'algemeen deel' samenbrengen.62
Het beboeft niet zo te zijn dat deze algemene wet aanstonds baar maximale omvang bereikt. lntegendeel, kenmerkend voor deze algemene
wetgeving is juist dat ze stap voor stap onderwerpen die vooralsnog in
vele bijzondere wetten warden bebandeld, kan 'ontginnen'. De Algemene
termijnenwet (die ecbter ook buiten bet bestuursrecbt geldt), de regeling
van de bezwaarschriftprocedure in de Wet Arob, de Wet openbaarbeid
van bestuur en sommige onderdelen van bet wetsvoorstel van een nieuwe
Gemeentewet zijn in feite voorlopers van bet omvangrijke wetgevingsproject van de Wet algemene regels van bestuursrecbt, waarin veel van de
in deze wetten getroffen regelingen te zijner tijd wellicht een plaats
zullen krijgen. (Ook bij de materie van de binnenkort voor te stellen
Algemene wet op bet binnentreden is dit denkbaar, voor zover bet gaat
om binnentreden in niet-strafvorderlijk verband. Nu e.cbter gekozen is
voor een regeling die zowel bet bestuurlijk als bet strafvorderlijk binnentreden dekt, ligt een overbrenging naar de Wet algemene regels van
bestuursrecbt minder voor de hand.) Zoals er stapsgewijs voorlopers van
de Wet algemene regels van bestuursrecbt tot stand zijn gekomen, zo is
bet ook denkbaar dat een vooralsnog beperkte eerste versie van deze
wet na baar inwerkingtreding wordt aangevuld met nieuwe onderwerpen
van algemene regeling. Men beeft dan ook gekozen voor de werkwijze
van zogenaamde aanbouwwetgeving63 - een werkwijze die overigens ook
problemen oproept, aangezien men reeds bij bet opstellen van de eerste
versie een architectuur moet weten te banteren waarmee de later tot
stand te brengen 'aanbouwen' verenigbaar zijn. Daarbij gaat bet zowel
om de indeling als bet begrippenapparaat.64
Codificerende wetgeving die vooralsnog lacuneus is, 'aanbouwwetgeving',
levert een codificatie op van wezenlijk andere aard dan de klassieke, d.i.
voor ons land de Napoleontiscbe en post-Napoleontiscbe codificatie. Die
eerste, klassieke codificatiebeweging stand in bet teken van de overgang
van bet traditionele, vaak regionaal verscbillende overgeleverde recbt
62 Vgl. de rede van de voorzitter van de commissie, M. Scheltema, bij de installatie op
19 september 1983 (Stcrt. 1983, 192).
63 Deze bouwkundige beeldspraak is ontleend aan het rapport van de startwerkgroep,
dat aan de instelling van de commissie ten grondslag heeft gelegen (Wettelijke
regeling algemene regels van bestuursrecht. Rapport van de startwerkgroep, ingesteld
bij gezamenlijk besluit van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken d.d.
19 mei 1982, uitgebracht in oktober 1982).
64 Een zodanige problematiek is waarneembaar bij de algehele grondwetsherziening,
waar men zich op een bepaalde terminologie had vastgelegd voordat alle consequenties te overzien waren. Vgl. CAJ.M. Kortmann, De Grondwetsherziening 1983,
Deventer 1983, p. 29.
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naar het bewust gestelde ('gesetzte', d.i. gepositiveerde) recht. 65 De
thans wenselijke codificering in algemene wetten geschiedt in een situatie waarin het recht sinds lang als stelsel van als bewust gepositiveerd
recht functioneert, wellicht zelfs als instrument is gehypertrofieerd. De
hedendaagse codificering is gericht op kwaliteitsverbetering van het
positieve recht. Moderne codificaties behoeven niet volledig te zijn.66
Evenmin is het nodig dat ze op in hoge mate gestabiliseerde waarderingen berusten. Algemene wetten kunnen, ook als ze stap voor stap tot
stand warden gebracht en herzien, tot wetgeving leiden, die zowel door
haar inhoud als door haar architectuur gunstig afsteekt bij het heersende
particularisme.

65 Zie N. Luhmann, Positivitiit des Rechts als Voraussetzung einer modemen Gesellschaft, in: R. Lautmann/W. Maihofer/H. Schelsky (Hrsg.), Die Funktion des Rechts
in der modemen Gesellschaft. Jahrbuch fiir Rechtssoziologie und Rechtstheorie,
Band I, Bielefeld 1970, pp. 175-202.
66 H. Kindermann, Dberlegungen zu einem zeitgemiiBen Verstiindnis der Kodifikation,
pp. 363 e.v., in: Rechtstheorie 10 (1979), pp. 357-370.
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5.2 Regelen op afstand als vereiste van een
sociale rechtsstaat*

1

Rechtsstatelijkheid als begrenzing

Het ligt voor de hand om bij een bespreking van 'de grenzen die de
rechtsstaat aan overheidssturing stelt' als uitgangspunt van redeneren te
nemen dat de overheid stuurt, invloed tracht uit te oefenen op de verhoudingen in de samenleving, en dat bet recht daaraan grenzen stelt.
Voor zo'n benadering van de problematiek bestaan zeker goede redenen.
Kenmerk van een rechtsstaat is heel in bet algemeen gebondenheid van
de overheid aan bet recht. 1 De klassieke grondrechten warden terecht
vaak aangehaald als begrenzingen van de overheidsinterventie in de
samenleving.2 Met name de grondrecbten op bescberming van de persoonlijke levenssfeer, eigendom, godsdienst en levensovertuiging, en
vereniging en vergadering zijn uit dit oogpunt van betekenis. Maar
daartoe beboeft een confrontatie van de overbeidssturing met de grenzen
die bet recbt eraan stelt, niet beperkt te blijven. Met name de juridiscbe
grondslag van bet overbeidsoptreden is in dit verband van belang. Het
legaliteitsbeginsel stelt een zeer wezenlijke grens aan overbeidssturing:
deze fundamentele norm van ons constitutionele recht eist dat alle
overbeidsmaatregelen die ingrijpen in de recbten en vrijbeden van burgers, direct of indirect berusten op de wet.3 Dit legaliteitsbeginsel is
niet met zoveel woorden in ons constitutionele recht verwoord, maar te
retraceren uit een veelheid van grondwettelijke bepalingen in hoofdstuk
1 en ook uit artikel 89, tweede en vierde lid, van de Grondwet: in die
bepalingen wordt een wettelijke grondslag voor beperkingen van recbten
*

Uit: MA.P. Bovens, W. Derksen en WJ. Witteveen (red.), Rechtsstaat en sturing,
Zwolle 1987, pp. 91-104.

1

Vgl. reeds de omschrijving bij Friedrich Julius Stahl in bet midden van de 19de
eeuw, geciteerd bij H.J. van Eikema Hommes, Hoofdlijnen van de geschiedenis der
rechtsfilosofie, Deventer 1972, pp. 118-119. Zie over de geschiedenis van bet begrip
ook F. Neumann, Die Herrschaft des Gesetzes (oorspr. diss. London 1936), Frankfurt am Main 1980, pp. 203-207.
CAJ.M. Kortmann, De Grondwetsherzieningen 1983 en 1987, 2de druk, Deventer
1987, spreekt van 'onthoudingsnormen voor de overheid', p. 42.
Vgl. C.W. van der Pot/A.M. Donner, Handboek van het Nederlandse staatsrecht,
llde druk, Zwolle 1983, p. 269.

2
3
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en vrijheden geeist. 4 Men zou kunnen spreken van een partiele codificatie van het legaliteitsbeginsel die steun geeft aan de in jurisprudentie en
rechtsleer aanvaarde opvatting van een gesloten systeem van vrijheidsbeperkingen. Ben arrest als dat van de Hoge Raad van 22 juni 1973 (NJ
1973, 386, m.nt. A.R. Bloembergen, fluorideringsarrest) geeft er blijk van
dat zo'n ongeschreven norm van constitutioneel recht voor allerlei soorten
vrijheidsbeperkingen van belang is, niet alleen de traditionele, maar ook
bij voorbeeld die in het vlak van de preventieve toevoeging van stoffen
aan het drinkwater.5 Het is dan ook denkbaar, het legaliteitsbeginsel te
herformuleren als het recht van een ieder op vrijheid, behoudens de
beperkingen bij of krachtens de wet gesteld: een algemeen grondrecht op
vrijheid derhalve. Zoals aan de beperkingsclausules van grondrechten in
de verdragen over rechten van de mens en ook aan sommige beperkingsclausules in onze Grondwet een beperking tot bepaalde doeleinden verbonden is, zou men aan deze herformulering van het legaliteitsbeginsel ook
(in gedachten) een doelclausule kunnen toevoegen die luidt: de beperkingen die in een democratische samenleving nodig zijn in het algemeen
belang of ter bescherming van de rechten en vrijheden van derden. Zo'n
herformulering van het legaliteitsbeginsel accentueert de samenhang met
de gecodificeerde grondrechten als grondslagen van de rechtsstaat.
2

Het legaliteitsbeginsel in de huidige verhoudingen

Het legaliteitsbeginsel als begrenzing van sturing door de overheid heeft
aanleiding gegeven tot belangrijke discussies. Een rechtspolitiek relevante
kwestie is bij voorbeeld, of het legaliteitsbeginsel in de huidige verhoudingen niet te beperkt wordt opgevat, wanneer men het beperkt tot
de ingrepen in rechten en vrijheden. Moet niet bij voorbeeld ook aan
overheidssturing door steunverlening (subsidiering) de eis van een wettelijke grondslag worden gesteld? Daarvoor vallen verschillende argumenten aan te voeren, zoals de ingreep in vrijheden die gepaard kan gaan
met het aanvaarden van zulke overheidssteun6 of het gewicht van het
betrokken onderwerp (waarop het standpunt van de Commissie wetgevingsvraagstukken neerkomt7). Het standpunt van de Commissie dat in de
4
5

6

7

Zie mijn Tilburgse inaugurele rede Vertrouwen op het recht. Over de plaats van de
wet in de rechtsorde, Alphen aan den Rijn 1982, p. 23.
Vgl. punt 7 van de noot van Bloembergen onder het arrest, alsmede J. Leyten, Het
fluorideringsarrest (HR 22 juni 1973 N.J. 1973/386), in: 't Exempel dwinght (Kischbundel), Zwolle 1975, pp. 283-315, en mijn a.w., p. 29.
Vgl. W. Konijnenbelt, Donner en het materiele wetsbegrip, in Nederlands Juristenblad 57(1982), pp. 653-655, en H.D. van Wijk/W. Konijnenbelt, Hoofdstukken van
Administratief Recht, 5de druk, 's-Gravenhage 1984, p. 37.
Orde in de regelgeving. Eindrapport van de Commissie Wetgevingsvraagstukken, 'sGravenhage 1985, p. 26.
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formele wet 'tenminste de structurele elementen van een regeling (dienen) te warden neergelegd alsmede alle voorschriften van meer belangrijke aard die niet regelmatig wijziging behoeven•8 doet denken aan de
'Wesentlichkeitstheorie' van bet Bundesverfassungsgericht.9 Laatstbedoelde positie houdt in dat alle 'wezenlijke' beslissingen aan bet parlement zijn voorbehouden, waarbij zich evenwel de voor de hand liggende
moeilijkheid voordoet, te bepalen wat 'wezenlijk' is. Uit de jurisprudentie van bet Bundesverfassungsgericht blijkt dat bet bierbij in bet algemeen gaat om alle overbeidsmaatregelen die een uit bet oogpunt van
grondrecbten relevant onderwerp betreffen.10 In onze berziene Grondwet
is intussen een andere lijn te vinden. Naast of -wellicbt juister gezegdin aanvulling op bet legaliteitsbeginsel eisen enkele van de bepalingen
over sociale grondrecbten een wettelijke regeling. Ben totaal legaliteitsbeginsel kennen wij ecbter tot nu toe niet; met name wordt buitenwettelijke subsidiering in de heersende opvattingen geaccepteerd. 11
In dit verband verdient vermelding dat de Wesentlicbkeitstbeorie in de
Bondsrepubliek Duitsland ter discussie staat en dat zelfs betwijfeld wordt
of bet Bundesverfassungsgericbt er nog onverkort aan vastboudt.12 In
een uitspraak over de stationering van kruisraketten werd overwogen dat
bet voor overbeidsbeslissingen niet alleen maar op de boogst mogelijke
mate van democratiscbe legitimatie aankomt, maar vooral daarop dat ze
zo juist mogelijk warden genomen, dat wil zeggen door de organen die
ze naar bun or~anisatie, samenstelling, functie en procedure bet beste
kunnen nemen. 1 Wat ecbter van dit alles zij: vaststaat dat overbeidssturing die ingrijpt in recbten en vrijheden een wettelijke grondslag
beboeft.

8

A.w.,p.64.

9

Zie BVerfGE 40, 237 (248 e.v.) [1975]. Vgl. K. Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutsch/and, Bd. I, 2de druk, Miinchen 1984, pp. 811-812. Een overeenkom-

10
11
12
13

stige opvatting van het legaliteitsbeginsel in het Nederlandse publiekrecht (met als
criterium de 'ingrijpendheid' van besluiten) wordt bepleit door LC. van der Vlies,
Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving. De verandering van het
legaliteitsbeginsel in de twintigste eeuw (diss. Universiteit van Amsterdam), 'sGravenhage 1984, pp. 100-108.
BVerfGE 47, 46 (79) [1977].
Zie mijn a.w., pp. 19-26.
Zie F. Ossenbiihl, Der Vorbehalt des Gestzes und seine Grenzen, p. 27, in: V. Gotz
c.s. (Hrsg.), Die offentliche Verwaltung zwischen Gesetzgebung und richterlicher
Kontrole, Miinchen 1985, pp. 9-35.
DVB!. 1985, 226 (228).
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3

Rechtsstatelijkheid ais grondslag

Bij dit alles valt echter nog te eenzijdig de nadruk op het afwerende
aspect van de eisen van rechtsstatelijkheid: grondrechten en legaliteitsbeginsel worden als begrenzingen gezien ten opzichte van een als feitelijk gegeven gepercipieerde overheidssturing. Zelfs indien men de opvatting zou aanvaarden dat subsidiering een wettelijke grondslag behoeft en
in die zin subsidiering aan grenzen zou binden, zou open blijven of en in
hoeverre subsidiering behoort plaats te vinden. De idee van de rechtsstaat, meer in het bijzonder die van de democratische en sociale rechtsstaat, omvat echter meer dan dit stellen van grenzen aan overheidsoptreden.
Naast de gebondenheid -in negatief-afwerende zin- van de overheid aan
het recht, gaat het hierbij allereerst om de materiele facetten van de
rechtsstatelijkheid (sociale rechtvaardigheid), die onder meer in de sociale
grondrechten tot uitdrukking komen. De overheid heeft mede tot taak, te
verhinderen dat het genot van de klassieke vrijheden wordt verhinderd
door sociaal-economische omstandigheden.14 Dit verhinderen van verhinderen komt -positief- in overheidszorg tot uiting: wetgeving, steun,
faciliteiten. Het gaat hierbij niet uitsluitend om een reeks sociale grondrechten die als bet ware de materiele infrastructuur van een rechtsstaat
dienen (zie in onze Grondwet de artikelen 18, tweede lid, tot en met
23), maar ook om de positieve facetten van de klassieke, als zodanig
primair als negatief opgevatte grondrechten (bij voorbeeld steun aan de
pers15 en het voorwaardenscheppend beleid in verband met bet uitoefenen
van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging in bijzondere omstandigheden16). De samenhang van deze negatieve en positieve facetten van
de bescherming van klassieke grondrechten, en de relatie daarvan met
horizontale werking van grondrechten zijn herkenbaar in het arrest van
het Europese Hof voor de Rechten van de mens in de zaak van Young,
James en Webster van 13 augustus 1981.17 Het ging bier om een door
een Britse vakbond afgedwongen regeling, waarbij het betrokken bedrijf
(British Rail) zich verplicht had, niet-georganiseerde werknemers te
ontslaan. De schending van het door artikel 11 van het Ruropese Verdrag
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden gegarandeerde recht op vrijheid van vereniging door het Verenigd
14 Vgl. over de 'verhindering van vrijheid' door sociaal-economische omstandigheden,
D.F. Scheltens, Mens en mensenrechten, Alphen aan den Rijn 1981, p. 117.
15 Zie J.M. de Meij, Overheid en uitingsvrijheid (voorstudie voor de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid), 's-Gravenhage 1982, hfdst. 4.
16 Zie het algemeen gedeelte van het Interimrapport verdeling geestelijke verzorgers

17

in de krijgsmacht, uitgebracht door de Commissie van advies inzake de criteria
voor steunverlening aan kerkgenootschappen en andere genootschappen op geesteIijke grondslag, 's-Gravenhage 1986, hfdst. 2.
Pub/. CEDH, Serie A, Vol. 44.
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Koninkrijk bestond naar bet oordeel van bet Hof daarin, dat bet bet
Engelse recbt was, dat zo'n overeenkomst tussen vakbond en bedrijf
toestond en er effect aan verbond. 18 Hieruit blijkt dat grondrecbten ook
in bun klassieke formulering een verplicbting impliceren voor de staat
om ze effectief te maken. Dat kan overbeidszorg en een zekere mate van
doorwerking in verboudingen tussen particulieren onderling vergen, maar
is tocb iets anders dan een zonder onderscbeid toepassen van grondrecbten in zogenaamde borizontale verboudingen op dezelfde manier als
waarop ze ten opzicbte van de overbeid werken.19
In elk geval kan warden geconstateerd dat recbtsstatelijkbeid van overbeidsoptreden ook positieve facetten beeft.

4

Rechtszekerheid

Hiernaast dient nog een derde facet van de recbtsstaatsidee onder ogen
te warden gezien. Recbtsstatelijkbeid eist naast gebondenbeid aan bet
recbt en sociale rechtvaardigheid ook rechtszekerheid: de juridiscbe
bindingen van de burger moeten voldoende duidelijk, stabiel en uit een
oogpunt van bandbaving betrouwbaar zijn. 20 Dit facet van de recbtsstaatsidee is zowel voor de realisering van klassieke als voor die van
sociale grondrecbten van belang. Er vloeien eisen uit voort met betrekking tot de aard van de normstelling door de overheid, het niveau
daarvan (gebruik van wetgevende bevoegdheden, van gedelegeerde wetgevende bevoegdbeden respectievelijk van bestuursbevoegdheden), bet
bandbavingssysteem en de recbtsbescberming. Juist dit derde facet van
recbtsstatelijkheid geeft aanleiding tot een berbezinning op de overbeidstaak van onze nogal in discrediet geraakte verzorgingsstaat. Deregulering en afslanking van de overheid moeten niet alleen warden gesitueerd in bet spanningsveld tussen vrijbeidsrecbten en sociale grondrechten, maar vooral warden beoordeeld uit bet oogpunt van de kwaliteitseisen inzake normstelling die beboren bij het recbtszekerheidsaspect van
de recbtsstaat. Overvloedige normstelling, uitlegproblemen veroorzaak:t
door slecbte kwaliteit van wetgeving, bet gemis aan overtuigingskracbt
van wettelijke regelingen en als gevolg biervan een intensief beroep op
18 In de paragrafen 62-65 kwam het Hof tot een ontkennend antwoord op de vraag of
het verenigbaar is met deze verdragsbepaling dat de geldende wetgeving 'made it
permissible to compel non-union employees having objections like the applicants to
join a specified union' (§ 64).
19 Vgl. mijn bijdrage 'Artikel 1 van de Grondwet als fundamentele constitutionele
norm', in: C.W. Maris (red.), Recht en gelijkheid. Over recht, macht en gelijkheid,
discriminatie en emancipatie, Deventer/Zwolle 1987.
20 Vgl. Ph. Kunig, Das Rechtsstaatspri11zip, Tiibingen 1986, pp. 390 e.v.
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de rechter maken duidelijk dat het rechtszekerheidsaspect onder druk
staat.21
5

Antinomieen

Hierbij moet in aanmerking warden genomen dat in de juridiscbe vormgeving van een democratiscbe en sociale recbtsstaat niet alles simpel
onder een noemer gebracbt kan warden. Tussen de fundamentele constitutionele beslissingen van zo'n staat bestaan -zoals Acbterberg bet
beeft geformuleerd- antinomieen.22 Er zijn bij voorbeeld antinomieen aan
te wijzen tussen klassiek-recbtsstatelijke vereisten en sociaal-recbtsstatelijke vereisten. Gedelegeerde wetgeving en beleidsregels, onvermijdelijk
in een sociale recbtsstaat, staan op gespannen voet met de macbtenscbeiding en bet legaliteitsbeginsel. Hetzelfde geldt voor bet werken met
vage normen en discretionaire bevoegdbeden. Ook zijn er antinomieen
tussen democratie en recbtsstatelijkbeid, bij voorbeeld in die zin dat ook
een parlementaire wet aan grondrecbten gebonden is. Het doorscbuiven
van bevoegdbeden naar de democratie op lager niveau staat in een
spanningsverbouding tot bet vereiste van gelijke bebandeling. In de
normen van bet staatsrecbt warden deze antinomieen niet weggenomen,
maar wel banteerbaar gemaakt.
6

Grenzen en eisen

Tegen deze acbtergrond valt de opmerking te maken dat bet spreken van
'grenzen' die de recbtsstaat aan overbeidssturing stelt,23 te veel suggereert dat de recbtsstatelijkheid beperkingen oplevert voor een sturend
overbeidsbeleid dat zijn recbtvaardiging buiten de recbtsstaatsidee om
vindt. Omdat overbeidssturing zelf baar recbtvaardiging dient te vinden
in de vereisten van de recbtsstaat als sociale recbtsstaat, is bet juister
sturing te zien als wijze van realisering van de recbtsstatelijkbeid met
de antinomieen die daartoe nu eenmaal beboren. Grenzen in de zin van
beperkingen zijn een facet van die antinomieen, maar niet bet enige. Wij
zouden dan ook beter kunnen spreken van de eisen die de recbtsstaat
21 Hierbij gaat het dus geenszins om de 'rechtszekerheid' als argument tegen zinvolle
uitleg van wettelijke bepalingen. Vgl. M.H. Bregstein, De betrekkelijke waarde der
wet (rectorale rede Universiteit van Amsterdam 1952), in: Verzameld werk van Prof.
Mr M.H. Bregstein, Zwolle 1960, pp. 1-34.
22 Zie diens opstel 'Antinomien verfassunggestaltender Grundentscheidungen', in: N.
Achterberg, Theorie und Dogmatik des offentliche11 Rechts, Berlin 1980, pp. 250-272.
23 Vgl. C.J.M. Schuyt, Sturing en het recht, p.123, in: M.A.P. Bovens en W.J. Witteveen
(red.), Het schip van staat. Beschouwingen over recht, staat en sturing, Zwolle
1985, pp. 113-124.
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aan overbeidssturing stelt, betzij in negatieve, betzij in positieve zin.
Recbtsstatelijkbeid 'begrenst' dus niet alleen de overbeidssturing, maar
brengt mee dat deze sturing oak in zeker opzicbt vereist is. De kritiscbe
distantie die past bij een confrontatie van feitelijke overbeidssturing met
eisen van recbtsstatelijkbeid zou juist betrekking moeten bebben op de
wijze waarop deze sturing plaatsvindt. Aan deze sturing ligt immers de
-nauwelijks uitgesproken- gedacbte ten grondslag dat het de verantwoordelijkheid van de overheid is om met geschikte middelen de samenleving
in goede banen te leiden. Er wordt, anders gezegd, uitgegaan van een
soort dichotomie van verantwoordelijkbeden: de verantwoordelijkheden
die op de politieke niveaus moeten warden gesitueerd en de verantwoordelijkheden van particulieren. Historiscb bezien kan deze dicbotomie van
de staat enerzijds, en bet vrije spel der maatscbappelijke kracbten
anderzijds als een verworvenbeid warden gezien: een bevrijding van de
vaak kwellende macbt van intermediaire structuren.24 Bekende typologieen van overbeidsingrijpen zoals de Zijlstra-typologie25 knopen bierbij
aan doordat ze uitgaan van een alternatief 'staat of markt'. Reden tot
kritiscbe bescbouwingen geeft met name de innerlijke dynamiek van bet
leggen van verantwoordelijkheden op politiek niveau. Om baar sturende
taak te kunnen volbrengen is er een informatiebeboefte van de overheid,
die bij tekortscbieten van bet beleid verder wordt opgevoerd.26 Verder
manifesteert zicb een behoefte aan bevoegdbeden, waarbij de neiging
opkomt om bet zekere voor bet onzekere te nemen en bevoegdheden in
voorraad in te slaan.27 Als keerzijde daarvan is er een denken in aanspraken van de kant van de belanJhebbenden, niet in termen van wederzijdse recbten en verplicbtingen.
In verband met de daaruit voortvloeiende afhankelijkbeid lokt bet overheidsoptreden lobbyisme uit en raakt de sturende overheid in netwerken
van onderbandelingen verzeild. 29 Voorbeelden bieden de besluitvorming
24 Vgl. E.-W. Bockenforde, Staat-Gesellschaft-Kirche, pp. 46-47, in: F. Bockle c.s.
(Hrsg.), Christlicher Glaube in moderner Gesellscl1aft, Bd. 15, Freiburg/BaseljWien,
1982, pp. 5-120.
25 J. Zijlstra, Economische politiek en concurrentieproblematiek in de EEG en de lidStaten, EEG-Serie Concurrentie, di. 2, Brussel 1966.
26 Vgl. G. Overkleeft-Verburg, Wetgever en privacy, p. 63, in: E.M.H. Hirsch Ballin/IA. Kamphuis (red.), Trias automatica. Automatisering in wetgeving, bestuur en
rechtspraak, Deventer 1985.
27 Zie over andere aspecten van 'regelverdichting als proces' de Commissie vermindering en vereenvoudiging van overheidsregelingen (commissie-Geelhoed), TK 19821983, 17 931, nr. 3, pp. 12-14.
28 Vgl. H.P.M. Adriaansens/A.C. Zijderveld, Over erosie van legitimiteit, Publieke opinie
en vrijblijvendheid in de verzorgingsstaat, p. 56, in: G.M. van Veldhoven e.a. (red.),
Overheidsbemoeienis (lustrumbundel K.H.Tilburg), Deventer 1982, pp. 49-60.
29 Zie daarover het Jaarbericht 1983 van de Regeringscommissaris voor de reorganisatie van de rijksdienst H.D. Tjeenk Willink, hfdst. 2.
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over bouwsubsidies, die thans voorwerp van parlementaire enquete vormen, evenals de eerder onderzochte steunverlening aan het RSV-concern.
Verder valt te wijzen op de besluitvorming over een onderwerp als
bezuinigingen in het universitaire bestel. De bekostiging van het overheidsoptreden en van herverdeling van inkomen dragen het hunne bij tot
een eigen dynarniek: deze bekostiging en herverdeling zijn niet alleen
maar een bestaansvoorwaarde voor overheidssturing, maar leiden zelf
onontkoombaar ook weer tot meer overheidsingrijpen en -controle. Hier
stuiten we op een antinomie tussen de rechtsstatelijke gebondenheid aan
het recht en het rechtszekerheidsbeginsel, want als gepoogd wordt omals consequente toepassing van het legaliteitsbeginset30_ het overheidshandelen steeds meer met wettelijke regels te ordenen en op deze wijze
voorspelbaar te maken, leidt dit tot uitvoeringsproblemen en tot een
situatie waarin onrechtvaardigheden en ongewilde neveneffecten niet
meer te verrnijden zijn. De geschiedenis van de Wet op de toegang tot
de ziektekostenverzekeringen illustreert dit: ondanks een uitgebreide
voorbereiding van dit zeer gecompliceerde wetsvoorstel met uitvoeringsregelingen, waarbij ook terzake kundige adviesorganen betrokken waren,
en ondanks een intensieve behandeling in de Tweede Kamer, kwam pas in
het stadium van de behandeling in Eerste Kamer een aantal niet voorziene knelpunten in de uitvoering voor bepaalde groepen belanghebbenden
aan het licht en in discussie.31
7

Overbelasting van de overheid

De overbelasting van de overheid, de afhankelijkheid -financieel en als
gevolg van een intensieve regulering door algemeen verbindende voorschriften of pseudowetgeving- waarin maatschappelijke organisaties zijn
komen te verkeren, de erosie van niet in het sturingsnetwerk opgenomen
delen van het maatschappelijk middenvetd32 en het denken in individuele aanspraken jegens de overheid met de daarbij behorende belangenbehartiging, zijn in de politieke en wetenschappelijke discussies van de
afgelopen jaren een bekend thema geworden. Een aspect van deze overbelasting van de overheid is het intensieve gebruik van juridische 'instrumenten' om de samenleving te sturen.33 Bij deze discussies over
30 Vgl. Chr. Starck en H.-J. Papier in V. Gotz (Hrsg.), a.w. (noot 12), p. 6 respectievelijk pp. 60-61.

31 Zie EK 1985-1986, 18 972 nrs. 110 a-i.
32 Zie A.C. Zijderveld, Transformatie van de verzorgingsstaat, p. 205, in: PhA. Iden33

burg (red.), De nadagen van de veTZorgingsstaat. Kansen en perspectieven voor
morgen, Amsterdam 1983, pp. 195-223.
Zie LA. Geelhoed, De intervenierende staat. Aanzet voor een juridische instrumentenleer, 's-Gravenhage 1983, en P. de Haan, Th.G. Drupsteen en R. Fernhout, Bestuursrecht in de socia/e rechtsstaat, Deel 1: Ontwikkeling, Organisatie en Instru-
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overbelasting van de overbeid is ecbter maar weinig accent gevallen op
de bezwaren die uit een oogpunt van recbtsstatelijkheid kunnen worden
aangevoerd tegen verinstrumentaliseerde normstelling: zulke normstelling
kan er nauwelijks meer toe bijdragen, verwacbtingen over en weer te
stabiliseren en aldus afhankelijkheid van functionarissen te beperken.
Dat de belasting van bet politieke systeem dient te worden gereduceerd,
is in elk geval in zijn algemeenbeid in de grote Nederlandse politieke
partijen onderkend: gesproken wordt van een zorgzame samenleving, een
verantwoordelijke samenleving,34 een samenleving met een sociale cultuur.35
Precisering beboeft ecbter bet antwoord op de vraag wat 'overbelasting
van het politieke systeem' wil zeggen. Ze scbuilt m.i. daarin dat belangenafwegingen op een inadequaat niveau zijn komen te liggen, met als
gevolg de onmogelijkbeid van een voldoende toetsbare oordeelsvorming,
bet wegvallen van de relatie tussen kosten en baten, en de dreiging van
onevenredige belasting door te grote informatie- en controlebeboefte bij
overheidsinstanties. Daarom is spreiding van verantwoordelijkbeid mede
een recbtsstatelijk vereiste. Het gaat bier om bet vinden van de juiste
verhouding tussen de staat, bet maatscbappelijk middenveld en de individuele recbtsgenoten, en dit niet slecbts negatief, maar ook positief.
In die zin is er reden om naast bet legaliteitsbeginsel -in de Duitse
terminologie de 'Gesetzesvorbebalt' - met Ossenbiibl een 'Gesellscbaftsvorbebalt' te eisen.36
8

Beperkingen van de doordringbaarheid met wettelijke normen

Men dient te onderkennen dat er niet alleen uit bet oogpunt van waarborging van vrijbeidsrecbten, maar ook op grond van de aard van de
materie onderwerpen zijn die niet, of altbans niet adequaat doordringbaar zijn met wettelijke gedragsnormen.37 Waar bet bij voorbeeld gaat
om veiligbeidseisen te stellen aan complexe inricbtingen, kan de wetgever
mentarium, 3de druk, Deventer 1986, in het bijzonder pp. 171 e.v.
Discussienota over 'de verantwoordelijke samenleving', uitgegeven door het
CDA, 's-Gravenhage 1987.
35 M. Sint, Proces van vervreemding moet worden doorbroken. Inleiding voor het
symposium 'Kerntaken van de overheid', in: Staatscourant 1987, 19 (24 april), pp.
6,7, en 14.
36 A.w. (noot 12), p. 35.
37 Vgl. Chr.D. Stone, Where the Law Ends. The Social Control of Corporate Behavior,
New York 1975, I.Th.M. Snellen, in: dez. (ed.), Limits of Government. Dutch Experiences, 1985, pp. 21-22, en Ossenbiihl, a.w. (noot 12), pp. 33-35.

34 Zie de
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moeilijk anders doen dan te refereren aan de technische normen die door
vakgenoten warden vastgesteld. 38
Ook heel andere terreinen, zoals de vormen van maatschappelijke zorg
waarbij de persoonlijke beoordeling dominant is, zijn maar in beperkte
mate doordringbaar met wettelijke regels. Dit geldt bij voorbeeld voor <le
jeugdhulpverlening en bet onderwijs. Activiteiten die bun waarde voor
bet algemeen belang aan een creatieve prestatie ontlenen, zoals de
kunsten en in belangrijke mate de wetenschapsbeoefening, lenen zich
evenmin voor de activiteit als zodanig betreffende wettelijke ordening.
Er zijn trouwens ook bepaalde terreinen van optreden van de overheid
zelf, waar de wisselende omstandigheden en de vereiste specifieke deskundigheid beperkingen stellen aan bet reguleren ervan.39
9

Kwaliteitseisen

Overheidssturing moet derhalve rekening houden met de -betrekkelijkeondoordringbaarheid van bepaalde activiteiten in bet maatschappelijk
middenveld. Dat is, naast de waarde van bet dragen van eigen verantwoordelijkheid in de diverse geledingen van de samenleving, een reden
voor soberheid en terughoudenheid bij bet stellen van regels die pretenderen zulke activiteiten in goede banen te leiden. Om echter overheidssturing beter te doen beantwoorden aan de diverse -deels in antinomieen
tot elkaar staande- eisen van rechtsstatelijkheid, is meer nodig dan een
renvooi naar bet maatschappelijk middenveld. Bij de vormgeving aan
overheidsbeleid dat gebruik maakt van bet zichzelf-sturend vermogen van
bet maatschappelijk middenveld en daarop de verdeling van verantwoordelijkheden afstemt, zullen de eisen van vrijheid, sociale rechtvaardigheid
en rechtszekerheid als richtsnoer moeten dienen. Dit geeft aanleiding,
enige uitgangspunten te formuleren voor kwaliteitseisen waaraan politieke
overbelasting vermijdende overheidssturing moet voldoen.
A. Er zal een -naar gelang van bet betrokken beleidsterrein potentieel
varierende- keuze van de wijze van sturing moeten warden gemaakt. Men
zal dus als bet ware een pad moeten zoeken voor een beleidsstrategie,
zoals door Snellen is betoogd naar aanleiding van Hoogerwerfs pleidooien
38 Zie daarover H.-J. Papier, a.w. (noot 30), pp. 63-67, en mijn bijdrage voor het 13de
Congres van de Internationale Vereinigung fiir Rechts- und Sozialphilosophie (1987)
over 'Connections and tensions between the legal system and professional codes:
The import of scientific and technological developments' (te publiceren in Beihefte
Archiv fiir Rechts- und Sozialphilosophie).
39 Deze situatie doet zich voor in het buitenlands beleid, de landsverdediging en het
monetair beleid. Vgl. C. Flinterman, Parlement en buitenlands beleid (preadvies), in:
Staatsrecht, buitenlandse betrekkingen en de intemationale rechtsorde, Staatsrechtconferentie 1986, Nijmegen 1987, pp. 7-23.
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voor het maken van rationele 'beleidsontwerpen•.40 De overheidssturing
moet in wisselwerking staan met institutionalisering van verantwoordelijkheid in de samenleving; daarbij gaat het om 'instituties' zoals de
verbanden waarvan scholen en ziekenhuizen uitgaan, welzijnsinstellingen,
bedrijven, en oak de samenlevingsverbanden van de privesfeer. Maar het
behoeft niet zo te zijn dat deze institutionalisering wordt gezien als iets
onveranderlijks. Met regelgeving kan warden bereikt dat bij voorbeeld
ondernemingsraden in de bedrijven medezeggenschap dragen, met subsidiering dat bepaalde werkvormen in gezondheids- en welzijnszorg niet
warden verwaarloosd. Kenmerkend is dat hier de overheid genoegen
neemt met bei:nvloeding op afstand van de procedures en van het resultaat, maar de toepassing en de vormgeving aan de betrokkenen overlaat.
Een scbets van een dergelijke vorm van sturing biedt de nota 'Hoger
onderwijs: autonomie en kwaliteit'.41
Inzake dit regelen op afstand kan nag bet volgende warden opgemerkt.
Door primair van de betrokkenen zelf te verlangen dat zij regels stellen
(en pas subsidiair overbeidsregels in stelling te brengen) zal men overbelasting van de overbeid beter dan thans kunnen vermijden. Een voorbeeld biedt bet nieuwe voorstel voor de Wet persoonsregistraties, datmeer dan het ingetrokken wetsvoorstel Wet op de persoonregistraties van
1982- werkt met stimulansen voor zelfregulering. 42 Een andere mogelijkheid is het banteren van vormen van 'indirecte regulering•.43 Men vermijdt aldus de noodzaak van overheidscontrole tot in details en de daarbij
beborende ontwijkingsverschijnselen en handhavingsproblemen (vgl.
daarvoor oak bet zogenaamde stolp-concept in bet milieubeleid 44).
B. Indien in ruimere mate aanvaarding van eigen verantwoordelijkheid in
bet maatschappelijk middenveld voor sociaal rechtvaardige verhoudingen
in de samenleving wordt nagestreefd, verdient de wijze van institutionalisering bijzondere aandacht. Het gevaar bestaat immers dat als gevolg
van politieke druk gepoogd wordt de wijze van institutionalisering tocb
vergaand te regelen, met als mogelijk resultaat dat de problemen slecbts
warden verplaatst. Spanningsvelden zijn er met name bij bet stellen van
eisen inzake de interne besluitvorming en de zogenaamde democratisering
van gesubsidieerde instellingen. Er is een tendens om hierbij welzijnsin40 I.Th.M. Snellen, Beleidsontwerpen tussen bureaucratisch ambacht en politiek bedrijf,
in: Bestuurswetenschappen 38 (1984), pp. 357-371; opnieuw gepubliceerd in: P.B.
Lehning/J.D.B. Simonis (red.), Handboek beleidswetenschap, Meppel/Amsterdam, pp.

68-79.
41 TK 1985-1986, 19 253, nr. 2.
42 TK 1984-1985, 19 095, nrs. 1-2.
43 P. Winsemius, Gast in eigen
aan den Rijn 1986, pp. 92 e.v.
44 A.w., pp. 101-102.

ltuis. Beschouwingen over milieumanagement, Alphen
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stellingen, scholen, ziekenhuizen e.d. als politieke microcosmossen te
willen organiseren, met voorbijgaan aan hun eigen aard en identiteit.45
C. In de gevallen waarin de eigen middelen van de betrokken instellingen
tekort schieten, en als gevolg van sociaal-economische omstandigheden
ook niet door de belanghebbenden of derden in voldoende mate kunnen
warden opgebracht, kan er reden zijn om door subsidie de betrokken
actoren als het ware over de brug te helpen. In zo'n situatie verdient
'lump sum'-subsidiering de voorkeur. Naar kostensoorten gespecificeerde
subsidiering kan er immers toe leiden dat een gesubsidieerde instelling
feitelijk het karakter aanneemt van een uitvoerende dienst van de overheid.
D. Tenslotte is uiteraard de controleerbaarheid van de taakvervulling van
belang, met name door voorzieningen van klachtrecht, tuchtrecht en
rechtsbescherming.46 De ontwikkeling van rechtsbescherming heeft tot nu
toe een afspiegeling gevormd van het verleggen van verantwoordelijkheden naar de overheid; voor rechtsbescherming in het maatschappelijk
middenveld is de aandacht vrij recent en nogal gefragmenteerd.47 Er
zijn, op sommige terreinen van oudsher, procedures bekend om ook het
professionele handelen van personen met een bijzondere verantwoordelijkheid te toetsen aan normen van beroeps- of ambtsethiek, bij voorbeeld langs de weg van het medisch tucbtrecbt en bet advocatentucbtrecbt. De introductie van klacbtenbebandelende functionarissen zoals
ombudslieden betekent een uitbreiding van deze bescberming. Op enkele
terreinen, zoals de jeugdbescherming, zijn vormen van rechterlijke of
quasirecbterlijke klacbtenbehandeling tot ontwikkeling gekomen. Verder
is consumentenbescherming via gescbillencommissies tot stand gebracht.48
Daarnaast kan de controlerende en adviserende werkzaamheid van een
professioneel geequipeerde overheidsinspectie een belangrijke bijdrage
leveren. Zulke inspecties bestaan op medisch, milieu- en onderwijsterrein.
Een onderdeel van overbeidsbeleid dat gericbt is op bet bevorderen van
verantwoordelijkheden in bet maatscbappelijk middenveld, zal moeten
zijn, de institutionalisering van juist zulke waarborgen te bevorderen.
10

Conclusies

Om te voorkomen dat een te weinig zorgzame samenleving het vergroten
van de verantwoordelijkbeden in bet maatscbappelijk middenveld niet kan
45 Vgl. over de dominantie van politieke 'zingeving' in moderne Westeuropese samen46

levingen M. ZOiier, Im Prokrustes-Bett der Gruppengesellschaft, in: Frankfurter
Allgemeine Zeitung, 9 mei 1987, p. 15.
Zie mijn Beginse/en van klachtprocesrecht en de Wet Nationale ombudsman, De-

venter/Zwolle 1986.
47 Vgl. P.C. Ippel, Klachte11behande/i11g en klachtprocedures, Zwolle 1987.
48 Zie Ippel, a.w., pp. 77 e.v.
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verdragen, zal nog veel zorg moeten worden besteed aan de bestuurlijke
en juridische vormgeving hiervan. Erkenningseisen, output-normen, inspecties, openbaarheid en klachtenregelingen kunnen daarin een rol
spelen, naast selectieve overheidszorg voor bet kwetsbare en niet-alledaagse in welzijn en cultuur. 49 Een consequentie van bet aanvaarden
en bevorderen van eigen verantwoordelijkheid in bet maatscbappelijk
middenveld zal moeten zijn, ook ruimte te verzekeren voor die zingeving
die past bij bet eigen karakter van de betrokken organisatie, met inbegrip van bet eigen karakter van levensbescbouwelijke organisatievormen. Voor vrijwillig aanvaarde, in 'concurrentie' tot andere verbanden
staande organisaties zijn controleerbaarbeid en doorzicbtigbeid van
besluitvorming en werkwijze belangrijker en zinvoller dan bet imiteren
van politieke structuren die bij dwangverbanden boren.
Het voeren van een door grondrecbten genormeerd overbeidsbeleid zal
· meer moeten worden opgezet als een door de overbeid in gang gezet
project dan als overbeidsingrijpen. Aan bet begin van deze bescbouwing
werd een kritiscbe kanttekening geplaatst bij bet spreken van de 'grenzen' die de recbtsstaat aan sturing stelt. In plaats daarvan zou men
beter kunnen spreken van de eisen van een evenwicbtige verdeling van
verantwoordelijkheden. Deze eisen brengen mee dat uit bet bestaan van
een tekort aan sociale recbtvaardigbeid niet overijld de conclusie mag
worden getrokken dat sturend met instrumenten voor direct werkende
gedragsbeinvloeding moet worden opgetreden. In een klassieke, negatiefgrondrecbtelijke denktrant zegt men dan dat er aan de overbeidssturing
paal en perk moet worden gesteld: paal en perk, dus grenzen. Maar
misscbien moeten wij -in bet voetspoor van de metaforenanalyse van
Witteveen50_ bedenken dat een grens niet per se een ombeining is voor
de staat als een getemde Leviatban,5 1 maar dat in een door bet recbt
geordende samenleving grenzen wederkerig zijn. Dan beboeft bet leggen
van relaties tussen overbeid en maatscbappelijke verbanden geen onderwerping van de laatste onder de beerscbappij van de eerste te zijn.

49 Daarover mijn bijdrage 'De zorgfunctie van de overheid. Verzorgingsstaat versus
zorgzame samenleving', in: Bestuursfornm 10 (1986), nr. 1, pp. 13-16.
50 W.J. Witteveen, Dokteren aan bet schip van staat, in: Bovens/Witteveen (red.), a.w.
(noot 23), pp. 23-51.
51 W. Dettling (Hrsg.), Die Ziihmung des Leviathan. Neue Wege der Ordnungspolitik,
Baden-Baden 1980.
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Wetsevaluatie en wetenschappelijk onderzoek

Wetsevaluatie komt in verschillende vormen voor -zowel Polak als Snellen hebben daarop gewezen1-, varierend van een kart overzicht in de
toelichting bij het jaarlijkse begrotingshoofdstuk tot een wetenschappelijk evaluatie-onderzoek, met daar tussen in jaarverslagen en incidentele ambtelijke nota's. Op het eerste gezicht verschillen deze vormen van
wetsevaluatie slechts naar gelang van de zwaarte en de uitgebreidheid
ervan. Er zijn echter ook verschillen in de historische herkomst. Overzichten in begrotingstoelichtingen en jaarverslagen komen sinds lang
voor, bij voorbeeld in de gesystematiseerde vorm van de jaarverslagen
over het onderwijs, thans voorgeschreven in artikel 23, achtste lid, van
de Grondwet ('De regering doet jaarlijks van de staat van bet onderwijs
verslag aan de Staten-Generaal'), welke bepaling teruggaat op artikel
140, tweede volzin, van de Grondwet van 1814 ('De Souvereine Vorst
doet van den staat <lier scholen jaarlijks aan de Staten Generaal uitvoerig verslag geven').
Van recente datum is daarentegen de praktijk om wetenschappelijke
onderzoeksinstituten wetsevaluaties te laten uitvoeren, waarbij onderscheid kan warden gemaakt naar gelang van de invalshoek en, in verband
daarmee, van de te hanteren criteria en de benodigde expertise.2 Wat is
nu de betekenis van de inschakeling van wetenschappelijke onderzoeksinstituten? Het ligt voor de hand om te denken aan de objectiverende
waarde van bet hanteren van wetenschappelijke methodieken en de
wetenschappelijke integriteit der onderzoekers. Er is echter nog een
ander verschil tussen de traditionele vormen van wetsevaluatie in begrotingstoelichtingen, jaarverslagen en ambtelijke nota's enerzijds, en de
wetenschappelijke evaluatie-onderzoeken anderzijds, namelijk de relatie
tot de bij het wetgevingsbeleid betrokkenen. Wetsevaluatie in haar
*

Uit: J.H.T.H. Andriessen, J.M.J. Baaijens, E.M.H. Hirsch Ballin en l.Th.M. Snellen,
Wetsevaluatie tussen wetenschap en beleid, Zwolle 1987, pp. 67-71.

1

J.M. Polak, hoofdstuk 2, paragraaf 2.2, en I.Th.M. Snellen, hoofdstuk 5, paragraaf
5.7 in: J.H.T.H. Andriessen, J.MJ. Baaijens, E.M.H. Hirsch Ballin en I.Th.M. Snellen
(red.), Wetsevaluatie tussen wetenschap en beleid, Zwolle 1987.
Zie Oosting, hoofdstuk 4, en Snellen, hoofdstuk 5, paragraaf 5.2-5.6, in: Andriessen/Baaijens/Hirsch Ballin/Snellen, a.w.
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traditionele vormen is in banden van personen die ook in de beleidsbepaling een aandeel hebben. Wetsevaluatie door wetenschappelijke onderzoeksinstituten is daarentegen in bet algemeen een evaluatie door buitenstaanders ten opzichte van het wetgevingsbeleid. Op het eerste gezicht is dit een merkwaardig fenomeen: de politiek of ambtelijk voor een
wet en de uitvoering daarvan verantwoordelijken lijken zicb ten aanzien
van zwaarwegende politieke beslissingen min of meer afhankelijk te
maken van buitenstaanders.
Wetsevaluatie en overheidsbeleid

2

De politieke bereidheid om gewichtige wettelijke regelingen aan bet
evaluerend oordeel van buitenstaanders te onderwerpen, is evenwel beter
te begrijpen wanneer men onder ogen ziet dat aan wetsevaluatie -althans
zoals zij tot dusver pleegt te functioneren- in de verdere bepaling van
het wetgevingsbeleid doorgaans maar weinig politiek gewicbt toekomt.
In bet wetgevingsbeleid warden achtereenvolgens (en vaak ook bij herhaling, nadat men een nieuwe situatie beeft bereikt) een aantal stadia
van besluitvorming doorlopen. Deze stadia kunnen warden beschreven als
een verscbijningsvorm van de 'beleidslevenscyclus', waarin Winsemius een
viertal fasen onderscheidt: de fase van erkenning van een beleidsprobleem, die van de beleidsformulering ('discussie over de meest geeigencle
maatregelen en de juiste verdeling van de lasten'), de daarop volgende
fase van de keuze van geeigende instrumenten (met nadruk 'op het
handhavingsaspect en vooral op bet stroomlijnen van de regelgeving en
de procedures'), en ten slotte de fase van bet beheer.3
In bet wetgevingsbeleid betreft bet eerste stadium van besluitvorming de
vraag of een bepaald probleem al dan niet tot onderwerp van (nieuwe)
wetgeving zal warden gemaakt. Van de uitkomst der besluitvorming in dit
stadium -waarin incidenten een belangrijke rol kunnen spelen- hangt bet
af of er al dan niet een nieuwe wettelijke regeling zal komen. De politieke interesse groeit in deze fase, maar bereikt in het algemeen pas
zijn hoogtepunt in de tweede fase: die waarin wordl beslisl over het
bestuurlijk niveau waarop het probleem zal warden aangepakt -met name
de keuze tussen centrale en decentrale regeling-, over bet interventietype4 en daarmede over het karakter van de regeling -bij voorbeeld de
keuze tussen een stelsel van verboden behoudens vergunning onder
3

4

P. Winsemius, Gast in eigen liuis. Beschouwingen over milieumanagement, Alphen
aan den Rijn 1986, pp. 15-19 (citaten p. 18). Winsemius voegt aan de hier kort
weergegeven beschrijving van de vier fasen van de beleidslevenscyclus toe: 'Soms is
echter nieuw beleid vereist; een volgende generatie begint dan de levenscyclus te
doorlopen' (p. 19).
Vgl. LA. Geelhoed, De intervenierende staat. Aanzet voor een bestuurlijke instrumentenleer, 's-Gravenhage 1983.
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voorwaarden, een stelsel van gerichte financiele stimulering, een stelsel
van kwaliteitsbewaking door de overheid in combinatie met een regeling
van de onderlinge verhoudingen in de betrokken maatschappelijke verbanden, en een slechts achteraf sanctionerend stelsel. Deze vaak hogelijk
controversiele beslissingen zijn belangrijk uit bet oogpunt van verdeling
van verantwoordelijkheden in de samenleving tussen overheid, maatschappelijke verbanden en individuen.
Het derde stadium van besluitvorming -de oplossingsfase van de beleidslevenscyclus- betreft de uitwerking van het gekozen interventietype:
welke vorm wordt aan de gekozen instrumenten gegeven, hoe worden de
rechten en verplichtingen gepreciseerd, hoe de wettelijke bepaling geredigeerd. Het gaat bier om kwesties die door politici vaak als van slechts
'technische' aard worden afgedaan, bij voorbeeld 'wetstechnische' vormgeving. Zoals Winsemius schrijft, neemt in deze fase 'de aandacht vanuit
de samenleving en de politiek af.5
De politiek meest omstreden en tegelijkertijd voor de aard van de wetgeving doorslaggevende besluiten liggen dus in de tweede fase van een
beleidslevenscyclus, die van de besluitvorming over het wettelijke interventietype, de aard van de regeling. Besluiten om tot wetsevaluatie van
het zware, wetenschappelijke type over te gaan vinden dan ook6 meestal
hun aanleiding in controverses hieromtrent. Ben besluit tot evaluatie
lost zulke controverses niet op, maar beperkt voor degenen die aan bet
kortste eind trekken bet gezichtsverlies en lijkt voor hen de mogelijkheid te openen om na de evaluatie de discussie te hervatten.
Voorbeelden van het overgaan tot evaluatie bieden de besluitvormingsprocedures inzake de WUB, de WOB, de Wet algemene bepalingen milieuhygiene, de Wet ketenaansprakelijkheid en de Wet geluidhinder. In de
praktijk blijkt de wetsevaluatie echter meestal slechts van marginale
invloed te zijn op de mogelijkheid tot heroverweging van de in deze
tweede fase genomen, politiek zware beslissingen. De opzet van de
gebruikelijke wetsevaluaties brengt mee dat conclusies en aanbevelingen
eerder problemen, tekorten en inefficienties bij de uitwerking en toepassing van het gekozen interventietype aan het licht brengen dan de uit
het oogpunt van wetgevingsbeleid doorslaggevende beslissingen van de
tweede fase. Het zijn merendeels beslissingen behorende tot bet derde
stadium die naar aanleiding van uitgevoerde wetsevaluaties worden herzien. De na zulke evaluaties opgestelde nieuwe wetten op bet wetenschappelijk onderwijs en inzake de openbaarheid van bestuur laten dit
duidelijk zien.
5

6

Omdat de wetgeving dan tot stand is gekomen, vindt in de slotfase van een beleidslevenscyclus -die van het beheer- geen besluitvorming meer plaats die tot het
wetgevingsbeleid zou moeten worden gerekend.
Zie bij voorbeeld A.FA. Korsten, hoofdstuk 3, paragraaf 3.1 en paragraaf 3.3, in:
Andriessen/Baaijens/Hirsch Ballin/Snellen, a.w.
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Dat de aandacht van wetsevaluatoren vooral op 'de efficientie van het
overheidshandelen'7 en betrekkelijk weinig op de fundamentele wetgevingspolitieke beslissingen wordt gericht, zal overigens door politici lang
niet altijd als een nadeel worden gezien: de politiek is er vaak meer in
gei:nteresseerd om de controverses over de zwaarwegende beslissingen
van de tweede soort te neutraliseren door middel van een wetsevaluatie
(al dan niet gekoppeld aan een horizonbepaling), dan om ze uit handen
te geven.
3

Het belang van wetsevaluatie

Een en ander lijkt tot de conclusie te moeten leiden dat wetsevaluatie
tot niet beter kan leiden dan bijstellingen van de middelenkeuze. Op
zichzelf is dat ongetwijfeld waardevol en nuttig, maar een wezenlijke
kwaliteitsverbetering van het wetgevingsbeleid wordt er niet door bereikt. Toch kan wetsevaluatie met enige extra intellectuele inspanning
meer gaan betekenen: wetsevaluatie zou een bijdrage kunnen leveren tot
grater inzicht in de bestuurlijke doordringbaarheid van de samenleving
en de mate waarin overheidsbeleid daar greep op kan krijgen, alsmede in
de wijze van beinvloeding van processen in de samenleving.8 Om daartoe
te komen bestaat behoefte aan 'meta-evaluatie' van uitgevoerde wetsevaluaties, niet alleen uit het oogpunt van verbetering der evaluatiemethodes, maar ook om -ten behoeve van het wetgevingsbeleid- te komen
tot theorievorming over de verhouding tussen wettelijk te regelen overheidsinterventietypen en processen in de samenleving. Lukt het om tot
een zodanige theorievorming te komen, dan mag men daarvan een beter
inzicht verwachten in de geschiktheid van bepaalde middelen die door
de overheid ingevolge de wetgeving warden ingezet. Men zou met name
moeten kunnen komen tot sterkte- en zwakte-analyse van diverse juridische instrumenten.9 Bij de uitvoering van wetsevaluaties 'ex ante' 10, dat
wil zeggen bij de oordeelsvorming over wetgevingsprojecten in het kader
van het wetgevingsbeleid, zal dan mede gebruik kunnen warden gemaakt
van zulke theorievorming op basis van 'ex post' verrichte evaluaties.
Aldus Winsemius over de derde fase van de beleidslevenscyclus, a.w., p. 18.
Vgl. 1.Th.M. Snellen, Boeiend en geboeid. Ambivalenties en ambities in de bestuurskunde, inaug. rede K.U.B., Alphen aan den Rijn 1987, pp. 20-25, en E.M.H.
Hirsch Ballin, Regelen op afstand als vereiste van een sociale rechtsstaat, in: M.P.
Bovens en W J. Witteveen (red.), Rechtsstaat en sturing, Zwolle 1987.
9 Vgl. Klaus Konig, Evaluation als Kontrolle der Gesetzgebung, pp. 106-107, in: W.
Schreckenberger/K. Konig (red.), Gesetzgebungslehre. Grundlagen-Zugiinge-Anwendung, Stuttgart 1986, pp. %-108.
10 Vgl. J.M. Polak, hoofdstuk 2, paragraaf 2.7, A.FA. Korsten, hoofdstuk 3, paragraaf
3.7, en M. Oosting, hoofdstuk 4, paragraaf 4.3, in: Andriessen/Baaijens/Hirsch Ballin/Snellen, a. w.
7
8
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Een potentieel voordeel van wetsevaluatie ex ante (of misschien beter
anticiperende wetsevaluatie) is immers daarin gelegen dat op politiek
niveau gebruik kan warden gemaakt van inzichten in de sterke en zwakke kanten van bepaalde interventietypen. Voor een goed functionerende
(voorafgaande) kwaliteitsbeoordeling van wetgeving blijft echter onverminderd evenzeer een betere politieke inbedding van die kwaltiteitsbeoordeling vereist.
4

Slot

Bij wetsevaluatie gaat bet om bet evalueren van de eigenlijke taakvervulling door de wetgever, d.i. bet afwegen van belangen die betrokken
zijn bij besluitvorming van de overheid in de vorm van algemeen verbindende voorschriften. Belangenafweging is een metier waarin juristen zich
thuis voelen, al valt daarbij bet accent doorgaans eenzijdig op belangenafweging in concrete gevallen. Toch is ook over de belangenafwegingen in fundamentele beslissingen van wetgevingsbeleid, al mag men bet
politieke moment daarvan niet bagatelliseren, uit juridisch oogpunt bet
een en ander te zeggen, bij voorbeeld aan de hand van bet rechtsbeginsel dat evenredigheid van middelen en doeleinden eist. Als men erin zal
slagen om de uit afzonderlijke wetsevaluaties verkregen kennis omtrent
de wijze waarop door wetgeving processen in de samenleving kunnen
warden beinvloed, ingang te doen vinden in de besluitvorming, kan
wetsevaluatie alsnog een factor van belang warden in een wetgevingsbeleid dat gericht is op bet vermijden van onnodige lasten voor overheid
en samenleving.

401

5.4 Rechtsvorming door wetgeving*
AANZET VOOR EEN POST-INSTRUMENTALISTISCHE WETGEVINGSTHEORIE

1

Wetgeving: geen modem verschijnsel

Wanneer wij in deze bijdrage wetgeving thematiseren als wijze van
rechtsvorming in de sociale rechtsstaat, lijkt dat te moeten uitlopen op
een zeer eigentijdse beschouwing, een beschouwing in het genre van de
door eendagscongressen en actuele tijdschriften gestimuleerde eendagswetenschap, die zo treffende gelijkenis vertoont met de eendagsvliegen, ook
wel haften genaamd, (meerdaags)wetenschappelijk te omschrijven als
netvleugelige insekten met rudimentaire monddelen, en een dun week
lichaam waarvan bet achterlijf in twee draden uitloopt. Ik zal trachten
de weekheid van zo'n eendagswetenschap te vermijden, ook al zal ik op
enige punten in mijn betoog naar actuele problemen verwijzen.
Met dit uitgangspunt is bet goed, voorop te stellen dat wetgeving op
zichzelf geen nieuw, als zodanig modern verschijnsel is. De Pentateuch
en bet Corpus Juris Civilis -produkt van een adviescommissie van juristen- zijn klassieke voorbeelden van wetgeving. Het wezenlijke verschilpunt met de wetgeving die wij als rechtsvorming in de sociale rechtsstaat thematiseren is echter dat ze primair moet worden begrepen als
een bevestiging van wat de traditie reeds leerde, wellicht met nuanceringen en accentverschuivingen, maar toch primair uit bet oogpunt van een
wereldbeschouwing die ordening van de samenleving als vooraf gegeven
beschouwde. 1 De Nieuwe of Moderne Tijd bracht een -uiteraard slechts
geleidelijk voltrokken- omwenteling in de beschouwing van de ordening
van de samenleving: als mensenwerk zou ook deze ordening vatbaar
moeten zijn voor gewilde verandering. Dit betekent niet dat de 18de- en
19de-eeuwse codificatiebeweging eenduidig als maatschappijhervormingen
kunnen worden geinterpreteerd. De Beierse codificatie van 1756, de Codez
Maximilianeus Bavaricus Civilis, was niet anders dan een poging bet

*

Inleiding voor het symposium bij gelegenheid van het afscheid van prof. mr. P. de
Haan op 17 maart 1989, gepubliceerd in: Bouwrecht nr. 7 (1989), pp. 487-494.

1

Deze wereldbeschouwing kan men als 'Kosmozentrik' karakteriseren. Ze werkte tot
ver in de Middeleeuwen door. De uit de bijbels-christelijke denkvorm voortspruitende 'Anthropozentrik' begon met de herinterpreterende Aristoteles-receptie bij Thomas van Aquino door te breken. Zie hierover J.B. Metz, Christliche Anthropozentrik. Uber die Denkform des Thomas von Aquino, Miinchen 1962.
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recht voor de onderdanen overzienbaar te maken. 2 Ook Portalis verkondigde nog in zijn vermaarde Discours preliminaire du Projet de Code
civil: 'Les codes des peuples se font avec le temps, mais a proprement
parler on ne les fait pas.'3 Het leven was echter, wat de Code Civil
betreft, anders dan de leer: ideologisch en politiek was de Code Civil het
boegbeeld van een rationaliserings- en moderniseringsbeweging. Dit gold
trouwens ook reeds voor de door Frederik de Grote tot stand gebrachte
codificatie in het Allgemeine Landrecht fiir die koniglich preuBischen
Staaten, dat in 1794 in werking trad: het was de uitgesproken bedoeling
van deze vorst, een wetboek op basis van de rede, eenvoudig en duidelijk
in de woordkeus, tot stand te brengen. 4
Ondanks de weerstand van F.K. von Savigny en de door hem gestichte
historische rechtsschool zette de richting die -rationalistisch of voluntaristisch- wetgeving begreep als in vrijheid gewilde ordening van sociale
verhoudingen zich door. De groei van wetgeving die niet, zeker niet
alleen, normenpatronen bevestigt maar ze ook wil bei'nvloeden, er politiek vorm aan wil geven - die groei van wetgeving past in een moderne,
rationele cultuur. De gewoonte als rechtsbron wordt naar de achtergrond
geschoven; de wet wordt uitdrukking bij uitstek van een moderne conceptie van het recht, namelijk als gewilde inrichting van de samenleving.
Dit past tegelijkertijd in de door Hegel als keerpunt in het denken over
recht en staat begrepen aanvaarding van het 'Prinzip der Subjektivitat'.5
Wetgeving wordt aldus onderkend en erkend als rechtsbron bij uitstek

Van de mogelijkheden die wetgeving biedt als uitdrukking en instrument
van bewuste inrichting van de samenleving, zijn in de afgelopen vijftien
jaren zowel de contouren als de grenzen in zicht gekomen. Die vijftien
jaren zijn de periode waarin collega De Haan mede een stempel heeft
gedrukt op theorie en praktijk van het Nederlandse bestuursrecht, te
beginnen met zijn indrukwekkende interventie tijdens de VAR-vergadering van 1974, een soort eerste openbaar optreden in zijn verkondiging
van het moderne bestuursrecht.
De betekenis van wetgeving in een modem rechtsstelsel

2

De betekenis van wetgeving in een modern rechtsstelsel kan warden
verhelderd aan de hand van de conceptie van het maatschappelijk contract: de wetgeving definieert de bescherming die aan belangen wordt
2
3
4
5

F. Haft, Aus der Waagschale der Justitia. Ein Lesebuch aus 2000 Jahren Rechtsgeschichte, Mi.inchen 1962, p. 95.
Zie Van Apeldoorn-Spruit, Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht, 18de
druk, Zwolle 1985, p. 119.
Haft, a.w., p. 96.
G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, § 260. Vgl. ook B. Lakebrink,
Die Europiiische !dee der Freiheit, 1. Teil, Leiden 1968.
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geboden - belangen die bet in beginsel 'gemeenschappelijke goed' van
een samenleving vormen. De bescherming van die belangen vormt de
conditie voor de (door diezelfde wetgeving omgrensde) onderwerping van
de rechtsgenoten aan bet gezag van de staat. De wetten vormen dus als
bet ware de zich ontwikkelende contractuele bedingen waarin de wederzijdse verplichtingen van de contractspartners zich materialiseren. Zulke
maatschappelijk-contractuele voorwaarden stabiliseren ook de wederzijdse
verwachtingen. Die functie van bet recht is sterk benadrukt in bet
rechtssociologische oeuvre van Luhmann, waar hij spreekt van de 'Positivitat des Rechts als Voraussetzung einer modernen Gesellschaft'.6
De in wetgeving tot uitdrukking komende beslissing welke belangen deze
bescherming zullen verkrijgen -preciezer: in welke mate en ten opzichte
van welke andere, conflicterende belangen die bescherming wordt geboden- veronderstelt een waardering van belangen ten opzichte van elkaar
en een belangenafweging. De rechtsstatelijke gestalte van bet sociaal
contract geeft aan de wezenlijke belangen van de rechtsgenoten een
drievoudig verankerde bescherming, namelijk niet slechts door [a] die
bescherming als staatstaak te aanvaarden, maar ook door [b] de besluitvorming daarover via bet democratisch principe en de openbaarheidsregels te relateren aan de belangen en inzichten van de rechtsgenoten, en
door [c] in bet constitutionele recht, dat als bet ware de basis van
overeenstemming over bet sociaal contract definieert, in de vorm van
grondrechten bepaalde belangen een versterkte bescherming te bieden.
Dit betekent niet dat de bepaling welke belangen in welke mate ten
opzichte van andere belangen wettelijke bescherming zullen krijgen,
!outer een kwestie van politieke macht en wilsvorming is. De gedachte
dat de bindende kracht van wetgeving rechtvaardiging behoeft, en dat
die rechtvaardiging slechts daarin kan liggen dat bet recht beantwoordt
aan dat wat de partners in de dialoog van bet sociaal contract als -naar
zijn aard- voor hen passend hebben aanvaard: die gedachte impliceert dat
bet recht een richtinggevend beginsel, een harde normatieve kern heeft,
namelijk dat bet slechts geldt omdat en voor zover degenen voor wie bet
geldt als onvoorwaardelijk te respecteren subject warden erkend. Daarmee staat tevens vast dat niet alles in bet recht mag warden beschouwd
als disponibel voor degenen die de macht hebben.
Wetgeving kan aldus -in de context van een democratische en sociale
rechtsstaat als de onze- warden begrepen als de vaststelling van rechtsregels, die berust op een in een democratisch-rechtsstatelijk besluitvormingsproces te voltrekken belangenafweging uit algemene gezichtspunten
met bet oog op situaties waarin in de rechtsorde te beschermen belangen
gevaar lopen. Tot die te beschermen belangen behoren de -vaak door
grondrechten 'gedekte' - rechten en rechtsgoederen; ook bet klassieke
6

Titel van een bijdrage van N. Luhmann, in: R. Lautmann, W. Maihofer en H. Scheisky, Die Funktion des Rechts in der modemen Gesel/schaft (Jahrbuch fiir Rechtssoziologie und Rechtstheorie, Band I), Bielefeld 1970, pp. 175-202.
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doel van de handhaving van de openbare orde en veiligheid, namelijk
afweer van gevaren voor fundamentele, door het recht beschermde
belangen, kan aldus worden begrepen. Die afweer van gevaren als staatstaak krijgt door de milieuproblematiek een nieuwe actualiteit.
3

Wetgeving, rechtspraak: en politiek

In het recht gaat het altijd om belangen en belangentegenstellingen. In
zoverre lijkt de begripsbepaling van rechtsstatelijke wetgeving waartoe
ik zojuist kwam, weinig bij te dragen aan verdieping van het inzicht. Er
zijn echter enige andere elementen in die begripsbepaling, waarvan wij
ons de vraag dienen te stellen of zij inderdaad een onderscheidend
kenmerk vormen van wetgeving, dan wel ook voor andere vormen van
overheidshandelen gelden. Ik noem ze nog even puntsgewijs:
- belangenafweging uit algemene gezichtspunten;
- vaststelling van rechtsregels;
- democratisch-rechtsstatelijke besluitvorming.
Dat de belangenafweging uit algemene gezichtspunten dient te geschieden
is een eis die inherent is aan het recht: het recht namelijk als waarborg
tegen de grilligheid van macht die zich door sympathie en antipathie,
ingeving en willekeur laat leiden.7 Zoals Kant het in zijn beroemde
geschrift 'Uber den Gemeinspruch: das mag in der Theorie richtig sein,
taugt aber nicht fiir die Praxis' zei: dit is de toetssteen voor de rechtvaardigheid van elke wet, namelijk dat de beoordeling die erin tot
uitdrukking komt net zo zou luiden wanneer de norm voor andere personen (voor uzelf bij voorbeeld) zou gelden.8 Men zal hierin de recht
zonder aanzien des persoons verzekerende blinddoek kunnen herkennen
waarmee de Rechtvaardigheid wordt voorgesteld.
Wetgeving is het vaststellen van rechtsregels, d.w.z. algemene, voor een
veelheid van in algemene termen omschreven gevallen werkende rechtsnormen. De structuur van de normering in wetgeving is dus van dien
aard dat het vereiste van belangenafweging uit algemene gezichtspunten
er als het ware is ingebouwd. Dit neemt echter niet weg dat de eis van
belangenafweging uit algemene gezichtspunten evenzeer gesteld kan en
moet worden bij andere juridische beslissingen, zoals het geven van
beschikkingen; artikel 1 van de Grondwet brengt dat rechtsbeginsel tot
uitdrukking, naast een aantal bier te lande rechtstreeks werkende verdragsbepalingen.
7
8
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Vgl. J. van der Hoeven, De grenzen van de rechterlijke functie in de administratieve
rechtspraak, p. 673, in: Rechtsgeleerd magazijn Themis 1974, pp. 658-678.
Immanuel Kant, Ober den Gemeinsprnch: Das mag in der 17zeorie richtig sein, taugt
aber nicht fiir die Praxis (1793) (hrsg. v. J. Ebbinghaus), Frankfurt am Main 1968,
p. 49.
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Het is goed om dit in gedachten te houden wanneer we nu het derde
kenmerk dat ik zojuist noemde, nader bezien, namelijk dat wetgeving in
democratisch-rechtsstatelijke besluitvorming tot stand komt. Dit wil
zeggen dat langs politieke weg aangewezen functionarissen beslissen over
-of althans toezien op- de afweging van (tegengestelde) belangen uit
algemene gezichtspunten. Dit impliceert tweeerlei, namelijk enerzijds dat
wetgeving uitdrukking geeft aan waardering van belangen die bepaald is
door een politieke conceptie -een staatsfilosofie en een politieke overtuiging omtrent publieke taken en het gewicht van conflicterende belangen-, en anderzijds dat de politieke zeggenschap over wetgeving geen
bevoegdheid tot willekeurig toedelen van gunsten en opleggen van lasten
is, maar steeds gebonden blijft aan de condities waaronder wetgeving
als bindende normering voor een samenleving is aanvaard. Die condities
omvatten de eis van belangenafweging uit algemene gezichtspunten
(zonder aanzien des persoons) en bet eerbiedigen en beschermen van die
belangen om wille waarvan mensen staatsgezag aanvaarden: vrijwaring
van geweld en gebrek, veiligheid, rechtszekerheid, kortom vrijheid. Het
doordenken van deze samenhang mag op het eerste gehoor wat ingewikkeld lijken, maar ik wil maar zeggen dat bet ondoordacht is om -zoals
deze en gene doet- de politiek tegen het recht uit te spelen, of het
recht tegen de politiek. Ik gebruik de term 'ondoordacht' nu zeer letterlijk: wij moeten de beginselen van de democratische en sociale rechtsstaat in bun samenhang leren doordenken om te begrijpen dat belangenafweging door de rechter niet verkeerd is -integendeel: in de rechtspraktijk dag in dag uit noodzakelijk blijkt- mits zij zich gebonden weet
aan de in onze rechtsorde begrepen rechtsbeginselen en rechtsnormen, en
dat aan de andere kant politiek gebonden is aan bet recht, dat dus ook
de wetgevende macht geen absolute heerser is, maar zich aan hoger
geschreven en ongeschreven recht gebonden moet weten. Er geldt geen
'legislator legibus solutus'; rechtsvorming door de politiek gelegitimeerde
wetgever en rechtsvorming door de rechter moeten ook niet als concurrenten, in elk geval niet als vormen van homogene concurrentie warden
opgevat.
Volgens berichten in de pers heeft een minister enige maanden geleden
uiting gegeven aan zijn onbehagen over een uitspraak van een van onze
hoogste rechters, namelijk de Centrale Raad van Beroep inzake de aanspraak van weduwnaars op een -tot dan aan weduwen voorbehoudenpensioen op grond van de AWW. De betrokken minister zei namelijk dat
hij al jaren trachtte iets te doen aan het probleem van de 'rijke weduwe', en daar door de uitspraak van de rechter ook nog eens het
probleem van de rijke weduwnaar bij had gekregen. Hoewel men teleurstelling over de moeizame totstandkoming van veel wetgeving zal kunnen
navoelen, de minister zag blijkbaar over het hoofd dat het feit dat hij al
jaren zonder resultaat bezig was met de desbetreffende problematiek, het
voor de rechter juist onvermijdelijk maakte zo'n uitspraak te doen: want
de geldende wetgeving kent voor het ontvangen van een AWW-uitkering
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juist geen 'inkomenstoets', en een recbtsnorm van hogere rang verbiedt
de een wegens zijn of haar geslacbt slechter te bebandelen dan de ander.
Nog anders gezegd: de ineffectiviteit van bet politieke streven de 'rijke
weduwe' een uitkering te ontzeggen, kan de recbter niet legitimeren om
de waarborgen van ons recbt Mk ineffectief te maken.
Principieel kan er geen bezwaar tegen bestaan, de recbter de bevoegdbeid te geven, ook wetgeving te toetsen aan boger gescbreven en ongescbreven recbt. Dit betekent niet dat alle soorten overbeidsbesluiten
zich lenen voor dezelfde wijze en intensiteit van recbterlijke toetsing.
Dat is ecbter niets nieuws: ook de toetsing van bescbikkingen vertoont
in dit opzicbt verscbillen al naar gelang de juridiscbe en feitelijke
context. Er is dan ook geen grand voor uitzonderingen op de toegang tot
de recbter ter beoordeling van de recbtmatigbeid van overbeidsbandelingen.
4

Gre117.en van wetgeving

Dat wat ik zojuist naar voren heb gebracht, zal voor bet ogenblik
voldoende zijn om duidelijk te maken dat rechtsvorming door wetgeving
binnen het kader van een democratisch-rechtsstatelijke recbtsorde als de
onze een belangrijke ral beeft te spelen: namelijk als uitdrukking van
democratiscb gelegitimeerde belangenafweging in gevallen waarin door de
staat te bescbermen belangen tekort dreigen te komen. Recbtsvorming
door wetgeving, zo opgevat, heeft voor politici iets verleidelijks: zij zijn
bet die definieren welke belangen bescherming behoeven, en kunnen
daardoor voor zicbzelf electorale steun verwerven. Zo'n opvatting van
politiek zal in een moderne samenleving in een vrucbtbare bodem vallen:
de bodem van het ideaal van bebeersing van sociale pracessen. Met tal
van beslissingen kan warden gedocumenteerd hoezeer die opvatting van
wetgeving in Nederland in de jaren '70 en bet begin van de jaren '80 de
geesten heeft bebeerst; ik zou die periode willen aanduiden als die van
bet juridisch instrumentalisme. Elders beb ik betoogd dat ook de algebele
grandwetsberziening van 1983 bierdoor is gestempeld en daarom kan
warden gekarakteriseerd als een legicentriscbe Grandwetsberziening.
Tocb is slecbts bij uitzondering op grand van een overzicbt over bet
gebeel van de wetgeving een zodanige opvatting van wetgeving geexpliciteerd. Het is een van de verdiensten van degene die wij vandaag eren
dat bij, terwijl bij midden in de straming van die tijd stand, de wetgeving in die geest heeft gekarakteriseerd. In 1978 verscheen bet bekende
boek van De Haan, Drupsteen en Fernhout over het 'Bestuursrecbt in de
sociale rechtsstaat'. In dat werk werd zonder omhaal wetgeving als
'bestuursinstrument' en 'bestuurstechniek' begrepen (p. 112), en op basis
daarvan een systematiscbe verdere ontwikkeling van de bestuurswetgeving
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bepleit.9 Dit markeert, zoals dat vaker gaat, dat voor figuren met visie
een verandering herkenbaar wordt, terwijl de oude vormen nog de illusie
van continuiteit wekken. Niet lang daarna began zich echter de afsluiting af te tekenen van de periode waarin de wetgeving het stempel droeg
van juridisch instrumentalisme. Meer en meer werd men zich bewust van
de kosten en de vaak vergeefse moeiten van de handhaving van zo diep
in sociale processen ingrijpende wetgeving. De eerste reacties verliepen
langs twee, ten opzichte van elkaar tegengestelde lijnen. Aan de ene
kant werden pogingen in het werk gesteld de handhaving te rationaliseren, door moderne informatiesystemen, betere coordinatie en zwaardere
sancties effectiever te maken. Aan de andere kant werd voor bepaalde
stukken wetgeving de conclusie getrokken dat verbetering van de handhaving niet de moeite of althans niet de kosten waard was, soms ook dat
de kosten daarvan toch al te zwaar op overheid en bedrijfsleven drukten,
en dat daarom afschaffing van de betrokken regelingen de voorkeur
verdiende; gewoonlijk werd dit als deregulering aangeduid.
Geleidelijk aan groeit het inzicht dat achter dit handhavings- en kostenprobleem een meer fundamenteel, de rechtsvorming door wetgeving
betreffend probleem steekt, en wel dat van de verhouding tussen de op
velerlei wijzen op elkaar inwerkende subsystemen van de samenleving: in
het bijzonder de verhouding tussen het politieke subsysteem en het
daardoor ten dele beheerste juridische subsysteem aan de ene kant, en
de vele en veelsoortige overige sociale subsystemen aan de andere kant,
zoals dat van de gezondheidszorg, van het welzijnswerk, van de arbeidsvoorziening, van de kunsten, van de chemisch-technologische produktiewijzen, enzovoort. Soms blijkt wetgeving een slag in de lucht te zijn,
doordat het gereguleerde subsysteem verder functioneert alsof er niets
gebeurd is, zoals het voorbeeld van de abortuswetgeving laat zien (Italianen onderscheiden het 'paese legale' en het 'paese reale', het wettelijke
land en het werkelijke land); in andere gevallen, zoals dat van de universitaire bestuurshervorming, voltrekt zich een politisering van het
geordende sociale subsysteem; en in weer andere gevallen, zoals dat van
de subsidiering van de woningbouw, usurpeert het sociale subsysteem dat
men trachtte te sturen -in dit geval het bouwbedrijf- een sector van de
politiek, waardoor de strijd voor een rendabele bedrijfsvoering bij wijze
van politieke lobby met andere middelen wordt voortgezet.10
Vandaar dat weer meer dan voorheen de vraag wordt gesteld welke
grenzen de overheid bij haar sturing en sturingspretenties in acht moet
9

10

Vgl. ook P. de Haan en R. Fernhout, Wetgeving. planning en financiering. lnstrumenten van overheidsbeleid, Deventerf's-Gravenhage 1981.
Vgl. G. Teubner, Das regulatorische Trilemma. Zur Diskussion um post-instrumentale
Rechtsmodell, in: Quademi Fiorentini per la storia de/ pensiero giuridico, Vol. 13,
1984, pp. 109-149.
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nemen. 11 Op grond van het subsidiariteitsbeginsel, op grond van de leer
van de soevereiniteit in eigen kring, of door anders-denkenden op grond
van een verstandig inzicht in het functioneren van de samenleving wordt
verdedigd dat er verhoudingen zijn waarin de behartiging van bepaalde
belangen en het beslechten van belangentegenstellingen niet voor verantwoordelijkheid van de overheid dienen te komen.
5

Wetgeving en samenleving

Degenen die hoopten dat wetgeving zou kunnen functioneren als centraal, politiek gecontroleerd besturingsinstrument van de samenleving,
zijn een illusie armer geworden, wij alien een ervaring rijker. Na deze
ervaring lijkt de tijd rijp voor een hernieuwde bezinning op de verhouding tussen de in een samenleving werkzame overtuigingen en rechtsvorming door wetgeving. Het kernpunt daarvan zal moeten zijn dat de
aansluiting tussen het onder meer door wetgeving te ontwikkelen juridische subsysteem en de te bei:nvloeden andere sociale subsystemen verzekerd moet zijn. De in de dereguleringsbeweging opgedoken pleidooien
voor 'marktconforme' vormen van overheidssturing zijn daarvan een
voorbeeld: men bedoelt daarmee immers dat de overheidssturing betreffende economische activiteiten moet aansluiten bij de werking van het te
reguleren economische subsysteem, bij voorbeeld door -met handhaving
van de werking van de vrije markt- uit het oogpunt van publieke belangen ongewenste activiteiten extra te belasten en aldus duurder te maken,
en uit het oogpunt van publieke belangen gewenste activiteiten door
kostenbeperkende subsidie aantrekkelijker te maken. Ik bestrijd dus niet
de gedachte dat 'marktconforme' instrumenten de werking van wetgeving
kunnen verbeteren, maar ik wil wel opmerken dat die optie maar een
mogelijke uitwerking is van een streven naar betere aansluiting tussen
het juridische subsysteem en andere sociale subsystemen. In de trant van
het -uit het oogpunt van Nederlandse woordvorming onbeholpen- spreken
over 'marktconforme' instrumenten in het economisch bestuursrecht, zou
men ook kunnen sprekt:n van t:t:n 'arbt:i<lsproct:ssenconforme' regeling
van arbeidsomstandigheden en klachtrecht van werknemers, van een
'onderwijsconforme' regeling van het schoolwezen, enzovoort. Inderdaad
zou zo'n congruentie van regeling en geregeld terrein een uitgangspunt
voor verbetering van de kwaliteit van wetgeving kunnen opleveren.
Wetgeving die bij voorbeeld het gebruik van een bepaalde produktiewijze
wegens de ongunstige invloed op de arbeidsomstandigheden tracht af te
remmen met een heffing, en een gunstige ondersteunt met een premie,
loopt het risico dat binnen de gepremieerde produktiewijze toch een op
andere wijze de arbeidssituatie belastende werkwijze opduikt, of dat
11 Vgl. I.Th.M. Snellen (ed.), Limits of Government. Dutch Experiences, Amsterdam
1985.
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wordt uitgeweken naar een -noch met een heffing belaste, noch met een
premie ondersteunde- goedkope produktiewijze. Bij een 'marktconforme'
aanpak als deze blijft immers het kostenaspect dominant. Een 'arbeidsprocessenconforme' aanpak brengt daarentegen mee dat men met wetgeving de besluitvorming over produktiewijzen zelf beinvloedt, bij voorbeeld door de werknemers een institutioneel gewaarborgde medezeggenschap daarin te verzekeren en een exteme evaluatie van de produktiewijzen door deskundigen voor te schrijven.
Een ander voorbeeld biedt de poging, de overcapaciteit in de binnenvaart
met slooppremies te bevorderen, neergelegd in de Sloopregeling binnenvaart, die blijkens het Avanti-arrest weliswaar geen wetgeving maar wel
'recht' in de zin van artikel 99 van de Wet op de rechterlijke organisatie blijkt in te houden. Zo'n regeling sluit evenwel niet aan bij
het te regelen subsysteem -namelijk de markt voor goederenvervoer te
water- maar bij het subsysteem van de Nederlandse schrootproduktie. Het
resultaat was dan ook dat weliswaar het aanbod van schepen voor de
sloop werd vergroot, maar binnenschippers zich voorzagen van andere
goedkope oude schepen, die in het buitenland konden worden aangeschaft.
Deze en vergelijkbare inzichten moeten leiden tot een herwaardering van
een reeds !anger geleden gerijpt inzicht, namelijk dat wetgeving qua
structuur en de inhoud van de normstelling moet aansluiten bij de in de
samenleving werkzame sociale processen. Gustav Radbruch heeft daarop
gewezen in een uiteenzetting over de betekenis van de 'soziale Gebilde'
voor de rechtsvorming: hij noemt deze 'die sozialen Vorformen der
Rechtsverhfiltnisse, die deren Stoff bilden', bij voorbeeld 'durch Gewohnheit, Herkommen, Brauch, Usance, Sitte geregelten Lebensverhaltnisse'. 12
In feite heeft dit inzicht nog oudere papieren, namelijk in de in vergetelheid geraakte theorie van het ius gentium, die in de klassieke
opvatting van Thomas van Aquino, ontdaan van latere vervormingen,
niet anders zegt dan dat er stukken positief recht zijn die berusten op
de in verschillende samenlevingen aan overeenkomstige sociale verhoudingen verbonden overeenkomstige beoordelingen en daardoor -dus door die
overeenkomstige beoordeling, niet 'van nature' - een gelijke inhoud hebben.
Wanneer wij zo tot het oordeel komen dat wetgeving op bepaalde wijzen
congruent kan en moet zijn ten opzichte van de sociale subsystemen
waarop zij wil inwerken, betekent dat niet -zeker niet zonder meer- dat
genoegen wordt genomen met een mindere graad van beinvloeding van de
processen in dat subsysteem. Het tegendeel kan het geval zijn, zoals is
opgemerkt inzake de beoogde vergroting van de bestuurlijke autonomie
van universiteiten en hogescholen. Men zal dus telkens ook de vraag
12 G. Radbruch, Vorschule der Rechtsphi/osophie, 3de druk, Gottingen 1%5; vgl. voor
een andere toepassing van deze gedachte mijn beschouwing 'De wetgever en het
huwelijk', in: Tijdschrift voor Fami/ie- en leugdrecht, jg. 7, nr. 2 {1985), pp. 4146.
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moeten stellen, of en zo ja in welke mate belvloeding van bepaalde
processen en verhoudingen in de samenleving door wetgeving vereist is.
Over dat aspect van wetgeving wil ik nog bet volgende opmerken.
Rechtsvorming door wetgeving moet ook in die zin de eigen aard van de
in de samenleving aanwezige sociale structuren respecteren, dat er geen
reden is om de politieke arbitrage van belangentegenstellingen bij voorbaat superieur te achten aan de beslechting van belangentegenstellingen
volgens de eigensoortige normativiteit van de betrokken sociale verbanden. Waarom bij voorbeeld zou een 'welstandstoetsing' van een bouwplan
door burgemeester en wethouders beter zijn dan zo'n beoordeling door
een groep architecten? Waarom zou de beoordeling van bet wetenschappelijk belang van een univeritaire eenheid door de -zoals men dan pleegt
te zeggen: 'politiek verantwoordelijke'- minister de voorkeur verdienen
boven een beoordeling binnen een van structurele rigiditeiten bevrijd
adaptief universitair bestel? Begrijpt u mij goed: ik maak de politiek niet
verdacht, maar stel slechts de vraag hoe de verantwoordelijkheden in
onze samenleving moeten zijn verdeeld, en dus: waarop politieke verantwoordelijkheid betrekking moet hebben, en waarop niet. Die vraagstelling
laat zich slechts beantwoorden door de staatstaak te relateren aan de
typen belangen die in een bepaalde verhouding op bet spel staan. Esthetische, religieuze en wetenschappelijke belangentegenstellingen zijn als
zodanig ongeschikt voor politieke beslechting. Welke belangen in elk
geval wel in wetgeving geeerbiedigd en beschermd dienen te worden,
komt tot uitdrukking in de grondwettelijk en verdragsrechtelijk verankerde grondrechten. Daaronder bevinden zich ook bet belang bij vrijheid
van kunst, bet belang bij vrijheid van godsdienst en levensovertuiging,
bet belang bij wetenschappelijke vrijheid - maar niet de andersoortige
belangen die als uitoefening van die vrijheid met elkaar kunnen conflicteren.13
Pas als men heeft vastgesteld dat er belangen zijn waarvan aantasting
-wegens de algemene staatstaak, bescherming te bieden aan de voorwaarden voor een menswaardig leven- tot overheidsoptreden aanleiding kan
geven, komen de volgende vragen aan de orde. Toegespitst op de mogelijkheid van wettelijke maatregelen betreffen deze vragen de aard van de
bedreiging van deze belangen, de mate waarin bescherming vereist is, en
de keuze van bet daarvoor te bezigen type publieke taakvervulling.14 Het
zou in elk geval een overijlde conclusie zijn, wanneer uit bet enkele feit
dat een bepaald belang publieke bescherming vereist, zonder meer wordt
afgeleid dat de overheid de betrokken activiteit door en door met ge13 Vgl. bij voorbeeld HR 29 december 1911, W. 9272.
14 Zie hierover mijn bijdrage 'De christen-democratische politieke overtuiging omtrent
de reikwijdte van democratisch-rechtsstatelijke politiek', in: A.M.J. Kreukels/J.B.D.
Simonis (red.), Publiek domein: de vera11dere11de balans tussen staat en same11levi11g
(Beleid & maatschappij, Jaarboek 1987-1988), Meppel 1988, pp. 111-137, in het bijzonder pp. 114-118.
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dragsvoorschriften moet reguleren en aldus de belangentegenstelling
politiseren. In veel gevallen is bet voldoende, een bepaalde wijze van
handelen te verbieden, openlatend hoe wel moet worden gehandeld, of
een bepaalde werkwijze voor te schrijven die aan een evenwichtige
belangenbehartiging ten goede komt, of aan een zwak belang een steun
in de rug te geven via financiele steun of bet optreden van een bepaalde
overheidsfunctionaris (bij voorbeeld een inspecteur die zo nodig zaken
aan een tuchtcollge of een andere deskundige vergadering kan voorleggen).
6

Hand.having van wetgeving; slot of richtpunt van bet wetgevingsproces?

Hiermee hangt de vraag nauw samen welke relatie bestaat tussen rechtsvorming door wetgeving en handhaving van wetgeving. In feite hen ik in
mijn betoog er tot dusverre van uitgegaan dat bet de bedoeling is dat
met wetgeving effecten worden beoogd voor de gereguleerde verhoudingen in de samenleving. Dat hoeft echter niet altijd bet geval te zijn. De
totstandkoming van een wet kan ook een ander doel hebben, namelijk
bet vervullen van een symbolische functie ter beeindiging van bet politiek en maatschappelijk debat over een bepaald onderwerp of bet markeren van bet belang dat men ergens aan hecht. De algehele grondwetsherziening had althans ten dele zo'n symbolische functie: ze markeerde een
afsluiting van bet debat over de wenselijkheid van staatsrechtelijke
hervormingen zoals de invoering van verkiezingen volgens een districtenstelsel en verkiezing van de formateur c.q. minister-president.
Op de zin van zulke symbolische wetgeving wil ik bier en nu niet verder
ingaan. Laten wij ons concentreren op wetgeving die niet alleen formeel
werkt, maar ook in en voor de samenleving werkzaam moet zijn. Daarvoor is nodig dat de wet wordt gehandhaafd. Weliswaar wordt soms
gesteld dat de beste wet die is die zichzelf handhaaft, maar dat kan
alleen bij wijze van spreken zo worden gezegd; bedoeld was uiteraard
wetgeving waarvan de handhaving geen bijzondere initiatieven van de
overheid vereist.
De commissie-Geelhoed (de Commissie vermindering en vereenvoudiging
van overheidsregelingen) heeft handhaving aangeduid als bet verwaarloosde slot van bet wetgevingsproces.15 Daar zit veel waars in. Te gemakkelijk is vaak aangenomen dat enige min of meer clichematige strafbepalingen voldoende zijn om getrouwe normnaleving door de betrokkenen te bewerkstelligen. Vragen betreffende de daartoe vereiste mate
van controle, opsporing en vervolging, betreffende de strafto~meting en
zelfs betreffende de strafvorderlijke bewijsbaarheid van vage of bovenmatig complexe delictsomschrijvingen werden buiten beschouwing gelaten.
15 TK 1983-1984, 17 931, nr. 9, p. 53.
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Het ligt dan ook voor de hand om te bepleiten dat men elke wettelijke
regeling voorziet van een rationeel geconstrueerd handhavingssysteempje,
<lat berust op een keuze tussen verschillende mogelijke manieren van
rechtshandhaving (privaatrechtelijk, bestuursrechtelijk, strafrechtelijk) en
een adequate toerusting van de betrokken onderdelen van het overheidsapparaat. Het begroten van de kosten van rechtshandhaving vormt daarvan
het sluitstuk.
Maar wordt de vraag naar de opzet van het handhavingssysteem zo wel
op de juiste wijze gesteld? Ik zei al dat wetgeving moet aansluiten bij
de structuur, de wijze van functioneren en de eigensoortige normativiteit
van de sector van de samenleving die zij wil reguleren. Ik wees er verder
op dat het oordeel over de wijze waarop men met wetgeving inwerkt op
processen in de samenleving, dient af te hangen van een beoordeling
welke belangen in welke mate bescherming door de overheid behoeven.
Pas daama kan men vaststellen welk type wetgeving vereist is om in te
werken op de verhoudingen waarin die bedreigde of kwetsbare belangen
zijn betrokken.
De handhavingsvraag kan hiervan niet als een sluitstuk van het wetgevingsproces worden losgemaakt. Eigenlijk is het zo dat de omschrijving
van het gewenste type handhaving tegelijkertijd het type wetgeving
definieert. Ik zal dit preciseren. Wanneer men wetgeving nodig acht die
een bepaalde handelingsvorm bewerkstelligt, moet men tot volledige
overheidsnormering van dat type handelen overgaan: hetzij doordat dat
type handelen exclusief aan de overheid wordt voorbehouden, hetzij
doordat het handelen van anderen zonder keuzemogelijkheden te laten
wordt geregeld. Wanneer men daarentegen wetgeving nodig acht die de
handelingsvrijheid in de betrokken verhoudingen als uitgangspunt wil
handhaven, maar bepaalde aantastingen van zwaarwegende belangen wil
elimineren, is een bevoegdheid toereikend om tegen zulke, blijkbaar als
emstig opgevatte normschendingen op te treden. Weer anders ziet de
handhaving emit, wanneer met wetgeving wordt beoogd aan te geven wat
de 'normale' vorm of intensiteit van een bepaalde activiteit is. Binnen
zekere marges is er dan niets tegen variaties ten opzichte van deze
'normaliteit', en de handhaving is voldoende verzekerd wanneer er stimulansen zijn, bij voorbeeld beloningen of het achterwege blijven van
moeilijkheden, die ertoe leiden dat men in de buurt van het 'normale'
blijft.
Een voorbeeld kan worden ontleend aan de milieuwetgeving. Wanneer het
doel van het overheidsoptreden is, plaatsen waar het milieu emstig is
aangetast, te saneren, is vooral een effectieve planning en controle van
de daarop gerichte inspanningen van overheidsdiensten nodig. Gaat het
erom, een 'normaal' niveau van mileubelasting te definieren, dan komen
gerichte stimulansen in aanmerking, zoals subsidies, en verder ook bij
voorbeeld convenanten. Bij emstige aantasting van het milieu moet weer
eerder aan onmiddellijk werkende dwangmiddelen en de mogelijkheid van
strafvervolging worden gedacht.
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Ik wil hiermee niet zeggen dat met een beoordeling als zojuist geschetst
bet handhavingsaspect van rechtsvorming door wetgeving volledig in
kaart is gebracht. Ook de aard en bet gewicht van de te beschermen
belangen moet daarin worden betrokken, evenals een beoordeling van de
wijze waarop binnen bet verband van de betrokken sector van de samenleving initiatieven tot handhaving kunnen worden genomen: bij voorbeeld
door de instelling van branchegeschillencommissies of klachtencommissies,
of door een stelsel van tuchtrecht. Ook daarvan geldt dat de vorm van
normering en de handhavingsvorm elkaar over en weer bepalen: dat dus
de rechtsvorming door wetgeving van meet af aan in relatie tot andere
sociale subsystemen moet worden gezien.
7

Slot

Met hetgeen ik naar voren heh gebracht wil ik niet pretenderen de
problematiek van de rechtsvorming door wetgeving hiermee afsluitend te
hebben behandeld. Mijn bedoeling was, aan te geven hoe rechtsvorming
door wetgeving de haar in een democratische en sociale rechtsstaat
toebedachte sleutelrol in de vervulling van de publieke taak kan vervullen, ook al ziet men wetgeving niet langer als instrument waarmee de
overheid de samenleving kan besturen, en ook al aanvaardt men de
waarde van zelfregulering, een eigen normativiteit en een eigensoortige
cultuur van verbanden in de samenleving: sociale subsystemen die naast
de subsystemen van recht en politiek juist in een democratische en
sociale rechtsstaat bun waarde en bun door grondrechten beschermde
plaats hebben.
De vraag welke de taakverdeling behoort te zijn tussen de formele
wetgever en andere organen met een geattribueerde of gedelegeerde
wetgevende bevoegdheid, heh ik niet beantwoord. We zouden die vraag
eigenlijk nog nader moeten differentieren, namelijk als een vraag enerzijds naar de verhouding tussen de bestuurslagen en anderzijds naar de
verhouding tussen de (mede) aan vertegenwoordigende organen zoals
Staten-Generaal en gemeenteraad geattribueerde algemene bevoegdheden
tot wetgeving in materiele zin, en de daaraan ondergeschikte bevoegdheden tot gedelegeerde wetgeving. De beantwoording vergt primair een
uitleg van bet geldende constitutionele recht. Op basis daarvan zou men
richtsnoeren kunnen ontwikkelen die een relatie leggen tussen de structuur van de te verrichten belangenafweging en bet niveau van normstelling. Die richtsnoeren zouden echter naast de mogelijkheid van gedelegeerde wetgeving ook de mogelijkheden van de toedeling van andersoortige bevoegdheden aan bestuursorganen, zolas normstelling in plannen,
beleidsregels en beschikkingen moeten verdisconteren. U zult willen
billijken dat ik dat probleempje nu even laat liggen.
In mijn inleiding heh ik aangegeven hoezeer de naam en de visie van De
Haan verbonden zijn met juridisch instrumentalisme in de wetgeving. Wat
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ik u zojuist heb voorgedragen, was een aanzet voor een post-instrumentalistische wetgevingstheorie. Al is dit een afscheidssymposium ter ere
van collega De Haan, alleen wie De Haans wendbare geest, De Haans
veer-kracht onderschat, zou kunnen menen dat dit een post-De Haanse
wetgevingstheorie zou kunnen zijn.
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In de positie van de kerken -meer algemeen: genootschappen op gods-

dienstige en levensbeschouwelijke grondslag- in onze samenleving kan
men herkennen hoe in een democratische en sociale rechtsstaat grondrechten moeten functioneren, en wat dat betekent voor de staatstaak. De
kerken en die andere genootschappen ontlenen hun identiteit niet aan de
staat; zij zijn in het weefsel van onze samenleving oorspronkelijke,
eigensoortige eenheden.
Het past bij een begrip van de grondrechten zoals dat in hoofdstuk 2.2
is ontwikkeld, bij de betekenis van het grondrecht op godsdienstvrijheid
verder te kijken dan naar een afweren van overheidsingrijpen. Secularisatie brengt uiteraard mee dat kerk en staat ten opzichte van elkaar
geen bijzondere zeggenschapsrechten meer kunnen hebben. Dit betekent
niet dat ze elkaar niets meer te zeggen hebben. Evenmin heeft dit tot
gevolg dat de bestaansvoorwaarden van het godsdienstig-levenbschouwelijk leven voor de staat irrelevant zijn geworden. Rekening houdend met
het feit dat mensen zich in de ene situatie godsdienstig-levensbeschouwelijk anders profileren dan in de andere, moet het ook tot de
staatstaken worden gerekend, te verhinderen dat de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging door feitelijke omstandigheden wordt verhinderd.
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6.1 Staat en kerk, kerk en staat*

1

Inleiding

Problemen in de verhouding tussen kerk en staat -of, ruimer, de verhouding tussen godsdienstige en levensbeschouwelijke gemeenschappen
enerzijds en de wereldlijke organisatie van een samenleving anderzijdshebben zich voorgedaan en doen zich voor in sterk van elkaar verschillende situaties. 1 Al naar gelang de historische situatie en de gegevenheden van de betrokken samenleving in godsdienstig, levensbeschouwelijk
en politiek opzicht kunnen de problemen naar aard en intensiteit verschillen. De huidige verhouding tussen kerk en staat in Nederland moet
warden gezien in de context van de democratische en sociale rechtsstaat;
als zodanig kan immers de politieke organisatie van de Nederlandse
samenleving warden gekarakteriseerd. Deze context delen wij met een,
helaas beperkt, aantal andere landen, in bet bijzonder enige Westeuropese staten zoals Belgie, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en Italie. Zelfs tussen deze landen bestaan echter aanmerkelijke
verschillen in de verhouding tussen staat en kerk. 2
Uit: S.C. den Dekker-van Bijsterveld, E.M.H. Hirsch Ballin, K.-W. Merks en G.J.M.
van Wissen (red.), Kerk en staat. Hun onderlinge verhouding in de Nederlandse
samenleving (Annalen van het Thijmgenootschap, jg. 75, ail 1), Baarn 1987.
1

2

Enkele meer omvangrijke studies zijn: F.J. Sorauf, The Wall of Separation. The
Constitutional Politics of Church and State, Princetown N.Y. 1976; Werner Weber,
Staal und Kirche in der Gegenwart, Tiibingen 1978; J.-B. d'Onorio e.a., L'Eglise et
l'Etat en France, Actes du Ille Colloque national des Juristes catholiques, Paris
1983.
Er zijn bij voorbeeld belangrijke verschillen tussen de Duitse en de Nederlandse
situatie: de hefting van Kirchensteuer, de regeling van de verhouding tussen kerk en
staat in concordaten, waaronder het Reichskonkordat van 1933; de in artikel 16 van
dat concordaat voorgeschreven aflegging van een eed van trouw jegens de staat
door nieuwe bisschoppen, die door hen -zoals de benoemde bisschop van Hildesheim
het uitdrukte- wordt afglegd in de zin van de soevereiniteit en universaliteit van de
kerk, die aanspraak maakt op het recht om 'auch politische Angelegenheiten einer
sittlichen Beurteilung zu unterstellen, wenn die Grundrechte der menschlichen Person oder das Heil der Seelen es verlangen' (Frankfurter Allgemei11e Zeitung van 9
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Alboewel in Nederland een redelijk stabiele verbouding tussen kerk en
staat aanwezig is, doen zicb ook bier spanningen voor: een -weliswaar de
laatste jaren enigszins omgebogen- tendens tot verstatelijking van bet
maatscbappelijk !even (inclusief de daarin werkzame organisaties op
godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag), en daarnaast opvattingen over de verbouding tussen kerk en staat die als separatistisch
gekenscbetst kunnen warden (waarbij wordt gepleit voor een beeindiging
van elke geinstitutionaliseerde band, zoals overheidsfaciliteiten voor
kerkelijke activiteiten in verband met de bevolkingsboekbouding); tendensen tot politisering van het kerkelijk !even (waarin de kerk wordt verwacht dat zij 'partij' kiest in concrete tegenstellingen) tegenover tendensen tot een zekere verkerkelijking van de politiek (zoals in betbetrekkelijke- succes van de kleine reformatorische politieke partijen
SGP, GPV en RPF naar voren komt). Deze uiteenlopende tendensen leiden
tot onzekerheid in de verhoudingen tussen kerk en staat, en zijn soms
zelfs een bron van wantrouwen onder en jegens in de politiek werkzame
cbristenen.
Deze bijdrage beoogt enige klaarheid te brengen in de complexe verhouding tussen kerk en staat, en wel langs twee wegen: enerzijds komen de
staatsrecbtelijke beginselen aan de orde die in een democratische rechtsstaat de positie van de staat ten opzichte van de kerk dienen te bepalen
(paragraaf 2: Staat en kerk); anderzijds warden sociaal-etbiscbe principes
overwogen die richting geven aan bet kerkelijk spreken over het functioneren van de staat (paragraaf 3: Kerk en staat). Omdat in Nederland uit
het standpunt van de staat alle kerkgenootschappen in beginsel dezelfde
positie innemen, wordt in paragraaf 2 aan de term 'kerk' -voor zover
niet anders blijkt- de betekenis verbonden van 'kerkgenootschap' in
algemene zin. Ingevolge de grondwettelijke gelijkstelling van godsdienst
en (niet-godsdienstige) levensovertuiging (zie de artikelen 1 en 6 van de
Grondwet) geldt bet onderstaande in de regel ook voor genootschappen
op levensbeschouwelijke grondslag. In paragraaf 3 gaat het daarentegen
om principes die in de rooms-katbolieke kerk zijn aanvaard.
Aan de bebandeling van de verhouding tussen kerk en staat uit beiderlei
gezichtspunt (dat van de houding van de staat jegens de kerk en dat van
de bouding van de kerk jegens de staat) ligt de overweging ten grondslag dat elk van beide, zonder daarin van elkaar afhankelijk of op een
of andere manier afgeleid te zijn, bun eigen grand van bestaan bebben.
In deze zin zou men ook nu nog kunnen zeggen dat deze twee verbanden
-zoals paus Leo XIII dit in navolging van St. Thomas van Aquino3 beeft
geformuleerd- in bun bereik 'societas perfecta' zijn. 4
3

4

november 1983).
De regimine principum, L.I., caput 2.
S.H. Pfiirtner/W. Heierle, Einfahnmg in die katholische Soziallehre, Darmstadt 1980,
p. 62.
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Deze gedachte is als volgt door bet Tweede Vaticaanse Concilie verwoord:
'De Staat en de Kerk zijn op eigen terrein onafhankelijk en
autonoom. Maar beide zijn zij, hoewel op verschillende titel,
dienstbaar aan de persoonlijke en maatschappelijke roeping van
dezelfde mensen. En dit dienstwerk zullen zij des te effectiever
tot welzijn van allen uitoefenen, naarmate zij beide meer een
gezonde onderlinge samenwerking tot stand brengen, met inachtneming van de omstandigheden van plaats en tijd.' 5
2

Staat en kerk

Men pleegt te zeggen dat bet Nederlandse staatsrecht uitgaat van
bet beginsel van de scheiding van kerk en staat. Nu kan dit beginsel op
zeer verschillende wijzen warden opgevat. In de USSR is bet in de
grondwet opgenomen in combinatie met de 'scheiding van school en
kerk'.6 Dit moet de uitsluiting van de kerk legitimeren uit al die domeinen die de staat voor zichzelf heeft gemonopoliseerd, zoals het onderwijs, de gezondheids- en de sociale zorg. Onder de dekmantel van de
scheiding van kerk en staat wordt aldus de als 'vrijheid van eredienst'
grondwettelijk erkende, uitgeklede vorm van godsdienstvrijheid7 onschadelijk gemaakt.8
In de Nederlandse verhoudingen heeft bet beginsel een wezenlijk andere
betekenis. Hier wordt onder de scheiding van kerk en staat verstaan
dat de staat niet mag ingrijpen in de interne verhoudingen van de kerk,
evenmin als de kerk bevoegdheden heeft ten aanzien van de staatszaken.9 Dit lijkt voor een hedendaagse Westeuropese staat nogal vanzelfsprekend. Toch zijn er oak in onze omgeving landen waar een zodanige
scheiding van kerk en staat afwezig is. De anglicaanse bisschoppen
worden door de Britse regering benoemd, en omgekeerd hebben anglicaanse bisschoppen als leden van het Hogerhuis en de Privy Council deel
2.1

5

6

7
8
9

Gaudium et Spes (Pastorale Constitutie over de Kerk in de wereld van deze tijd),
nr. 76.
Zie F.J.M. Feldbrugge, Godsdienstvrijheid in de communistische wereld. Een rechtsvergelijkende overpeinzing, p. 81, in: MJ.J.G. Chappin e.a., Godsdienstvrijheid (Beschouwingen voor de Rechtskundige Afdeling van het Thijmgenootschap, nr. 8),
Deventer 1982, pp. 69-83.
Zie Feldbrugge, a. w., pp. 72-73.
Een ander aspect is dat de Russisch-orthodoxe kerk 'nog altijd op een wat bizarre
wijze als staatskerk' functioneert (Feldbrugge, a.w., p. 71).
Vgl. B. Schmidt-Bleibtreu/F. Klein, Kommentar zum Grnndgesetz far die Bundesrepublik Deutsch/and, Neuwied/Berlin 1973, p. 1015 (Artikel 140, Rnr. 4).
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aan de uitoefening van bet staatsgezag. 10 Nu is in de Britse verhoudingen de praktijk minder zorgelijk dan de geconserveerde vormen kunnen
doen vermoeden. In Zweden echter wordt de synode van de evangelischlutherse staatskerk sedert een eind 1982 door de Rijksdag (bet Zweedse
parlement) genomen besluit tot 'democratisering' door de politieke partijen beheerst; de bisschoppen maken er alleen nog als waarnemers deel
van uit. De benoeming van een nieuwe primaat (aartsbisschop van Uppsala) berust er, anders dan in de Britse verhoudingen, op een daadwerkelijke afweging van kandidaten door de regering. 11 Het wekt geen
verwondering dat deze situatie op kritiek stuit.
In Nederland is enkele jaren geleden van regeringszijde de volgende,
alleszins bevredigende omschrijving van de scheiding van kerk en staat
gegeven. Deze 'houdt in dat staat en kerken als zelfstandige lichamen
functioneren. Kerken en andere geestelijke genootschappen bepalen
zelfstandig bun bestuurlijke organisatie, kiezen zelfstandig bun functionarissen en belijden vrijelijk bun godsdienst of levensovertuiging. De
staat heeft de zelfstandigheid van kerken en andere geestelijke genootschappen te eerbiedigen.'12
In de volgende paragraaf (2.2) worden de rechtsbeginselen en rechtsnormen besproken die de verhouding tussen staat en kerk bepalen. Daarna
komt de vraag aan de orde, in hoeverre dan toch reden bestaat voor
overheidszorg -in bet bijzonder van financiele aard- voor de kerkgenootschappen (2.3). Het laatste bier te bespreken aspect van de verhouding
tussen staat en kerk is de beperking van de godsdienstvrijheid (2.4).
Ben uitgebreide grondwettelijke regeling ligt aan deze verhouding
tussen kerk en staat niet meer ten grondslag. Bij de algehele herziening
van de Nederlandse Grondwet, die begin 1983 tot stand kwam, zijn de
bepalingen die uitdrukkelijk over kerkgenootschappen handelden, vervallen. Dit betekent niet dat de grondwetsherziening de kerkgenootschappen
in een onzekerder positie heeft gebracht. De vrij uitgebreide regeling
van de oude artikelen 182-187 was immers een uitvloeisel van de negentiende-eeuwse verhoudingen. Toen bestond behoefte aan opneming van
deze bepalingen om bet verschil tot uitdrukking te brengen met de
situatie in de Republiek der Verenigde Nederlanden. In de Republiek was
de hervormde kerk immers de 'heersende' kerk, een positie die in de
eerste decennia van bet Koninkrijk der Nederlanden nog nawerking had.
Zo moest bet oude artikel 187 van de Grondwet, zoals zij tot 1983 luidde,
in 1848 worden opgenomen om een einde te maken aan de regeringstus2.2

10 Zie Prakke, in: L. Prakke/CA.J.M. Kortmann, Het staatsrecht van de landen der
Europese Gemeenschappen, Deventer 1981, pp. 566 en 551; D.M. Walker, The Oxford
Companion to Law, Oxford 1980, pp. 133-134 en 217.
11 Frankfurter Allgemeine Zeitung van 1 maart 1984, p. 3.
12 Memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel betreffende de beeindiging van de
financiele verhouding tussen staat en kerk, TK 1982-1983, 17 642, nr. 9.
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senkomst bij de intern-kerkelijke briefwisseling en normstelling. Dat de
staat zicb niet meer mocbt mengen in intern-kerkelijke zaken kwam bet
duidelijkst tot uitdrukking in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de
Kerkgenootscbappen van 1853 ( een wet die tot stand kwam als gevolg
van de commotie over bet berstel van de bisscboppelijke bierarcbie in
Nederland in dat jaar): 'Aan alle kerkgenootscbappen is en blijft de
volkomen vrijbeid verzekerd alles wat bunnen godsdienst en de uitoefening daarvan in bunnen eigen boezem betreft, te regelen.'
De berziene Grondwet regelt de positie van de kerkgenootscbappen slecbts
indirect, namelijk via bet grondrecbt van de vrijbeid van godsdienst en
levensovertuiging (artikel 6), 13 alsmede bet grondrecbt op gelijke bebandeling en bet verbod van discriminatie wegens (onder meer) godsdienst
en levensovertuiging (artikel 1).14
Naar buidig inzicbt kunnen in beginsel ook rechtspersonen (zoals kerkgenootscbappen, verenigingen en sticbtingen) zicb op grondrecbten beroepen. Aan de kerkgenootscbappen komt dus de in artikel 6 van de Grondwet erkende godsdienstvrijbeid mede toe. Men mag ervan uitgaan dat
biermee de vrijbeid van interne organisatie van de kerkgenootscbappen
grondwettelijk is verankerd.
Een belangrijke implicatie van grondrecbten die in de artikelen 1 en 7
van de Grondwet zijn neergelegd, is bet beginsel van de godsdienstiglevensbeschouwelijke neutraliteit van de staat. Over de betekenis van
deze neutraliteit kunnen gemakkelijk misverstanden ontstaan; precisering
is dan ook noodzakelijk. Allereerst kan warden vastgesteld dat godsdienstig-levensbescbouwelijke neutraliteit niet betekent dat de staat geen
etbiscbe grondslag zou beboeven. Integendeel, dit beginsel van neutraliteit geeft juist uitdrukking aan een sociaal-etbiscbe conceptie van de
staatstaak, die elke druk van de overbeid op de burgers om al dan niet
tot een bepaalde godsdienstige of levensbescbouwelijke gemeenscbap te
beboren, wil uitsluiten. De bieraan ten grondslag liggende sociaal-etbiscbe opvatting omtrent de staatstaak tegenover bet sociale !even beboort
tot de idee van de democratiscbe recbtsstaat, zoals deze zicb vooral in
West-Europa en Noord-Amerika beeft ontwikkeld.15
Opgemerkt kan warden dat deze sociaal-etbiscbe opvatting meebrengt dat
bet in landen als Nederland, Belgie en Duitsland overduidelijk aanwezige
godsdienstige en levensbeschouwelijke pluralisme door de staat moet
warden geeerbiedigd. Voor alle duidelijkbeid: dat men de onbelemmerde
13 Vgl. voorts artikel

9 van het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden en artikel 18 van het Internationaal Verdrag
inzake burgerrechten en politieke rechten.
14 Vgl. H.P. Vonhagen, Kerk en staat: godsdienstvrijheid vandaag, in: Communio 6
(1981), pp. 139-152.
15 Zie hierover mijn bijdrage 'De mens in de sociale rechtsstaat', in: G.M. van Veldhoven e.a. (red.), Overheidsbemoeienis (lustrumbundel Katholieke Hogeschool Tilburg),
Deventer 1982, pp. 21-33.
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bestaansmogelijkheid van zulk pluralisme wenselijk acht, behoeft uiter-

aard niet te betekenen dat men verschil van inzicht in fundamentele
vragen als waarde op zichzelf beschouwt. De van de waarheid en de
heilzaamheid van zijn geloof overtuigde christen zal ook anderen hierin
willen laten delen, zoals ook anderen hun overtuiging willen uitdragen.
Maar dit neemt niet weg dat hij zich erover kan verheugen dat dit moet
geschieden door de overtuigingskracht van de boodschap die hij brengt,
en niet door pressie die de staat op andersdenkenden uitoefent. Albert
Gorres schreef daarover:
'Wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft, und wir lieben
eine pluralistische Gesellschaft. Nur wenige und nur weniger
sympatische Menschen wiirden sich in einer einstimmig marxistischen oder in einer unisono "katholischen" Gesellschaft wohl fiihlen,
weil kein von beiden ohne Zwang, Terror und Heuchelei existieren
konnte. Kein konnte jene Meinungs- und Glaubensfreiheit gewahren,
die zu den naturalen Grundrechten des Menschen gehort, wie die
"Erklarung iiber die Religionsfreiheit" des Zweiten Vatikanischen
Konzils lehrt.' 16
Inderdaad impliceert de door het Concilie erkende godsdienstvrijheid dat
de staat neutraaI17 moet zijn ten opzichte van een in de samenleving
aanwezig godsdienstig-levensbeschouwelijk pluralisme. Het Concilie verklaarde 'dat de menslijke persoon recht heeft op godsdienstvrijheid',
welk recht 'moet worden erkend en gewaarborgd als burgerrecht in de
juridische ordening van de samenleving' .18 Omdat dit grondrecht meebrengt dat de staat geen enkele confessie mag privilegieren of discrimineren in vergelijking met andere, kon de Duitse bisschoppenconferentie
in 1976 geheel in de lijn van het Concilie het bestaan aannemen van een
'Verpflichtung des Staates, religiose und weltanschauliche Gemeinschaften
zu tolerieren, einen Pluralismus in den Wertbegriindungen zu ermoglichen
und die Neutralitat gegeniiber den verschiedenen wertbegriindenden
Institutionen und Gruppen zu wahren, soweit diese nicht die Personenrechte anderer oder das Gemeinwohl verletzen.'19
Deze opvatting van de katholieke kerk inzake godsdienstvrijheid en
godsdienstig-levensbeschouwelijke neutraliteit van de staat moet worden
gezien in samenhang met haar algemene sociale leer, in het bijzonder de
daarin ontwikkelde opvatting omtrent de subsidiariteit van statelijk
16 'GlaubensgewiBheit in einer pluralistischen Welt', p. 121, in: Communio 12 (1983),
pp. 117-133.
17 Zie hieronder paragraaf 2.4.
18 Verklaring over de godsdienstvrijheid van 7 december 1965, nr. 2, Tutti i documenti
del Concilio, Milano/Roma 1973, pp. 516-517.
19 In de verklaring 'Gesellschaftliche Grundwerte und menschliches Gluck' (1976),
geciteerd naar A. Langner, Kirche und Staat (Katholische Soziallehre in Text und
Kommentar, Heft 13), Koln 1982, p. 35.
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ingrijpen ten opzicbte van niet-statelijk georganiseerde levenssferen. In
paragraaf 3.2 kom ik bierop terug.
In bet negentiende-eeuwse denken acbtte men bet doorgaans voor
de verwerkelijking van de grondrecbten voldoende, <lat de overbeid zicb
van bemoeienis met bet doen en laten van burgers ontbield. Onder invloed
van de sociale bewegingen van de late negentiende eeuw en bet begin
van de twintigste eeuw -waaronder de katbolieke sociale beweging-is bet
inzicbt gemeengoed geworden, dat grondrecbten bun betekenis voor de
mensen missen, indien de uitoefening daarvan feitelijk verbinderd wordt
door materieel gebrek en andere sociaal-economiscbe factoren. Het is een
verworvenbeid van de democratische en sociale rechtsstaat, dat niet
slecbts garanties tegen te ver gaande overbeidsbemoeienis, maar ook
garanties tegen 'verbindering van vrijbeid' door sociaal-economiscbe
factoren tot de inboud van grondrecbten worden gerekend.
Deze twee facetten van de verwerkelijking van grondrecbten komen tot
uitdrukking in bet gebruikelijke onderscbeid tussen klassieke, zogenaamde
liberale grondrecbten (vrijbeid van meningsuiting, vrijbeid van godsdienst, vrijbeid van vereniging en vergadering, enzovoort) enerzijds, en
sociale grondrecbten (recbt op sociale zekerbeid, recbt op onderwijs,
recbt op recbtsbijstand) anderzijds. Klassieke en sociale grondrecbten
mogen ecbter niet in isolement ten opzicbte van elkaar warden bescbouwd. Het gaat er immers om dat klassieke grondrecbten alleen iets
te betekenen bebben voor zover bepaalde sociaal-economiscbe condities
zijn vervuld. Zo verliest de vrijbeid van meningsuiting veel van baar
betekenis als de nieuwsmedia door commerciele monopolievorming geen
diversiteit van opvattingen kunnen weerspiegelen. Dit betekent dat een
verbod van overbeidscensuur op de nieuwsmedia wel een noodzakelijke,
maar geen voldoende voorwaarde voor verwerkelijking van bet grondrecbt is. Nodig is onder ornstandigbeden ook een verzekering -door actief
overbeidsingrijpen- van de feitelijke mogelijkheid om uiteenlopende
opvattingen in de media naar voren te brengen. Voor de pers geschiedt
dit in Nederland door de verscbaffing van zekere financiele faciliteiten, 20 voor de ornroep door minstens een deel van de zendkanalen voor
te behouden aan niet-commerciele verenigingen en stichtingen en de
bekostiging hiervan uit een algemene heffing (de ornroepbijdrage) te
regelen.
Voor de godsdienstvrijheid ligt dit niet anders. Tocb zijn de weerstanden
bier grater, zoals bij voorbeeld bleek bij politieke discussies over de
vraag of de overbeid financiele steun zou moeten verlenen aan de stichting van gebedsruimten voor de nieuwe culturele minderheden, met name
2.3

20 Zoals lagere post- en BTW-tarieven en steunverlening via het Bedrijfsfonds voor de
pers.
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moslims en hindoes. 21 De weerstand hiertegen is voor een dee! te verklaren uit de aan bet begin van deze bijdrage gesignaleerde separatistische tendens in de verhouding tussen staat en kerk. Daarnaast speelt
echter de -alleszins legitieme- vrees voor ongelijke behandeli~ van de
godsdienstige en levensbeschouwelijke graeperingen een ral. Bij de
financiele verhouding tussen de staat en de kerkgenootschappen die al in
1815 bestonden op grand van (thans) additioneel artikel IV van de
Grandwet, deed zich inderdaad bet probleem voor, dat 'jongere' kerkgenootschappen ongunstiger warden behandeld.23 Deze financiele verhouding is echter enige jaren geleden beeindigd. Meer in bet algemeen kan
warden vastgesteld dat de beide genoemde motieven niet behoeven te
leiden tot een principiele afwijzing van bet verschaffen van financiele
faciliteiten voor godsdienstige gemeenschappen.24 Wei herinneren ze -in
zoverre terecht- eraan, dat de organisatie en bet goed functioneren van
godsdienstige en levensbeschouwelijke gemeenschappen bun eigen verantwoordelijkheid is, en dat de staat godsdienstig en levensbeschouwelijk
neutraal moet zijn.
De staatstaak op dit terrein bestaat dan ook niet daarin, dat verantwoordelijkheden van de godsdienstige en levensbeschouwelijke graeperingen warden overgenomen. Het gaat bier integendeel om een eigen taak
van de staat die zich als democratische en sociale rechtsstaat heeft
geconstitueerd: de taak namelijk om de voorwaarden te scheppen waarander de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging niet wordt verhinderd25 door feitelijke omstandigheden die buiten de macht liggen van
wat de gelovigen redelijkerwijs zelf kunnen beinvloeden, maar zich wel
lenen voor beinvloeding door de staat. Dat hierbij fundarnentele rechten
van andersdenkenden -zoals bet recht op gelijke behandeling- in acht
moeten warden genomen, staat vast. De overheidszorg voor de voorwaarden van vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing onderscheidt zich
hierin niet van die voor de voorwaarden van de vrijheid van meningsuiting. Steunverlening aan de pers mag bij voorbeeld niet leiden tot de
begunstiging van een bepaalde richting boven andere.
Een en ander kan bet beste warden geconcretiseerd aan de hand van de
verschillende feitelijke omstandigheden die -in de context van een democratische en sociale rechtsstaat- op grand van de drie hierboven ontwik21 Vgl. Handelingen TK 1985-1986, UCV 67 (8 september 1986); TK 1986-1987, 16 635,
nr.16.
22 Vgl. D. Houwaart in Trouw, 1 maart 1984: 'Wie steunt verleent aan een godsdienst,
komt er niet onder uit aan anderen 66k steun te verlenen.'
23 Vgl. F.H.M. van Spaendonck, Overheid en kerken, p. 915, in: Economisch Statistische Berichten 1982, pp. 914-919.
24 Zie voor de diverse aspecten van dit onderwerp de gedocumenteerde beschouwingen
van Van Spaendock in het in noot 23 aangehaalde artikel.
25 Deze formulering is ontleend aan D.F. Scheltens, Mens en mensenrechten, Alphen
aan den Rijn/Brussel 1981, p. 117.
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kelde criteria aanleiding geven tot overheidszorg voor de voorwaarden
voor godsdienstvrijheid. Deze criteria zijn, puntsgewijs weergegeven:
a de feitelijke omstandigeheden verhinderen de adequate verwerkelijking
van het grondrecht op vrijheid van godsdienst en levensovertuiging;
b ze liggen buiten de macht van wat de gelovigen redelijkerwijs kunnen bei'nvloeden;
c ze kunnen, zonder schending van fundamentele rechten, door de staat
warden beinvloed.
Voor de godsdienstige gemeenschappen van de vrij omvangrijke culturele
minderheden die zich de afgelopen tien a twintig jaar in Nederland
hebben gevestigd, geldt dat zij de infrastructuur missen waarover de
reeds !anger hier aanwezige gemeenschappen -overigens mede dank zij de
inmiddels ingetrokken Wet Premie Kerkenbouw- wel beschikken. Hun
relatief zwakke sociaal-economische positie staat eraan in de weg dat zij
geheel op eigen kracht in de bouw van de benodigde moskeeen en andere
gebedsruimten voorzien. Overheidssteun is, gezien de grondwettelijke
principes die in de artikelen 1 en 6 van de Grondwet zijn neergelegd,
slechts aanvaardbaar indien deze berust op algemene, geobjectiveerde
criteria die voor elke richting gelijkelijk gelden,26 bij voorbeeld een
bepaalde redelijke verhouding tussen aantal gelovigen en aantal en
capaciteit van de gebedsruimten binnen een bepaald territoir. Is deze
verhouding reeds bereikt, dan zou (verdere) subsidiering uitgesloten
moeten zijn. Om een overheveling van verantwoordelijkheden van de
godsdienstige gemeenschap naar de staat tegen te gaan, zou subsidiering
niet volledig kostendekken, maar aanvullend moeten zijn.27
Feitelijke omstandigheden van geheel andere aard die tot overheidszorg
aanleiding geven, zijn de volgende. Tot de organisatie van ons sociale
!even behoort het bestaan van bepaalde instituties die voor de betrokken
burgers een betrekkelijk gesloten milieu opleveren, onder verbreking van
een deel van hun normale sociale verbindingen. Het gaat hier om situaties als detentie in een gevangenis of huis van bewaring, gedwongen
opneming in een inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden
of een psychiatrisch ziekenhuis, andere opnemingen in ziekenhuizen en
verpleeghuizen, en militaire dienst. De belemmering om aan het gewone
godsdienstige of levenbeschouwelijke leven deel te nemen, die bovendien
gepaard gaat met een -uit de bijzondere situatie van de betrokkenen
voortspruitende- sterkere of althans specifieke behoefte aan geestelijke
verzorging, moet door bijzondere voorzieningen warden gecompenseerd,
26 De Tijdelijke regeling subsidiering gebedsruimten voor Moslims (StcTt. 1982, 14)
voldoet hieraan niet.
27 Vgl. over de hier aangeduide problematiek mijn bijdrage 'De scheiding van kerk en
staat in verband met het overheidsbeleid ten aanzien van de godsdienstbeleving van
minderheden', in: Christen Democratische Verkenningen 1983, pp. 271-276. De subsidiering ingevolge de Wet Premie Kerkenbouw beliep dertig procent van de kosten.
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zoals de aanstelling van aalmoezeniers, predikanten en geestelijke raadslieden voor de krijgsmacht en de penitantiaire inrichtingen.
Bij alle verschillen die tussen de genoemde instituties bestaan, kan toch
worden geconcludeerd dat bij de verantwoordelijkheid voor die instituties en de opneming van bepaalde burgers daarin (als gedetineerde,
patient, militair) de verantwoordelijkheid voor voldoende faciliteiten voor
geestelijke verzorging behoort. Dit legitimeert bekostiging van onder
meer de genoemde aalmoezeniers, predikanten en geestelijke raadslieden
door de overheid, maakt deze zelfs tot een bestanddeel van de grondrechtenverwerkelijking in een sociale rechsstaat.
2.4 De vrijheid van godsdienst en levensovertuiging is evenmin als andere, vergelijkbare vrijheden -bij voorbeeld de vrijheid van meningsuiting- een absolute vrijheid. Volgens de verdragen inzake de rechten van
de mens mogen aan de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging beperkingen worden gesteld, mits deze beperkingen een wettelijke grondslag bebben en bovendien nodig zijn in bet belang van de openbare orde
en veiligbeid, de gezondbeid, de goede zeden of de bescberming van
recbten en vrijbeden van anderen. Ook in de verklaring van bet Concilie
over de godsdienstvrijbeid is tot uitdrukking gebracht dat aan deze
vrijbeid beperkingen mogen worden gesteld (nr. 7):
'Het recbt op vrijbeid in godsdienstige zaken wordt binnen de
menselijke gemeenschap verwezenlijkt, en daarom is baar uitoefening aan bepaalde normen onderworpen. ( ... ) Bij de uitoefening van
de bun toekomende recbten zijn de individuele personen en sociale
groepen uit boofde van de zedenwet gehouden om in acht te nemen
zowel de rechten van anderen als hun eigen plicbten tegenover
anderen en het gemeenschappelijke welzijn.'
Wegens bet fundamentele karakter van de godsdienstvrijbeid zal niet
licbt mogen worden aangenomen dat een beperking wegens de recbten
van anderen gelegitimeerd is. In alle scherpte doet deze vraag zich voor
indien een grondrecht van de betrokkene of derden aanleiding kan geven
tot een beperking van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging:
het probleem van de botsing van grondrechten.'2B Een -voor de Nederlandse verboudingen vrijwel ondenkbare- botsing van grondrecbten zou
zicb voordoen, als op grond van een godsdienstige overtuiging mensenoffers zouden moeten worden gebracbt; het lijdt geen twijfel dat dan bet
in onze recbtsorde vrijwel absolute grondrecbt op leven moet prevaleren.
Andere, meer actuele onderwerpen waarbij zicb zo'n botsing lijkt voor te
doen, zijn: de toelaatbaarbeid van de in de islam aanvaarde polygame
buwelijken; de geoorloofdbeid van bet uitstrooien van de as van over'2S Zie hierover J. van der Hoeven, Botsing van grondrechten (Mededelingen van de
Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, dee! 46), Amsterdam 1983;
ook in Staatsrecht en bestuursrecht. Opstellen van mr. J. van der Hoeven, Zwolle
1984, pp. 111-132.
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ledenen over rivieren; bet voorontwerp van een wet gelijke behandeling.
Hier kan warden volstaan met bet aanstippen van drie factoren die mijns
inziens bij de beoordeling een rol spelen:29
1 de beslissingen die in de Grondwet en de verdragen zijn neergelegd
op bet punt van de beperkingsmogelijkheid van de grondrechten;
2 bet relatieve gewicht van de door de botsende grondrechten beschermde belangen;
3 de verhouding waarin de botsing zich voordoet: is <lit een verhouding
die de betrokkene vrijwillig is aangegaan of een verhouding waaraan
hij zich rechtens of feitelijk niet kan onttrekken?
Een huwelijk gaat men wel vrijwillig aan, maar men kan zich er oak
ingevolge de burgerlijke wet naderhand niet zonder meer aan onttrekken.
Dit wijst erop <lat men -wegens de derde genoemde factor- de ongelijke
verbintenis van de man en de vrouwen in het polygame huwelijk niet
binnen onze rechtsorde zou moeten aanvaarden. De geringe aantasting
van het sociale grondrecht op goed milieubeheer (artikel 21 van de
Grondwet) door het incidenteel uitstrooien van crematie-as door hindoes
kan daarentegen een beperking van de godsdienstvrijheid, gelet op de
tweede genoemde factor, niet legitimeren. Ten slotte de beperking van de
godsdienstvrijheid en de onderwijsvrijheid door het in het voorontwerp
voorsgestelde verbod om bij de keuze van leerkrachten een homoseksuele
geaardheid een rol te laten spelen: bier moet warden aangenomen <lat, nu
daarmee -minstens qua effect- tevens beperkingen warden gesteld aan de
mogelijkheid om instemming met de opvattingen van bepaalde bijzondere
scholen te vragen, bet grondrecht op gelijke behandeling zo'n beperking
van de vrijheid van bet bijzonder onderwijs niet kan dragen. Dit volgt
zowel uit de eerste als de derde genoemde factor.30
3

Kerk en staat

In de huidige verhoudingen wenst de katholieke kerk geen overheidsgezag uit te oefenen. Zij heeft integendeel de van de hare onderscheiden verantwoordelijkheid van de staat binnen zijn eigen bereik in
haar sociale leer uitdrukkelijk erkend. Dit heeft zij niet gedaan als
principeloze aanpassing aan gewijzigde verhoudingen, maar op grand van
het principe <lat de mens als sociaal wezen de staat nodig heeft.31 De
eigen taak en verantwoordelijkheid van de staat wordt dus omwille van
de mens door de kerk erkend. Het ligt geheel in de lijn hiervan dat met
name ook in vele verklaringen en uitspraken van paus Johannes Paulus II
3.1

29 Voor uitgebreidere beschouwingen hierover zie GJ.M. van Wissen, Botsing van
grondrechten, in: Kerk en staat. Hun onderlinge verhouding binnen de Nederlandse
samenleving (Annalen van het Thijmgenootschap), Baarn 1987, pp. 73-91.
30 Vgl. Van der Hoeven, Geschiedenis grondwetsherziening, a.w., p. 24 resp. p. 204.
31 Vgl. Pfiirtner/Heierle, a.w. (noot 4), pp. 95 e.v.
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de dragers van statelijk gezag warden berinnerd aan bun plicbt de
menselijke waardigbeid en de recbten van de mens te eerbiedigen. 32
Deze nadruk op de mensenrecbten betekent niet dat bet concept hiervan
in de plaats is getreden van de wijsgerig-natuurrechtelijke en theologische argumentatie inzake de plaats van de persoon in de samenleving.
Het wordt er veeleer door gefundeerd. 33
In de paragrafen 3.2-3.4 zullen enige consequenties van het vorenstaande
warden belicbt: de erkenning van de recbten van de mens moet warden
gezien tegen de acbtergrond van de katbolieke sociale leer als gebeel;
uit deze sociale leer vloeit een voorkeur voor de sociale en democratiscbe rechtsstaat voort. Hoezeer de kerk de eigen verantwoordelijkheid
van de staat en de legitimiteit van democratisch staatsgezag oak erkent,
daaruit volgt niet dat de kerk bij voorbaat de uitkomsten van democratiscbe politieke besluitvorming moet billijken. In paragraaf 3.5 komen
enkele concrete kwesties aan de orde.
De nadruk die in pauselijke uitspraken en andere verklaringen van
kerkelijke zijde wordt uitgelegd op de recbten van de mens, mag niet
warden afgedaan als een aanpassing aan een in verdragen en grondwetten neergelegd begrip, maar ligt in de lijn van wat de kerk reeds eerder
heeft geleerd over de verhouding tussen persoon en gemeenscbap. De
gemeenscbap moet de ontwikkeling van de persoon in overeenstemming
met zijn waardigbeid mogelijk maken; de gemeenschap moet echtcr niet
een totale controle van haar !eden nastreven.34 Hetzelfde werd en wordt
geleerd over de verbouding tussen de grotere en kleinere gemeenschappen. Deze als subsidiariteitsbeginsel bekend geworden leer beeft een
positieve zijde (als fundering van ingrijpen door de gemeenscbap, zoals
overbeidsbemoeienis) en een negatieve zijde (als begrenzing daarvan).35
De negatieve zijde van bet subsidiariteitsbeginsel (een formeel, de competentie betreffend principe) wordt in de recbten van de mens in zeker
opzicbt verder gepreciseerd: bepaalde beslissingen zijn zozeer met de
persoon verbonden, dat de staat zicb moet onthouden van elke dwang
of toelating van dwang door anderen. Voor onder meer de godsdienstvrijbeid, de vrijbeid van vereniging en vergadcring, de vrijbcid van
meningsuiting en de vrijheid van ~zinsvorming is dit uitdrukkelijk in
kerkelijke documenten uitgesproken.
3.2

32 Zie Th. Herr, Johannes Paul II. und die Menschenreclzte. Neue Wege der katholischen Soziallehre? (Kirche und Gesellschaft, hrsg. v. der Katholischen Sozialwissenschaftlichen Zentralstelle Monchengladbach, Heft 90), Kolo 1982.
33 Vgl. Herr, a.w., pp. 9-10.
34 Vgl. Pfiirtner/Heierle, a.w., p. %.
35 Vgl. Pfiirtner/Heierle, a.w., pp. 141-142.
36 Vgl. A. Rauscher, Personalitiit, So/idaritiit, Subsidiaritiit (Katholische Soziallehre in
Text und Kommentar, Heft 1), Kolo 1975, p. 45; A. Langner, Menschenrechte, Staat,
Gesellschaft (id. Heft 3), Kolo 1975, pp. 26 e.v.; Handvest van de rechten van het
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De negatieve zijde van bet subsidiariteisbeginsel en de positieve zijde
veronderstellen elkaar. Het gaat immers bij beide om een 'redelijke
samenhang•37 tussen persoon en gemeenscbap, en tussen kleinere en
grotere gemeenschappen: individuele vrijbeid is mogelijk doordat men
deel uitmaakt van een niet-totalitaire gemeenschap, die waar nodig steun
biedt. In een gemeenschap moet bet materiele principe38 van de katholieke sociale leer, namelijk bet solidariteitsbegi.nsez,39 worden behartigd.
Hieruit blijkt tevens dat deze sociale leer de gedacbte van sociale grondrecbten insluit. In feite had reeds de encycliek Rerum novarum van
paus Leo XIII hierop betrekking, en recentelijk de encycliek Laborum
exercens van paus Johannes Paulus II.
3.3 Het subsidiariteitsprincipe en de erkenni~ van mensenrechten zijn
zozeer met een vrije samenleving verbonden, dat de langzaam maar
zeker41 in kerkelijke uitspraken doorgebroken voorkeuren voor de democratische en sociale rechtsstaat thans als bestanddeel van de katbolieke
sociale leer niet meer kan worden gemist. Hierin ligt een belangrijke
verrijking in vergelijking met de door paus Leo XIII geformuleerde
grondslagen; destijds en ook in de eerste helft van deze eeuw stelde de
kerk zich nog neutraal op ten aanzien van de staatsvorm. Het belang dat
in de sociale leer van de kerk thans aan de rechten van de mens wordt
gehecht, accentueert de voorkeur voor de democratische en sociale
rechtsstaat, die werd uitgesproken in de pastorale constitutie van bet
Tweede Vaticaanse Concilie over de kerk in de wereld van deze tijd:
'Het is volledig in overeenstemming met de eigen aard van bet
menszijn, om juridisch vastgestelde politieke structuren te vinden,
die aan alle burgers steeds beter en zonder enige discriminatie de
effectieve mogelijkheid bieden om vrij en actief deel te nemen,
zowel aan bet vaststellen van de recbtsfundamenten van de staat,
als aan bet staatsbestuur en bepalen van de eigen werksfeer en
grenzen aan de verschillende officiele instellingen, ten slotte ook
aan de verkiezing van bet regeringscollege. Alle burgers dienen
dus voor ogen te bouden bet recbt en tegelijkertijd bun plicbt om
bun vrije stem te gebruiken tot bevordering van algemeen welzijn,'42
gezin, door de Heilige Stoel op 22 oktober 1983.
37 Vgl. L. Heyde, Staat en maatschappelijk contract, p. 18, in: Overheidsbemoeienis
(a.w. noot 15), pp. 3-20.
38 Pfiirtner/Heierle, a.w., p. 142.
39 Pfiirtner/Heierle, a.w., pp. 139-141.
40 Vgl. Rauscher, a.w., pp. 45-47.
41 Uitvoerig over deze ontwikkeling van wat aanvankelijk 'der schwiichste Tei! der

42

modernen Katholischen Soziallehre' was: Wilhelm Weber, Kirche und Demokratie
(Katholische Soziallehre in Text und Kommentar, Heft 9), Koln 1978, in het bijzonder pp. 35-36.
Nr. 75.
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De erkenning van de eigen verantwoordelijkheid van de staat als
'societas perfecta' in het hem eigen bereik, en van de democratische
rechtsstaat als de adequate staatsvorm betekent niet dat de kerk verder
in politieke kwesties er het zwijgen toe moet doen. Deze erkenning leidt
er wel toe dat voor de kerk de primaire verantwoordelijkheid van de
democratisch gelegitimeerde politieke organen in staatszaken moet vaststaan. Tegelijkertijd moet echter in aanmerking warden genomen dat de
staat er is omwille van de mens en dat het daarom is, dat de kerk zijn
competentie respecteert. Waar de menselijke waardigheid in of ondanks
een democratie bedreigd wordt, is er voor de kerk recht en reden tot
spreken. Vraagstukken die de zin van het leven43 raken -zoals euthanasie, vrede en veiligheid, uitzichtloze werkloosheid- mogen door de kerk
niet warden genegeerd.
Tegelijkertijd moet de kerk in aanmerking nemen dat -in overeenstemming met haar eigen leer over de subsidiariteit- de staat en dus ook de
politici zich niet verantwoordelijk mogen houden voor alles wat er in
de samenleving omgaat (en dus ook mis kan gaan). Het kerkelijk spreken
vertoont een door het object van de uitspraken bepaald verschil al naar
gelang het zich richt tot de individuele gelovigen, hun vrij gevormde
maatschappelijke organisaties of degenen die verantwoordelijkheid dragen
in de staat, christelijke politici daaronder begrepen. Wanneer de kerk
zich tot de laatsten richt kunnen haar uitspraken redelijkerwijs slechts
betrekking hebben op wat er te doen staat bij de vervulling van de
staatstaak.
Kerk en staat moeten zich dus beide hoeden voor een te ruime opvatting
van de competentie in politieke zaken. Hierover merkte de bisschop van
Limburg a.d. Lahn, mgr. Kamphaus, in 1982 terecht op:
'Staat und Kirche seien 'gut beraten', wenn sie die Eigenstandigkeit nicht nur jeweils fiir sich selbst reklamierten, sondern sie
auch den anderen einraumten. Die Kirche diirfe nicht Staat werden
wollen und der Staat diirfe sich nicht zu einem 'quasi-gottlichem
Totalitatsanspruch' verleiten lassen.'44
3.4

3.5 In het kort kunnen enkele consequenties van het vorenstaande
warden aangegeven.
De staat heeft tot taak vrede en vrijheid te bewaren; daarom zullen
kerkelijke uitspraken wel mogen oproepen tot een politiek die gericht
is op het terugdringen van de bewapening en de rol van kernwapens
43 Vgl. de in de Frankfurter Al/gemeine Zeitung van 17 januari 1983 op p. 7 aangehaalde uitspraak van paus Johannes Paulus II: 'Die verhiingnisvollen praktischen wie
theoretischen Irrtiimer, die das Leben als beliebig verfiigbares Gut des einzelnen
oder der Gesellschaft betrachten, sollen als unvertriiglich mit der Wiirde des Menschen von moglichst vielen Mitchristen und Biirgern durchschaut und auf eine eindeutigere Achtung vor dem Menschenleben hin korrigiert werden.'
44 Frankfurter Allgemeine Zeitung van 10 augustus 1982, p. 5.
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daarin in bet bijzonder, maar niet van bet staatsgezag mogen verlangen wat wel zou passen in de levenshouding van een individuele
christen, namelijk een keuze voor weerloosheid ten opzichte van een
gewelddadige tegenstander.
Wegens de betekenis van huwelijk en gezin als primaire levensgemeenschap heeft de staat tot taak, zorg te dragen voor adequate
bestaansvoorwaarden voor deze gemeenschap. Daarentegen moet de
staat zich onthouden van positieve of negatieve reacties op beslissingen die in de private sfeer liggen, zoals de keuze voor of tegen een
bepaalde levensvorm en de beslissingen over de rolverdeling binnen
een relatie.
Dit brengt mee dat kerkelijke uitspraken die zich tot de staat richten
een andere optiek moeten hebben dan kerkelijke uitspraken die tot de
individuele gelovigen zijn gericht. Terwijl in laatstbedoelde uitspraken
aansporingen inzake levenswijze, seksuele ethiek enzovoort passen, zal
bet in eerstbedoelde uitspraken slechts moeten gaan om dat wat de
staat mag of moet bijdragen tot de situatie waarin mensen aan bun
persoonlijke leven gestalte geven. 45 Zo'n verschil in aard van de
uitspraken blijkt inderdaad, wanneer men bet Handvest van de rechten van bet gezin, dat de Heilige Stoel eind 1983 tot de 'politiek'
heeft gericht, vergelijkt met de documenten die tot individuele gelovigen zijn gericht.
Nog steeds doet de mening opgeld, dat bet nakomen van juridische
verplichtingen ter zake van eigendom en corntract, alsmede bet door
bet commune strafrecht bestreken terrein ethisch relevant is, maar
bet nakomen van juridische verplichtingen ten aanzien van bij voorbeeld belastingheffing niet. Dit onderscheid acht ik onverenigbaar met
de erkenning en waardering van de democratische en sociale rechtsstaat wegens zijn verantwoordelijkheid voor de voorwaarden van een
menswaardig bestaan, die thans in de sociale leer van de kerk besloten ligt. De katholieke kerk mag niet voorbijgaan aan de houding van
de individuele burger ten opzichte van bet functioneren van zo'n
staat. Het parasiteren op de gemeenschap door belastingfraude of
sociale-verzekeringfraude is hiermee niet verenigbaar.
4

Slotopmerking

In Nederland, Belgie en een aantal andere staten is de verhouding tussen
kerk en staat op een specifieke wijze bepaald doordat de staat zich bier
tot een democratische en sociale rechtsstaat heeft ontwikkeld. Deze
staatsvorm biedt passende bescherming aan de vrijheid van de kerk.
45 Hierover uitvoeriger: E.M.H. Hirsch Ballin/CA.J.M. Kortmann, Huwelijk en gezin,
recht en beleid, in: M.JA. van Mourik e.a., Huwelijk en relatie (beschouwingen
voor de Rechtskundige Afdeling van het Thijmgenootschap, nr. 9), Deventer 1983.
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Daarom en wegens de eerbiediging van de menselijke waardigheid -en
van de rechten van de mens in het bijzonder- die eraan ten grondslag
ligt, komt aan deze staatsvorm in de huidige sociale leer van de kerk
een bijzondere waardering toe. Dit ontheft de kerk echter niet van haar
recht en plicht, sociaal-ethische uitspraken te doen over die feiten en
ontwikkelingen in de politiek die aan de mens te kart doen. Zowel de
staat als de kerk in haar uitspraken over de politiek heeft te waken
tegen de verleiding, de politiek een competentie toe te schrijven, die
met de staatsvorm van de rechtsstaat en bet subsidiariteitsbeginsel
onverenigbaar is.
Wanneer de kerk beperkingen in acht neemt bij haar sociaal-ethische
uitspraken over politieke vraagstukken, betekent dit overigens niet dat
een verdergaand politiek engagement van christenen daarmee ophoudt een
engagement van christenen te zijn. Er is dan oak een legitieme, zij het
niet onbegrensde mogelijkheid van politiek meningsverschil onder christenen.
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en staat heden*
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Veranderingen in de verhouding van de kerk en staat

Er is alle reden om de huidige verbouding tussen kerk en staat juist bij
bet veertigjarig bestaan van bet Katboliek Sociaal-Kerkelijk Instituut
(KASKI) aan de orde te stellen. Ze betreft immers een aspect van de
plaats van de kerk in de samenleving. Het KASKI is voortgekomen uit
bet inzicht dat de Kerk baar sociaal-economiscbe en baar sociaal-culturele context -met inbegrip van baar eigen maatscbappelijk functioneren- moet kennen, anders gezegd: baar plaats in de Nederlandse leefwereld moet kennen, om baar boodscbap aan die wereld te kunnen geven.
In de tweede belft van deze veertig jaren beeft bet KASKI -meestal
zelfs in toenemende mate- onaangename boodscbappen aan de kerk moeten
brengen: over een afnemend aantal en een afnemend percentage katbolieken in ons land, over een afnemend aantal priesters en religieuzen -zij
bet dat bet aantal pastorale werkers en permanente diakens stijgt-, en
over een afnemend misbezoek. Er zijn tijden geweest waarin de brenger
van een onaangename boodscbap ter dood werd gebracbt, maar de tijden
zijn veranderd: bet KASKI bestaat nog steeds. In de tweede belft van
deze veertig jaren is ook de juridiscbe relatie tussen kerk en staat in
ons land gewijzigd. De Wet premie kerkenbouw verviel in 1975 en na
zeer langdurige adviesprocedures is in 1983 tot stand gekomen een
afkoopregeling van de bistoriscb verkregen aanspraken op tractementen
en dergelijke voor de ambtsdragers van een aantal kerken. De verandering
in de relatie van de kerk en staat staat niet los van de eerder genoemde
veranderingen in bet kerkelijke leven. De erosie van traditionele kerkelijke gebondenbeid maakt bet onmogelijk overbeidssteun voor bet kerkelijk leven nog !anger als een vanzelfsprekendbeid te aanvaarden. Ook de
eertijds vrij algemeen aanvaarde uitingen van godsvertrouwen in bet
openbare leven, zoals bet ambtsgebed en de bede in de troonrede, zijn
teruggedrongen of vervangen door vrijblijvender wensen. Zelfs bet randscbrift 'God zij met ons' op de gulden is in discussie gekomen, zij bet

*

Uit: Toespraken Prof. mr. E.M.H. Hirsch Ballin en Z. Em. Dr. Adrianus Kardinaal
Simonis ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van het Katholiek SociaalKerkelijk Instituut, Utrecht 25 september 1987, 's-Gravenhage 1988, pp. 2-17, ook
gepubliceerd in Kosmos + Oekumene, jg. 22 (1988), nr. 1/2, pp. 52-61.
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dat de meeste Nederlanders nog steeds aan de gulden met dit randschrift
opvallend veel meer waarde hechten dan aan het kwartje zonder randschrift.
Een gulden is geen denarie. De titel van deze toespraak sluit aan bij bet
woord van Jesus volgens Mc. 12, 17: 'Wat van de keizer is, geeft dat
aan de keizer, en wat van God is, aan God!' Dit woord wordt begrepen
als een ongeinteresseerde aanvaarding van bet bestaan van bet Romeinse
staatsgezag. Het geven van denarie aan de keizer verstoort niet dat wat
echt belangrijk is, namelijk dat de mens zichzelf aan God geeft. De geschiedenis van negentien-en-een-halve eeuw die op Jesus' verkondiging is
gevolgd, heeft conflicten zowel als kongsi's van kerken en staten laten
zien, die de ene of de andere kant -en soms wel beide- grote schade
hebben toegebracht. Maar in de huidige Nederlandse verhoudingen lijkt
de vraag veeleer, of de keizers van onze dagen -degenen die in onze
parlementaire democratie verantwoordelijkheid dragen- nog iets meer te
doen staat dan een ongeinteresserde aanvaarding van bet bestaan van
kerken. Dat sommige mensen zich als gelovigen aan God willen geven,
dat er kerken zijn, stoort hen niet, maar het is in de ogen van een
aantal hunner ook niet werkelijk van belang. Sommigen zien de vrijheid
van godsdienst en levensovertuiging zelfs als niet meer dan een variant
van de vrijheid van meningsuiting. Afzonderlijke vermelding van dit
grondrecht is niet nodig, zo wordt dan beweerd, 1 en bet wetsvoorstel
openbare manifestatics zoals het tot dusver luidt, scheert -in afwijking
van de Grondwet- godsdienstige c.q. levensbeschouwelijke samenkomsten
buiten gebouwen met betogingen over een kam. 2
2

Nog geen nieuw evenwicht

De relatie tussen kerk en staat3 is in Nederland bepaald nog niet tot
een nieuw evenwicht gekomen. Tegen de achtergrond van de geschetste
ingrijpende veranderingen in de samenleving doen zich in tweeerlei
opzicht problemen voor: ten eerste is de aanvaardbaarheid van meer
spccifickc ovcrheidsfaciliteiten voor bet godsdienstig en levensbeschouwelijk leven in discussie, en ten tweede bestaan tegenstellingen
1

2
3

436

Aldus het minderheidsstandpunt van H. Daudt en J.P A. Gruijters in het Tweede
rapport van de staatscommissie van advies inzake de Grondwet en de Kieswet, 'sGravenhage 1969, p. 58 (nt. 2) en R.E. de Winter, De vrijheid van godsdienst, p. 32,
in: M.B.W. Biesheuvel/C.Flinterman (red.), De rechten van de mens, Amsterdam, pp.
23-32.
Bij nota van wijziging van 23 november 1987 (TK 1987-1988, 19 427, nr. 9) is het
wetsvoorstel gewijzigd en dit bezwaar weggenomen.
Zie daarover S.C. den Dekker-van Bijsterveld, E.M.H. Hirsch Ballin, K.-W. Merks en
G.J.M. van Wissen, Kerk en staat. Hun onderlinge verhouding binnen de Nederlandse
samenleving, (Annalen van het Thijmgenootschap, jg. 75, nr. 1), Baarn 1987.
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over het legitieme aandeel van godsdienstig of levensbeschouwelijk
gefundeerde verbanden in zulke faciliteiten. Met het oog op een deel van
deze problemen is in februari 1986 door de Minister-President en de
Minister van Binnenlandse Zaken een 'Comrnissie van advies inzake de
criteria voor steunverlening aan kerkgenootschappen en andere genootschappen op geestelijke grondslag' ingesteld.4 Uit het interim-rapport
van deze commissie5 blijkt reeds dat zij zich -uiteraard- zal baseren op
artikel 6 van onze Grondwet, dat samen met enige verdragsbepalingen
de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging stevig verankert, en op
artikel 1 van de Grondwet, dat de overheid verplicht tot gelijke behandeling ongeacht godsdienst of levensovertuiging. Voor de vrijheid van
godsdienst en levensovertuiging geldt in een democratische en sociale
rechtsstaat als de onze bovendien -net als voor andere fundamentele
vrijheden- dat de overheid niet met een puur formele .waarborg mag
volstaan, maar oak moet waken tegen omstandigheden in het maatschappelijk leven die deze vrijheid frustreren. Voor zover de vrijheid van
godsdienst en levensovertuiging een plaats heeft in de 'maatschappelijke
en culturele ontplooiing' volgt uit artikel 22 van de Grondwet dat de
overheid een voorwaardenscheppende taak heeft. Dit is onder meer van
belang voor het gesubsidieerde welzijnswerk dat op een godsdienstige of
levensbeschouwelijke grondslag berust.
3

Waardering voor de scheiding van kerk en staat

Het zou, oak uit de optiek van de katholieke gemeenschap, verkeerd zijn
de gelijkstelling van godsdienst en levensovertuiging en de scheiding van
kerk en staat als een betreurenswaardig terreinverlies te zien. Integendeel: met de Verklaring 'Dignitatis Humanae' van het Tweede Vaticaanse
Concilie moeten wij 'het recht van de menselijke persoon en van de
gemeenschappen op sociale en burgerlijke vrijheid in godsdienstige
aangelegenheden•6 erkennen en nastreven als enige met de menselijke
waardigheid verenigbare optie. En met de Pastorale Constitutie 'Gaudium
et Spes' van hetzelfde Concilie verdient het principe van de wederzijdse
onafhankelijkheid en autonomie van staat en kerk op eigen terrein onze
steun. Dit betekent niet dat kerk en staat7 voor elkaar melaats zouden
moeten of zelfs maar zouden kunnen zijn: de dienstbaarheid van beide
aan 'de persoonlijke en maatschappelijke roeping' van de mensen betekent volgens 'Gaudium et Spes' integendeel dat zij met inachtneming van
4
5
6

7

Stcrt. 1986, 51.
Interimrapport verdeling geestelijke verwrgers in de krijgsmacht, 's-Gravenhage 1986.
Aldus de ondertitel. Vgl. over de ontwikkeling tot en met deze verklaring MJJ.G.
Chappin in: Godsdienstvrijlteid, publikatie van de Rechtskundige Afdeling van het
Thijmgenootschap, Deventer 1983, pp. 1-15.
Deel II, Hfdst. IV, paragraaf 76.
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tijd en plaats tot een gezonde onderlinge samenwerking moeten komen.8
Normale, volwassen relaties tussen kerk en staat, zo kan daaraan worden
toegevoegd, kunnen ook alleen maar tot stand komen als kerk en staat
over en weer aanspraken op zeggenscbap in elkaars interne aangelegenbeden bebben laten varen. De principieel godsdienstig neutrale, democratiscbe recbtsstaat moet juist door cbristenen gewaardeerd warden wegens
zijn etbiscbe grondslag die ieder mens gelijkelijk in zijn gewetensbeslissing respecteert.

4

Actuele problemen

Een paar recente ontwikkelingen kunnen een indruk geven van buidige
problemen in de relatie tussen kerk en staat. Daarbij gaat bet niet om
bet vervallen van de portvrijdom en van bet recbt van de kerken op
inlicbtingen van de belastingdienst over bet inkomen; deze veranderingen
zijn reeds wettelijk vastgelegd en zullen over enkele jaren bun beslag
krijgen. Andere aangelegenbeden leiden ecbter nog wel tot soms scberpe
politieke controverses. Van 1976 tot 1984 bebben subsidieregelingen voor
de bouw van moskeeen gegolden; deze regelingen kwamen overigens niet
aan Surinaamse moslims, maar alleen aan die uit gastarbeiderslanden ten
goede. In 1986 werd een motie Wiebenga/Dales9 aangenomen, waarin met
verwijzing naar bet beginsel van de scbeiding van kerk en staat bet
kabinetsvoornemen werd afgewezen om ten beboeve van minderbeden
subsidie te verlenen voor de investeringskosten van ruimtelijke voorzieningen voor sociaal-culturele en religieuze doeleinden. De verwijzing
naar bet beginsel van de scbeiding van kerk en staat wekt de indruk dat
aan de motie staatsrecbtelijke bezwaren ten grondslag lagen. Het kamerlid Wiebenga beeft dit ecbter in 1984, bij de indiening van een eerdere
motie over dit onderwerp, ontkend. Hij zei toen: 'Als de regering stelt
dat er geen strikt grondwettelijke bezwaren bestaan tegen de subsidiering van gebedsruimten voor minderbeden, is mijn antwoord <lat dit
ook niet van onze kant is gesteld. Wij bebben niet gezegd dat dit in
strijd is met de letter van de Grondwet. Het gaat bier om ccn politiek
beginsel -je kunt bet een maatscbappijbescbouwing noemen- op grand
waarvan mijn fractie recbtstreekse subsidiering door de overbeid van
kerkgenootscbappen gewoon onwenselijk acbt'.10
Met deze voorzicbtige motivering is Wiebenga's standpunt zeker respectabel. De vereiste wederzijdse autonomie van kerken en staat verzet zicb
er tegen, kerken tot 'gesubsidieerde instellingen' te maken, met alle
consequenties van <lien, zoals eisen omtrent doelmatig gebruik van subsidiegelden en controle daarop. De vraag is alleen of er geen enkele om8

T.a.p.

9 TK 1986-1987, 16 635, nr. 11.
10 Handelingen TK 1984-1985, UCV 11, 22 oktober 1984, p. 13.
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standigheid kan zijn die aanleiding geeft tot overbeidssteun of -faciliteiten; ik kom daar nog op terug. Wat de minderbeden betreft zal men zich
bij voorbeeld moeten afvragen of de gescbiedenis waarin eerst de in ons
land sinds lang gevestigde kerken en vervolgens de mediterrane moslims
overheidssteun voor bun gebouwen bebben ontvangen, niet een zekere
verplicbting meebrengt ten opzichte van diegenen die dit alles bebben
moeten missen, zoals de uit Suriname afkomstige moslims en hindoes.
Andere problemen zijn gerezen rond de automatisering van de gemeentelijke bevolkingsadministratie. De huidige verstrekking van gegevens uit
de bevolkingsadministratie aan de kerken is een overheidsfaciliteit die
buiten de taakopdracht van de eerder genoemde commissie valt. Besloten
is, na de overgang op de geautomatiseerde Gemeentelijke basisadrninistratie persoonsgegevens (GBA) niet langer de godsdienstige gezindheid te
registreren. Ben noodzakelijke consequentie van de scbeiding van kerk
en staat is deze beslissing zeker niet. Bij de planning van onderwijs-,
gezondheids- en welzijnsvoorzieningen speelt de godsdienst c.q. levensovertuiging vaak een rol. De meest voor de hand liggende vraag was dan
ook geweest of de gegevens van de bevolkingsadministratie daarvoor
voldoende betrouwbaar zijn of althans kunnen worden. Dat een nietverplichte registratie van godsdienst of levensovertuiging in een -ook om
andere redenen- goed te beveiligen bevolkingsadministratie zonder meer
inbreuk zou maken op de persoonlijke levenssfeer, lijkt mij in elk geval
een voorbarig standpunt. Eerder lijkt deze beslissing te passen in de
keuze voor 'een individueel persoonsgericbt-opgezette registratie'll waarin
naar de huidige ontwerpen zelfs niet verzekerd is dat belanghebbenden
in alle gevallen met bebulp van de GBA kunnen acbterbalen wie iemands
wettige kinderen zijn. De bewering dat inscbrijving van een uit kerkelijke
ouders geborene als beborend tot bun kerkgenootschap, een automatisme
zou zijn, is voor katholieken blijkens een vorige maand gepubliceerd
KASKI-rapport12 tbans onjuist. In 1984 zijn van de 57966 uit katholieke
ouders geboren kinderen er 51578 als katboliek aangegeven en zelfs nog
iets meer dan dit aantal gedoopt. Noemenswaardige discrepanties waren
er alleen in de twee voorafgaande decennia. Blijkbaar moest men zicb
toen nog losmaken van bet automatisme, in de bevolkingsadrninistratie
voor bet kind dezelfde godsdienst als voor de ouders ervan te noteren.
Gaat men nog iets verder terug, namelijk tot 1960, dan blijkt daar om
een heel andere reden geen discrepantie te zijn: toen werden namelijk
nog vrijwel alle uit katbolieke ouders geboren kinderen gedoopt. De
veelbesproken onbetrouwbaarbeid van de bevolkingsadministratie op bet
punt van de godsdienstige gezindbeid blijkt dus ten dele een probleem te
zijn van de generatie die tussen ongeveer 1965 en 1982 is geboren (of
misschien moet men zeggen: van de generatie die in die periode kinderen
11 TK 1985-1986, 19 512, nr. 2, p. 33.
12 Statistiek van het RK Kerkgenootschap in Nederland 1980-1985, '121' jg. 15, nr. 19
van 16 oktober 1987, p. 748.
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heeft gekregen). Dit neemt intussen niet weg dat tegen de bevolkingsadministratie valt in te brengen dat niet ieder die met de kerk wil breken,
de vermelding van zijn of haar kerkelijke gezindheid laat schrappen. Aan
de andere kant: niet ieder die de kerkgang verwaarloost (en straks
wellicht ook achterwege zou laten een adreswijziging aan de kerk door
te geven) heeft de bedoeling de kerk te verlaten. De vraag is dus of
niet de ene onbetrouwbaarheid -die voor de kerken flatterend werktwordt ingeruild voor de andere onbetrouwbaarheid -die de kerken kleineert-. Maar wat bier ook van zij: volgens de voorstellen van het kabinet
zal de GBA mede fungeren als voorziening voor de toetsing van namenen adressenbestanden door niet tot de overheid behorende instellingen,
waaronder de kerken. Het kabinet heeft voorgesteld, daarbij een interkerkelijke ledenadministratie (SHA) de status te geven van 'afnemer',
hetgeen financiele en administratieve voordelen heeft. Zonder de afnemersstatus zou de toetsingsmogelijkheid van namen-en adressenbestanden
praktisch onbruikbaar zijn. De kerken zouden volgens het kabinetsvoorstel
hun leden moeten inlichten over het nieuwe systeem, en de gelegenheid
moeten geven zich af te melden.
Ook deze variant heeft echter nog tot zware politieke discussies en tot
aanneming van afhoudende moties geleid. Een in februari van dit jaar
aangenomen motie-De Visser keerde zich tegen de afnemersstatus; daarbij
werd een beroep gedaan op 'het beginsel van de scheiding van Kerk en
Staat•.13 Moties van het kamerlid Kohnstamm, die in juni werden aangenomen, 14 verlangden raadpleging van de geregistreerden door de gemeenten en een uitdrukkelijke instemming van de betrokkenen vooraleer
opneming in het SILA-bestand zou plaatsvinden. Daarbij wordt er echter
aan voorbijgegaan dat allerlei andere gegevens in overbeidsregistraties
zowel als particuliere rergistraties worden gehandbaafd zolang de betrokkene geen verwijdering vraagt en mag vragen. Een nader kabinetsstandpunt is op dit moment nog niet bepaald.
De kerken zullen -ervan uitgaande dat bet kabinetsstandpunt in boofdzaak gebandbaafd blijft- voor de vraag komen te staan of het voor bun
taakvervulling nuttig en nodig is, met bebulp van de GBA op den duur
een volledig bestand van de in Nederland woonachtige lidmaten -dus
vaak: doopleden- erop na te blijven bouden. Vaststaat dat zij voor de
opbouw van bun bestanden van de staat als bet ware terug moeten zien
te krijgen wat de kerken in de Franse tijd aan de overbeid bebben
moeten overlaten, nl. een volledig bijgewerkt bestand. Daar komt nog bij
dat de overbeid niet voorbij mag gaan aan bet feit dat zij zelf de situatie
heeft gecreeerd en aanvaard, waarin de kerken voor bun administratie op
de bevolkingsadministratie een beroep konden doen. Juist als men zicb op
bet standpunt stelt dat de kerkelijke ledenadministratie een zaak van de
kerken is, moet men deze niet verplichten, als het ware een bernieuwde
13 TK 1986-1987, 19 512, nr. 6.
14 Nrs. 8 en 9.
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doopbelijdenis aan bun leden te vragen. Voor de kerken is bet immers
een legitiem, in vrijheid in te nemen standpunt dat iemand die niets van
zich laat horen toch (doop)lid van de kerk blijft. Voor de betrokkene
zijn daaraan volgens onze rechtsorde alleen consequenties verbonden, als
hij of zij ze zelf aanvaardt.
Als laatste voorbeeld van recente problemen in de relatie van kerk en
staat kan nog worden gewezen op bet voornemen bij de gemeente Amsterdam om met ingang van 1990 de bekostiging van geestelijke verzorging in bejaardenoorden -katholiek, protestants-christelijk, joods of
humanistisch- geheel te beeindigen. Bij die bekostiging gaat bet -net als
bij de geestelijke verzorging in ziekenhuizen- om een bijzondere situatie
waarin bekostiging van geestelijke verzorging tot dusver in bet algemeen
deel uitmaakt van een volledige verzorgingsstructuur. Het wekt enige
verbazing dat geestelijke verzorging in de ogen van degenen die dit
beleid hebben ontwikkeld, blijkbaar meer privezaak is dan de biljarttafel.

5

De financiering van geestelijke verzorging in bijzondere omstandigheden

Het trekt de aandacht dat recente problemen in de relatie tussen kerk
en staat in ons land zich vaak afspelen rond de denarien: de verdeling
van publieke middelen en faciliteiten. Men zou een verband kunnen
zoeken met de bereidheid van de gelovigen om bij de besteding van bun
financiele middelen rekening te houden met bet eerder genoemde randschrift. Toch ligt daarin niet bet voornaamste probleem. Blijkens CBSgegevens is de gezinsbijdrage per dooplid van 1982 tot 1984 in de katholieke kerk en de hervormde kerk licht gestegen (van f 42 tot f 43 bij
de katholieken, van f 116 tot f 123 bij de hervormden). Alleen bij de
gereformeerde kerken liep de bijdrage per dooplid licht terug, maar
daar was zij ook veruit bet hoogst (van f 217 naar f 215). 15 De punten
die thans in discussie zijn betreffen -afgezien van de bevolkingsadministratie- veeleer bijzondere omstandigheden die afzonderlijke, door de
betrokkenen niet in eigen beheer te realiseren voorzieningen vergen voor
bet godsdienstig-levensbeschouwelijk leven, hoe verschillend de situaties
ook zijn. Dit geldt zowel voor de geestelijke verzorging in de krijgsmacht en in penitentiaire inrichtingen als voor die in ziekenhuizen,
bejaardenoorden en jeugdinternaten.
Er is in de Nederlandse samenleving een nogal sterke stroming, die bet
godsdienstig-levensbeschouwelijke leven als een voor de staat irrelevante
prive-aangelegenheid ziet. Voor dat standpunt wordt een beroep gedaan
op de scheiding van kerk en staat. Maar bet feit dat de staat godsdienstig en levensbeschouwelijk neutraal moet zijn, betekent nog niet dat zij
15 Centraal Bureau voor de statistiek, Statistisch zakboek 1987, p. 109, 's-Gravenhage
1987.
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zich in bet geheel niet met bet godsdienstig-levensbeschouwelijke leven
zou mogen inlaten. Er zijn meer terreinen waarop de overheid neutraal
moet zijn, zoals bet culturele leven. Toch leidt men daaruit niet af dat
er een 'scheiding van cultuur en staat' zou moeten zijn die aan alle
subsidies voor de kunsten een einde maakt. In een samenleving waarin
mensen individueel en in groepsverband geheel op eigen kracht bun
economisch, sociaal en cultureel leven inrichten, zou dat wellicht een
consequente keuze zijn. Het 19de-eeuwse liberalisme stand zo'n ideaal
voor ogen. Maar de realiteit van de maatschappelijke verhoudingen was
en is zodanig dat zonder overheidsbemoeienis deze vrijheid voor weinigen
reeel, voor velen daarentegen een papieren vrijheid zou zijn. Het is
precies deze confrontatie met de realiteit van bet sociaal-economische
leven die de ontwikkeling van onze rechtsstaat tot een democratische en
sociale rechtsstaat teweeg heeft gebracht.
Ik breng dit niet naar voren om te betogen dat de staat -naast bedrijven
in moeilijkheden, noodlijdende dagbladen, welzijnsorganisaties, toneel-,
opera- en balletgenootschappen, heemkundige verenigingen en voetbalclubs- nu ook nog de kerken in brede subsidiestromen zou moeten laten
delen. De kerken zouden dat niet zouden moeten begeren, en zelfs als
zij dat zouden doen, dan zou de overheid er niet toe moeten overgaan.
Dit oordeel komt mede voort uit dat wat ik zie als de bijzondere juridische aard van kerken: terwijl de gewone associatiepatronen waarin mensen
samenwerken om meningen uit te dragen en ideele belangen te behartigen,
nl. stichtingen en verenigingen, een functioneel karakter dragen, is bij
kerken de associatievorm zelf mede onderwerp van bet gemeenschappelijke
geloof. Daaraan verbindt de rechtsorde consequenties door in Boek 2 van
bet Burgerlijk Wetboek te bepalen dat kerkgenootschappen en bun zelfstandige onderdelen rechtspersoonlijkheid bezitten, en dat zij -binnen de
grenzen van de wet- door bun eigen statuut warden geregeerd. Voor
levensbeschouwelijke genootschappen zoals bet Humanistisch Verbond
geldt niet dat de levensovertuiging een eigensoortige, van de vereniging
afwijkende associatievormen vergt. Vandaar dat bet Humanistisch Verbond
geen problemen heeft met bet gebruik van de verenigingsvorm. Subsidiering zou de kerken blootstellen aan dezelfde overheidsbemoeienis met
organisatie, werkwijze, personeelsopbouw en middelenbesteding die andere
gesubsidieerde instellingen ten deel is gevallen.
Overheidssteun moet op afstand blijven en dus niet verder gaan dan
bijzondere situaties vereisen: situaties waarin zonder die steun een
fundamentele vrijheid door gebrek aan feitelijke mogelijkheden dreigt te
warden gefrustreerd. Daarvan uitgaande komt men echter voor de vraag
te staan hoe die steun moet warden verdeeld over de diverse godsdienstige en levensbeschouwelijke richtingen. Een van de vragen die daarbij
rijst, is welke betekenis kan warden toegekend aan geregistreerde ledentallen van de genootschappen, en welke aan sociologische onderzoeksgegevens omtrent de kerkelijkheid.
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Kerkelijkheid en onkerkelijkheid

Welke betekenis kan met bet oog op de verdeling van publieke rniddelen
aan de diverse gegevens worden toegekend? Mijns inziens is bet volgende van belang.
Onlangs zijn resultaten gepubliceerd van een in opdracbt van bet Humanistiscb Verbond door P. Doorn en Y. Bommelje ingesteld onderzoek naar
ontkerkelijking in Nederland.16 In dit onderzoek werd aan de geenqueteerden de vraag gesteld, of zij zicbzelf tot een kerkgenootscbap rekenen. De percentages in antwoord op die vraag vielen lager uit dan de
percentages kerkelijkbeid, voor 1984 vermeld door bet CBS17: gereformeerden 7,1 tegen 8,3 %, bervormden 12,6 tegen 18,1 %, katbolieken
28,6 tegen 36,2 % en overigen 2,9 tegen 4,3 %. Hoger daarentegen viel de
restcategorie uit: 48,6 tegen 34,7 %. Het verscbil tussen beide percentages is gemakkelijk te verklaren: in bet ene geval werd gevraagd of men
zicbzelf tot een kerkgenootscbap rekent, in bet andere geval was bet
(eventueel als dooplid) behoren tot een kerkgenootscbap doorslaggevend.
Percentages van kerkbezoek en dergelijke vallen nog lager uit. Deze
gegevens, gecombineerd met bet vrij barde gegeven van bet CBS dat er
in Nederland ook nog 3 % moslems en bindoes zijn18 wijzen er op dat
onder de 48,6 % Nederlanders die blijkens bet onderzoek van Doorn en
Bommelje de vraag 'Rekent u zicbzelf tot een kerkgenootscbap?' ontkennend beantwoordden, een zeer diverse categorie scbuil gaat. De vraag of
men zicb tot een levensbescbouwelijk genootscbap -met name bet Humanistiscb Verbond- rekent, is in bet onderzoek niet gesteld.

7

Verdeling van publieke rniddelen

Welke betekenis kunnen wij met bet oog op bet overbeidsbeleid aan deze
uiteenlopende gegevens toekennen?
In een vrije, pluriforme samenleving is bet mogelijk dat een deel van de
bevolking geen eenduidige keuze voor of tegen bet toebeboren tot een
kerk of levensbescbouwelijk genootscbap maakt. Dit kan verklaren dat de
cijfers naar gelang van de onderzoeksmetboden en vooral de vraagstelling zo sterk uiteen lopen. Is bet wellicbt zo, dat onze naarstige pogingen, de omvang van de kerkelijkheid en die van de buitenkerkelijkheid
te bepalen, nog uitgaan van bet vooroordeel dat elke burger qua overtuiging eenduidig gerubriceerd kan worden? In de buidige verboudingen is
daarvan kennelijk veelal geen sprake meer. Er zijn, anders gezegd,
16 P. Doorn en Y. Bommelje, Ontkerkelijking en verzuiling, Utrecht 1987.
17 Centraal Bureau voor de statistiek, Statistisch zakboek 1987,'s-Gravenhage 1987, p.
109.

18 A.w., p. 110.
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gelegenheden waarbij men zich meer godsdienstig georienteerd 'toont'
dan men in de kerk is, bij voorbeeld bij de geestelijke verzorging in de
krijgsmacht en bij de keuze van scholen.
In de verdeling van publieke middelen voor godsdienstig of levensbeschouwelijk bepaalde voorzieningen zal onderscheid moeten worden gemaakt tussen voorzieningen die de overheid zelf aanbiedt, en voorzieningen die -al is het met een financiele bijdrage uit de algemene middelenuitgaan van de vrije organisaties in het maatschappelijk middenveld,
zoals wij die voor onderwijs, welzijn en gezondheidszorg kennen. Voor
voorzieningen die de overheid zelf aanbiedt, zoals geestelijke verzorging
in de krijgsmacht en in de penitentiaire inrichtingen, zal de vraag van
de betrokkenen richtinggevend moeten zijn. De overheid heeft immers
zelf op het punt van de 'richting' van deze voorziening niets in te
brengen; dus heeft zij geen andere maatstaf dan de voorkeuren van de
betrokkenen -ten dienste van wie de overbeid deze voorziening treft- om
de verdeling over godsdienstige en levensbescbouwelijke ricbtingen te
bepalen. In de gevallen waarin overeenkomstig de grondslagen van ons
politieke en maatscbappelijke bestel bet particulier initiatief werkzaam
is, is de situatie anders. Degenen die de voorziening aanbieden bebben
daar aanspraak op eerbiediging van de identiteit van bun werk, uiteraard
naast de onverkort te respecteren identiteit van degenen die van voorzieningen op deze gebieden gebruik moeten maken. Bij voldoende verscbeidenheid in bet organisatiepatroon ontstaat als bet ware een markt
van door de leerlingen, clienten, patienten, enzovoort, gevraagde identiteit van de voorzieningen enerzijds, en de door bet particulier initiatief
aangeboden identiteit anderzijds. In deze situatie zal de bouding van de
overheid afstandelijker moeten zijn. Gewaarborgd moet zijn dat bet
aanbod niet zo scbraal of eenzijdig is, dat mensen een voorziening van
een andere kleur opgedrongen krijgen dan aan bun keuze beantwoordt. 19
Juist nu in onze samenleving lang niet iedereen eenduidig gerubriceerd
kan warden in de ene of de andere geestelijke stroming, is bet ecbter
denkbaar dat bij voorbeeld de vraag naar bijzonder onderwijs van een
bepaalde richting groter is dan de kerkelijkheid of de levensbescbouwelijke organisatiegraad.20 Daarom zou het verkeerd zijn, de verdeling van
middelen op deze terreinen af te leiden uit gegevens over kerkelijkheid
of uit gegevens over het aantal leden van een bepaald genootscbap.

19 Zie daarover mijn bijdrage 'Subsidiering van het identiteitsgebonden particulier
initiatief in een pluriforme samenleving' in: TvO jg. 13, 1987, afl. 17, pp. 351-355,
en in: Christen Democratische Verkenningen 1987, afl. 9, pp. 359-368.
20 De omvang van de overheidssteun moet worden gegeven voor de relaties die op deze
ideele 'markt' werkelijk tot stand komen, bij voorbeeld per Ieerling, per client, per
patient.
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Het is duidelijk dat er nog veel meer te zeggen valt over de verantwoordelijkheden die een gesubsidieerde instelling beeft te aanvaarden.
Als bet bij voorbeeld gaat om een ziekenbuis van een bepaalde signatuur,
brengt zijn verantwoordelijkbeid voor de totale gezondbeidszorg mee, dat
ook faciliteiten dienen te worden verstrekt voor geestelijke verzorging
van een andere godsdienstige en levensbescbouwelijke ricbting. In dit
kader moet ik bet echter bij deze als orienterend bedoelde opmerkingen
laten.
De problemen in de verbouding tussen kerk en staat zijn met de aanvaarding van bet beginsel van de scbeiding niet opgelost. Ook de secularisatie en de invloed die daarvan is uitgegaan op de godsdienstige en
levensbescbouwelijke opvattingen maken de zaken niet eenvoudiger. Wie
bet heilige niet als een apart, gescbeiden terrein naast bet profane ziet,
zal zicb bierdoor ecbter niet laten demoraliseren. Hij zal juist erkennen
dat iemands religieus geinspireerde taak in het wereldlijke, in bet profane vervuld moet worden. Het KASKI verdient dank voor bet vele dat
bet ertoe beeft bijgedragen om de Nederlandse leefwereld te doorgronden
waarin die taak door cbristenen moet worden vervuld.
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6.3 Secularisatie en overheidsbeleid*

1

Inleiding

Secularisatie, de verwereldlijking van de samenleving, lijkt in een noodzakelijk negatieve verhouding te staan tot bet kerkelijk leven. Historisch
is dat binnen de Westeuropese samenlevingen begrijpelijk: secularisatie
had immers de betekenis van een terugdringen van de kerken uit bet
functioneren van de samenleving, onteigening van kerkelijke goederen in
de tijd van de Franse Revolutie, losmaken van de maatschappelijke
dienstverlening uit de christelijke diaconie, verwijdering van tekenen van
gemeenschappelijk Godsvertrouwen zoals ambtsgebeden uit bet openbaar
leven. Secularisatie kan echter ook de betekenis hebben van een bevrijding van de kerk uit een positie waarin dat wat bet aanzien had van
kerkelijke invloed op bet openbare leven, een verwikkeling in verantwoordelijkheden betekende die de kerk meer compromitteerden dan dat
zij konden bijdragen tot heiliging van bet leven van alle dag. Te vaak
heeft kerkelijke zegening van heersers betekend dat de kerk een goede
verhouding met die heersers voor zegenrijk hield. Te vaak ook hebben
gunsten van de heersers voor de kerk haar beroofd van aanzien bij hen
die geen gunsten te verdelen hadden. Neemt men dit in aanmerking, dan
betekent secularisatie ook bevrijding voor de kerken. Wie zonder negatieve vooroordelen de beweging van secularisatie beziet, vindt daarbij
ook steun in wat bet Tweede Vaticaanse Concilie heeft geleerd:
'De staat en de Kerk zijn op eigen terrein onafhankelijk van elkaar
en autonoom. Maar beide zijn zij, hoewel op verschillende titel,
dienstbaar aan de persoonlijke en maatschappelijke roeping van
dezelfde mensen. En dit dienstwerk zullen zij des te effectiever
tot welzijn van allen uitoefenen, naarmate zij beide meer een
gezonde onderlinge samenwerking tot stand brengen, met inachtneming van de omstandigheden van plaats en tijd. (... ) Nu zijn bet
aardse en datgene wat in de menselijke levensconditie deze wereld
te boven gaat, onderling nauw verbonden, en ook de Kerk maakt
gebruik van bet tijdelijke, voor zover haar eigen zending dit vergt.
Maar zij stelt haar hoop niet op privileges, haar door bet staatsgezag aangeboden; ja, zij zal zelfs van sommige wettelijk verworven
rechten afzien, wanneer mocht blijken, dat bet gebruik daarvan

*

Uit: H. Berkhof e.a., Voorbij domineesland. De gevolgen van de secularisatie, Amersfoort/Leuven/Amsterdam 1988, pp. 68-74.
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twijfel oproept aan de oprechtheid van haar getuigenis, of de
nieuwe levensomstandigheden een andere ordening vereisen' .1
2

lijken de kerken groter dan u zijn?

Dit neemt niet weg dat er ook in de huidige Nederlandse verhoudingen
tendensen zijn, waarbij secularisatie in een negatieve verhouding tot het
kerkelijk leven staat. Dit geldt in het bijzonder wanneer secularisatie
het karakter heeft van een streven naar ontmanteling van op een godsdienstige grondslag gebaseerde vrije initiatieven. Met name richt de
kritiek zich op die posities waarvan men meent dat de christelijke kerken
en de met hen verbonden organisaties zich grater voordoen dan ze
werkelijk zijn: de bevolkingsadministratie waarbij aantekening wordt
gehouden van de godsdienst, het aantal confessionele bijzondere scholen
in verhouding tot dat van de openbare scholen, het aandeel van confessionele ziekenhuizen en welzijnsinstellingen in verhouding tot neutrale
evenknieen. Daarbij wordt betoogd dat blijkens sociologisch onderzoek
zich aanzienlijk minder mensen tot de kerk zouden rekenen dan volgens
bevolkingsboekhouding en bevolkingsstatistiek het geval is. De ware
omvang van de kerken zou aan het licht komen wanneer de kerken
verplicht zouden worden hun eigen ledenadministratie op te bouwen, en
daarin alleen diegenen zouden mogen opnemen die bij de overgang van
de vermelding van de godsdienst in de bevolkingsboekhouding naar het
nieuwe stelsel uitdrukkelijk hebben verklaard dat zij met die opneming
instemmen.
Het is duidelijk dat met zo'n systeem het risico van onachtzaamheid en
laksheid geheel bij de kerken zou worden gelegd. Dat zou om een aantal
redenen onjuist zijn. Het is geen overheidstaak om een soort hernieuwde
doopbelijdenis te vragen. Ook opneming in andere persoonsregistraties
behoeft lang niet altijd te berusten op een uitdrukkelijke, op die registratie betrekking hebbende instemming door de betrokkene. Bovendien
brengt de vrijheid van interne organisatie van de kerken (vgl. artikel 2,
tweede lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) mee, dat de kerken
het lidmaatschap intern anders mogen zien en regelen dan dat van een
vereniging met de daarbij behorende verplichtingen zoals die tot betaling
van contributie.
De kerken zullen daarom de gelegenheid moeten krijgen om de bestaande, mede te hunnen behoeve door de gemeentelijke bevolkingsboekhouding gevoerde ledenadministratie in eigen beheer over te nemen. In elk
geval voor een deel van de Nederlandse kerken zal dit betekenen dat
men vervolgens ook de verantwoordelijkheid aanvaardt voor het in eigen
beheer voldoende bijhouden van de bestanden, zonder zich afhankelijk te
1
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Gaudium et Spes. Pastorale Constitutie over de Kerk in de wereld van deze tijd,
artikel 76.
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maken van een kostbare en zeer omstreden koppeling aan het gegevensbestand van de overheid.
3

Overheid en geestelijk leven

Aan de andere kant moet het belang van de ledentallen die blijken uit
de bevolkingsboekhouding niet warden overschat. Wanneer op de stelling
dat de bevolkingsboekhouding de omvang van de kerken flatteert, van
kerkelijke zijde soms wordt volstaan met het antwoord dat de kerken
inderdaad zeer groat zijn en dat het Humanistisch Verbond met enkele
tienduizenden aangeslotenen dus onvergelijkelijk veel kleiner is, reproduceert men het standpunt dat men wil bestrijden. Kerklidmaatschap is nu
eenmaal iets anders dan het lidmaatschap van een vereniging. Uit de
optiek van de burgerlijke samenleving schijnt het toebehoren tot de kerk
zelfs iets vrijblijvends te zijn - want wat de gelovige uit dien hoofde
bier en nu verschuldigd is, wordt verrekend in een koninkrijk dat niet
van deze wereld is. Dit betekent dat de kerken zich er niet aan moeten
storen wanneer men ze voorhoudt dat het kerklidmaatschap zeer onderscheiden vormen en graden van betrokkenheid omvat. Maar omgekeerd
moeten zij niet een dergelijke lidmaatschapsregistratie voorstellen als de
enige manier waarop de omvang van een geestelijke stroming kan blijken.
Moslims en hindoes kennen geen ledenadministratie zoals bij de kerken
gebruikelijk is. Het Humanistisch Verbond heeft wel leden, en dit aantal
mag -blijkens een uitspraak van de Afdeling rechtspraak van de Raad
van State van 15 september 1986 over zendtijdtoewijzing (AB 1987, 280)ook als basis van de besluitvorming warden genomen, maar is blijkens
diezelfde uitspraak niet het enige relevante gegeven; ook het percentage
van de bevolking dat uitspreekt een humanistische levensovertuiging te
hebben is daarbij relevant. Bij belangrijke beslissingen die de overheid
ten aanzien van de diverse godsdienstige en levensbeschouwelijke stromingen moet nemen (bij voorbeeld de bekostiging van bijzondere scholen
en de zendtijdtoewijzingen aan omroepen), is uiteindelijk niet het ledental van de genootschappen, maar de omvang van de op die voorziening
gerichte vraag -zoals aantal leerlingen van de scholen, aantal leden van
de omroepverenigingen- doorslaggevend. In hun motieven, met name in de
mate van godsdienstig of levensbeschouwelijk engagement die achter hun
beslissing ligt, treedt de overheid -terecht- niet.
Voor een overheid die niet het godsdienstig-levensbeschouwelijk leven als
zodanig wil subsidieren, maar alleen voorzieningen wil treffen voor
specifieke sectoren van de samenleving, staat principieel ook geen andere
weg open dan juist deze, die afhangt van de verhoudingen op het betrokken werkterrein.
Dit brengt ons bij de vraag of inderdaad een algemene subsidie voor de
kerken en levensbeschouwelijke genootschappen moet warden afgewezen.
Die vraag lijkt wellicht wat theoretisch in de Nederlandse verhoudingen,
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waar nog maar kort geleden een afkoopregeling tot stand is gekomen
waarmee de van oudsher bestaande financiele steun van de overheid voor
verscheidene kerkgenootschappen is beeindigd.2 Toch worden bij tijd en
wijle pleidooien gevoerd voor het invoeren van een lump sum-subsidie
voor de kerken, of voor bepaalde kostenposten die het kerkelijk leven in
het algemeen betreffen, zoals de kerkgebouwen. Als argument daarvoor
wordt wel aangevoerd dat aan zulke subsidies geen hogere kosten verbonden hoeven te zijn dan thans voor de geestelijke verzorging in de
krijgsmacht, de gevangenissen enz. worden gemaakt. Veel succes hebben
zulke pleidooien intussen niet. Vrij algemeen wordt de 'scheiding van
kerk en staat' gezien als een beletsel voor subsidiering van het kerkelijke leven als zodanig. Dit standpunt acht ik juist - maar die juistheid
behoeft nadere argumentatie, zeker wanneer men zich realiseert dat op
allerlei terreinen overheidssubsidies bestaan, al worden deze de laatste
jaren kritisch bezien en zijn ze in een aantal gevallen weer afgeschaft.
Van regeringszijde is in 1982 een bruikbare omschrijving gegeven van de
scheiding van kerk en staat. Deze houdt in 'dat staat en kerken als
zelfstandige lichamen functioneren. Kerken en andere godvruchtige
genootschappen bepalen zelfstandig hun bestuurlijke organisatie, kiezen
zelfstandig hun functionarissen en belijden vrijelijk hun godsdienst of
levensovertuiging. De staat heeft de zelfstandigheid van kerken en andere
geestelijke genootschappen te eerbiedigen.' Deze omschrijving is overgenomen en verder uitgewerkt in het in maart 1988 door een regeringsadviescomrnissie uitgebrachte rapport 'Overheid, Godsdienst en Levensovertuiging' (p. 57). De betekenis van dit staatsrechtelijke beginsel wordt in
belangrijke mate bepaald door de artikelen 1 en 6 van onze Grondwet en
enige bepalingen van verdragen over rechten van de mens, die de overheid verbieden de ene godsdienstige of levensbeschouwelijke richting te
bevoordelen of juist te benadelen ten opzichte van andere, en verder tot
gevolg hebben dat slechts op grond van een beperkt aantal zwaarwegende
belangen grenzen mogen worden gesteld aan de vrijheid van godsdienst
en levensovertuiging. Daarnaast is van belang dat grondrechten in het
kader van onze Grondwet niet slechts aan individuen toekomen, maar ook
aan organisaties (rechtspersonen) zoals de (kerk)genootschappen.

Voorwaardenscheppend beleid

4

In een democratische en sociale rechtsstaat kan er met recht en reden
op worden gewezen dat de verwerkelijking van grondrechten meer omvat
dan alleen afwezigheid van overheidsdwang. Volgens artikel 22, derde lid,
van de Grondwet heeft de overheid tot taak, voorwaarden te scheppen
voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding. Bij de maatschappelijke en culturele ontplooiing zou men, ook al
2

Wet van 7 december 1983, Stb. 638.
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zwijgt de wetsgeschiedenis hierover, mede kunnen denken aan bet godsdienstig-levensbeschouwelijk leven. Brengt dit dan niet mee, zo zou men
kunnen vragen, dat een overheid die heel wat subsidie ter beschikking
stelt aan toneel- en balletvoorstellingen, concerten en sportmanifestaties,
evenzeer in de buidel zou moeten tasten ter subsidiering van bet godsdienstig-levensbeschouwelijk leven? Bij bet beantwoorden van die vraag
moeten wij ons wel realiseren dat 'voorwaarden scheppen' voor een
bepaalde activiteit niet wil zeggen dat de overheid zelf voor die activiteit verantwoordelijk is. Bij de realisering van sociale grondrechten
betreft de overheidsverantwoordelijkheid dus niet de werkelijkheid, maar
de mogelijkheid van de betrokken activiteit. De overheid moet de beoefening van bij voorbeeld de kunst dus niet als haar eigen zaak zien,
maar slechts bet wegnemen van (materiele en sociale) barrieres die aan
die activiteit in de weg staan.
Hieruit vloeit voort dat de overheid afstand moet houden van de wijze
waarop bij voorbeeld kunstenaars inhoud geven aan deze 'ontplooiing'.
Of de huidige wijze van subsidiering daarmee altijd in overeenstemming
is, kan bier in bet midden blijven. Voor de verhouding van de overheid
tot de (kerk)genootschappen geldt deze op de overheid rustende plicht,
afstand te houden minstens zo sterk. Een positie van de (kerk)genootschappen als gesubsidieerde instellingen zou de overheid veel te nauw bij
de uitoefening van de godsdienst en levensovertuiging betrekken. Zowel
uit de optiek van de overheid als uit die van de (kerk)genootschappen
moet een zo nauwe band als een bedreiging van bun wederzijdse vrijheid
en zelfstandigheid warden gezien. Dit gevaar kan de overheid alleen
vermijden wanneer zij zich beperkt tot indirecte, op afstand werkende
vormen van financiele ondersteuning (zoals fiscale giftenregelingen en de
Duitse 'Kirchensteuer'), en daarnaast slechts financiele voorzieningen
biedt wanneer bijzondere omstandigheden in door de overheid ingerichte
of geordende situatie een belemmering vormen voor de uitoefening van
de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Het gaat hierbij in
hoofdzaak om de geestelijke verzorging in de krijgsmacht, bet gevangeniswezen, de gezondheidszorg en de bejaardenzorg, alsmede de kosten
verbonden aan bet monumentale karakter van een deel der kerkgebouwen.
Inzake de bier bedoelde geestelijke verzorging wordt in bet eerder
genoemde rapport 'Overheid, Godsdienst en Levensovertuiging' een onderscheid gemaakt tussen overheidsinstellingen en instellingen die van
bet particulier initiatief uitgaan. In de eerstgenoemde instellingen kan de
overheid bij de verdeling van middelen over de onderscheiden godsdienstig-levensbeschouwelijke richtingen principieel geen andere maatstaf
hanteren dan de aard van de door de betrokkenen (militairen, gedetineerden enz.) gevraagde geestelijke verzorging. Bij de instellingen die
niet van de overheid uitgaan, mag uiteraard ook niemand ten aanzien van
zijn godsdienstige of levensbeschouwelijke richting druk of dwang ondervinden. Toch ligt de situatie daar in zoverre anders, dat bet de betrokken instellingen op grond van de bun toekomende grondrechten vrijstaat
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een ruimer, aan hun signatuur beantwoordend aanbod aan geestelijke
verzorging te doen. De voorstellen in bet rapport houden een uitwerking
van deze grondgedachten in.
Ontbinding van ethische orientaties

5

De scheiding van kerk en staat heeft in elk geval deze positieve betekenis dat zij -in tegenstelling tot verhoudingen van onderwerping en
dienstbaarheid in de ene of de andere richting- een volwassen verhouding tussen de staat en de (kerk)genootschappen, zoals deze in een door
grondrechten gedragen rechtsstaat verwacht mag worden, mogelijk maakt.
Toch mogen wij niet voorbijgaan aan de vraag of godsdienst en levensovertuiging niet zo belangrijk zijn voor versterking van bet normbesef
en daardoor voor bet functioneren van de samenleving, dat dit de overheid ertoe zou moeten bewegen de kerken weer meer dan voorheen een
steuntje in de rug te geven.
Zien wij bet goed, dan markeren dergelijke vragen een fundamentele
culturele verandering. De traditionele verschijningsvorm van de secularisatie hield in dat de gebondenheid aan gevestigde institituties plaatsmaakte voor bet in cultuursociologiscbe zin 'moderne' streven, via bet
politieke proces rationeel invloed uit te oefenen op toekomstige ontwikkelingen. Thans echter wordt bet bierachter gelegen mensbeeld van de
'rasonierende Privatleute•3, d.w.z. welbewust aan maatschappelijke ontwikkelingen ricbting gevende burgers, verdrongen door een beeld van
zich niet engagerende, wisselende voorkeuren koesterende individuen.
Men spreekt van een post-moderne samenleving wanneer de 'moderne'
hoop op effectieve, rationele sturing verloren is gegaan, en ontbonden is
in bet levensgevoel, in de situatie waarin men geworpen is, naar eigen
voorkeur te moeten handelen.
De daaruit voortkomende radicale verzakelijking, een soort 'tweede
secularisatie', die zich sinds enige jaren aftekent, heeft weliswaar met
de eerste secularisatie gemeen dat zij traditionele bindingen verwerpt,
maar stelt daar geen andere engagementen doch slechts vrijblijvendheid
voor in de plaats. Deze beweging vormt door haar destructie van maatschappelijk idealisme niet alleen voor godsdienstige, maar ook voor
levensbeschouwelijke en politieke engagementen een bedreiging. Het aldus
in de hand gewerkte tekort aan zingeving voor bet menselijk bestaan is
tegelijkertijd een vruchtbare, zij bet marginale voedingsbodem voor
sektarische bewegingen, die bun leden van de samenleving afschermen.

3

J. Habermas, Strnkturwandel der Offentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie
der biirgerlichen Gesellschaft, Luchterhand Darmstadt 1978.
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Normbevestiging en verantwoordelijkheid

Dat deze etbiscbe desorientatie zowel de godsdienstige als de niet-godsdienstige levensovertuiging en bet politiek-maatscbappelijke bestel treft,
betekent dat de overbeid normbevestiging niet als bet ware bij de
(kerk)genootscbappen kan kopen met verruimde subsidiering, maar slecbts
kan bevorderen door in baar eigen taakvervulling die tendens in de
samenleving te ondersteunen die tegenwicbt biedt tegen een cultuur van
onverantwoordelijkheid. Het overbeidsbeleid zal, anders gezegd, consequent moeten uitgaan van bet principe verantwoordelijkbeid. Dit principe, dat de mens in zijn vermogen tot antwoorden aanspreekt, is de
voorwaarde waaronder een etbiscb gefundeerde zingeving toegang krijgt
tot bet bestaan van de mensen. Maar dan moet in bet overbeidsbeleid de
koppeling van verantwoordelijkbeid voor oorzaken en verantwoordelijkbeid voor gevolgen niet alleen ricbtinggevend zijn voor berscbikkingen in
bet sociale-zekerbeidsstelsel, cultuursubsidies, verzekeringsstelsels voor
de gezondbeidszorg en dergelijke, maar ook voor de verbouding tussen
de staat en de genootscbappen op godsdienstig-levensbescbouwelijke
grondslag. Daarvan boort ook af te bangen in welke gevallen -in afwijking van de boofdregel dat dit tot de eigen verantwoordelijkbeid van de
genootscbappen beboort- de gemeenscbap tot taak beeft, de mogelijkbeid
van geestelijke verzorging te waarborgen.
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]
GRONDSLAGEN VAN
POLITIEK HANDELEN
De gebondenheid van de overheid aan bet recht doet volstrekt geen
afbreuk aan bet democratisch karakter van bet staatsbestel. Integendeel:
alleen daardoor is verzekerd dat -zonder dwang of drang- ieders inzichten en opvattingen mede van invloed kunnen zijn op de belangenafweging
die aan wetgeving en de uitoefening van discretionaire bestuursbevoegdheden ten grondslag moet liggen. Het constitutionele recht van een
staatsverband als bet onze bepaalt ook de 'plaats' van bet democratische
politieke proces. Grondrechten bakenen weliswaar deze staatstaken ten
dele af -de klassieke grondrechten vooral negatief, de sociale grondrechten vooral positief- maar laten open hoe voor bet overige de verantwoordelijkheden binnen de overheid en ten opzichte van verbanden in de
samenleving zullen zijn verdeeld. Politieke partijen dienen daarom zowel
een visie op die verdeling van verantwoordelijkheden als een visie op bet
relatieve gewicht van op elkaar botsende belangen te ontwikkelen.
In de hoofdstukken 7.2 en 7.3 staat dit onderwerp centraal. Daaraan gaat
in hoofdstuk 7.1 een beschouwing vooraf, die laat zien wat dit betekent
voor een vorm van overheidshandelen als de subsidiering, die de laatste
jaren onstuimig is gegroeid. Uiteraard veronderstelt dit alles dat bet
politieke proces, wat er ook gebeure, kan voortgaan. Van belang is
daarom ook hoe ons constitutionele recht -in geval van crises tussen
regering en parlement- voorkomt dat bet politieke proces in een patstelling eindigt. Het gaat er dus om, democratisch gelegitimeerde continuiteit
te verzekeren. Die vragen zijn bij voorbeeld aan de orde in een formatieseizoen, over welk onderwerp tot slot hoofdstuk 7.4 van deze bundel
handelt.
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7 .1 Subsidiering en grondrechten*

1

Inleiding

In deze bijdrage komt de vraag aan de orde of en, zo ja, op welke
gronden subsidiering kan warden gezien als een bij een democratiscbe en
sociale recbtsstaat passende vorm van publieke taakvervulling. Aldus
willen wij in fundamentele zin de recbtsstatelijkheid van subsidiering
onderzoeken: subsidiering moet kunnen functioneren als vorm van dienstbaarbeid van de staat aan de gemeenscbap, in overeenstemming met
klassieke en sociale grondrecbten.
In paragraaf 3.2 wordt allereerst nagegaan, in welke recbtsstatelijk
relevante opzicbten subsidiering zicb onderscbeidt van andere vormen
van publieke taakvervulling. Om te komen tot een beoordeling van deze
verscbillen onderzoeken wij vervolgens in welke gevallen subsidiering als
vorm van publieke taakvervulling in een positieve relatie staat tot
grondrecbten (paragraaf 3.3), en in welke gevallen in een negatieve
relatie (paragraaf 3.4).
2

Subsidiering en andere vormen van publieke taakvervulling

De vraag in welke recbtsstatelijk relevante opzicbten subsidiering zicb
onderscbeidt van andere vormen van publieke taakvervulling zal, gezien
de brede acceptatie van subsidiering in onze samenleving, op bet eerste
gezicbt verbazen. Tocb is bet niet evident <lat <lit buitengewoon omvangrijke verscbijnsel een regulier, aan bet recbtsstatelijke karakter
van onze recbtsorde beantwoordend bestanddeel van de staatstaak vormt.
Naar aanleiding van bet grondwetsartikel <lat bij uitstek met overbeidssubsidies in verband moet warden gebracbt, namelijk artikel 22, scbrijft
Donner <lat bet daar 'vooral (gaat) om objectieven, die de overbeid met
geld en goede woorden moet bevorderen, omdat zij grotendeels in de

*

Uit: Rechtsstatelijke subsidieverhoudingen, preadvies Vereniging voor Administratief
recht XCIX, Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn 1988, hoofdstuk 3,
pp. 26-47.
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samenleving werkende krachten mobiliseren moet en op hun medewerking
en instemming is aangewezen.'1
Met het feit dat de eigenlijke plaats van gesubsidieerde activiteiten
buiten de overheid in de samenleving te vinden is, hangt een moeilijkheid samen die Donner verderop naar aanleiding van de 'emancipatorische strekking' van artikel 22, derde lid, naar voren brengt: 'waarvan en
waartoe moet geemancipeerd warden? Wordt dat door de overheid beslist,
die weet wat goed is voor de mensen, of wordt dat aan de mensen zelf
overgelaten, die in de gelegenheid moeten zijn het eigen leven te leiden
en naar hun eigen voorkeuren en behoeften in te richten? (... ) Het
scheppen van voorwaarden voor emancipatie veronderstelt nu eenmaal
een zekere opvatting, wat emancipatie is en niet is. (... ) De strijd, welke
kunstuitingen, welk toneel en welke muziek nu moeten warden bevorderd
en gesteund, bewijst dat hier aan willekeur niet te ontkomen is. De
spanningen tussen vrouwenorganisaties, oude en nieuwe, omtrent de
inrichting en strekking van vrouwenemancipatie bewijzen het evenzeer.' 2
In kart bestek vestigt Donner hier de aandacht op twee karakteristieke
moeilijkheden van subsidiering door de overheid: ze werkt in op beslissingen die behoren tot de verantwoordelijkheid van anderen dan de
overheid zelf, en als gevolg daarvan warden gesubsidieerde activiteiten
niet bepaald door criteria die de overheid volledig op eigen gezag kan
vaststellen. Hierin onderscheidt subsidiering zich van staatstaken zoals
die van oudsher door onderdanen van hun overheden wordt verwacht.
Deze dragen het karakter van directe gezagsuitoefening: ze hebben de
vorm van ordening van het gedrag van de burgers door geboden en
verboden, of bestaan in de vervulling van bepaalde taken van algemeen
nut door de overheid zelf, op eigen gezag, zoals zeewering, waterbeheer,
defensie, onderwijs. In beide gevallen oefent de overheid -in een rechtsstaat daartoe democratisch gelegitimeerd- de bevoegdheid uit, gedragsalternatieven te aanvaarden of te verwerpen; in het ene geval gaat het
om het gedrag van de burgers, in het andere om haar eigen doen en
la ten.
In zijn onder de titel 'De intervenierende staat' gepubliceerde 'Aanzet
voor een instrumentenleer' onderscheidt Geelhoed, aanknopend bij de in
1966 door Zijlstra opgestelde typologie van de instrumenten voor het
economisch beleid, zeven typen interventies 'waarmee de staat in de
particuliere sfeer ingrijpt':
informatie en prognoses;
I.
van staatswege verrichte investeringen en andere feitelijke handeII.
lingen, die voorwaardenscheppend voor de besluitvorming van de
burger zijn ;
1
2

C.W. van der Pot/AM. Donner, Handboek van het Neder/andse staatsrecht, 11de
druk, Zwolle 1983, p. 2%.
A.w., pp. 297-298.
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interventies die de besluitvorming van de burger algemeen beogen
te bei:nvloeden (A. kwantitatieve macro-interventies, B. normale
globale interventies die privaatrechtelijk warden gehandhaafd, en
C. dezulke die strafrechtelijk warden gehandhaafd);
IV. onvoorwaardelijke heffingen en onvoorwaardelijkeprestaties;
voorwaardelijke heffingen en voorwaardelijke financiele prestaties
V.
(A. eenzijdige toekenning van subsidies en oplegging van heffingen, en B. consensuele toekenning van subsidies of oplegging van
lasten);
VI. eenzijdige dwingende interventies;
VII. de toekenning van een uitsluitende bevoegdheid aan de staat tot
het uitoefenen van tot dan toe in de particuliere sfeer uitgeoefende activiteit (nationalisatie, socialisatie).3
Geelhoed relateert vervolgens deze interventietypen aan een aantal
staatsfuncties:
- III B-C en VI aan de ordenende functie ('de zorg voor het geheel
van duurzame rechtsbetrekkingen tussen de burgers onderling en in
de verhouding van staat en burger');4
- II, IV en V A aan de presterende functie (bij voorbeeld 'de zorg
voor public utilities, gezondheidsvoorzieningen, volkswoningbouw en
onderwijs');5
- I, II, III A, V a-B en VI aan de sturende functie ('te ontleden in
dwingende maatregelen en presterende interventies' zoals subsidies;6
- VI aan de arbitrerende functie 'tussen conflicterende en divergente
belangen', bij voorbeeld in het ruimtelijke en milieubeleid.7

III.

Deze op zichzelf verhelderende rubricering van interventies en van de
daarbij uitgeoefende staatsfuncties lijkt minder geschikt om duidelijkheid
te verkrijgen in welke rechtsstatelijk relevante opzichten subsidiering
zich onderscheidt van andere vormen van publieke taakvervulling. De
rubricering is betrokken op de verhouding staat-markt, zoals bij voorbeeld daaruit blijkt dat de -onder meer in subsidiering bestaande- overheidsbemoeienis met de gezondheidszorg tot de presterende staatsfunctie
wordt gerekend, en slechts die met het bedrijfsleven tot de sturende
functie. Ons interesseert in dit verband veeleer de rechtsstatelijke
grondslag van de bantering van 'interventietypen'. Daartoe moeten deze
niet slechts uit het oogpunt van effecten voor het bedrijfsleven, maar
uit het oogpunt van effecten voor de verantwoordelijkheid en de rechtspositie van de belanghebbenden warden beoordeeld. Met het oog daarop

4
5
6

LA. Geelhoed, De intervenii!rende staat. Aanzet voor een instrumentenleer, 's-Gravenhage 1983, pp. 31-54.
A.w.,p.6.
A.w., pp. 6-7.
A.w.,p. 7.

7

T.a.p.

3
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is het voldoende de vormen van publieke taakvervulling te onderscheiden
naar gelang van de relaties die ze tot stand brengen met andere subjecten. De organisatie en het functioneren van het staatsbestel zelf blijven
daarbij buiten beschouwing; ze vormen de basis van al het volgende.
De eerste aldus te onderscheiden vorm van publieketaakvervulling is het
tot stand brengen van een rechtsstelsel, waaraan alle subjecten, de staat
en zijn organen niet uitgezonderd, zijn gebonden. Hierbij doelen wij op
het geheel van privaat- en publiekrechtelijke rechtsnormen die voornamelijk geboden, verboden, de regeling van rechtspraak en grondrechten
omvatten. De publieke taakvervulling bestaat dan daarin, dat de overheid
in de samenleving interfereert door activiteiten van rechtsgenoten (waaronder, zoals gezegd, ook zijn eigen organen) aan rechtsnormen te onderwerpen, dat wil zeggen hun handelingsalternatieven te onderscheiden in
rechtmatig en onrechtmatig. Door aan bestuursorganen de bevoegdheid te
geven, een toestemming (vergunning) betreffende een wettelijk verbod
dan wel een vrijstelling van een wettelijke verplichting te geven, wordt
de regulering van gedrag verfijnd.
Op de tweede plaats zijn er de vele handelingsvormen waarbij de overheid zelf actief in de samenleving interfereert, ten opzichte of althans
ten behoeve van de gemeenschap als geheel of van bepaalde (groepen
van) rechtssubjecten. Daartoe behoren -om slechts enkele voorbeelden te
noemen- belastingheffing naar draagkracht, het bieden van sociale zekerheid, de aanleg van dijken, de handhaving van openbare ordc en vciligheid, en het geven van openbaar onderwijs. Hier is de publieke taakvervulling het eigen werk van de overheid, dat wel gevolgen heeft voor de
burgers, maar geen handelingsalternatieven van burgers onderscheidt.
Hiervan onderscheidt subsidiering zich als derde vorm van publieke
taakvervulling. De overheid interfereert hier ook in de samenleving, maar
nu op interactieve wijze. Net als bij de eerste onderscheiden vorm van
taakvervulling gaat het om beinvloeding van de activiteiten van burgers,
maar nu niet door hun handelingsalternatieven in rechtmatig en onrechtmatig te onderscheiden, maar door uit activiteit van de overheid de
wenselijkheid van bepaalde handelingsalternatieven te doen blijken. Het
gaat dus om een niet rechtstreeks door ovcrhcidsgczag afgedwongen
afstemming van de besluitvorming van twee kanten.
Subsidiering is een middel waarmee de overheid sturend kan inwerken
op processen in de samenleving. Deze sturing kan langs twee, elkaar niet
uitsluitende wegen lopen: door het financieel ondersteunen als zodanig,
en door aan financiele ondersteuning sturende voorwaarden te verbinden.
Karakteristiek voor deze vorm van overheidssturing is, dat niet alleen de
ontvanger aangewezen is op een positieve beslissing van de overheid,
maar ook de subsidieverlenende overheid slechts haar doel kan bereiken
door de bereidheid van de gesubsidieerde instellingen om met gebruikmaking van de subsidie de gewenste activiteiten te verrichten.
Subsidiering slecht vaak financiele barrieres voor het ondernemen van
bepaalde activiteiten. Toch moet subsidiering niet bij voorbaat warden
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beschouwd als een op sociale rechtvaardigheid gerichte compensatie voor
gedepriveerden. Er is ook geen sprake van dat subsidiering alleen of in
hoofdzaak aan sociaal-economisch achtergestelden ten goede zou komen.
Evenmin is het zo <lat een conceptie van de staatstaak die slechts de
twee eerstgenoemde vormen van publieke taakvervulling zou omvatten,
noodzakelijkerwijs zou impliceren dat men de ogen sluit voor sociaal-economische ongelijkheden. Door de kosten van de overheid te dekken via belastingheffing naar draagkracht, door de vervulling van staatstaken om niet of tegen lage retributies ter beschikking te stellen (bij
voorbeeld politiezorg, brandweer, rechtspleging, onderwijs) en door
stelsels in te richten die inkomensrisico's beperken (verplichte sociale
verzekeringen) kan bij de vervulling van de staatstaak sociale rechtvaardigheid in acht warden genomen.
Het interactieve karakter van subsidiering brengt mee dat de overheid de
besluitvorming over wat wel, en wat niet met haar (geld)middelen wordt
gedaan, niet geheel in de hand houdt. Naast de beide andere wijzen van
publieke taakvervulling geplaatst, bestaat daardoor bij subsidiering het
risico dat ze -bij ontstentenis van voldoende gelegitimeerde, overtuigende
en duidelijke besliscriteria- wordt aangezien voor een door politieke en
ambtelijke goedgunstigheid bepaalde uitdeling van geld; zoiets als giften:
het doen ervan behoort niet tot de overheidstaak.
Dit beeld van subsidiering wordt versterkt door -enerzijds- het gedrag
van sommige subsidie-aanvragende burgers en hun organisaties die zich
uitputten in verzoeken om welwillendheid en betuigingen van erkentelijkheid jegens bestuursorganen die een discretionaire subsidiebevoegdheid
uitoefenen, en -anderzijds- enige sterk de aandacht trekkende gevallen
van dubieus subsidiebeleid. Een als thriller gepresenteerde Nederlandse
publikatie geeft een dergelijke voorstelling van zaken:
'Holland Power B.V., een industriele gigant, balanceert op de rand van
de afgrond. 900 miljoen gulden overheidssteun heeft niet kunnen verhinderen dat het bedrijf ineen dreigt te storten. Op het moment dat Holland
Power nogmaals 350 miljoen vraagt, om tenminste de werkgelegenheid
voor 5500 arbeidsplaatsen te waarborgen, wordt de minister van Economische Zaken, drs. H. Gribnau, op weg van Den Haag naar de Rijnmond
vermoord. Bewindslieden, topmanagers en vakbondsleiders zitten tot hun
nek in de schemerige affaire, die reikt van Zuid-Afrika, het Catshuis tot
aan een roemrucht Amsterdams huis van plezier.'8
Zonder subsidiering als een 'schemerige affaire' in de zin van de zojuist
geciteerde omslagtekst af te doen, moet worden vastgesteld dat de plaats
van subsidiering in de publieke taakvervulling inderdaad wat ambigu is.
Aan de ene kant gelijkt ze op het uitvaardigen van verboden en geboden
in dit opzicht, dat ook met subsidiering wordt beoogd, het gedrag van
burgers te beinvloeden; maar aan de andere kant wordt gedrag waaraan
niet de uit subsidiering blijkende positieve waardering van overheidswege
8

Paul van Dam, De Haagse connectie, Amsterdam/Brussel 1984, achterzijde omslag.
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toekomt, desalniettemin geduld, zij bet onder minder gunstige financiele
omstandigbeden. Ook kan men erop wijzen dat subsidiering naast bet
bouwen van dijken en wegen en bet onderbouden van politiekorpsen tot
de door de overbeid op eigen gezag verricbte activiteiten beboort; daar
staat ecbter weer tegenover dat indien en voor zover de subsidie-ontvangers een eigen verantwoordelijkbeid bebben bebouden, de overbeid
juist niet de positief gewaardeerde activiteit verricbt maar -met bet
geld- de verantwoordelijkbeid ervoor uit banden geeft.
Het interactieve karakter van subsidiering leidt aldus tot een spanningsveld waarin van de ene kant gesubsidieerde instellingen bet risico van
verstatelijking lopen, terwijl van de andere kant de staat bet risico
loopt zijn budgetten tot 'subsidieruiven' te zien verworden. Nocb bet
een, nocb bet ander beantwoordt aan de verbouding tussen overbeid en
samenleving die bij een democratiscbe en sociale recbtsstaat beboort:
een verbouding waarin overbeid, maatscbappelijke verbanden en individuen eigen verantwoordelijkbeden dragen, de samenleving niet blootstaat
aan grillige overbeidsinmenging, maar evenmin de mensen warden overgelaten aan de wisselvalligbeden van de sociaal-economiscbe omstandigbeden.
Deze ambiguiteiten zijn ecbter inherent aan bet interactieve karakter
van deze vorm van publieke taakvervulling. Vandaar bet belang van de
aan bet begin van dit boofdstuk gestelde vraag of en, zo ja, op welke
gronden deze interactieve sturingswijze past in een democratiscbe en
sociale recbtsstaat passende vorm van publieke taakvervulling.
De verscbaffing van een financieel voordeel maakt een activiteit mogelijk
die anders niet, niet in de gewenste mate en/of niet in de gewenste
vorm zou zijn uitgevoerd, maar dit neemt niet weg dat de gesubsidieerde
activiteit bet karakter beboudt van een eigen activiteit die de gesubsidieerde verricbt jegens andere actoren in de samenleving. Uitgangspunt
voor de beantwoording van de gestelde vraag kan daarom zijn dat er
voor subsidiering in onze recbtsorde een legitieme, aan recbtsstatelijke
beginselen beantwoordende plaats is, als subsidiering juist geen vrijgevigheid is, maar een uitvloeisel van een eigen verantwoordelijkheid van
de overheid die betrekking beeft op de mogelijkbeid van andere actorcn
in de samenleving om ingevolge hun eigen verantwoordelijkheid een uit
overwegingen van algemeen belang gewenste activiteit te verricbten.
Alvorens in de volgende paragrafen nader in te gaan op de plaats van
subsidiering in onze recbtsorde, willen wij nog een vergelijking maken
tussen subsidiering en andere vormen van overbeidsbandelen die tot
financiele overdracbten leiden.
Om zicbt te krijgen op de verscbillende redenen die een rol kunnen
spelen bij bet doen van van financiele overdracbten door overbeidsorganen, is bet zinvol allereerst stil te staan bij bet streven naar privatisering. De Ru beeft erop gewezen dat privatisering van overbeidstaken

462

Subsidiering en grondrechten I 7.1

I

kan samengaan met subsidiering (onder voorwaarden). 9 Dit geeft aanleiding om nog stil te staan bij de vraag -die trouwens ook al kon warden
gesteld vooraleer bet begrip privatisering in zwang kwam- hoe subsidiering van uit eigen verantwoordelijkheid handelende instellingen kan
warden afgebakend van bet doen verrichten van overheidstaken door
privaatrecbtelijke aannemers van (overheids)werk, en hoe deze wederom
kan warden onderscbeiden van bet verzelfstandigen van een deel van de
openbare dienst in licbamen met een privaatrecbtelijke rechtsvorm waaraan uiterlijk wellicht moeilijk van subsidie te onderscheiden financiele
middelen warden verstrekt. Beide fenomenen vallen buiten bet in hoofdstuk 2 van bet preadvies van Van Kreveld ontwikkelde begrip subsidie,
bet eerste omdat de ontvanger van de financiele prestatie een equivalente tegenprestatie levert -namelijk bet in opdracbt van de overbeid
uitvoeren van een bepaalde taak-, bet tweede omdat de ontvanger van de
financiele middelen zelf tot de overheid moet warden gerekend.
Dit neemt niet weg dat de drie bier onderscbeiden verscbijnselen in de
praktijk niet steeds gemakkelijk te onderscheiden zijn. De Ru scbetst
een continuum van politiseren en privatiseren, waarbij de overheid kan
overgaan tot verzelfstandiging, uitbesteding of afstoting van de vervulling van taken.10 Bij voldoende zorgvuldige analyse valt echter met de
bier gemaakte onderscbeidingen wel degelijk te werken. Wanneer bij
voorbeeld de overheid voor haar monetair beleid een naamloze vennootschap opricbt met een wettelijk geregelde structuur en taak -De Nederlandsche Bank n.v.-, bebben wij te maken met verzelfstandiging van een
onderdeel van de overbeid. Wordt bet Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf (SDUB), dat naast officiele stukken tevens in concurrentie met
particuliere uitgevers boeken op de markt brengt, in een naamloze
vennootschap omgezet, dan verliest deze uitgeverij bet karakter van een
overbeidsdienst, altbans wanneer een belangrijk deel van de aandelen in
particuliere handen is gekomen. De contractuele verplichting van deze
uitgeverij om officiele stukken uit te geven plaatst baar noch in de
positie van een overbeidsdienst, noch in die van een gesubsidieerde
instelling, maar betekent niets anders dan dat de overbeid een deel van
baar taak -namelijk bet publiceren van officiele stukken- beeft uitbesteed.
In beide bier besproken situaties ontbreekt bet voor subsidiering kenmerkende interactieve karakter van de overbeidssturing: de overbeid is
immers zelf actief, zij bet in een bijzondere organisatievorm respectievelijk met gebruikmaking van diensten van anderen. Een sticbting of
vereniging waarvan een bijzondere universiteit uitgaat blijft daarentegen
een gesubsidieerde instelling, ook al gaat de financiering gepaard met
toekenning van publiekrecbtelijke bevoegdheden tot bet afnemen van
9

H.J. de Ru in dez. (red.), Privatisering in de praktijk. Juridische aspecten, Zwolle
1987, p.11.
10 A.w., p. 9.
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examens. De betrokken privaatrechtelijke rechtspersoon verricht immers
een belangrijk deel van haar werkzaamheden -hoewel gebonden aan
subsidievoorwaarden- in eigen verantwoordelijkheid op grond van een
door haarzelf gekozen taakstelling.
Ook een vergelijking met financiele overdrachten door bestuursorganen
-in mime zin, derhalve met inbegrip van met publieke taken belaste bien tripartite organen- in het kader van de sociale zekerheid kan bijdragen tot verduidelijking van de plaats van subsidies in onze rechtsorde.
'De essentie van sociale zekerheid is', aldus Noordam, 'de bescherming
van het inkomen tegen aantasting door bepaalde risico's.'11 Als mogelijke vormen noemt hij in navolging van Veldkamp: inkomensgarantie,
inkomenssubstitutie en inkomenscomplementariteit. 'Private methoden' tot
het verschaffen van sociale zekerheid zoals familiale zorg, verzekering
en vermogensvorming, staan naast de 'publieke methoden', met name
sociale verzekering en sociale voorzieningen.12 Voor ons is de vergelijking met deze 'publieke sociale zekerheid' van belang, omdat daar door
bestuursorganen financiele overdrachten aan particulieren plaatsvinden.
Ze omvat sociale verzekeringen en sociale voorzieningen. De eerste
warden voornamelijk uit verplichte premiebijdragen gefinancierd, terwijl
de uitvoering van de wetten in handen is van organen waarin de sociale
partners een belangrijke plaats hebben. De laatste zijn daarentegen 'in
alle opzichten (beleidsbepaling, bekostiging, uitvoering, etc.) overheidsvoorzieningen.'13
Geldelijke prestaties door de overheid in het kader van de sociale zekerheid onderscheiden zich daarin van subsidies, dat zij niet gericht zijn op
sturing van het gedrag van de gesubsidieerde, maar op bescherming of
relatieve verbetering van <liens inkomenspositie. Dit neemt niet weg dat
ook subsidies er mede op gericht kunnen zijn, in de inkomenspositie
gelegen belemmeringen voor bepaalde gedragspatronen weg te nemen of
te verminderen. Het duidelijkst is dit het geval bij van het inkomen
afhankelijke ('inkomensafuankelijke') subsidies, zoals door de overheid
bekostigde rechtshulp en studiefinanciering. Toch is de reden voor het
subsidieren ook dan niet gelegen in de inkomenspositie op zichzelf, maar
in de wenselijkheid -uit het oogpunt van algemeen belang- van 1.lt: mugt:lijkheid tot het gesubsidieerde gedrag, bij voorbeeld het zich door een
advocaat kunnen doen bijstaan, het kunnen studeren.
Ben volgend onderwerp van vergelijking kan het aankoopbeleid van de
overheid zijn. In het algemeen doet de overheid aankopen ter verkrijging
van een equivalente tegenprestatie. (Bij verkopen ligt dit anders: de
verkoop van bij voorbeeld toegangskaarten voor een voorstelling in een
stadsschouwburg beneden de kostprijs komt neer op subsidiering; ze
11 F.M. Noordam,
12
13

Sociaal bestuursrecht, dee! 3: Het sociaal voorzieningenrecht (serie
Nederlands bestuursrecht, di. 6-3), Alphen aan den Rijn/Brussel 1984, p. 14.
A.w.
A.w., p. 17.
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onderscbeidt zicb qua oogmerk en effect niet van bet subsidieren van
een sticbting die een scbouwburg exploiteert. Vgl. over deze problematiek ook boofdstuk 2 van bet preadvies van Van Kreveld.) Er zijn ecbter
gevallen waarin de aankoop gescbiedt tegen een prijs die ligt boven de
marktwaarde van bet gekocbte, ten einde de verkoper of de producent te
ondersteunen in zijn produktieve activiteiten. Als voorbeelden kunnen
worden vermeld de aankoop van kunstwerken ingevolge boofdstuk III
('Kunstopdracbten') of boofdstuk V ('Aankoop van reeds vervaardigde
kunstwerken') van de voormalige Beeldende Kunstenaars Regeling, en de
aankoop van in Nederland gebouwde duikboten voor de Koninklijke
Marine.
Bij aankopen ingevolge de voormalige Beeldende Kunstenaars Regeling is
tamelijk doorzicbtig dat bet in feite om subsidiering van kunstbeoefening
gaat. Het wordt dan ook als een merkwaardige consequentie van de in
artikel 2, tweede lid, van de Wet Arob neergelegde compententie-afbakening gezien, dat beslissingen inzake de aankoop van kunstwerken door
de Afdeling recbtspraak als recbtsbandelingen naar burgerlijk recbt
warden aangemerkt. 14 In baar uitspraak beeft de Afdeling recbtspraak
een overweging ten overvloede gewijd aan het karakter van de onderbavige beleidsregeling:
'Gegeven het feit dat het overheidshandelen te dezen, overeenkomstig betgeen dienaangaande in de regeling zelf is bepaald, niet
dan in de vorm van het sluiten van zodanige overeenkomst geschiedt, kan voorts warden daargelaten de vraag of in die regeling
wellicht wel voor het overige het publiekrechtelijk karakter overweegt. Overigens is het bij de tegenwoordige stand van de sociale
wetgeving bier te lande nocb met de aan de gemeentebesturen
gelaten vrijheid, de regeling in bun gemeente al dan niet toe te
passen, nocb met de reeds vermelde omstandigbeid, dat de regeling
op geen enkel wettelijk voorscbrift steunt, te rijmen dat in de
eerste plaats het bieden van een pakket van sociale voorzieningen
zou zijn beoogd.'
Nu het bij de toepassing van de Beeldende Kunstenaars Regeling niet de
verwerving tegen marktprijs van kunstwerken beoogd is, en evenmin -om
de zojuist geciteerde redenen- van een sociale voorziening kan warden
gesproken, moet onze conclusie zijn dat in de vorm van een aankoopsom
subsidie wordt gegeven aan die kunstenaars die -op grond van de in
artikelen 1 onder f, 2 en 3 van de regeling omschreven maatstaven betreffende bet artistiek vermogen en de maatschappelijke erkenning van
de kunstenaar- daarvoor in aanmerking komen en niet zelfstandig in bun
inkomen kunnen voorzien.
Alboewel dit minder doorzichtig en minder gestructureerd geschiedt, is
oak bij aankoopbeleid van de overheid op andere terreinen in feite vaak
14 Vaste jurisprudentie sinds ARRS 17 december 1979, AB 1980, 560. Vgl. F.C.MA.
Michiels, De Arob-beschikking, dissertatie K.U.Nijmegen, 's-Gravenhage 1987, p. 161.
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sprake van subsidiering. De aankoop van duikboten en andere vaartuigen
voor de Koninklijke Marine bij Nederlandse scheepswerven, terwijl
vaartuigen van gelijke kwaliteit door buitenlandse werven tegen een
lagere prijs zouden kunnen worden geleverd, biedt daarvan een voorbeeld. Dit aankoopbeleid wordt aldus gevoerd ten einde processen in de
samenleving te sturen: rechtstreekse stimulering van werkgelegenheid en
-om wille van de industriele ontwikkeling en werkgelegenheid op langere
termijn- ontwikkeling van scheepsbouwkundig vakmanschap. Dat de
overheid daarmee uitgaven ter zake van werkloosheid en steun voor
bedrijven in moeilijkheden denkt te voorkomen, bevestigt alleen maar dat
het bier in feite om subsidiering gaat.
Een merkwaardige tussenvorm tussen subsidiering en sociale zekerheid
zijn de woonsubsidies. Ondanks de schijn van een tot het terrein van de
sociale zekerheid inkomenspolitieke voorziening moet ook de toepassing
van de Wet Bezitsvormingsfonds worden gezien als subsidiering, met als
doel het bevorderen van de opbouw van enig eigen kapitaal (vgl. ARRS 7
februari 1983,AB 1983, 428, m.nt. J.A. Borman).
Anders ligt de zaak bij individuele huursubsidies. Bij subsidie is een
specifieke handelingsmogelijkheid als zodanig uit het oogpunt van de
sociale rechtsstaat wenselijk, bij sociale zekerheid de algemene mogelijkheid tot participeren aan de samenleving. Daarom is de individuele
huursubsidie een niet voldoende doordachte steunvorm: het wonen in -in
verhouding tot het inkomen- <lure woningen is niet een uit overheidsstandpunt wenselijke handelingsmogelijkheid. Men be'invloede ofwel de
huurprijs (met objectsubsidies of prijsregulering), ofwel de als tekortschietend aangemerkte inkomensposities in het algemeen (met fiscale
instrumenten, sociale verzekeringen of bijstand). Het bezwaar van de
individuele huursubsidie is, dat ze werkt als een discriminerende, zelfs
van in belangrijke mate eigen beslissingen van de gesubsidieerde afhankelijk inkomenspolitiek instrument.
In dit opzicht onderscheidt de individuele huursubsidie zich ook van de
gefinancierde rechtshulp, nu deze laatste zonder onderscheid ten goede
komt aan ieder die uit een bepaalde inkomensgroep op het homogene
goed rechtshulp beroep doet, en niet slechts aan degenen die de diensten
van een dure advocaat benutten. Het zou niet goed denkbaar zijn dat de
hoofdregel van zelf betalen voor rechtshulp gecombineerd zou worden
met een individuele rechtshulpsubsidie voor advocaten wier tarieven een
bepaald bedrag overschrijden. De gefinancierde rechtshulp kan dan ook
worden beschouwd als een fiscaal gefinancierde vorm van sociale zekerheid.
De in deze paragraaf gemaakte vergelijkingen tussen subsidiering en
andere op geld waardeerbare overdrachten door de overheid geven aanleiding tot de volgende slotsom. De legitieme plaats van subsidiering in
ons rechtsstelsel is van andere aard dan die van de sociale zekerheid.
Dit heeft consequenties voor voorwaarden en voor de aanvaardbaarheid
van plafonds (met 'plafonds' wordt bedoeld dat de bodem van de schat-
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kist in zicht komt). Uitputtingsplafonds zijn noch bij crypto-sociale-zekerheid, noch bij crypto-fiscale regelingen aanvaardbaar. Een voorbeeld
van de laatste biedt de Innovatiestimuleringsregeling INSTIR (die nadelen
van ons fiscale stelsel conpenseert).
Het vorenstaande brengt mee dat voor de vraag of de toekenning van
een financieel voordeel een subsidie in de bier bedoelde zin is, niet de
naam, maar de aard beslissend is. Subsidiering is een interactieve vorm
van overheidssturing ten aanzien van processen in de samenleving, naast
directe vormen van overheidssturing, welke laatste met name bestaan in
bet opleggen en handhaven van verplichtingen en verboden, of in eigen
overheidsactiviteiten. Subsidiering strekt tot bei"nvloeding van beslissingen die minstens in belangrijke mate voor de verantwoording van een
niet tot de overheid behorende actor (gesubsidieerde instelling) blijven.
De redenen waarom de uiteenlopende vormen van publieke taakvervulling
in een rechtsstaat passen, zijn ongelijk. Om vast te stellen op welke
gronden aan subsidiering een plaats in een rechtsstatelijke rechtsorde
kan toekomen, gaan wij nu eerst in op de vraag in hoeverre grondrechten tot deze vorm van overheidsoptreden aanleiding geven (paragraaf
3.3), en vervolgens op de vraag in hoeverre beperkingen zijn gesteld aan
de mogelijkheid van sturing door de overheid via subsidiering (paragraaf
3.4).
3

Grondrechten als grond voor subsidiering

In paragraaf 3.2 hebben wij erop gewezen dat het bij subsidiering om
een interactieve vorm van overheidssturing ten aanzien van processen in
de samenleving gaat. Subsidiering staat naast directe vormen van overheidssturing, die met name bestaan in het opleggen en handhaven van
verplichtingen en verboden, of in eigen overheidsactiviteiten. De verschaffing van een financieel voordeel in geval van subsidiering maakt
een activiteit mogelijk die anders niet, niet in de gewenste mate en/ of
niet in de gewenste vorm zou kunnen warden uitgevoerd of niet uitgevoerd zou warden. Toch behoudt de gesubsidieerde activiteit het karakter
van een eigen activiteit die de gesubsidieerde verricht jegens andere actoren in de samenleving. Voor subsidiering is dan ook in onze rechtsorde slechts dan een legitieme, aan rechtsstatelijke beginselen beantwoordende plaats, als subsidiering juist geen vrijgevigheid is, maar een
uitvloeisel van een eigen verantwoordelijkheid van de overheid die
betrekking heeft op de mogelijkheid van andere actoren in de samenleving om ingevolge hun eigen verantwoordelijkheid een uit overwegingen
van algemeen belang gewenste activiteit te verrichten. In deze paragraaf
willen wij nagaan in hoeverre grondrechten tot deze eigensoortige vorm
van overheidsoptreden aanleiding geven.
Het komt dus aan op de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de
diverse actoren in de samenleving die bij de uitoefening van grondrech-
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ten hetrokken zijn. Vertrekpunt van denken is meestal dat de door
grondrechten heschermde vrijheid gelijkstaat met afwezigheid van overheidshemoeienis met het individu. Aldus oak artikel 4 van de Declaration
des droits de l'homme et du citoyen van 1789:
'La liherte consiste a pouvoir faire ce qui ne nuit pas a autrui.
Ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de homes
que celles qui assurent aux autres memhres de la societe la jouissance de ces memes droits; ces homes ne peuvent etre determinees
que par la loi.'
In deze voorstelling van zaken verzekeren klassieke grondrechten het
individu afwezigheid van overheidshemoeienis, terwijl sociale grondrechten het individu door overheidszorg de materiele mogelijkheid tot gehruik
van zijn vrijheden verschaffen. Dit denken herust op een dichotomie van
staat en invidu, of -in een op het economisch leven gerichte formulering- overheid en markt. Daarhij wordt echter voorhijgegaan aan de vele
en veelsoortige verhanden die in de samenleving functioneren. Deze
verhanden vormen het 'maatschappelijk middenveld'.15
Het functioneren van verhanden in het maatschappelijk middenveld kan
zowel in een positieve als in een negatieve relatie tot verwerkelijking
van grondrechten staan; verkeerd is het in elk geval ze te negeren. In
de tijd waarin de klassieke rechtsstaatsidee werd gevormd en -zoals
vermeld- een denkmodel staat/individu ingang vond, werden andere
maatschappelijke verhanden in zoverre negatief henaderd dat ze nog
ontdaan moesten worden van de macht van gilden, van wereldlijke macht
van hisdommen en ahdijen, en van resten van feodale zeggenschap. Dit
hlijkt hij voorheeld uit de artikelen 24-27 van de Staatsregeling voor het
Bataafsche Volk van 1798 over de afschaffing van heerlijke rechten, van
tiend-, naastings- en andere uit het leenstelsel afkomstige rechten, van
het recht van exue (een helasting op het verlaten van een stad), van
jacht- en visrechten. (Vgl. over heerlijke rechten ook nog additioneel
artikel I van de Grondwet, zoals zij tot 1983 luidde.) Naar aanleiding van
soortgelijke hepalingen in de Paulskirchenverfassung van 1848 schrijft
Denninger dat in deze gevallen de waarhorg van grondrechten niet was
gericht 'gegen den "Staat", die "Krone", sondem konkret gegen die Reste
grundherrlicher Feudalgewalt. Wenn daher heute Grundrechte auch gegen
die Ubermacht nichtstaatlicher sozialer Gewalten, gegen unertragliche
soziale Ahhangigkeiten mohilisiert werden -vgl. "Drittwirkung" oder

15 A.C. Zijderveld, Transformatie van de verzorgingsstaat, p. 205, in: PhA. Idenburg
(red.), De nadagen van de veTZorgingsstaat. Kansen en perspectieven voor morgen,
Amsterdam 1983, pp. 195-223; eerder spraken R.P.M. Adriaansen en A.C. Zijderveld,
Vrijwil/ig initiatief en de ve1Z0rgingsstaat. Cultuursociologische analyse van een beleidsprobleem, Deventer 1981, pp. 80 e.v., van het "maatschappelijk tussenveld".
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"Horizontalwirkung" der Grundrechte- so ist dies, historisch gesehen, nur
folgerichtig.'16
Andere, door het privaatrecht gedekte afhankelijkheden werden echter
aanvankelijk nog kritiekloos aanvaard. Volgens Immanuel Kant was om
staatsburger ( citoyen) te zijn -dus voor het genot van de burgerlijke
rechten en vrijheden- als hoedanigheid vereist 'auBer der natarlichen
{daB es kein Kind, kein Weib sei) die einzige: daB er sein eigener Herr
(sui juris) sei, mithin irgendein Eigentum habe (wozu auch jede Kunst,
Handwerk oder schone Kunst oder Wissenschaft gezahlt werden kann),
welches ihn ernahrf.17 Pas in de loop van de 19de en 20ste eeuw werden de sociaal-economisch bepaalde afhankelijkheden teruggedrongen,
waarbij enerzijds de 'vermaatschappelijking van bet privaatrecht' 18 -die
onder meer tot versterking van de positie van de huurder, de arbeider
en de (gehuwde) vrouw leidde-, en anderzijds de inkomensbescherming
via een stelsel van sociale zekerheid van grote betekenis was en is.
Het zou aan de andere kant zeer onjuist zijn, verbanden in bet maatschappelijk middenveld uitsluitend als bedreiging van verwerkelijking
van grondrechten voor te stellen. Dat de verbanden van bet maatschappelijk middenveld een eigen, onmisbare waarde hebben in de opbouw van
de samenleving, werd in de periode van opkomst van de liberale rechtsstaatsidee reeds door Hegel onderkend in het gedeelte van zijn 'Philosophie des Rechts' betreffende de 'Korporationen'.19 Daaronder verstond
hij niet de traditionele gilden, maar vrijwillige belan~enorganisaties
waarin personen zich naar beroep of bedrijf organiseren. 2 Hegel maakt
duidelijk dat voor de samenlevingsopbouw de individualistische benadering
ontoereikend is. 'Wenn man in neueren Zeiten die Korporationen aufgehoben hat, so hat dies den Sinn, daB der Einzelne fiir sich sorgen sollte.
Kann man dieses aber auch zugeben, so wird <lurch die Korporation die
Verpflichtung des Einzelnen, seinen Erwerb zu schaffen, nicht verandert.
(... ) Wir sahen friiher, daB das Individuum, fiir sich in der biirgerlichen
Gesellschaft sorgend, auch fiir andere handelt. Aber diese bewuBtlose
Notwendigkeit ist nicht genug: zu einer gewuBten und denkenden Sittlichkeit wird sie erst in der Korporation.' 21
16 Kommentar zur Gnmdgesetz far die Bundesrepublik Deutsch/and, hrsg. v. E. Denninger, H. Ridder, H. Simon und E. Stein, Band 1, Art. 1-20, Neuwied/Darmstadt
1984, p. 249.
17 Ober den Gemeinsprach: Das mag in der Theorie richtig sei11, taugt aber nicht far
die Praxis (1793), hrsg. v. J. Ebbinghaus, Frankfurt am Main 1968, pp. 46-47.
18 Vgl. J. Valkhoff, Ee11 eeuw rechtsontwikkeling. De vermaatschappelijking van het
Nederlandsche privaatrecht sinds de codificatie (1838), 2de druk, Amsterdam 1949.
19 G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rec/its, Berlin 1821, paragrafen 250256, geciteerd naar de Ullstein-editie van H. Reichelt, Frankfurt am Main 1972.
20 Vgl. Shlomo Avineri, Hegels Theorie des modernen Staates, Frankfurt am Main 1976,
p.198.
21 Hegel, a.w., paragraaf 255 Zusatz.
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Deze vrijwillige organisaties helpen bovendien, zo merkt Avineri op, de
egoistische belangen van de leden van de burgerlijke maatschappij in een
algemene structuur te integreren. Zander deze zou de 'broederschap'
geen kans maken tegenover de 'vrijheid' en de 'gelijkheid'.22
Uiteraard kan men zich, zoals Heyde opmerkt, 'vele vragen stellen bij de
actualiteit van Hegels betoog over de corporatie. Wellicht betreft het
bier een verleden gestalte die niet kan en niet moet herhaald warden.
Datgene waarvan ze een gestalte is, is evenwel essentieel. (... ) Zander
momenten van solidariteit binnen het economische leven zelf, is de
burgerlijke maatschappij door desintegratie bedreigd.'23
De verwerkelijking van de in onze Grondwet omschreven klassieke en
sociale grondrechten veronderstelt en behoeft in velerlei opzicht verbanden in het maatschappelijk middenveld en dit niet alleen omdat ze het
enige alternatief zijn voor verstatelijking en individualisering, maar ook
omdat deze een eigen 'cultuur' en eigen competentie in de samenleving
hebben in te brengen. Daaruit vloeit voort dat, voor zover zulke verbanden zich niet volledig op eigen kracht in stand kunnen houden, grondrechten in beginsel aanleiding kunnen geven tot subsidiering van hun
activiteiten.
·
Een volgende vraag moet zijn om welke grondrechten en welke soorten
activiteiten het bier gaat. In hoeverre kan aan de hand van de in onze
Grondwet omschreven grondrechten een antwoord warden gevonden op de
vraag wanneer wel, en wanneer niet reden bestaat tot zodanige steunverlening aan het functioneren van het maatschappelijk middenveld?
Vaak wordt overijld aangenomen, dat ten deze slechts sociale grondrechten relevant zijn. Het is evenwel geenszins zo <lat klassieke grondrechten
slechts op individuele handelingsvrijheid betrekking hebben. Bij de in
1983 voltooide algehele grondwetsherziening is weliswaar gesteld dat
grondrechten 'tot doel (hebben) bij te dragen aan de ontplooiing van elk
individu naar eigen geaardheid door hem in een aantal facetten van zijn
persoonlijk leven te beschermen', maar daartegenover staat dat ook
uitdrukkelijk is bevestigd dat grondrechten 'ook aan rechtspersonen en
aan groepen en organisaties zonder rechtspersoonlijkheid rechten en
aansprakcn (... ) verlenen voor zover dat naar de aard van het betreffende grondrecht zin kan hebben,'24
Een deel van de in de Grondwet omschreven grondrechten beschermt of
veronderstelt onmiskenbaar het bestaan van in het maatschappelijk
22 Avineri, a.w., p.

199. Vgl. Hegel, a.w., paragraaf 253: 'In der Korporation verliert
die Hilfe, welche die Armut empfiingt, ihr Zufii.lligs sowie ihr mit Unrecht Demiitigendes und der Reichtum in seiner Pflicht gegen seine Genossenschaft den Hochmut
und den Neid, den er, und zwar jenen in seinem Besitzer, dieser in den andern
erregen kann'.
23 L. Heyde, De vern>erkelijking van de vrijheid. Een inleiding in Hegels Rechtsphilosofie, Leuven/Assen/Maastricht 1987, pp. 203-204.
24 TK 1975-1976, 13 872, nr. 3, pp. 10-11.
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middenveld werkzame verbanden. Dit geldt voor de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging (artikel 6), de vrijheid van meningsuiting
(artikel 7), de vrijbeid van vereniging (artikel 8), de vrijheid van vergadering en betoging (artikel 9), het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, voor zover deze het in artikel 8 EVRM uitdrukkelijk in
samenbang hiermee genoemde buiselijk leven en gezinsleven bescbermt
(artikel 10), alsmede om dezelfde reden het buisrecbt (artikel 12), en de
onderwijsvrijbeid (artikel 23). Tot 1983 gaf de Grondwet zicb voor zover
bet gaat om de godsdienstvrijbeid uitdrukkeljk rekenschap van bet
bestaan van verbanden als hier bedoeld, door namelijk in artikel 182
(oud) te bepalen: 'Aan alle kerkgenootscbappen in bet Rijk wordt gelijke
bescherming verleend.'
Zoals vaak wordt benadrukt, vereisen sociale grondrecbten overbeidszorg.
Dit betekent intussen bepaald niet dat bij de verwerkelijking van sociale
grondrecbten slecbts de verzorgende overbeid en ontvangende individuen
betrokken zijn, evenmin als bij de klassieke grondrecbten slecbts de
zich-ontboudende overbeid en de vrijbeid-uitoefenende indviduen een rol
spelen. lntegendeel, oak de verwerkelijking van verscbillende sociale
grondrecbten veronderstelt en behoeft bet bestaan van goed functionerende verbanden in bet maatscbappelijk middenveld. Dit geldt ten aanzien
van de advocatuur voor het bieden van rechtsbulp aan minder draagkrachtigen (artikel 18, tweede lid, van de Grondwet), ten aanzien van
ondernemingen voor de bevordering van voldoende werkgelegenbeid
(artikel 19, eerste lid), ten aanzien van vakbonden voor de recbtspositie,
bescberming en medezeggenschap van werknemers (artikel 19, tweede
lid), ten aanzien van de sociale-verzekeringsorganisatie voor de realisering der sociale zekerheid (artikel 20, tweede lid), ten aanzien van
sticbtingen enz. waarvan ziekenhuizen en andere gezondbeidszorginstellingen uitgaan voor de bevordering van de volksgezondbeid ( artikel 22,
eerste lid), ten aanzien van bouwbedrijven en de in artikel 59 van de
Woningwet bedoelde 'instellingen uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting werkzaam' voor de bevordering van voldoende woongelegenbeid (artikel 22, tweede lid), ten aanzien van culturele sticbtingen en
verenigingen, alsmede welzijnsinstellingen voor de maatscbappelijke en
culturele ontplooiing (artikel 22, derde lid), en ten aanzien van 'bijzondere' onderwijsinstellingen voor bet onderwijs (artikel 23).
Het vorenstaande leidt op zicbzelf nag niet tot de conclusie dat ter zake
van al de genoemde grondrecbten subsidiering geindiceerd is. Om dat
duidelijk te maken moet allereerst warden berinnerd aan de karakteristieke inboud van een subsidieverhouding: de subsidierende overbeid rekent
het tot bet algemeen belang dat de gesubsidieerde activiteit inderdaad
(eventueel: in de met subsidiering bevorderde mate en vorm) kan warden
verricbt, maar laat bet aan de gesubsidieerde instelling over of zij
werkelijk van de geboden mogelijkbeid gebruik zal maken.
Is daarentegen een bepaalde voorziening noodzakelijk -in een democratische en sociale recbtsstaat onmisbaar-, zodat bet niet aan de betrok471
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kenen kan warden overgelaten of zij werkelijk zal warden verricht, dan
moet een daartoe verplichtende regeling met aangepaste bekostigingsstructuur warden opgezet, zoals het geval is bij de sociale zekerheid en
de gezondheidszorg. Dit komt in het algemeen op een verplicbte verzekering neer. Indien de kring van verzekerden echter zou samenvallen met
de gebele Nederlandse bevolking wordt in plaats daarvan soms (niet
altijd: zie tot nu toe de AOW en de AWW, al staat daar met de
Oort-wetgeving bet verzekeringskarakter onder druk) voor fiscale financiering gekozen; dit is bij de bijstand, woonsubsidies en de gefinancierde
rechtsbijstand bet geval (vgl. nrs. 43-45).
Dit betekent dat er slecbts dan reden is voor subsidiering als -aan de
ene kant- een activiteit van <lien aard is dat de overheid de besluitvorming over de mate en vorm waarin die activiteit wordt verricbt niet ten
volle kan ovememen, terwijl -aan de andere kant- geheel overgelaten
aan het 'particulier initiatief de gemeenschap tekort zou doen.
Dit is iets anders dan een gebrek aan draagkracht van de belanghebbenden. Om met het laatste te beginnen: een tekortschietende draagkracht
van belanghebbenden geeft op zichzelf geen aanleiding om bepaalde
uitgavencategorieen te subsidieren, maar slechts tot de vraag of de
inkomensverdeling wijziging behoeft (met als instrumenten belastingheffing naar draagkracht, sociale zekerheid en het inkomensbeleid inzake
cao's en de tariefstelling door beoefenaars van vrije beroepen). Evenmin
gaat het zonder meer om een financieel tekort bij debetrokken instelling.
Zo'n tekort kan ontstaan als gevolg van de 'logic of collective action'
die eigen is aan grote, op vrijwillige medewerking van de leden aangewezen groepen. Vrijwilligheid wil in dit verband zeggen dat noch door
dwang, noch door daarvan een tegenprestatie afhankelijk te stellen
volledige medewerking van de leden wordt of kan warden bewerkstelligd.
In zo'n groep heeft het vrijwillig leveren van een bijdrage door een
individueel lid een zo gering effect op de kwaliteit van de collectieve
voorziening, dat de leden zich zoveel mogelijk als 'free riders' zullen
opstellen -tenzij, zoals bij godsdienstige en levensbeschouwelijke gemeenschappen soms het geval is- de groep door een sterk gemeenschappelijk ethos wordt gedragen.25 Het bestaan van zo'n situatie vorml op
zichzelf nog geen reden tot subsidiering. Wanneer wijziging in het intern
functioneren van zodanige groepen (versterkte motivatie, conditioneel
maken van de gemeenschappelijke voorzieningen, afdwingbare contributieregelingen) een oplossing kan bieden, zou subsidiering de problemen
slechts toedekken.
Voor subsidiering is dan ook hoogstens subsidiair reden, namelijk wanneer het onmogelijk is voor de betrokken activiteit voldoende interne
draagkracht te mobiliseren in de kring van degenen die primair over de
mate en vorm van de activiteit beslissen en daardoor het peil dreigt te
25 Mancur Olson, Jr., The Logic of Collective Action, Public Goods and the Theory of
Groups, Cambridge Mass. 1965.
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dalen beneden hetgeen -in de gegeven historische situatie- aanvaardbaar
is. Wij zeggen 'aanvaardbaar', want wanneer bet gaat om een voorziening waarvan de overheid zelf bet gewenste peil wil kunnen bepalen,
moet zij die voorziening rechtstreeks ter hand nemen of dwingend
regelen, zoals bet geval is bij de rechtsbijstand voor minder draagkrachtigen en -complementair tot bet gesubsidieerde bijzonder onderwijs- bij
bet openbaar onderwijs.
De oorzaken van zo'n dreigend tekort kunnen verschillend zijn. Het kan
gaan om een gebrek aan motivatie en interesse bij de bestemmelingen
van de voorziening (zoals bij theatersubsidies ), om de nadelige gevolgen
van technische ontwikkeling in de massamedia en drukprocedes (bij
perssubsidies), om gebrek aan mobiliseerbare draagkracht van de clientele
(bij welzijnssubsidies), om ernstige, doch voorbijgaande specifieke knelpunten in de economische ontwikkeling (bij steunverlening aan bedrijven
in moeilijkheden), om in vergelijking tot alternatieve materiele voorzieningen onevenredig hoge kosten van verwerving en behoud (bij monumentensubsidies), of om concurrentie aangedaan door beneden kostprijs
verstrekte overheidsvoorzieningen (bij subsidies voor bijzonder onderwijs,
in samenhang met tekortschietende draagkracht van de clientele).
Waar het op aankomt bij de beoordeling of voldoende reden voor subsidiering bestaat, is niet welke van deze oorzaken zich voordoet, maar
enkel en alleen of bet gevolg ervan is dat de betrokken activiteit niet in
aanvaardbare mate en vorm wordt verricht, terwijl de overheid geen
andere passende manier tot beinvloeding ten dienste staat. De beoordeling van deze aanvaardbaarheid vergt een politieke beoordeling. Het
eerder omschreven karakter van rechtsstatelijke subsidiering brengt mee
dat die beoordeling niet mag neerkomen op bet van de te subsidieren
instelling overnemen (dus: politiseren, verstatelijken) van de besluitvorming over die activiteit. In de woordkeus van onze voorafgaande uiteenzettingen hebben wij getracht dit aan te geven door te stellen dat slechts
een tekort, een beneden een aanvaardbare maat blijven van de activiteit,
tot subsidiering aanleiding kan geven.
Anders gezegd: de belangenafweging omtrent de wenselijkheid van de
betrokken activiteit moet voor rekening blijven van de betrokken actoren
in bet maatschappelijk middenveld, en pas indien bij een marginale
beoordeling van het functioneren blijkt dat deze (bij)sturing door de
overheid behoeft, kan subsidiering op haar plaats zijn.
Voor zulke op verbetering van de mogelijkheid tot uitoefening van
grondrechten gerichte subsidiering is derhalve pas reden als er anders in
de samenleving een tekort dreigt. Daarmee bedoelen wij niet een financieel tekort -dat kan er door allerlei oorzaken zijn, maar legitimeert op
zichzelf nog geen subsidiering-, maar een rechtsstatelijk tekort: een
tekort namelijk op bet punt van voldoende mogelijkheden om dat grondrecht gelijkelijk uit te oefenen. In een ontwikkelde, democratische en
sociale rechtsstaat zijn immers de wezenlijke staatstaken ten opzichte
van bet maatschappelijk middenveld als verwerkelijking van grondrechten
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te begrijpen. Cultuur-, pers-, welzijns-, onderwijs- en werkgelegenheidssubsidies vallen daaronder, wanneer zich inderdaad een (dreigend) tekort
voordoet. Zou de overheid het evenwel tot haar taak rekenen om alle
mogelijke vormen van uitoefening van grondrechten te ondersteunen, dan
zou het te subsidieren terrein grenzeloos zijn, en elke beperking een
onwenselijke bevoordeling van de ene activiteit ten opzichte van de
andere impliceren. Nog meer is <lit het geval wanneer ook los van een
relatie tot een tekort in de verwerkelijking van grondrechten tot subsidiering wordt overgegaan.
Deze opvatting betekent <lat subsidiering lang niet in alle gevallen waarin
zij thans plaatsvindt, past binnen de beperkingen die een rechtsstaat in
acht moet nemen om niet in vrijgevigheid voor goede doelen te vervallen.
Onder erkenning <lat in een aantal gevallen tegenargumenten denkbaar
zijn, geven bij voorbeeld de volgende subsidieregelingen (en soms ongeregelde faciliteiten) op het niveau van de centrale overheid aanleiding tot
gerede twijfel: de Subsidieregeling verdampingskoelapparatuur pluimveeslachterijen (Stcrt. 1983, 203), de Subsidieregeling reclameactiviteiten
toerisme (Stcrt. 1982, 103), de Bijdrageregeling spoorweglawaai bestaande
woningen (Stcrt. 1985, 601), de Regeling kavelruil (Stcrt. 1985, 218), de
Beschikking bijdragen sportvisserij (Stcrt. 1980, 112; 1982, 241; 1986, 8),
de Experimentele regeling startfaciliteiten voor vrouwenbedrijven (Stcrt.
1984, 192), de Maatregel ter ondersteuning van gerichte verplaatsing van
bedrijven (Stcrt. 1987, 6) en de faciliteit Vrijwilligerswerk in de sport.
Daarbij komen nog vele dubieuze regelingen op decentraal niveau, zoals
de Subsidieverordening sportverenigingen en de Subsidieregeling ophalen
oud papier van de gemeente Benthuizen.
Veel van de discutabele subsidieregelingen ontlenen hun rechtvaardiging
aan een samenloop van motieven, zoals maatschappelijke waardering voor
de activiteit, geringe draagkracht van de betrokkenen. In een rechtsstaat
mag men echter niet voorbijgaan aan de vraag of met zozeer vervaagde
criteria nog kan warden voldaan aan de vereisten van rechtsgelijkheid en
rechtszekerheid. Wanneer -zoals in ons land het geval is- een zeer grate
verscheidenheid van subsidieregelingen bestaat, wordt het een toevalstreffer of een belanghebbende al dan niet in het genot van een subsidie
komt, terwijl de financiering van de zeer omvangrijke subsidiestromen
ook drukt op degenen die als gevolg van de grilligheid van het regelingspatroon of als gevolg van subsidieplafonds juist buiten de prijzen
vallen. Daar komt nog bij <lat de doeltreffendheid van een uitgestrekt
netwerk van subsidieregelingen onbekend is. Een recent onderzoek leert
'<lat van niet een kind op de Amsterdamse muziekscholen de ouders uit
de laagste inkomensgroepen afkomstig zijn, terwijl die scholen gesubsidieerd warden vanuit het ideaal <lat muzikale vorrning voor iedereen
bereikbaar moet zijn.'26
26 W. Tinnemans, De smalle marges, in: Intem1ediair jg. 24, nr. 6, 12 februari 1988, p.
53.
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Het rechtsstatelijke karakter van subsidieverhoudingen is er dan ook mee
gediend, wanneer een eenduidig verband tussen regelingsdoel en bestuurlijk instrument wordt gelegd. Subsidiering is op haar plaats om de mate
waarin en de wijze waarop een bepaalde activiteit wordt ontwikkeld, te
beinvloeden. Wanneer het inzicht bestaat dat personen met lage inkomens
niet of te weinig van die voorziening gebruik maken, kan dat nog geen
reden opleveren om ten behoeve van een ieder tot (hogere) subsidiering
over te gaan. In die situatie zal gekozen moeten warden tussen inkomenspolitieke instrumenten (indien de geringe participatie uit lage inkomensgroepen niet specifiek is voor deze activiteit) en beperking van de
subsidiering (c.q. subsidiering zonder heffing van een eigen bijdrage) tot
de betrokken lage inkomensgroep.27
Subsidiering moet derhalve -wegens het interactieve karakter, dat de
subsidiabele instellingen vrijheid van al dan niet handelen laat- warden
begrepen als voorwaardenscbeppend overbeidsbeleid. De uitdrukking
'voorwaarden scheppen' wordt met recht en reden gebruikt in artikel 22,
derde lid, van de Grondwet. Men doet er goed aan deze uitdrukking
nauwkeurig te interpreteren: voorwaarden scheppen is niet zonder meer
aanmoedigen of ondersteunen, maar datgene doen wat onmisbaar is om
tot bet beoogde resultaat te kunnen geraken.
In het bijzonder moet uit een 'voorwaardenscheppende' overheidstaak
niet zomaar warden afgeleid dat er overheidsverantwoordelijkheid voor
die activiteit zelf is: de overheidsverantwoordelijkheid betreft de mogelijkbeid, niet de werkelijkheid van die activiteit.
Dit heeft bij voorbeeld consequenties voor steunverlening aan kerkgenootschappen en genootscbappen op levensbeschouwelijke grondslag.28
Algemene subsidiering van bet godsdienstig en levensbeschouwelijk leven
wordt in het onlangs aan de minister-president en de minister van
Binnenlandse Zaken door een regeringsadviescommissie uitgebracbte
rapport 'Overheid, godsdienst en levensovertuiging' terecbt afgewezen.
Slechts wanneer bijzondere omstandigheden in door de overheid ingerichte of geordende situaties een belemmering vormen voor de uitoefening
van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging -anders gezegd: als
een rechtsstatelijk tekort dreigt-, bestaat aanleiding voor overheidssteun.
De commissie identificeert als terreinen waar zicb zulke bijzondere
omstandigbeden voordoen de vervulling van militaire dienst, detentie,
opneming in een ziekenhuis, bejaardenoord of jeugdbeschermingsinrichting, en gebruik van onder monumentenzorg geplaatste kerkgebouwen.

27 Vgl. Drees/Gubbi pp. 246 e.v.
28 Zie het op 30 maart 1988 aan de Minister-President en de Minister van Binnenlandse
Zaken aangeboden rapport 'Overheid, godsdienst en /evensovertuiging' met verdere
verwijzingen.
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Rechtsstatelijke grenzen van subsidiering

In de voorgaande paragraaf bleek dat subsidiering uitvloeisel is van een
eigen verantwoordelijkheid van de overheid om de voorwaarden te verzekeren waaronder door de activiteiten van anderen, ingevolge hun eigen
verantwoordelijkheid, grondrecbten kunnen warden verwerkelijkt. Voor
subsidiering daar buitenom bestaat in een democratische en sociale
rechtsstaat onvoldoende grand. Ze zou dan ook, vermits de overheid niet
tot taak beeft vrijgevig te zijn, moeten verdwijnen.
Het inzicbt dat de subsidiering van activiteiten als uitvloeisel van de
eigen verantwoordelijkbeid van de overbeid (de staatstaak) moet warden
gezien -en dus niet als vrijgevigbeid, maar ook niet als een diffuse
bekostigingsplicbt-, impliceert ook dat er naast de begrenzingen die
voortvloeien uit de taak van bet subsidierende bestuursorgaan, een
situatie kan bestaan waar subsidiering de overbeid bij ongeoorloofde
activiteiten zou betrekken.
De subsidiering door de Nationale Commissie Voorlicbtingen Bewustwording Ontwikkelingssamenwerking (NCO) kan dienen ter illustratie van bet
eerste punt: begrenzingen die voortvloeien uit de taak van bet subsidierende bestuursorgaan. De comrnissie beeft tot taak gekregen voorlicbtings- en bewustwordingsprojecten betreffende bet ontwikkelingsproces in
de derde wereld en de internationale ontwikkelingssamenwerking te
ondersteunen, onder meer door subsidiering. Een in overleg met bet
Palestinakomitee door kerkelijke organisaties ingediende subsidie-aanvrage die mede aan activiteiten van dit comite ten goede zou komen,
werd door de minister voor Ontwikkelingssamenwerking strijdig geacbt
met de taak van dit administratieve orgaan.29 Dit blijkt uit een brief
van de minister van 13 februari 1981, waaraan een -de NCO in baar
discretionaire subsidieringsbevoegdbeid beperkende- 'voorwaarde' ten
grondslag lag. Die voorwaarde sloot projecten uit gericbt op omwentelingen en geweldadige activiteiten in landen met een door Nederland erkende regering.30 De volkenrecbtelijke argumentatie van de minister over de
implicaties van een indirect aan bet streven van de PLO ten goede
komende overbeidssubsidie, beeft De Kluiver tot een commentaar gebracbt waarin bij verlangt dat de regering, in plaats van zicb te verscbuilen acbter bet recbt, er 'rond voor (moet) uitkomen' dat de weigering van subsidie 'op politieke gronden' berust.31
Politieke syrnpatbieen en antipatbieen beboren ecbter bij beslissingen
over subsidiering niet de doorslag te geven. Elke discretionaire bevoegd29 Dat de NCO een administratief orgaan is, blijkt uit de uitspraak van de Voorzitter
van de Afdeling rechtspraak van 19 maart 1981, tB/S I, nr. 19.
30 Zie over deze zaak H.J. de Kluiver, Nederlands Komitee, Buitenlandse Zaak, in: Ars
Aequi 30(1981)7, pp. 350-354. Vgl. voor de voorgeschiedenis ook Aanh. Handelingen
TK 19n-1978, nr.1257.
31 A.w., p. 354.

476

Subsidiering en grondrechten I 7.1

I

heid, ook die tot subsidiering, mag in een rechtsstaat slechts binnen bet
kader van de taakstelling van bet betrokken bestuursorgaan worden
uitgeoefend. De taak van de NCO is gelieerd aan een verondersteld tekort
in bet gebruik van de vrijheid van meningsuiting inzake ontwikkelingsvraagstukken door groepen in de samenleving. Daargelaten of bier inderdaad sprake is van een zodanig tekort dat de verwerkelijking van bet
grondrecht overheidssturing vergt en -gezien de daarbij onontkoombare
overheidsinvloed op de meningsuiting- in een rechtsstaat kan verdragen,
staat in elk geval vast dat bet tot uitdrukking brengen van Nederlandse
politieke appreciaties van buitenlandse politieke conflicten niet tot de
taak van de NCO behoort.
Daarnaast blijkt in de jurisprudentie dat -ook al gaat bet om een werkterrein dat past binnen de taak van bet subsidierend bestuursorgaan- de
inhoud van de te subsidieren activiteiten aan inwilliging van verzoeken
om subsidie in de weg kan staan. Een rechtsstatelijk tekort aan onrechtmatige activiteiten is -afgezien van in dit verband niet relevante grensssituaties- niet denkbaar. Een voorbeeld daarvan biedt de -door de
rechter rechtmatig bevonden- weigering door de gemeenteraad van Bloemendaal van subsidie voor de Stichting Release Nederland.32 De Afdeling
oordeelde dat de raad bij bet antwoord op de vraag of een bepaalde
activiteit voor subsidiering in aanmerking komt, consequenties mag
verbinden aan de omstandigheid dat de stichting bij bet nastreven van
haar doelstellingen geen halt houdt bij de grenzen die worden gesteld
door wettelijke voorschriften; bet feit dat er andere overheidsorganen
zijn die wel zijn overgegaan tot bet verlenen van subsidie aan appellante, bracht voor de raad niet de verplichting mee zich bij deze gedragslijn aan te sluiten.
Geconcludeerd kan worden dat in een rechtsstaat -naast de betekenis
van grondrechten als grondslag voor subsidiering- ook grenzen zijn
gesteld aan subsidiering. Daar komt nog bij dat bet vereiste van gelijke
behandeling (artikel 1 van de Grondwet) meebrengt dat bet subsidieringsbeleid positief of negatief consequent moet zijn. De gelijke behandeling
van godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuigingen speelt bij voorbeeld in de jurisprudentie bij herhaling een roI.33

32 ARRS 26februari1979,AB 1980, 78, tB/S III, nr.113.
33 Vgl. KB 4 december 1984, Stb. 685, AB 1985, 163; ARRS 14 december 1976, AB 1977,
115; ARRS 6 september 1982, tB/S III, nr. 374; ARRS 29 oktober 1982, AB 1983, 153;
ARRS 28 maart 1982, AB 1985, 600; ARRS 18 november 1985, AB 1986, 293; ARRS
14 januari 1986, AB 1986, 519; Wnd. Vz. ARRS 19 augustus 1986, AB 1987, 51; ARRS
18 december 1986,AB 1987, 260; ARRS 11september1987, Weekoverzicht 1987, 3.276.
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7.2 De andere helft van de wereld*
DE WEDERZIJDSE BETEKENIS VAN OPENBAAR EN BIJZONDER BINNEN
EN BUITEN HET ONDERWIJS

1

Inleiding

Onder Shah Abbas de Grote, uit het geslacht van de Safawiden, die hun
gezag schraagden door de shiitische islam als staatsgodsdienst te aanvaarden, werd Isfahan in 1598 hoofdstad van Perzie. Het was in die tijd
dat Isfahan de bijnaam Nesf-e-djahan verkreeg, 'de Halve Wereld', een
bijnaam die de gezagspretentie van de daar gevestigde overheid pijnlijk
duidelijk accentueerde. 1 In deze bijdrage staat de andere helft van de
wereld in het middelpunt: dat omvangrijke gebied met gebaande en
ongebaande wegen, dat vanuit de Isfahans van onze tijd wordt bestuurd
- min of meer.
De gedachte dat wie het in de staat voor het zeggen heeft, de halve
wereld heeft, en dat de andere zich door de overheid moet laten leiden,
is oak onze geseculariseerde leefwereld niet vreemd. Het in de jaren
zeventig wijd verbreide geloof in 'de maakbaarheid van de samenleving',
de overtuiging 'dat de wereld moest warden veranderd omdat zij kon
warden veranderd', 2 leidde tot pogingen om met 'beleidsgerichte toekomstverkenningen' de overheid in staat te stellen te anticiperen op de
toekomst en deze daardoor een ander aanzien te geven. R.J. in 't Veld
vergeleek zulke pogingen, de toekomst voor te zijn, met de door P.N.
van Eyck bedichte vlucht naar Isfahan3:

Bestuur en meesterschap. Opstellen over samenleving,
staat en sturing (bundel ter gelegenheid van het vertrek van dr. R.J. in 't Veld als
directeur-generaal hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek), 's-Gravenhage
1988, pp. 59-71.

* Uit: W.C.M. van Lieshout e.a.,

1
2

3

H. Lajta, Persien, Koln/Miinchen (Polyglott), 2de druk 1%9, p. 8, p. 22.
RJ. in 't Veld, Een nieuwe vlucht naar Isfahan? Over toekomstverkenningen van de
WRR", p. 103, in: Bestuurswetenschappen, jg. 35 (1981), pp. 103-111; opnieuw gepubliceerd in: dez., De v/ucht naar Isfahan? Over bestuur, planning en de toekomst
van het hoger onderwijs, p. 82, 's-Gravenhage 1984, pp. 82-93.
A.w., p. 111 respectievelijk p. 92.
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De tuinman en de dood
EEN PERZISCH EDELMAN
Van morgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik,
Mijn woning in: «Heer, Heer, een ogenblik!
Ginds, in de rooshof, snoeide ik loot na loot,
Toen keek ik achter mij. Daar stand de Dood.
Ik schrok, en haastte mij langs de andere kant,
Maar zag nog juist de dreiging van zijn hand.
Meester, uw paard, en laat mij spoorslags gaan,
Voor de avond nog bereik ik Ispahaan!»Van middag (lang reeds was hij heengespoed)
Heb ik in 't cederpark de Dood ontmoet.
«Waarom,» zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt,
«Hebt gij van morgen vroeg mijn knecht gedreigd?»
Glimlachend antwoordt hij: «Geen dreiging was 't,
Waarvoor uw tuinman vlood. Ik was verrast,
Toen 'k 's morgens bier nog stil aan 't werk zag staan,
Die 'k 's avonds halen moest in Ispahaan.» 4
Hoezeer ook inmiddels in de Nederlandse politiek gemeengoed lijkt te
zijn geworden, dat de overheid afstand moet houden van processen in de
samenleving, in bet denken over wetgeving en beleid, domineert nog
steeds een tweedelend paradigma: de ene helft van de wereld van bet
beleid is de overheid, en zij bestuurt de andere helft, de samenleving,
door daar het gedrag aan nonm:u lt:: bimlt::n, of zij <loet <lat juist niet,
laat de samenleving dus haar vrijheid. Daarbij behoort een bepaald beeld
van de institutionalisering van de samenleving: ofwel heeft de overheid
de vervulling van bepaalde functies zelf georganiseerd, ofwel is aan de
samenleving overgelaten in hoeverre zij zich wil organiseren.

4

Verzameld werk, deel 2, Amsterdam 1958, p. 38. Dit gedicht heeft ook de Vlaamse
jurist-literator Frans van !sacker gelnspireerd tot de titel van zijn boek De reis
naar Ispahan, 's-Gravenhage 1961.
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Het onderwijsbestel

Toch zijn er sinds jaar en dag belangrijke tegenvoorbeelden, voorbeelden
van wetgeving die noch op staatsonthouding, noch op rechtstreekse en
volledige zeggenschap van de overheid neerkomt. Daartoe behoort de
Nederlandse onderwijswetgeving.
Ingevolge een in 1917 gesloten, thans in artikel 23 van de Grondwet
neergelegd historisch compromis vervult de staat zijn publieke taak ten
aanzien van het onderwijs niet uitsluitend door zelf onderwijs te geven
in scholen die uitgaan van het rijk of van een gemeente, maar oak door
aan initiatieven in de samenleving ontsproten instellingen de feitelijke
mogelijkheden te verschaffen om op de grondslag van hun eigen identiteit gelijkwaardig onderwijs aan te bieden. Dit betekent dat niet op
winst gerichte privaatrechtelijke rechtspersonen, mits toestroom van
voldoende leerlingen te verwachten is, scholen in stand kunnen houden
die financieel en qua bevoegdheden gelijkgesteld zijn met van de overheid uitgaande scholen.
Het aldus gevestigde duale onderwijsbestel wordt tot op de dag van
vandaag aan beide bij het compromis van 1917 betrokken kanten als een
kostbaar bezit gekoesterd, zoals enerzijds blijkt uit reacties op voorstellen om in artikel 23 Grondwet de mogelijkheid te openen tot delegatie
aan de gemeentelijke wetgever van de bevoegdheid tot regeling van
deugdelijkheidseisen en bekostigingsvoorwaarden, en anderzijds uit de
snelle afwijzing door politici ter linker zijde van suggesties om het
huidige openbaar onderwijs om te zetten in een neutrale vorm van
bijzonder onderwijs ('verbijzondering van het openbaar onderwijs'). Oak
een sterke gebechtbeid aan geijkte formules geeft biervan blijk. Het
vervangen in het concept-wetsvoorstel hoger onderwijs en wetenscbappelijk onderzoek5 van de standaardformulering dat wettelijke bepalingen
bet openbaar onderwijs 'regelen' en tevens 'voorwaarden voor bekostiging' van bet bijzonder onderwijs zijn, door de -ten opzichte van beide
onderwijsvormen afstandelijke- formulering als 'voorwaarde voor aanspraak op bekostiging', werd door de Onderwijsraad afgekeurd omdat 'de
gekozen regelingswijze zich niet verdraagt met artikel 23 van de Grondwet' .6 Daarbij ging de Onderwijsraad er echter aan voorbij dat artikel
23, derde lid, van de Grondwet, waar bet bepaalt dat bet openbaar
onderwijs 'bij de wet (wordt) geregeld', niet verplicht tot bet inrichten
van bet openbaar onderwijs als een dienst die onderworpen is aan rechtstreeks werkende 'vormen van bestuurlijk toezicbt' .7 Er is geen enkele
5

6

7

Concept-ontwerp Wet op bet boger onderwijs en wetenscbappelijk onderzoek, op 15
januari 1988 gepubliceerd door bet Ministerie van Onderwijs en Wetenscbappen en
bet Ministerie van Landbouw en Visserij.
Advies van de Onderwijsraad d.d. 5 april 1988 inzake dit concept-ontwerp, paragraaf
2, voorlaatste alinea.
T.a.p.

481

I 7.2 I Bestuur en meesterschap - 1988
reden om binnen een gedifferentieerd staatsbestel als bet onze inter-bestuurlijke relaties uit te sluiten, waarbij niet-naleving van regels door
een zelfstandige bestuurlijke eenheid (zoals rechtspersoonlijkheid bezittende universiteiten en hogescholen) niet door rechtstreekse ingrepen
van hoger gezag gecorrigeerd, maar -in plaats daarvan- door bet doen
intreden van nadelige consequenties ontmoedigd wordt.
De dualiteit van bet bestel -met een zeer belangrijke rol voor organisaties voortgekomen uit bet maatschappelijk middenveld- neemt niet weg
dat de overheid, overeenkomstig de haar in artikel 23, eerste lid, van de
Grondwet opgedragen taak, een beleid voert dat zich heeft ontwikkeld
van een 'allocatieve onderwijspolitiek' (waarbij 'de staat zich terugtrekt
en een grate mate van vrijheid laat om de pluriformiteit van de natie de
volle kansen te geven'8) naar een 'constructieve onderwijspolitiek', die
mede bet tot stand brengen van een verzorgingsstructuur en bet voeren
van een innovatiebeleid omvat.9 Het gebruikelijke aanknopingspunt voor
dit overheidsbeleid is de aanbodzijde van bet onderwijs: dat wat scholen,
hogescholen en universiteiten te bieden hebben. Deze beleidsaspiraties
van de overheid -met name van bewindslieden van Onderwijs en Wetenschappen en de meestal op bun initiatief optredende wetgever- concurreren derhalve met de mogelijke beleidsaspiraties van bet 'bevoegd gezag',
d.w.z. bij bet openbaar onderwijs 66k overheidsorganen en bij bet bijzonder onderwijs de besturen van de verenigingen en stichtingen waarvan
de onderwijsinstellingen uitgaan.
Afgezien van de (bier niet verder te behandelen) kwesties van medezeggenschap van bet personeel ligt de vraag voor de hand, welke rol binnen
dit onderwijsbestel en de beleidsbepaling toekomt aan degenen die zich
aan de vraagzijde van bet onderwijs bevinden: de leerlingen c.q. bun
ouders, de studenten. Naast de bijzondere regels betreffende democratisering en medezeggenschap in bet hoger onderwijs heeft de Wet medezeggenschap onderwijs (Stb. 1981, 778) voor hen de mogelijkheid ingeruimd, invloed uit te oefenen op aangelegenheden zoals de vaststelling
van bet schoolwerkplan onderscheidenlijk bet leerplan. Sommigen trachten aan deze wet zelfs argumenten te ontlenen voor een -door hen blijkbaar wenselijk geachte- gedaanteverandering van bet bijzonder onderwijs.
Gesteld wordt dat de vrijheid van onderwijs, voor zover ze inhoudt dat
naast overheidsscholen andere scholen in stand gehouden kunnen warden,
aan de ouders toekomt en dat dit bun bet recht geeft de richting van
een school te bepalen of ten minste daarover 'in eerste instantie ( ... )
geraadpleegd te worden'.10 Afgezien daarvan dat een gewone wet als de
Wet medezeggenschap onderwijs bet constitutionele recht niet kan veranderen, valt hiertegen in te brengen dat ons constitutionele bestel en
8 H. Drop, Algemene i11leidi11g onderwijsrecht, Zwolle 1985, p. 23.
9

A.w., pp. 24-25.

10 P.W.C. Akkermans, Maimonides, p. 395, noot bij HR 22 januari 1988, Ars Aequi 37
(1988), pp. 391-396.
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zeker ook artikel 23 Gw. initiatieven in de samenleving veronderstelt en
mogelijk wil maken die uitgaan van organisaties op godsdienstig-levensbescbouwelijke grondslag. Weliswaar is de godsdienstig-levensbescbouwelijke kaart van Nederland sedertdien ingrijpend veranderd, maar dit
ontneemt aan zodanige verbanden nog niet bet recbt initiatieven op bet
gebied van bet onderwijs te nemen en te continueren. Ben tegengestelde
opvatting, ook al wordt ze als consumentendemocratie verbandeld, zou de
vrijbeid van onderwijs reduceren tot een vrijbeid om zicb een bepaalde
onderwijsvorm te doen geven. Zo zijn de sociale realiteiten niet, en zo
is ons recbt niet. Daardoor wordt immers voorbijgegaan aan het andere,
evenzeer bescbermenswaardig facet van de onderwijsvrijbeid, namelijk de
nauw met andere uitingsrecbten samenbangende vrijbeid om onderwijs
-als een bepaalde vorm van het uitdragen van geestesgoed- te geven.
De zojuist besproken opvatting, die de leerlingen c.q. hun ouders wil
aanmerken als 'dragers' van de vrijbeid van onderwijs, 11 zou niet leiden
tot een ideele markt waarop een vrij onderwijsaanbod en een evenzeer
vrije vraag naar onderwijs elkaar ontmoeten, maar bewerkstelligt in feite
slechts dat bet onderwijsaanbod op de wijze van een denken in de termen
van een tweedeling staat/individu wordt genormaliseerd. Daarbij wordt
bet aanbod immers ofwel onder politieke controle gebracbt (openbaar
onderwijs), ofwel onder de controle van de individuele, zicb niet noodzakelijkerwijs met de signatuur van de onderwijsinstelling identificerende
individuele voorkeuren van de ouders (c.q. studenten).
Het vorenstaande ontkent niet dat de afstemming van vraag en aanbod
op de ideele markt van het onderwijs in de buidige verboudingen wordt
bemoeilijkt, nu velen geen eenduidige keuze voor een bepaalde ook in
bet bijzonder onderwijs vertegenwoordigde godsdienstig-levensbeschouwelijke stroming maken, maar naar gelang van de situatie hun (mate van)
affiniteit tot een bepaalde richting bepalen. Dit patroon van naar gelang
van de situatie wisselende voorkeuren12 kan uiteraard leiden tot andere
en andersoortige initiatieven inzake bet aanbod van onderwijs of tot
bepaalde differentiaties binnen dezelfde ricbting. Zo zijn er in bet recente
verleden nieuwe scholen gesticht die zicb niet uitsluitend richten tot
eenduidig godsdienstig-Ievensbeschouwelijke georienteerden (Vrije Scbolen
met een open antroposofisch karakter, alsmede zgn. Samenwerkingsscbolen). In dit verband is ook het betoog van W.C.M. van Liesbout van
belang, die -rekening boudend met de veranderingen onder de Nederlandse
katholieken- het naast elkaar bestaan van 'open' en 'gesloten' katbolieke
11 Vgl. ook F.C.L.M. Crijns, 'De herziening van artikel 208 van de Grondwet. Het loon
van de angst?', pp. 492 e.v., in: A.K. Koekkoek, W. Konijnenbelt en F.C.L.M. Crijns
(red.), Grondrechten. Commentaar op Hoofdstuk 1 van de herziene Grondwet (Jeukens-bundel), Nijmegen 1982, pp. 439-505.
12 Vgl. mijn beschouwing 'Wat van de keizer is en wat van God: kerk en staat heden',
in: Kosmos en Oekumene 22 (1988), nr. 1/2, pp. 52-61.
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scholen wil aanvaarden. 13 Dit alles laat het principiele belang onverlet
van de mogelijkheid, waar en zolang de betrokkenen daarvan gebruik
wensen te maken, bijzonder onderwijs aan te bieden. De wetgeving
verzekert dat dit aanbod nooit los van vraag naar onderwijs van die
richting kan bestaan: zonder voldoende vraag vervalt immers de bekostiging van het aanbod.
Het feit dat de overheid een publieke taak als deze kan vervullen in
taakverdeling met in de samenleving ontwikkelde rechtspersonen, heeft
implicaties voor ons begrip van sociale grondrechten. Vaak wordt aangenomen dat deze per definitie warden gerealiseerd door overheidszorg.
Deze mening is echter onjuist. Sociale grondrechten kunnen ook, moeten
zelfs bij voorkeur warden verwerkelijkt doordat -waar nodig ook als
resultaat van ondersteunend overheidsoptreden- de verhoudingen in de
samenleving zelf van dien aard zijn dat de door sociale grondrechten
beschermde belangen tot hun recht komen. Dat is eigenlijk reeds te
begrijpen als men de redenen voor erkenning van sociale grondrechten in
aanmerking neemt. Deze redenen liggen immers niet daarin dat men
waarborgen wil geven tegen een te geringe overheidsinvloed, maar daarin
dat men tekorten in de verwerkelijking van fundamentele waarden wil
dekken.
Het onderwijsbestel steunt dus in zoverre op de in vrijheid genomen
initiatieven van samenwerkingsverbanden (stichtingen, verenigingen) die
zich ten doel stellen onderwijs van een bepaald karakter aan te bieden.
Ook al wordt bij de stichting van scholen in bepaalde gevallen gekeken
naar de omvang van de betrokken geestelijke stroming, het bestaan en
voortbestaan van scholen hangt af van de mate waarin dit aanbod beantwoordt aan de vrije vraag van ouders en studenten wier voorkeur naar
het desbetreffende soort van onderwijs uitgaat. Voor de realisering van
het sociale grondrecht op beschikbaarheid van voldoende en passend
onderwijs lijkt het voldoende dat de overheid voldoende kansen verzekert voor deze ontmoeting van een in vrije initiatieven ontwikkeld
onderwijsaanbod en een vrije vraag naar het verlangde onderwijs, en de
kwaliteit daarvan bewaakt. Zo bezien is het niet zozeer het aanbod van
niet-statelijk onderwijs -zoals de Belgen op goede gronden zeggen: vrij
onderwijs 14- dat rechtvaardiging behoeft, maar het daarnaast staande
aanbod van overheidsonderwijs. Die rechtvaardiging is inderdaad te geven
uit het oogpunt van de bescherming van de vrijheid aan de vraagzijde
van het onderwijs, preciezer: de vrijheid om gebruik te kunnen maken
van het goed 'onderwijs' met eerbiediging van ieders godsdienst of
levensovertuiging (aldus artikel 23, derde lid, van de Grondwet inzake
het openbaar onderwijs). Het is in een godsdienstig-levensbeschouwelijk
13 W.C.M. van Lieshout, Katholieke school op weg naar 2000, in: Communio, Internationaal Katholiek Tijdschrift 12 (1987), nr. 2, pp. 130-142.
14 Ook Akkerrnans beveelt het gebruik van deze term aan. Zie zijn Utrechtse dissertatie Onderwijs als co11stitutio11eel probleem, Alphen aan den Rijn/Brussel 1980, p. 204.
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pluriforme samenleving als de onze onmogelijk -als bet al wenselijk zou
zijn- te verzekeren dat iedere 'richting', hoe klein en tijdelijk oak, haar
eigen scholen zou hebben. Daarom legt het sociale grondrecht op onderwijs de overheid ook de taak op, zorg te dragen voor een complementair,
openbaar onderwijsaanbod voor diegenen die geen gebruik kunnen of
willen maken van het onderwijs dat voor een bepaalde richting wordt
aangeboden. Het wezenlijke van het openbaar onderwijs is dan oak niet
dat bet door de overheid wordt verzorgd -vier openbare Nederlandse
universiteiten zijn ingevolge een lange traditie voorzien van faculteiten
waar de theologie in feite op protestants-christelijke grondslag wordt
beoefend-, maar dat de overheid de aanwezigheid van voldoende onderwijs verzekert dat gegeven wordt met eerbiediging van ieders godsdienst
of levensovertuiging.
Geconcludeerd kan warden dat niet het aanbieden van onderwijs door de
overheid zelf de meest wezenlijke karakteristiek van bet openbaar onderwijs is, maar dat het een praktische vorm is ten einde te verzekeren
dat een bepaalde vraag naar onderwijs niet wordt gefrustreerd. Of oak
andere praktische vormen in aanmerking komen, zullen wij nader moeten
bezien.
3

De overheid als aanbiedster van voorzieningen

Het is zeker niet zo, dat door de overheid aangeboden voorzieningen per
definitie kwalitatief ten achter staan bij vergelijkbare produkten uit de
particuliere sector - oak niet wanneer de aard van de voorziening doet
vermoeden dat een niet-statelijke beheersvorm voor de hand ligt. Eigen
proefondervindelijk onderzoek heeft geleerd dat de Rijnwijn welke wordt
geproduceerd door de te Eltville/Rheingau gevestigde Verwaltung der
Staatsweingiiter van de Duitse deelstaat Hessen (in 1803 geseculariseerd
kerkelijk domein), zich door zeer hoge kwaliteit onderscheidt. Er zijn
wel andere redenen waarom -paradoxaal: juist wanneer, in tegenstelling
tot de zojuist bedoelde wijnbouw, politieke motieven voor de vervulling
van de betrokken taak richtinggevend kunnen zijn- het in veel gevallen
beter is dat de overheid zich niet richt op het zelf aanbieden van de
gevraagde voorzieningen. Bestuurskundigen hebben erop gewezen dat de
overheid op grenzen van haar sturend vermogen stuit, wanneer zij tracht
haar afwegingen en beoordelingen tot specialistische werkterreinen uit te
strekken of samenhang te brengen door vanuit een centraal punt te
coordineren. 15 Overbelasting van de ambtelijke organisatie genereert
overbelasting van de democratische politieke controle. Oak al staat vast
(en kan binnen een stelsel van machtenspreiding met onafhankelijke
rechterlijke controle zeer wel warden aanvaard) dat niet elk type ac15 Zie bij voorbeeld Snellen, in: I.Th. M. Snellen (ed.), Limits of Government. Dutch
Experiences, Amsterdam 1985, pp. 1-28.

485

I 7.2 I Bestuur en rneesterschap - 1988
tiviteit van de overheidsbureaucratie zich leent voor politieke beleidsbepaling via wetten of plannen16 - wanneer de uitvoerende en in feite
beslissende bureaucratie zich te vaak moet beroepen op het vertrouwen
dat de politiek verantwoordelijke bewindsman of -vrouw in dit functioneren der bureaucratie moet stellen, verbruikt zij haar krediet. De onderzoeken en discussies inzake de RSV-subsidies, ontduiking der visquota,
bouwsubsidies, paspoortenproduktie, studiefinanciering en bevolkingsadministratie laten -bij alle verschillen tussen de genoemde problementoch als algemene lijn een spanningsveld zien tussen de mogelijkheden
tot zinvolle politieke beleidsbepaling door regering en parlement aan de
ene kant, en de aard en complexiteit van de verlangde overheidsactiviteiten aan de andere kant.
Afgezien van allerlei andere vragen die inzake deze kwesties kunnen
warden gesteld, moet toch in elk geval 66k de vraag warden gesteld of
in de gegeven politieke verhoudingen de mogelijkheid zou hebben bestaan
dat in de betrokken gevallen de overheidsbureaucratie door regering en
parlement aan voldoende duidelijke regels en plannen zou zijn gebonden.
In minstens een deel van deze gevallen kan het antwoord wel bevestigend luiden (wettelijke regeling van subsidies en van het contracteren
door de overheid, beleidsregels inzake de handhaving van quota-regelingen), maar dan zal de inhoud van deze regels stellig een beperktere
omschrijving van de overheidstaak zijn, een afwijzing derhalve van
tegemoetkomingen van de in opspraak geraakte aard; en voor zover wel
regels waren gesteld, bevatten deze kennelijk teveel complexiteit om
tegenwicht te kunnen bieden tegen kredietoverschrijding. Niet het van
tijd tot tijd heenzenden van bewindslieden, maar alleen het verminderen
van de kloof tussen het aspiratieniveau en het normatief vermogen van
de politiek kan dergelijke toestanden voorkomen.
Deze en vele andere ervaringen doen twijfel rijzen, of het verstandig is,
de overheid in alle gevallen waarin haar tussenkomst voor bepaalde
voorzieningen gewenst is, deze zelf te doen aanbieden. In plaats daarvan
kan warden gezocht naar mogelijkheden van interactief overheidsbeleid.
Dit houdt in dat de voorziening niet door de overheid zelf wordt georganiseerd en aangeboden, maar door actoren in de samenleving die daartoe
-bij voorbeeld met financiele stimulansen- door de overheid in staat
warden gesteld en gestimuleeerd. Uitvoering van de voorziening door de
overheid in eigen beheer is ten opzichte daarvan subsidiair.
Een dergelijke benadering is op het terrein van de grondrechten oak het
meest passend. Daarbij gaat het immers altijd om mensen die op diverse
wijzen en in diverse contexten een voorziening voor grondrechtelijk
beschermde belangen vragen en mogen vragen. Ten overstaan van die
verscheidenheid en veranderlijkheid in vraag valt niet bij voorbaat aan
16

V gl. rnijn bijdrage 'Regelen op afstand als vereiste van een sociale rechtsstaat', p.
100, in: MA.P. Bovens, W. Derksen en W.J. Witteveen (red.), Rechtsstaat en sturing, Zwolle 1987, pp. 91-104.
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te nemen dat een door de overheid bestuurd aanbod vanzelf het best
mogelijke antwoord oplevert. Toch is er een sterke, blijkbaar ingewortelde neiging van politiek en bureaucratie om daarvan uit te gaan en ook
wanneer de betrokken activiteit (bij voorbeeld het bieden van onderwijs
of gezondheidszorg) aan anderen wordt overgelaten, de betrokken instellingen te sturen langs de lijn van het aanbod dat zij doen. Door hun
activiteiten aan regels te binden kan de overheid ze nog het meest op
zichzelf doen lijken. Maar ligt het eigenlijk niet meer voor de hand, de
gevoeligheid van de betrokken instellingen voor de vraagzijde te vergroten? Het achterwege laten van volledige subsidiering en het ondersteunen
van de effectiviteit van de vraag (zoals met het studiepuntenstelsel voor
het hoger onderwijs kan worden gestimuleerd) bieden daarvoor mogelijkheden.
4

Het welzijns- en volksgezondheidsbestel

Alvorens nader in te gaan op de wijze waarop openbaar onderwijs kan
worden aangeboden, doen wij er goed aan stil te staan bij de wijze
waarop voor andere beleidsterreinen een voorziening is getroffen ten
behoeve van degenen die zich niet kunnen of willen identificeren met
aanbod van voorzieningen die op een bepaalde identiteit berusten. Het
rechtstreekse aandeel van de overheid in het welzijns- en volksgezondheidsbestel is traditioneel geringer dan in het onderwijsbestel. Daarmee
hangt samen dat daar een Sterker accent ligt op de vraagzijde als aangrijpingspunt voor overheidssturing.
Het volksgezondheidsbestel omvat een grote verscheidenheid van actoren,
die niet op de betrekkelijk overzichtelijke wijze van het onderwijsbestel
kunnen worden ingedeeld. Naast geen-profijtinstellingen zoals stichtingen
en verenigingen waarvan ziekenhuizen, instellingen voor kruiswerk en
welzijnsinstellingen uitgaan, vindt men beoefenaren van vrije beroepen
en klein particulier ondernemerschap in vloeiende overgangen (artsen,
apothekers), ten dele weer binnen en met medewerking van ziekenhuizen
uitgeoefend, terwijl het stelsel financieel gedragen wordt door al dan.
niet op winst gerichte verzekeringsmaatschappijen en ziekenfondsen
(rechtspersonen naar privaatrecht die ingevolge hun toelating bestuursorganen zijn). De overheidstaak is hier nooit in dezelfde mate als in het
onderwijsbestel op de aanbodzijde gericht geweest. Weliswaar bestond
reeds in de vorige eeuw een gespecialiseerde overheidsdienst voor de
bewaking van de kwaliteit van de gezondheidszorg -het Staatstoezicht op
de Volksgezondheid- alsook medische tuchtcolleges, maar in het aanbod
van voorzieningen heeft de overheid steeds slechts een zeer beperkte rol
gespeeld, die nauwelijks meer omvatte dan een aantal gemeentelijke
ziekenhuizen. De beschikbaarheid van voldoende en passende maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg (vgl. artikel 22, eerste en
derde lid, van de Grondwet) wordt gerealiseerd doordat -naast de zojuist

487

I 7.2 I Bestuur en meesterschap - 1988
genoemde kwaliteitsbewaking- de vraagzijde wordt ondersteund: een
verplichte ziekenfondsverzekering, aangevuld met acceptatieplichten ten
aanzien van bijzondere risico's bij andere vormen van ziekekostenverzekeringen, ingevolge de voorstellen van de commissie-Dekker als verplichte basisverzekering uit te strekken tot een deel van de maatschappelijke dienstverlening (welzijn).
Een uitzondering vormt, vormde althans tot voor kort, de subsidiering
van het welzijnswerk. Daarvoor was volledige subsidiering gebruikelijk
geworden, die maar al te vaak samenging met gedetailleerde, de organisatie en het functioneren van de gesubsidieerde instellingen rechtstreeks
voorschrijvende subsidievoorwaarden.17 Deze intensieve regulering lijkt
nodig, wanneer de autonomie van de dankzij subsidiering alleen nog maar
van de overheid, niet meer van de clientele afhankelijke instellingen,
afbreuk doet aan het vereiste aanpassingsvermogen ten overstaan van de
wisselende behoeften en noden der betrokkenen. Nu echter eigen bijdragen een grotere plaats gaan innemen, ontstaat binnen het bestel een
stimulans om rekening te houden met de verscheidenheid in vraag, want
niet volledig gesubsidieerde instellingen zijn aangewezen op de steun van
hun clientele.
Openbare voorzieningen komen in de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening maar weinig voor (zoals de basisgezondheidsdiensten bedoeld in artikel 57 van de Wet voorzieningen gezondheidszorg,
een aantal gemeentelijke ziekenhuizen en aanvullende gemeentelijke
welzijnsinstellingen); de samenleving heeft zelf voldoende veelvormigheid
voortgebracht. Enerzijds biedt de openheid van het bestel voldoende
verscheidenheid om ervan te mogen uitgaan dat clienten doorgaans een
bij hun overtuiging passende instelling, dan wel een godsdienstig-levensbeschouwelijk neutrale instelling kunnen vinden, anderzijds mag er in
deze individualiserende vorm van publieke taakvervulling van worden
uitgegaan dat zij, uitzonderlijke situaties daargelaten, waar nodig ook
aan 'andersdenkenden' zo kan worden aangeboden dat de godsdienstig-levensbeschouwelijke identiteit van de betrokkene kan worden geeerbiedigd. In het in maart 1988 door een regeringsadviescommissie uitgebracht
rapport 'Overheid, godsdienst en levensovertuiging' wordt geadviseerd
om enerzijds budgettaire ruimte te verzekeren voor het inrichten van
geestelijke verzorging in ziekenhuizen en bejaardenoorden, en anderzijds
de eis te stellen dat naast een aanbod overeenkomstig de mogelijke
signatuur van de instelling binnen redelijke grenzen beschikbaarheid van
geestelijke verzorging voor andersdenkenden wordt gewaarborgd. 18
17 Zie E.M.H. Hirsch Ballin en J.H. van Kreveld, Rechtsstatelijke subsidieverhoudingen
(preadviezen Vereniging voor Administratief Recht), Alphen aan den Rijn 1988.
18 Overheid, godsdienst en levensovertuiging. Eindrapport van de Commissie van advies
inzake de criteria voor steunverlening aan kerkgenootschappen en andere genootschappen op geestelijke grondslag (ingesteld bij ministerieel besluit van 17 februari
1986, StcTt. 1986, nr. 51), 's-Gravenhage 1988, pp. 112-133 en 120-121.
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Heroverweging van bet onderwijsbestel?

Hiervoor werd er al op gewezen dat het in artikel 23 van onze Grondwet
neergelegde historische compromis ook vandaag de dag nog wordt gekoesterd wegens de daarin neergelegde evenwichtige verhouding. De vrije
ontmoeting van gedifferentieerd aanbod en gedifferentieerde vraag vormen daarvan de kern. Weliswaar wordt soms gesuggereerd dat 'directe
meting' van voorkeuren voor een bepaalde richting via sociaal-wetenschappelijke enquetes tot andere resultaten zou moeten leiden, maar
dergelijke voorstellen gaan eraan voorbij dat men een hoeksteen van bet
bestel wegneemt wanneer via zulke enquetes alleen nog de onderwijsvrijbeid aan de vraagzijde bepalend zou warden. Nadere bescbouwing van
zulke enquetes leert bovendien dat bet huidige stelsel van verdeling
beter beantwoordt aan bet belang dat betrokkenen aan bun voorkeuren
hechten dan een verdeling naar rato van primaire enquetegegevens. 19 Dit
neemt niet weg dat zich ontwikkelingen voordoen die aanleiding kunnen
geven tot verbeteringen op onderdelen.
Daarbij zal -zoals ook in recente beleidsstukken van de Minister van
Onderwijs en Wetenscbappen naar voren is gebracht, met name bet Hoger
Onderwijs Ontwikkelingsplan 'HOOP' en de nota 'De school op weg naar
2000'- vergroting van autonomie en flexibiliteit van de onderwijsinstellingen met bet oog op de kwaliteit van de te vervullen taken centraal
staan. De instellingen zullen meer dan voorbeen ruimte nodig bebben, om
creatief te reageren op ontwikkelingen aan de vraagzijde: een groeiende
verscbeidenbeid aan attitudes en beboeften. In bet overbeidsoptreden ter
verwerkelijking van sociale grondrecbten zijn, zo bleek uit bet vorenstaande, belangrijke voordelen verbonden aan sturing langs de lijn van
de vraagzijde in vergelijking met sturing via de aanbodzijde. De eerstbedoelde wijze van sturing stimuleert immers de aanbieders van de voorziening meer om bun eigen verantwoordelijkbeid te nemen, en -uiteraard op
basis van een levende eigen identiteit- een aanbod te doen dat met zo
min mogelijk kosten de confrontatie met de fluctuerende vraag aankan.
Op bet eerste gezicbt passen dergelijke overwegingen in bet onderwijsbestel bet beste bij de autonomie van bet bijzonder onderwijs, dat
zelfstandig en zelfbewust zijn taken zal moeten definieren en waar nodig
herdefinieren. De overbeid stelt zich, zoals gezegd, door baar zorg voor
bet openbaar onderwijs garant voor een aanvullend aanbod met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging. Tocb geldt ook voor
zulk ieders godsdienstige en levensbescbouwelijke begrippen eerbiedigend
onderwijs dat bet qua onderwijsinhoud en organisatie van bet leerproces
een open arcbitectuur moet bebben; en ook voor dit onderwijs geldt dat
de verscheidenheid van verlangens zich nauwelijks leent voor een conversie in algemene regels en plannen.
19 G. Verheij, Voldoend openbaar en verlangd bijzonder onderwijs, in: Bestuursforum
12 (1988), nr. 4, pp. 118-121.
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Dit zijn redenen om ook voor bet openbaar onderwijs te denken aan
besturen op afstand. Dat lijkt wellicbt een kwadratuur van de cirkel,
maar is bet niet. Het voorstel van Wet boger onderwijs en wetenscbappelijk onderzoek bevat daartoe belangrijke aanzetten, evenals de reeds
genoemde. De vraag ligt dan ecbter voor de hand, op welke wijze een
grotere bestuurlijke zelfstandigheid aan bet openbaar onderwijs zou
kunnen worden gegeven, zonder afbreuk te doen aan zijn 'identiteit' als
door de overbeid gegarandeerd aanvullend aanbod met eerbiediging van
ieders godsdienst of levensovertuiging. In de politieke discussie is naar
aanleiding van een voorstel in 'Liberaal bestek' en een verwijzing daarnaar in de brief van de Minister-President over bet financieel-sociaaleconomiscb beleid 1988-1990 van maart 1988 de gedachte naar voren
gekomen van een 'verbijzondering van bet openbaar onderwijs'. Deze
gedacbte is niet geheel nieuw. In bet CDA-verkiezingsprogramma 'Uitzicht' van 1986 wordt -met vooropstelling van bet uitgangspunt dat bet
stelsel van openbaar naast bijzonder onderwijs voort dient te blijven
bestaan- de wenselijkbeid uitgesproken dat bet rijks-voortgezet onderwijs
wordt 'over~edragen ( ... ) aan door ouders te kiezen besturen of aan de
gemeenten'. O In bet verkiezingsprogramma van de VVD werd over bet
boger onderwijs gesteld: 'Aan de rijksinstellingen van boger onderwijs
moet, voor zover dit nog niet bet geval is, recbtspersoonlijkbeid worden
verleend. De zelfstandigbeid/autonomie van de universiteiten moet worden
geregeld naar analogie van de bijzondere universiteiten.'21
Om de gedacbte van 'verbijzondering van bet openbaar onderwijs' goed
te kunnen beoordelen, moet enerzijds de betekenis van openbare voorzieningen naast een door de overbeid wegens bet belang daarvan uit bet
oogpunt van publieke taken ondersteund aanbod van bijzondere voorzieningen in aanmerking worden genomen, maar anderzijds ook worden
gepreciseerd wat zulke 'verbijzondering' zou kunnen betekenen. De
redenen om van overbeidswege zorg te dragen voor een voldoende aanbod van 'openbare' voorzieningen vinden bun grond in de kenmerken van
bet aanbod van niet-openbare voorzieningen. Waar deze, zoals in de
gezondheidszorg bet geval is, doorgaans ook aan andersdenkenden kunnen
hieden wat deze behoeven, is bet niet nodig of zinvol daarnaast openbare
voorzieningen in te ricbten. Waar ecbter bescberming van de identiteit
van de betrokken instelling zicb tegen een geforceerde toelating van
andersdenkenden zou verzetten, vergt verwerkelijking van ook bun sociale
grondrecbten een aanvullende voorziening. Die garantie is voor bet lager
onderwijs zelfs grondwettelijk verankerd.
Daarmee is ecbter nog niet gezegd, hoe zo'n openbare voorziening zou
moeten worden bestuurd. Algemene toegankelijkheid en eerbiediging van
ieders godsdienstige en levensbescbouwelijke begrippen zijn de essentiele
karakteristieken, niet een bepaalde recbtsvorm. Of de overheid dit ver20 Zie Verldezingsprogramma's 1986, 's-Gravenhage 1986, pp. 45-46.
21 A.w., p. 464.
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wezenlijkt door zelf de betrokken instellingen te besturen, of door dit
geconditioneerd uit te besteden is ten opzichte hiervan secundair.
Postma heeft erop gewezen dat bij bijzonder neutraal onderwijs de
godsdienstig-levensbeschouwelijke neutraliteit niet die bescherming geniet
die ze in het openbaar onderwijs heeft. 22 Ben eenvoudige statutenwijziging is dan immers voldoende voor wijziging van het karakter van de
school. Afschaffing van het van overheidswege gegeven onderwijs zou
bovendien gepaard moeten gaan met een reeks compenserende wettelijke
maatregelen ten aanzien van bet resterende, dus bijzondere onderwijs,
waarbij de grondwettelijke waarborgen van het bijzondere onderwijs
mede op het spel staan.23
De eerder ter sprake gebrachte samenhang van de garanties voor de
vrijheid van het bijzonder onderwijs enerzijds, en de waarborg van
beschikbaarheid van openbaar onderwijs anderzijds vormen een doorslaggevende reden om vast te houden aan het principe van een duaal onderwijsbestel. Dit betekent echter niet dat alle kenmerken van de huidige
dualiteit verdienen behouden te blijven. Niet de historische vorm, maar
de adequate vormgeving aan het principe telt. Daarbij is van belang dat
het huidige overheidsapparaat op allerlei terreinen een interne differentiatie heeft ondergaan en ondergaat, die velerlei organisatiepatronen
omvat. Ben overheidsorganisatie uit een stuk is ten overstaan van de
huidige staatstaken noch mogelijk, noch wenselijk. 24 Sedert tientallen
jaren wordt de mogelijkheid erkend dat stichtingen deel uitmaken van de
overheidsorganisatie: zij warden dan door de ambtenarenrechter gerekend
tot diensten en bedrijven die door de staat, een gemeente of een ander
openbaar lichaam worden 'beheerd' en behoren mitsdien tot de 'openbare
dienst'. (Zie bij voorbeeld de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep
van 25 november 1947, ARB 1948, p. 71, inzake de Sticbting 'Het Sint
Geertruiden Gasthuis of Ziekenhuis', dat tot de openbare dienst van de
gemeente Deventer werd gerekend.) Die mogelijke beheersvorm is inzake
het openbaar onderwijs nog maar weinig opgemerkt. Toch bestaat blijkens een andere uitspraak van de Centrale Raad van Beroep reeds sedert
1947 een 'Gemeentelijke Stichting Avondlyceum' te Rotterdam, die wegens de zeggenscbap van de gemeente over bet beheer, tot de openbare
dienst van die gemeente moet worden gerekend (uitspraak van 19 mei
1987, TAR 1987, 162). Artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs
zegt dat een openbare school door het rijk of een of meer gemeenten
'in stand (wordt) gehouden', maar laat zich niet uit over de organisatorische vorm waarin dit geschiedt. Onderbrenging van openbare scholen in
door de overheid beheerde stichtingen vormt dus naast het beheer als
22 A. Postma, Ieder moet vrij zijn bij het kiezen van soort onderwijs, in: NRC Handelsblad 26 april 1988.
23 Vgl. Postma, t.a.p.
24 Zie U. Rosenthal, Bureaupolitiek en bureaupolitisme. Om het behoud van een competitief overheidsbestel (inaug. rede R.U. Leiden), Alphen aan den Rijn 1988.
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tak van dienst zonder enige zelfstandigheid en naast de functionele
commissies van artikel 61 gemeentewet een derde weg.25 Deze mogelijkheid behoeft zeker niet uniform te worden doorgevoerd om een aantal
zinvolle verbeteringen ten opzichte van de huidige situatie te bewerkstelligen: een bestuursvorm op afstand met inschakeling van bestuurders
die niet zelf ambtenaren zijn, maar zich op andere wijze bij bet functioneren van de betrokken openbare school betrokken weten, vermogensrechtelijke verzelfstandiging, en -mede als gevolg van bet vorenstaandevergrote bestuurlijke slagvaardigheid. De statutaire binding aan de overheid met de daarbij behorende beheersbevoegdheden vormt tegelijkertijd
een garantie voor de identiteit van het openbaar onderwijs, die ook in
het huidige onderwijsbestel verdient behouden te blijven. In dit verband
kan nog worden gesignaleerd dat de bestuursvorm van de rechtspersoonIijkheid bezittende instellingen van hoger onderwijs reeds een enigszins
vergelijkbare verzelfstandiging laat zien.
6

Relaties tussen actoren in de wetgeving

Aan het Hoger Onderwijs Ontwikkelingsplan 'HOOP' en de nota 'De
school op weg naar 2000' ligt onmiskenbaar het inzicht ten grondslag dat
de onmogelijkheid, de toekomst voor te zijn, niet wegneemt dat de
samenleving en haar overheid zich zo goed mogelijk op de toekomst
dienen voor te bereiden. Dit vereist analyses van risico's (bij voorbeeld
inzake de relatie onderwijs-werkgelegenheid, milieutechnologie en internationale kennisverhoudingen) en identificatie van structurele tekorten.
Een overheid die, met de bescheidenheid die bij ons beperkte inzicht in
ontwikkelingen past,26 hierop haar beleid creatief wil afstemmen, zal
zich vooral richten op het ondersteunen en op grond van algemene belangen bijsturen van de handelingsmogelijkheden van een actieve, uit eigen
inspiratiebronnen puttende samenleving. De vormgeving aan autonomie in
het onderwijsbestel, met inbegrip van de juridische vormgeving van het
onderscheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs, is een van de
problemen waarvoor wetgevingsbeleid komt te staan wanneer dat niet
langer kan worden opgevat als het in rechtsnormen vastleggen (door
bevoegdheden toe te kennen en door verboden en geboden te stellen)
van een blauwdruk van de samenleving, maar veeleer haar zin ontleent
aan het ondersteunen van verantwoordelijkheden voor de vormgeving aan
een principieel open toekomst. De daarbij passende benadering van
wetgeving brengt dan ook mee dat niet het gedrag van aan de regeling
25 Vgl. Postma, t.a.p.
26 RJ. in 't Veld, Vera11deri11g e11 bestuur. Een pleidooi voor een bescheiden bestuurskunde, afscheidscollege K.U. Nijmegen 1982; opnieuw gepubliceerd in: dez., De
vlucht 11aar Isfahan? Over bestuur, planning en de toekomst van het hoger onderwijs, 's-Gravenhage 1984, pp. 94-107.
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te onderwerpen personen, maar de wijze waarop de relaties tussen de
betrokken actoren in de samenleving en tussen hen en de overheid
centraal komen te staan; daarvan biedt het concept-wetsontwerp hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek een richtinggevend voorbeeld.
7

De Eeuwige Stroom

De overheid dient haar publieke taken altijd te vervullen om wille van
de samenleving, als een ware openbare dienst, nooit om wille van een
eigen belang: de overheid heeft geen legitieme eigen belangen. Daarom
zijn de rechtsgronden voor overheidsoptreden -tekorten in de samenleving die betrekking hebben op fundamentele rechten of op andere belangen die in het politieke proces als beschermenswaardig zijn gearticuleerd- tegelijk begrenzingen van de staatstaak. Er is, anders gezegd,
geen terrein voor vrij en vrijgevig overheidsbeleid. De overheid ontleent
haar taken aan de noden in diezelfde samenleving waaruit de haar dragende beginselen, politieke overtuigingen, materiele en immateriele
hulpbronnen voortkomen. Daarom mag aan democratische politiek de eis
warden gesteld dat zij steeds weer de patronen herijkt volgens welke de
publieke taakvervulling is georganiseerd, om ze beter te doen aansluiten
op de concrete historische vorm van de samenleving. Een rivier, genaamd
Zayandeh Rud, 'Eeuwige Stroom', verbindt Isfahan -bet oude regeringscentrum, dat Nesf-e-djahan, de 'Halve Wereld' werd genoemd- met de
andere helft van de wereld. Dat wil zeggen: de rivier stroomt de stad
binnen, en verlaat haar weer. Van haar leeft Isfahan. Meer en meer
verscheiden stromen doorvloeien Nederland. Zij maken bet mogelijk dit
vruchtbare land te cultiveren.
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7 .3 De christen-democratische politieke
overtuiging omtrent de reikwijdte van
democratisch-rechtsstatelijke politiek* 1
1

Staat en samenleving in de Nederlandse politiek

1.1

Herwaardering van het maatschappelijk middenveld

Van uiteenlopende zijden wordt erop gewezen dat in de buidige, fundamentele bezinning op de staatstaak in relatie tot de samenleving bet
'bet CDA (is), dat de ideologiscbe agenda bepaalt'.2 De buidige, in alle
grote politieke partijen waarneembare hernieuwde waardering van bet
zelfregulerend vermogen van de samenleving sluit onmiskenbaar in veel
opzicbten aan bij tradities in bet cbristen-democratiscbe denken over
staat en samenleving. In deze bijdrage zal worden nagegaan wat de
cbristen-democratiscbe politieke overtuiging te leren beeft over de
reikwijdte van democratiscb-recbtsstatelijke politiek ten opzicbte van de
verboudingen in een samenleving die niet slecbts door overbeidsbemoeienis functioneert, maar eerst en vooral uit eigen bronnen kracbt
put.
Wanneer in deze bijdrage de betekenis van cbristen-democratiscb gedacbtengoed voor die berwaardering van bet 'maatscbappelijk middenveld'3
wordt belicbt, wil dat zeker niet zeggen dat voor de staatsrecbtelijke
verbouding tussen de overbeid en actoren in de samenleving een bepaalde
politieke overtuiging maatgevend zou kunnen of mogen zijn. Slecbts een
consensus omtrent de identiteit van de overbeid die als bet ware voorafgaat aan de verscbillen tussen democratiscbe politieke overtuigingen,
kan de grondslag vormen van een stabiel, d.w.z. niet aan voortdurende
crises blootstaand democratiscb staatsbestel. Zo'n bestel steunt op een
*

Uit: A.M.J. Kreukels/J.B.D. Simonis (red.), Publiek domein. De veranderende balans
tussen staat en samenleving (Beleid & maatschappij, Jaarboek 1987-1988), Meppel
1988, pp. 111-137.

1

De schrijver dankt drs. A.M. Oostlander en drs. CJ. Klop, resp. directeur en adjunct-directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, voor hun commentaar op de concept-tekst van deze bijdrage en hun waardevolle suggesties.
P. Frissen, Nieuwe besturingsconcepties. Een beschouwing vanuit cultureel perspectief. (Paper voor het congres van de Vereniging voor Bestuurskunde, Katholieke
Universiteit Brabant, sectie bestuurskunde en informaticarecht), Tilburg 1988, p. 4.
R.P.M. Adriaansens en A.C. Zijderveld, Over erosie van legitimiteit. Publieke opinie
en vrijblijvendheid in de verzorgingsstaat, in: Overheidsbemoeiens (lustrumbundel
K.H. Tilburg), Deventer 1982, pp. 49-60.

2

3
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politieke cultuur waarin politici aanvaarden dat zij overstemd kunnen
worden, dat zij bij hun handelen aan de beginselen en de vormen van
bet recht zijn gebonden, dat hun bevoegdheid principieel een door het
recht beperkte bevoegdheid is, en dat de rechter hun handelen kan
corrigeren. Alleen zo'n fundamentele consensus kan de gelding van bet
staatsrecht van een democratische rechtsstaat funderen. 4
1.2

Convergentie en divergentie van christen-democratie en andere politieke stromingen

De recente 'Discussienota over de verantwoordelijke samenleving' onderstreept het reeds in 1980 door de partij aanvaarde uitgangspunt dat het
CDA 'streeft naar een samenleving waarin ruimte wordt geboden voor
een veelkleurige verantwoordelijkheidsbeleving, de macht is gespreid en
waarin allen die macht bezitten over het gebruik daarvan verantwoording
afleggen aan diegenen die daarvan afhankelijk zijn' (artikel 23; zie § 1.1
van de genoemde discussienota). Het 'Program van uitgangspunten' waarin
deze gedachte was verwoord, bouwde voort op bet twee jaren eerder
uitgebrachte 'Rapport grondslag en politiek handelen', waarin onder meer
'het streven om de zeggenschap over maatschappelijke structuren in
Iaatste instantie bij politiek onder te brengen', werd afgewezen (p. 55).
Gespreide verantwoordelijkheid behoort, zoals uit de opschriften van de
hoofdstukken blijkt, naast gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap
tot de 'kernbegrippen' van het Program van uitgangspunten. Gespreide
verantwoordelijkheid mag niet worden begrepen als een Ios element dat
moet concurreren met de drie andere kernbegrippen, maar vormt een
gewenst kenmerk van ons gehele staatkundige bestel en betreft daardoor
ook het constitutionele kader waarbinnen de drie het staatsdoel betreffende kernbegrippen -gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschapgestalte moeten krijgen. Dit blijkt ook daaruit dat in elk van de hoofdstukken die over de drie andere kernbegrippen handelen steeds de spreiding van verantwoordelijkheid als dit kader wordt aangehaald. Artikel 9
in het hoofdstuk van bet program betreffende 'Gerechtigheid' vermeldt:
'Het CDA staat een staatkundig bestel voor waarin de macht is gespreid
en waarin de verantwoordelijkheid van overheid en maatschappelijke
groepen wordt onderscheiden. Hogere bestuurslagen onthouden zich van
taken die op een lager niveau ter hand genomen behoren te warden' (zie
voor de andere kernbegrippen met name de artikelen 37, 39, 44 en 47).
Omgekeerd zijn de kernbegrippen die de doeleinden van de staat aangeven, nodig om betekenis te geven aan het desideratum van gespreide
verantwoordelijkheid: verantwoordelijkheid is immers altijd verantwoordelijkheid voor het een of ander, op abstract niveau dus voor de als
4

496

E.M.H. Hirsch Ballin, De wetenschap van het constitutionele recht. Een kleine methodologie (preadvies), in: Object en metltode van de staatsrechtswetenschap, Staatsrechtconferentie 1982, Nijmegen 1983, pp. 64-95.

De christen-democratische politieke overtuiging I 7.3

I

'gerechtigheid, solidariteit en rentmeetserschap' omschreven doeleinden,
op concreet niveau voor de -in politieke programma's te preciserenpublieke taken.
Ook in andere partijen wordt thans -naar bet lijkt in toenemende mateacht geslagen op de waarde die toekomt aan buiten de politieke sfeer
door maatschappelijke verbanden gedragen verantwoordelijkheden, al is
bet vaak nog tegen de stroom van politiserende en individualiserende
zienswijzen in. Het door de Partij van de Arbeid in 1987 gepubliceerde
rapport 'Schuivende Panelen. Continui:teit en vernieuwing in de sociaal-democratie' verwoordt de opvatting 'dat bet niet alleen de politiek
is die «vorm geeft aan de samenleving» maar dat voor maatschappelijke
vernieuwing minstens zoveel moet warden verwacht van de samenleving
zelf en dat de overheid vaak meer de arbiter is en medespeler dan in
alles de aanvoerder. Dat betekent een zekere terugkeer van de weg
naar politisering (en dus ideologisering) van elk maatschappelijk verschijnsel of probleem' (p. 160). In 1988 deed de Prof. Mr. B.M. Teldersstichting bet rapport 'Liberalisme. Een speurtocht naar de filosofische
grondslagen' bet licht zien. Daarin wordt gesteld dat 'de staat allerlei
functies van groepen (heeft) overgenomen, die hij beter in bun handen
had kunnen laten.' Alhoewel de opstellers van bet rapport niet willen
stellen 'dat groepsvorming geheel onproblematisch is', spreekt uit bun
betoog een grotere waardering voor bet maatschappelijk middenveld dan
tot voor kart in liberale kringen gebruikelijk was. Zo wordt er in de
eerste plaats op gewezen dat groepen 'onderhevig (zijn) aan concurrentie
van andere groepen, waardoor bet resultaat vaak beter is dan onder een
staatsmonopolie. En in de tweede plaats elimineren zulke overnames door
de staat de structuren in de samenleving die een buffer vormen tegen de
staat, hetgeen ronduit gevaarlijk is voor de vrijheid van bet individu' (p.
85).
De groeiende overtuiging dat de overheid niet voor alle maatschappelijke
problemen een oplossing behoeft te bieden (en dat ook lang niet altijd
kan doen), laat echter nog open, op welke gronden en ter bescherming
van welke belangen de overheid wel mag of moet optreden. Pas doordat
een in abstracto beleden verdeling van verantwoordelijkheid wordt geconcretiseerd tot een verschil in verantwoordelijkheid voor bepaalde
(soorten van) belangen, en vervolgens ook bet relatieve gewicht van
tegengestelde belangen in richtinggevende beginselen tot uitdrukking
wordt gebracht, ontstaat meer duidelijkheid omtrent de politieke overtuiging van een partij. Het zijn die beginselen die de voor de betrokken
politieke stroming kenmerkende visie op de mens aan bet licht zullen
brengen. In deze bijdrage zal, zoals reeds uit de titel bleek, de christen-democratische politieke overtuiging met bet haar eigen mensbeeld
centraal staan: een mensbeeld dat het samenleven van mensen in staatsverband niet uitsluitend tot de individuele zelfverwerkelijking herleidt,
en evenmin daarin slechts politiek vertaalde economische machtsstrijd
ziet. Daaraan voorafgaand zullen wij, nog niet op een bepaalde politieke
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overtuiging toegespitst, de verhouding tussen staatsdoeleinden, verdeling
van verantwoordelijkheid en vormen van publieke taakvervulling als
algemeen vraagstuk analyseren.
1.3

Staatsdoeleinden

De vraag welke actoren in de samenleving (naast individuele burgers en
de overheid bij voorbeeld kerken, non-profitorganisaties, politieke partijen, bedrijven, belangenorganisaties, gezinnen) dragers van eigen verantwoordelijkheden kunnen zijn, is binnen een gegeven politieke en
economische orde in het algemeen weinig omstreden; wel is dit een
strijdpunt als het gaat om de staatsvorm van de democratische rechtsstaat in tegenstelling tot de socialistische staat, of om de tegenstelling
tusen elk van deze twee en de fascistische staat, de staat met de ideologie van de seguridad nacional, enzovoort. Al die verbanden waarvan
aanvaard is dat ze hun eigen karakteristieke doeleinden hebben en
nastreven, komt immers een nader ten opzichte van elkaar af te bakenen
verantwoordelijkheid toe.
De aanvaarding van een bepaalde staatsvorm impliceert consensus over de
staatsdoeleinden. Deze liggen op een abstract, maar daarom nog niet
betekenisloos niveau. Als staatsdoeleinden van de democratische rechtsstaat -meer in het bijzonder, zulks in onderscheid tot de klassieke
liberale rechtsstaat, van de democratische en sociale rechtsstaat- kunnen vrijheid, menswaardigheid, rechtvaardigheid -ook sociale rechtvaardigheid-, rechtszekerheid en (interne en externe) vrede warden genoemd.5
Deze staatsdoeleinden warden vaak verwoord in preambules en vergelijkbare bepalingen van constitutionele teksten zoals grondwetten en verdragen. Zo bepaalt artikel 43 van het Statuut voor het Koninkrijk der
Nederlanden dat Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba zorg dragen
'voor de verwezenlijking van de fundamentele menselijke rechten en
vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van bestuur'. Deze
formulering van de staatsdoeleinden grijpt als het ware reeds vooruit op
de erkenning van grondrechten. Grondrechten institutionaliseren juridisch
belangrijke staatsdoeleinden, met name betreffende vrijheid, menswaardigheid, rechtvaardigheid en rechtszekerheid. Grondrechten omgrenzen
immers de bevoegdheid van de overheid door aan de burger aanspraken
toe te kennen, of door aan staatsorganen bepaalde taken, vaak onder
zekere voorwaarden, op te dragen. Er zijn echter ook 'sociale grondrechten' die slechts het karakter dragen van een uitwerking van staatsdoeleinden, maar nog niet geconcretiseerd zijn tot aanspraken of specifieke taken, namelijk die welke bepaalde onderwerpen aanwijzen als
5
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Chr. Starck, H. von Mangoldt en F. Klein, Das Bonner Gnmdgesetz. Kommentar,
Band 1: Praarnbel, Artikel 1 bis 5, 3de druk Miinchen 1985, pp. 13-16. Vgl. ook N.
Achterberg,Allgemeines Verwaltungsrecht, 2de druk, Heidelberg 1986, p. 101.
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'voorwerp van zorg der overbeid': bevordering van voldoende werkgelegenbeid (artikel 19, eerste lid, van de Grondwet), de bestaanszekerbeid
der bevolking en spreiding van welvaart (artikel 20, eerste lid), de
bewoonbaarbeid van bet land en de bescberrning en verbetering van bet
leefmilieu (artikel 21), bevordering van voldoende woongelegenheid (artikel 22, tweede lid). Voor bet onderwijs wordt een dergelijke formulering gebezigd (artikel 23, eerste lid), maar vervolgens wel uitgewerkt in
institutionele waarborgen.
Op dit niveau van de staatsdoeleinden van een democratiscbe en sociale
recbtsstaat mag men een boge mate van consensus tussen democratiscbe
politieke partijen veronderstellen. Die democratiscb-recbtsstatelijke
consensus is belangrijk, niet ondanks, maar juist wegens bet feit dat op
basis daarvan de in een democratie passende politieke strijd over vorm
en inboud van de publieke taken mogelijk blijft.
De voor een bepaalde staatsvorm kenmerkende staatsdoeleinden omgrenzen -nog abstraberend van de wijze waarop publieke taken warden
vervuld- welke taken de staat op zicb kan nemen: ze bepalen, zo zou
men kunnen zeggen, de identiteit van de overbeid, welke baar onderscbeidt van andere in de samenleving werkzame verbanden, met de bun
eigen doeleinden en dus met de bun eigen identiteit. Blijkens de baar
kenmerkende finaliteit is de identiteit van de overbeid principieel een
andere dan die van een onderneming, een kerkgenootscbap, een vereniging die zicb ten doel stelt op een bepaalde godsdienstige grondslag
onderwijs te geven, enzovoort. Uiteraard betekent bet bestaan van
verscbillen in deze identiteit-bepalende doeleinden niet dat deze steeds
conflicteren. In bet geval van de zojuist genoemde vereniging die zicb
ten doel stelt op een bepaalde godsdienstige grondslag onderwijs te geven,
is er een gedeeltelijke convergentie van doeleinden van vereniging en
overbeid (namelijk voor zover bet gaat om bet geven van onderwijs), en
een gedeeltelijke coexistentie (namelijk voor zover bet gaat om de
grondslag van dit onderwijs, die de overbeid niet mee kan dragen, maar
wel beeft te respecteren). Vandaar dat een publieke taak op dezelfde
belangen betrekking kan bebben als de taak van andere actoren in de
samenleving, zonder dat beiderlei taken samenvallen.
1.4

Publieke taken en verdeling van verantwoordelijkheden

Over de staatsdoeleinden die, zoals gezegd, de identiteit van de democratiscbe en sociale recbtsstaat bepalen, bestaat in bet algemeen consensus
onder de democratiscbe politieke partijen. Anders staat bet ervoor met
de bepaling welke taken de overbeid daartoe moet vervullen: deze zijn
vaak wel degelijk inzet van politieke strijd. Een taak geeft uitdrukking
aan een verplicbting tot bandelen wegens de op de betrokkene rustende
verantwoordelijkbeid voor bepaalde belangen. De overtuigingen van
politieke partijen onderscbeiden zicb (als uitvloeisel van de beginselen
die impliciet of expliciet bun identiteit bepalen) juist op de punten
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waarvan afhangt welke taken aan de overbeid worden toegedacbt, namelijk de toerekening van de verantwoordelijkheid voor bepaalde belangen
aan de overbeid ('algemene belangen') respectievelijk aan bepaalde andere
actoren in de samenleving en de waardering van tegengestelde belangen.
Bij de beoordeling van deze punten zijn de klassieke en sociale grondrecbten, die ons constitutionele recbt centraal beeft gesteld, relevant. Ze
geven uitdrukking aan grondslagen van onze recbtsorde, zijn als zodanig
zelf ook resultaat van politiek, maar bieden tevens een raamwerk voor
verdere politieke beoordeling. Hun zeggingskracbt is ecbter beperkt tot
kernpunten van de afbakening van verantwoordelijkheden en fundamentele belangen. Naar mate staatsrecbtelijk de zaak meer open ligt, is de
ruimte voor politieke strijd en meningsvorming groter. De bierboven
gesignaleerde toenadering in de boofdstromingen van de Nederlandse
politiek inzake een bernieuwde waardering van bet maatscbappelijk
middenveld betekent nog niet zonder meer <lat er ook overeenstemming
groeit inzake de inhoud van de gespreide verantwoordelijkheden, en nog
minder dat de tegengestelde belangen eender worden gewaardeerd. Het is
dan ook te verwacbten dat de politieke discussie zicb op laatstbedoelde
punten zal concentreren, zodra de Nederlandse samenleving bet stadium
acbter zicb beeft gelaten waarin voor de oplossing van maatscbappelijke
problemen als vanzelfsprekend een beroep op de overbeid werd gedaan.
Voordat wij dieper ingaan op de betekenis van cbristen-democratiscbe
politieke beginselen voor de beantwoording van de gestelde vragen, doen
wij er goed aan nog stil te staan bij de verscbillende vormen waarin
publieke taken kunnen worden vervuld.
1.5

Vormen van publieke taakvervulling

De politieke antwoorden op de vragen welke belangen door de overbeid
dienen te worden bescbermd, welke actoren inzake de betrokken belangen een eigen verantwoordelijkbeid bebben, naast of tegenover die van
de overbeid, en welk gewicbt tegengestelde belangen bij de publieke
taakvervulling in de scbaal werpen, leiden tot besluitvorming over de
vorm van die publieke Laakvervulling. Het gaat bier dus om de praktiscbe politieke beslissingen van wetgeving en bestuur. Te vaak nog gaat
men daarbij uit van een tweedelende voorstelling van zaken: een bepaalde aangelegenheid zou ofwel tot de verantwoordelijkbeid van de overbeid
moeten worden gerekend (en dan ook door die overbeid zoveel mogelijk
onder controle moeten worden gebracbt), ofwel aan de kracbten in de
samenleving moeten worden overgelaten. Die voorstelling van zaken levert
een verkeerd uitgangspunt op voor vormgeving aan bet overbeidsbeleid.
Omdat, zoals gezegd, staatsdoeleinden en doeleinden van andere actoren
in de samenleving zeer wel min of meer kunnen convergeren, sluit bet
feit dat een bepaald belang onderwerp is van publieke taakvervulling
geenszins uit dat bet te zelfder tijd ook tot de verantwoordelijkbeid van
anderen dan de overbeid beboort.
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Door de keuze van de vorm van publieke taakvervulling kan die convergentie warden bevorderd. Naar gelang van de relaties die tussen de
overheid en andere subjecten worden gelegd, kunnen de volgende drie
vormen van publieke taakvervulling warden onderscheiden.6
De eerste aldus te onderscheiden vorm van publieke taakvervulling is
het tot stand brengen van een stelsel van privaat- en publiekrechtelijke
rechtsnormen, waaraan alle subjecten, de staat en zijn organen niet
uitgezonderd, zijn gebonden. De publieke taakvervulling bestaat dan
daarin, dat de overheid gedragsalternatieven van rechtsgenoten voorschrijft of verbiedt, en met het oog daarop rechtshandhaving en rechtspleging organiseert.
De tweede vorm van publieke taakvervulling doet zich voor wanneer de
overheid zelf actief in de samenleving tussen beide komt, ten opzichte of
althans ten behoeve van de gemeenschap als geheel of van bepaalde
(groepen van) rechtssubjecten. Daartoe behoren -om slechts enkele
voorbeelden te noemen- belastingheffing naar draagkracht, het bieden
van sociale zekerheid, de aanleg van dijken, de handhaving van openbare
orde en veiligheid, en bet geven van openbaar onderwijs. Hier is de
publieke taakvervulling het eigen werk van de overheid, dat wel gevolgen
heeft voor de burgers, maar geen handelingsalternatieven van burgers
rechtmatig of onrechtmatig verklaart.
Hiernaast staat een derde vorm van publieke taakvervulling. De overheid
komt dan eveneens in de samenleving tussen beide, maar nu op zo'n
manier dat zij interacties aangaat met dragers van andere verantwoordelijkheden in de samenleving. Men zou dit dan ook interactieve publieke taakvervulling kunnen noemen. Net als bij de eerste onderscheiden vorm van taakvervulling gaat het om beinvloeding van de activiteiten van burgers. Dit geschiedt echter nu niet door bun bandelingsalternatieven in rechtmatig en onrecbtmatig te onderscheiden, maar door -uit
het oogpunt van algemene belangen- wenselijke bandelingsalternatieven
aan te moedigen, of op andere wijze het gewenste functioneren van
processen in de samenleving te bevorderen. Subsidiering is een belangrijke, zij bet in bepaalde opzichten discutabele variant van interactief
overheidsbeleid. Ten einde sturend in te werken op processen in de
samenleving, worden betzij bepaalde gedragsalternatieven als zodanig
financieel ondersteund (en aldus aangemoedigd), hetzij aan financiele
ondersteuning sturende voorwaarden verbonden. Andere vormen van
interactief overheidsbeleid zijn bij voorbeeld bet wettelijk voorschrijven
van bepaalde besluitvormingsprocessen in de samenleving (bij voorbeeld
6

E.M.H. Hirsch Ballin, Regelen op afstand als vereiste van een sociale rechtsstaat, pp.
98-104, in: MA.P. Bovens, W. Derksen en WJ. Witteveen, Rechtsstaat en sturing,
Zwolle 1987, pp. 91-104; vgl. ook dez., Rechtsstaat, grondrechten en subsidieverhoudingen (preadvies), pp. 28-31, in: E.M.H. Hirsch Ballin en J.H. van Kreveld,
Rechtsstatelijke subsidieverhoudingen (Geschriften van de Vereniging voor Administratief Recht, deel XCIX), Alphen aan den Rijn 1988, pp. 13-71.
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door ondernemingsraden voor te scbrijven) en bet instellen van inspecties die toezicbt bouden op de professionele kwaliteit van overigens niet
of slecbts in beperkte mate gereguleerde professionele activiteiten.
2

Brannen en betekenis van de christen-democratische politieke
overtuiging

2.1

Christen-democratische beginselen

Op basis van de vorenstaande terreinverkenning zal nu worden nagegaan,
welke beginselen uitdrukking geven aan de cbristen-democratiscbe politieke overtuiging inzake de omgrenzing van de belangen die (mede) tot
de verantwoordelijkbeid van de overbeid beboren, alsmede inzake bet
relatieve gewicbt van tegengestelde belangen die bij de aldus afgebakende publieke taak zijn betrokken. Pas daardoor, zo werd eerder geconstateerd, wordt de in abstracto beleden verdeling van verantwoordelijkbeid
geconcretiseerd en ontstaat meer duidelijkbeid omtrent de inboud van de
cbristen-democratiscbe politieke overtuiging. In bet Program van uitgangspunten wordt de staatstaak enerzijds gezien als bet onderbouden
van de bestaansvoorwaarden van een verantwoordelijke samenleving en
anderzijds gericbt op beschenning van kwetsbare belangen waaraan uit
boofde van andere verantwoordelijkbeden geen toereikende bescberming
kan worden geboden. Dit blijkt met name uit artikel 4:
'De overbeid als dienaresse Gods is geroepen de samenleving te
dienen naar de norm van de gerecbtigbeid met inacbtneming van
de eigen verantwoordelijkbeid van maatscbappelijke verbanden en
van burgers en met erkenning van bet eigen recbt en karakter van
de kerk. Dit boudt in dat zij zicb inzet voor een maatscbappij
waarin recbt en vrede beersen, opkomt voor de zwakken, vervolgden en ontbeemden, bet onrecbt bestraft, de gewetensvrijbeid
eerbiedigt en de persoonlijke levenssfeer bescbermt en in bet
algemeen die voorwaarden scbept, die nodig zijn voor een samenleving van verantwoordelijke mensen.'
Zowel in Nederland als in de omringende Europese democratieen onderscbeiden de cbristen-democratiscbe partijen zicb sinds bun ontstaan in
of omstreeks de laatste decennia van de vorige eeuw eeuw van de belangrijkste andere partijen door een grotere neiging, niet louter individuele bandelingsvrijbeid, maar ook organisatiepatronen in de samenleving
te waarderen, te respecteren en daaraan bescberming te bieden. Het
buidige revival van bet maatscbappelijk middenveld als samenleving-opbouwende kracbt mag intussen ook cbristen-democraten er niet toe
verleiden, tevreden over bet eigen gelijk de strijd der ideeen als beslecbt te bescbouwen. Zoals bierboven werd opgemerkt, betekende de vrij
algemene berwaardering van bet maatscbappelijk middenveld nog niet
zonder meer dat er ook overeenstemming groeit inzake de inboud van de
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gespreide verantwoordelijkheden, en nog minder <lat de tegengestelde
belangen eender warden gewaardeerd. Een verdere ontwikkeling van de
draagwijdte der dragende sociaal-filosofische beginselen zal gepaard
moeten gaan met een reflectie op de bronnen van deze christen-democratische sociale leer. (Hier wordt bewust niet van een christen-democratische 'staatsleer', maar van een sociale leer gesproken, omdat daaraan
juist eigen is, de leer over de staat niet anders dan als een moment van
de sociale leer te zien.)
De bier volgende bespreking van kernpunten in bet traditionele en
hedendaagse christen-democratische denken over staat en samenleving
laat zien, <lat bet -hoezeer ook door kerkelijke leer ondersteund- geen
beroep doet op geloofspunten om aannemelijk te warden. Er is geen
sprake van een confessionele leer, die slechts op grand van een gezamenlijke confessie aanvaardbaar zou zijn. Vandaar dat in de titel van
deze bijdrage geen 'confessioneel' standpunt wordt aangekondigd. De
christelijke boodschap vormt voor christen-democraten wel bet interpretatiekader waarbinnen over vragen van het samenleven van mensen
(en dus ook over de plaats van de staat daarin) wordt gedacht, maar is
geen legitimatie van de staat. Jezus' woord 'Wat van de keizer is, geeft
<lat aan de keizer, en wat van God is, aan God!' (Mc. 12, 17) accentueert bet verschil tussen de verplichtingen jegens de staat en die jegens
God. Men kan de eerste loyaal aanvaarden, zonder eraan voorbij te zien
<lat de gelovige aan God niet, zoals aan de keizer, een munt verschuldigd
is die de beeltenis van deze tijdelijke heerser draagt, maar zichzelf, de
beelddrager van God. Het zou een misverstand zijn, uit de prioriteit van
<lat wat men aan God is verschuldigd af te leiden <lat bet onbelangrijk is
welke houding de christengelovige in bet politieke leven aanneemt. Het
christelijk geloof wil zijn werking immers niet tot de privesfeer reduceren, noch tot de eredienst, maar juist 'eine in nahezu alle Lebensbereiche ausgreifende Lebenslehre' zijn.7
2.2

Soevereiniteit in eigen kring

Het gedachtengoed over de verhouding van staat en samenleving in
protestants-christelijke kring, meer in bet bijzonder -maar niet uitsluitend- onder gereformeerden, wordt gewoonlijk gekenschetst als het
principe van de 'soevereiniteit in eigen kring'. 'Volgens <lit door Abraham Kuyper (theoloog en politicus AR 1837-1920) geformuleerde beginsel
(1880) zijn er maatschappelijke kringen (levenssferen) zoals bet gezin,
bet bedrijf, de wetenschap, het onderwijs en de kunsten, die niet onderworpen mogen warden aan bet gezag van de staat. Zij moeten gehoorzamen aan «een hoog gezag in eigen boezem», een gezag <lat heerst bij
7

E.W. BockenfOrde, Staat-Gesellschaft-Kirche, p. 105, in: F. Bockle, F.X. Kaufmann,
R. Rabner, B. Welte (red.), Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft. Teilband
15, Freiburg i. Br. 1982, pp. 5-120.
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de gratie van God'.8 Kuyper, die een duurzame invloed heeft uitgeoefend
op de onder zijn leiding gevormde Anti-Revolutionaire Partij, zag in het
bestaan van deze uiteenlopende 'kringen' in de samenleving het resultaat
van 'een organische, gedifferentieerde ontplooiing•.9 Het oorspronkelijk
organiscb karakter van de samenleving was in de loop van de 18de en de
19de eeuw 'verbrijzeld en geatomiseerd', en diende op basis van een
erkenning van de soevereiniteit in eigen kring te worden bersteld.10
Vergelijkbare gedacbten, maar minder pregnant gearticuleerd, waren ook
in de Cbristelijk-Historische Unie te vinden; deze was deels uit een
scbeiding der geesten in anti-revolutionaire kring, deels uit politieke
bewegingen in Nederlands-Hervormde gelederen ontstaan. Het cbristelijk-bistorische beginselprogramma van 1951 beoogt dat 'de organische
opbouw in alle sferen der samenleving tot ontplooiing kome' en verlangt
dat bet eigen karakter der organiscbe verbanden wordt geerbiedigd.11
Dooyeweerd beeft aan bet principe van de soevereiniteit in eigen kring
een solide wijsgerige grondslag willen geven in zijn ontologie, die ervan
uitgaat dat de tijdelijke werkelijkbeid een vijftiental aspecten omvat,
waarin de 'kringen' een onherleidbare eigen plaats bebben. Die plaats
wordt bepaald doordat elk ervan in een der aspecten is gefundeerd, en
door een ander, 'hoger' aspect wordt gekwalificeerd. Hierbij aanknopend
formuleert Koekkoek de verhouding tussen staat en andere verbanden
aldus dat de staat '(a)ls publieke recbtsgemeenscbap (... ) de niet-statelijke betrekkingen op zijn territoir (integreert)', maar 'hierbij de eigen
aard van andere sociale verbanden en relaties onaangetast' moet laten.11
Anders dan vaak wordt aangenomen betekende Kuypers principiele aanvaarding van 'soevereiniteit in eigen kring' bepaald niet dat bij geen
taak voor de politiek zag weggelegd inzake de in bet laatste kwart van
de vorige eeuw zo brandend geworden sociale kwestie. De Gaay Fortman
heeft de aandacbt gevestigd op Kuypers 'brede visie met betrekking tot
bet sociale vraagstuk':
'Het gaat in bet sociale vraagstuk niet om enkele gebreken van
het maatscbappelijk gebouw, die door incidenteel ingrijpen verbolpen kunnen worden, neen de maatscbappelijke orde als zodanig is
in bet geding. Zo komt bij in de rede tot opening van bet Sociaal
Congres (1891) tot de puntige formulering, dat «arcbitectoniscbe
critiek» op de bestaande maatschappelijke orde nodig is, een
8 H. Drop, Algemene inleiding onderwijsrecht, Zwolle 1985, p. 34.
9

10
11
12

G.J.M. van Wissen, De christen-democratische visie op de rol van de staat in het
sociaal-economisch /even (diss. Univ. v. Amsterdam), Amsterdam 1982, p. 76.
T.a.p.
Van Wissen, a.w., p. 150.
A.K. Koekkoek, Hoe ver kan de staat gaan met het sturen van de samenleving?
(preadvies), p. 22, in: Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie
12 (1983), pp. 7-32.
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architectonische critiek, die haar grondslag moet vinden in het
Evangelie,'13
Kuyper sprak van "de onhoudbaarheid van de sociale toestand (... ),
gelijk die uit het individualisme der Franse revolutie geboren werd
(... ). Van de Christus raakt onze maatschappij las; voor de Mamon
ligt ze in het stof gebogen; en door de rusteloze prikkel van het
brutaalst egoisme, waggelen, gelijk de Psalmist klagen zou, de fundamenten der aarde"'. I4
Hoewel Kuyper onmiskenbaar een dam wilde opwerpen 'tegen het streven
naar vergaande staatsbemoeiing', geeft men 'een vertekening' van Kuypers leer der soevereiniteit in eigen kring 'indien men meent, dat zij
uitsluitend negatief gericht is, tegen overwoekering van bet ganse mensenleven door de staat. In Kuyper's gedachtengang -zijn volgelingen
hebben dat wel eens vergeten- betekent de leer van de 'soevereiniteit
in eigen kring in de eerste plaats een opscherping van het verantwoordelijkheidsgevoel der verschillende levenskringen. (... ) Verzaken zij deze
verantwoordelijkheid, dan zij zelf oorzaak, dat de staat ingrijpt eri
ordent, waar ordening voor een gezond leven van de kring noodzakelijk
is•.15
2.3

Societas perfecta

Voor de ontwikkeling van de rooms-katholieke leer over de verhouding
van staat en samenleving was bet pontificaat van Leo XIII (pans van
1878-1903) van epochale betekenis. In de voetsporen van Thomas van
Aquina16 merkte Leo XIII de staat als 'societas perfecta' (volkomen
gemeenschap) in alle wereldlijke aangelegenheden aan, naast de kerk,
die op haar terrein eveneens 'societas perfecta' is. 17 Daarmee werd tot
uitdrukking gebracht dat de staat alle andere gemeenschappen omvat en
zelf niet weer onder gezag van een hogere gemeenschap staat.
Het ligt voor de hand dat bij de descriptieve waarde van bet begrip
'societas perfecta' vragen kunnen warden gesteld, nu reeds in de dagen
van Leo XIII zich 'een geweldig differentiatieproces' had voltrokken in
13 W.F. de Gaay Fortman,

Architectonische critiek. Inleiding tot 'Fragmenten uit de
sociaal-politieke geschriften van dr. A. Kuyper', p. 241, Amsterdam 1956, opnieuw
gepubliceerd in: Recht doen. Geschriften van mr. W.F. de Gaay Fortman, Alphen
aan den Rijn 1972, pp. 237-253.

14 T.a.p.
15 De Gaay Fortman 1956/1972, a.w., pp. 242-243.
16 De Regime Principum, Liber 1, Caput 2.
17 Encycliek Immortale Dei 1885. Vgl. P. Mikat, Staat, p. 124, in: H. Fries (red.),
Handbuch theologischer Grundbegriffe, Band 4, 2de druk, Miinchen 1974, pp. 117127.
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de door bet begrip 'veronderstelde politieke eenheidsstructuur'.18 Maar
nog afgezien van twijfels over de descriptieve waarde van bet begrip
'societas perfecta' ter aanduiding van de staat, rijst de vraag of de
tweedeling van bet leven in een domein waarin de staat 'societas perfecta' is, en een domein waarin de kerk dit is, als normatief uitgangspunt
handhaving verdient. Verdraagt een taaktoedeling aan de staat als 'soevereine', 'omvattende politieke machts- en beslissingsinstantie', hoezeer
ook ingeperkt door bet hierna te bespreken subsidiariteitsbeginsel, zich
met de eigen aard van de vele en veelsoortige maatschappelijke verbanden die zich in bet reeds genoemde differentiatieproces hebben ontwikkeld?
Zo'n bet gehele wereldlijke maatschappelijke leven omvattende politieke
competentie werd met name ook gesuggereerd door de aanduiding van de
staat als 'societas completa'. Deze aanduiding had, met name in de vanaf
bet laatste kwart van de 19de eeuw ontbrande politieke en maatschappelijke strijd, betekenis als afwijzing van 'die Vorstellungen des alteren
Liberalismus, der die Existenz einer vom Staat unabhangigen Gesellschaft
annahm'.19 Het was een consequente uitwerking van deze benadering,
een oplossing voor bet 'sociale vraagstuk' te verwachten van een door
de staat geordende, de veelvormigheid van bet maatschappelijk leven
omvattende publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.20
De katholieke sociale leer heeft echter sedert de encycliek 'Mater et
Magistra' van Paus Joannes XIII (1961) en bet Tweede Vaticaanse Concilie de conceptie van een corporatieve maatschappij met de staat als
ordeningskader achter zich gelaten, en een op de persoonlijke waardigheid van de mens gerichte vermaatschappelijking centraal gesteld.21
De maatschappelijke verbanden moeten 'in vorm en wezen ware gemeenschappen zijn, hetgeen wil zeggen dat daarin de leden als personen
moeten warden gezien en behandeld, en ertoe moeten warden gestimuleerd, actief aan bet verbandsleven deel te nemen'. In de pastorale
constitutie 'Gaudium et Spes' van bet Tweede Vaticaanse Concilie vonden
de burgerlijke en godsdienstige vrijheid, en bet naderhand onder bet
pontificaat van Johannes Paulus II sterk naar voren benadrukte menselijke waardigheid uitdrukkelijke erkenning.22
Daarmee vervalt ook de reden om de staat als 'societas perfecta' een
competentie voor ordening van bet gehele seculiere domein toe te
18 K.W. Merks, Kerk en staat - sociaal-ethisch gezien, p. 46, in: E.M.H. Hirsch Ballin,
S.C. den Dekker-van Bijsterveld, K.-W. Merks, G.J.M. van Wissen, Kerk en staat.
Hun onderlinge verhouding binnen de Nederlandse samenleving, Baarn 1987, pp. 40-72.
19 Mikat, a.w., p. 125.
20 C.P.M. Romme, Katholieke politiek, Utrecht/Antwerpen 1953, pp. 22-23, met verwijzing naar de encycliek Quadragesimo Anno van 1931. Vgl. Van Wissen, a.w., p.
42.

21 Mater et Magistra, dee! II, § 2b.
22 Gaudium et Spes, hoofdstuk IV, nr. 73.
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schrijven, terwijl toch de tegen bet einde van de 19de eeuw zo noodzakelijke, maar ook ten overstaan van hedendaags Thatcherisme relevante afwijzing van de van die kant gestelde politieke incompetentie inzake
bet sociaal-economische leven van belang blijft. Is dat geen poging tot
vereniging van bet onverenigbare? Een van de kenmerken van bet veelomvattende differentiatieproces dat zich in onze samenleving heeft
voltrokken en voltrekt, is daarin gelegen dat 'de staat zich door concentratie van bepaalde bevoegdheden enerzijds en bet afscheiden van
andere bevoegdheden anderzijds definieert. (... ) Tegenover de staat staat
bet bereik van bet individueel en maatschappelijk leven (maatschappij)
dat niet onder bet beheer van de staat valt, maar zich met de grond- en
vrijheidsrechten juist uit een dergelijke heerschappij heeft vrijgemaakt
en verzelfstandigd'. 23
2.4

Subsidiariteit en solidariteit

In bet vorenstaande is in de bespreking van bet katholieke denken over
staat en samenleving de nadruk gelegd op de ontwikkeling na de
laat-19de-eeuwse articulatie van de staat als 'societas perfecta', en niet
op de traditionele en ook nu nog relevante kernbegrippen van de katholieke sociale leer subsidiariteit en solidariteit. Het is immers juist die
-de oorspronkelijke antithese met de (oude liberale en moderne Thatcheristische) leer van de staatsonthouding niet verloochenende- ontwikkeling die verklaart hoe een synthese mogelijk is geworden met bet anti-revolutionaire gedachtengoed van de soevereiniteit in eigen kring.
Zomin als de leer van de soevereiniteit in eigen kring begrepen moet
worden als een rechtvaardiging van staatsonthouding ten aanzien van
onrecht in de samenleving, zomin moet de katholieke sociale leer leiden
tot een alomvattende politieke orde. Uit beide tradities valt veeleer een
sociale leer af te leiden die de juiste verhouding tussen politieke, maatschappelijke en persoonlijke verantwoordelijkheid wil ontwikkelen, rekening houdend met de eigen, in de samenleving gegroeide waarde van elk
van die levensterreinen. Het mag de overheid niet onverschillig laten
hoe de samenleving -met de daarin werkzame verbanden en personenfunctioneert. De staat moet echter, wanneer hij zich hiermee inlaat, wel
bet onderscheid in acht nemen tussen de eigen competentie, die voorwaarden voor een rechtvaardig functionerende samenleving moet waarborgen, en de op hun eigen aard en waarde gebaseerde competentie van
verbanden en (individuele) personen. Het respect voor de in de diverse
verbanden van de samenleving gegroeide waarden verklaart dat christen-democratische partijen -althans buiten Nederland- nogal eens als
'conservatief worden ingedeeld (hetgeen, voor zover bet gaat om bet
behoud van naar bet woord van Paulus 'onderzochte' waarden, volstrekt
niet verkeerd is), terwijl toch aan de andere kant de evangelisch-fun23 Merks, a.w., p. 48.
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damentele confrontatie van de feitelijkheid van het leven met de ieder
mens toekomende waardigheid, eraan in de weg moet staan dat christen-democratische politiek zich leent voor de verdediging van gevestigd
onrecht.
In dit verband is een opmerking van belang die Koekkoek maakt in zijn
op de Wijsbegeerte der Wetsidee gebaseerde preadvies 'Hoe ver kan de
staat gaan met het sturen van de samenleving?': 'De klassieke grondrechten geven uitdrukking aan typische, constitutieve staatsrechtelijke
beginselen. Zij zijn constitutief omdat zij inherent zijn aan elke rechtsstaat; «zij markeren de competentiegrenzen van de staat ten opzichte
van ieder individu en ten opzichte van niet-statelijke levenskringem>'.24
Uit deze opmerking blijkt dat de opvattingen omtrent spreiding van
verantwoordelijkheid die op het beginsel van de soevereiniteit in eigen
kring berusten, een plaats krijgen binnen de voor het huidige staatsrecht
fundamentele erkenning van (klassieke) grondrechten. Hoewel grondrechten aan belangen een bijzonder gewicht geven, 25 betekent dit niet dat
reeds door de erkenning van grondrechten afdoende wordt bepaald welk
gewicht in de afbakening van verantwoordelijkheden tussen de overheid
en verbanden in de samenleving toekomt aan algemene belangen ten
opzichte van elkaar en ten opzichte van andere, door die grondrechten
beschermde belangen. Wat grondrechten doen, is niet meer (maar oak
niet minder) dan het afbakenen van de grenzen waarbinnen democratisch-rechtsstatelijke politieke partijen hun uiteenlopende overtuigingen
inzake de verdeling van verantwoordelijkheden kunnen trachten te verwerkelijken. Zoals eerder in deze bijdrage werd opgemerkt, ontstaat pas
doordat een in abstracto beleden gespreide verantwoordelijkheid wordt
geconcretiseerd tot een verschil in verantwoordelijkheid voor bepaalde
(soorten van) belangen, en vervolgens oak het relatieve gewicht van
tegengestelde belangen in richtinggevende beginselen tot uitdrukking
wordt gebracht, duidelijkheid omtrent de politieke overtuiging van een
partij.
Het komt dus mede aan op de waardering van de belangen die bij de
uitoefening van de onderscheiden politieke, maatschappelijke en individuele verantwoordelijkheden zijn betrokken. Dat het daarbij niet enkel om
een begrenzing van de politieke competentie ten opzichte van maatschappelijke en individuele verantwoordelijkheden gaat, komt in de recente
encycliek 'Sollicitudo rei socialis' van Paus Joannes Paulus II tot uitdrukking (§ 33):
'Wanneer de individuen en de gemeenschappen de morele, culturele
en geestelijke eisen niet strikt geeerbiedigd zien welke gebaseerd
zijn op de waardigheid van de persoon en op de identiteit van
iedere gemeenschap, te beginnen bij het gezin en de godsdienstige
24 Koekkoek, a.w., p.19.
25 E.M.H. Hirsch Ballin, Artikel 1 van de Grondwet als fundamentele constitutionele
norm, pp. 140-143, in: C.W. Maris (red.), Gelijkheid en recht, Deventer/Zwolle 1988.
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gemeenschappen, dan blijkt heel de rest, bet ter-beschikking-staan
van goederen, de overvloed van tecbnische hulpmiddelen die aangewend worden voor bet dagelijks leven, een zeker niveau van
materiele welvaart, onbevredigend te zijn en op den duur verwerpelijk.'
Orientatie op grondrechten betekent dus dat bet aandeel van christenen
in de politiek zowel gericht moet zijn op bet verzekeren van bet vrije
werkterrein van personen en verbanden in de samenleving ten opzichte
van overheidsregulering, als op bet opheffen van materiele en immateriele noden in de samenleving.
2.5

Belangentegenstellingen

Hierboven werd niet toevalligerwijs gezegd dat de politieke overtuiging
van een partij in baar ricbtinggevende beginselen duidelijkheid moet
bieden omtrent bet relatieve gewicht van tegengestelde belangen. Het
denken in termen van verhoudingen tussen onderscheiden verantwoordelijkheden betekent niet dat een harmonieus beeld van de samenleving
wordt verondersteld. De maatschappelijke realiteit van belangentegenstellingen, van conflicten en strijd, moet een plaats bebben in de sociale
leer van de christelijke kerken26; daarvan geeft ook de encycliek
Sollicitudo rei socialis rekenschap, waar zij -in aanvulling op eerdere
verklaringen over de bevrijdingstheologie- erop wijst 'dat bet verlangen
naar bevrijding uit iedere vorm van slavernij, zowel wat de mens als wat
de maatscbappij betreft, iets edels en waardevols is•.27
2.6

Verdeling van verantwoordelijkheid

Tegen deze acbtergrond moeten wij ons nu de vraag stellen, wat de
katbolieke en protestants-christelijke tradities leren over de juiste
verhouding tussen politieke, maatschappelijke en persoonlijke verantwoordelijkbeid en de daarbij betrokken belangentegenstellingen. Het
werkterrein van de politiek wordt afgebakend door vast te stellen welke
belangen -ondanks de plaats die ze op een specifiek levensterrein innemen- door de overheid moeten worden behartigd, dan wel door haar
kunnen worden behartigd. Bij de beantwoording van deze vraag zullen
ook de begrippen subsidiariteit en solidariteit uit de katholieke traditie
worden betrokken, evenals bet reeds eerder genoemde beginsel van de
soevereiniteit in eigen kring en bet viertal cbristen-democratische 'kernbegrippen'.
Het is nog niet Jang geleden dat bet subsidiariteitsbeginsel 'gebeel
26 S.H. Pfiirtner en W. Heierle, Einfahnmg in die katholische Soziallehre, Darmstadt
1980, pp. 34-35.
27 Solicitudo rei socialis, § 46.
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verscbillend van bet beginsel der soevereiniteit in eigen kring' werd
genoemd.28
'(H)et subsidiariteitsprincipe', aldus Van Eikema Hammes, 'berust
op de gedacbte dat de «lagere» of «bogere» gemeenscbappen van
gezin, bedrijf etc., autonome onderdelen zijn van bet staatsgebeel,
waarin de centrale overbeid subsidiair, aanvullend kan ingrijpen
met een beroep op bet algemeen belang, wanneer de «lagere»
gemeenscbappen zelf niet in staat zijn om bun taak ten dienste
van het grotere geheel te vervullen. In welke gevallen de noodzaak
van bet subsidiaire ingrijpen aanwezig is, is afhankelijk van bet
politieke inzicht der centrale overheid. Het is een kwestie van
politieke doelmatigheid. De grenzen tussen «lagere» gemeenscbappen en de staat warden bier variabel geacht. (... ) Volgens bet
beginsel van de soevereiniteit in eigen kring liggen de materiele
grenzen van de staatsmacht in de innerlijke aard van de niet-statelijke samenlevingssferen. Deze grenzen zijn, evenals de typiscbe
sociale structuren zelf, relatief constant, omdat ze in de goddelijke scheppingsorde gegrond zijn•.29
Alhoewel het subsidiariteitsbeginsel en bet beginsel van de soevereiniteit in eigen kring stellig niet met elkaar geidentificeerd kunnen
warden, is -wanneer men teruggaat naar de bronnen- de tegenstelling
zeker niet zo groot en zo principieel als in de zoeven geciteerde studie
wordt gesuggereerd. Het 'Rapport grondslag en politiek bandelen' verdoezelt dan ook geen tegenstellingen wanneer bet stelt dat '(c)onform
bet subsidiariteitsbeginsel en het beginsel van de soevereiniteit in eigen
kring (... ) de cbristen-democratie de verscheidenbeid aan bevoegdbeden
van de verscbillende samenlevingsverbanden, welke op bet terrein van
geloof, wetenscbap, sociaal-economiscb leven, van opvoeding en ontwikkeling e.d. te vinden zijn', erkent.30 Het is immers een rnisverstand, te
menen dat bet subsidiariteitsbeginsel het aan zicb trekken van verantwoordelijkbeid door de staat ten koste van de 'lagere' gemeenscbappen
tot een kwestie van politieke opportuniteit reduceert. Integendeel: 'In
der Enzyklika «Quadragesimo anno» bezeichnet es Pius XI. ausdriicklicb
als Verstoj3 gegen die Gerechtigkeit wenn das hohere Gemeinwesen fiir
sich in Anspruch nimmt, was das Untergeordnete leisten und zum guten
Ende fiihren kann•.31 Vandaar dat de fusie tussen KVP, ARP en CHU
aanleiding kon geven tot een soort beginselenfusie: bet door de katbolieke kerk aanvaarde subsidiariteitsbeginsel en het in reformatoriscbe
kring gangbare beginsel van de soevereiniteit in eigen kring werden in
bet CDA samengevat in het 'kernbegrip' van de gespreide verantwoor28 HJ. van Eikema Hommes, Hoofdlijnen der rechtssociologie en de materiifle indelingen van publiek- en privaatrecht, Zwolle 1975, p. 63.
29 Van Eikema Hommes, a.w., pp. 63-64.
30 Rapport grondslag en politiek handelen, p. 53.
31 Mikat, a.w., pp. 125-126.
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delijkheid als over en weer aanvaardbare verwoording van de strekking
der beide beginselen zien.
·

2. 7

Eigendom

Het eigendomsrecht geldt, niet ten onrechte, als een knooppunt voor de
verdeling van de feitelijke mogelijkheden, in de samenleving verantwoordelijkheid te dragen. Vier jaren nadat de Declaration des droits de
l'homme et du citoyen van 26 augustus 1789, ter bevestiging van de
nieuw bevochten vrijheid der burgerij, de eigendom zonder meer tot
'droit inviolable et sacre' verhief, signaleerde Immanuel Kant in zijn
geschrift 'Uber den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein,
taugt aber nicht fiir die Praxis' dat degenen die niet over 'irgendein
Eigentum' beschikten, niet tot de stemgerechtigde burgers (citoyen,
Staatsbiirger) konden warden gerekend. Kant onderkende blijkens deze
uitlating wel dat volwaardige politieke participatie een economische basis
behoeft, maar hij aanvaardde als een gegeven dat daardoor vele leden
van de samenleving werden belet, publieke verantwoordelijkheden te
dragen. Wij behoeven niet de 19de- en 20ste-eeuwse geschiedenis te
recapituleren, die door de vestiging van de sociale rechtssaat in verscheidene Westeuropese staten en door de omverwerping van de gevestigde orde in Oosteuropese staten, met dit vroeg-liberale standpunt in
woord en daad heeft gebroken.
De huidige christen-democratische beoordeling van het eigendomsrecht
komt tot uitdrukking in artikel 47 van het Program van uitgangspunten,
dat deel uitmaakt van het hoofdstuk over het rentmeesterschap: 'Het
vraagstuk van de eigendom van goederen is ondergeschikt aan de vraag
naar het verantwoord beheer ervan. Om concentratie van macht te voorkomen is een gespreide particuliere eigendom gewenst. Overwegingen van
algemeen belang vormen de rechtsgrond van publieke eigendom.
Oak voor deze hedendaagse christen-democratische positie kan men putten
uit de traditionele bronnen van het christelijke sociale denken. De
encycliek van Paus Leo XIII over de sociale kwestie, getiteld 'Rerum
novarum' verwoordde de gedachte van het rentmeesterschap door erop te
wijzen dat 'de Heer God de aarde aan het gehele mensenfeslacht in
gebruik heeft gegeven om er de vruchten van te plukken•.3 Leo XIII
beschouwde de in 1877 overleden Wilhelm Emmanuel van Ketteler (sinds
1850 bisschop van Mainz) als zijn 'grand predecesseur•.33 Von Ketteler
had zich in theorie en praxis krachtig voor de emancipatie van de
arbeidersklasse ingezet en was daarmee grondlegger van de katholieke
sociale actie in Duitsland. Oak in de encycliek 'Quadragesimo Anno' van
1931 wordt de sociale functie van de eigendom geaccentueerd, niet als
een soort sociale hypotheek, maar als innerlijke sociale betrokkenheid
32 Rernm novarum, § 7.

33 Pfiirtner/Heierle, a.w., p. 9.
511

I 7.3 I Publiek domein - 1988
van de eigendom als zodanig.34 In zijn beschouwingen over de sociale
functie van de eigendom herinnert Norbert Blilm eraan, dat Thomas van
Aquino bet individuele eigendomsrecht slechts op grond van argumenten,
die historische leefomstandigheden heeft verdedigd voor zover bet om
verschaffing en beheer betreft, niet echter op bet punt van bet gebruik.35
Het werk van Abraham Kuyper ademt dezelfde geest. Scherp hekelde hij
de in zijn dagen bestaande maatschappelijke toestanden, toestanden welke
'vloeken tegen de persoon en bet woord van onze gezegende Verlossser' .36 'Met grote klem heeft hij gewezen op bet betrekkelijke van bet
eigendomsrecht. Van absolute eigendom is alleen bij God sprake; al onze
eigendom is slechts leenbruik, al ons beheer slechts rentmeesterschap•.37
Daarbij was Kuyper zeer wel op de hoogte van de toenmalige sociale
literatuur, ook die van de opkomende katholieke sociale beweging. De
Gaay Fortman vermeldt dat Kuyper van mevrouw Groen van Prinsterer
bet boekje van de zojuist genoemde bisschop Von Ketteler over bet
vraagstuk der arbeiders had geleend, en daarnaar in geschriften en
redevoeringen herhaaaldelijk met instemming verwees.38
Deze gezamenlijke origines van bet christelijke sociale denken over de
eigendom zijn, bij voorbeeld inzake bet grondstoffengebruik en bet
behoud van bet milieu, ook in de huidige verhoudingen van groot belang. Ze maken nogmaals duidelijk dat bet overlaten van de -bij voorbeeld aan eigendom verbonden- zeggenschap aan actoren in de samenleving, deze laatsten niet ontslaat van sociaal-ethische verplichtingen. Het
behoort tot de publieke taak om zulke verplichtingen -zo mogelijk zonder dat de overheid haar toevlucht neemt tot onteigening, maar door
interactieve vormen van overheidssturing- in de juridische ordening van
de samenleving te verankeren.

3

Christen-democratische antwoorden op huidige maatschappelijke
problemen

3.1

Begi.nselen

Aan de hand van de vorenstaande, in bet christelijke sociale denken
gewortelde beginselen, kan nu -overeenkomstig de taak die wij ons aan
bet begin van deze bijdrage hebben gesteld- de in abstracto aanvaarde
spreiding van verantwoordelijkheden worden toegespitst op een verschil
34 Pfiirtner/Heierle, a.w., p. 76.
Norbert Bliim, Reaktion oder Refonn.Wohin geht die CDU?, Reinbek bei Hamburg
1972, pp. 83-84, met verwijzing naar Thomas van Aquino, Summa Theologica 11.11.66.2.
36 Geciteerd bij De Gaay Fortman, 1956/1972, a.w., p. 245.
37 A.w., p. 242.
38 A.w., p. 246.
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in verantwoordelijkheid voor bepaalde (soorten van) belangen. Binnen de
grenzen van deze bijdrage (welke immers geen programmatisch geschrift
wil zijn) zal aldus blijken wat de christen-democratische politieke overtuiging te zeggen heeft over de inhoud van de publieke taakvervulling.
Voor dit doel zijn het subsidiariteitsbeginsel en het beginsel van de
soevereiniteit in eigen kring niet zonder meer verwisselbaar. Het eerste
beginsel geeft immers positief aan wanneer er reden voor de staat is,
zich bepaalde belangen aan te trekken, terwijl het tweede negatief
afgrenst in welke belangen de staat niet zou moeten treden. Het is
wegens dit verschil tussen beide dat uit reformatorisch oogpunt bezwaar
werd aangetekend tegen de mogelijkheid dat op grand van het subsidiariteitsbeginsel de overheid -tekorten constaterend in het functioneren
van in eigen kring 'soevereine' samenlevingsverbanden- daarin zou ingrijpen. Anderzijds biedt het beginsel van soevereiniteit in eigen kring
geen aanknopingspunt voor een begrenzing van het overheidsoptreden,
zolang dit niet het door deze soevereiniteit afgegrensde terrein betreedt;
vandaar dat, vooral in de jaren '70, soms intensieve vormen van overheidsbemoeienis konden warden verdedigd door politici die zich achter
het beginsel van de soevereiniteit schaarden.39
Wanneer men dit verschil in betekenis tussen beide beginselen in aanmerking neemt, wordt duidelijk dat zij elkaar volstrekt niet uitsluiten.
Integendeel, ze vullen elkaar juist daar aan waar het gaat om de politiek-praktische afbakening van de publieke taak, namelijk op die terreinen waar de overheid zonder de 'soevereiniteit in eigen kring' van
andere verbanden aan te tasten, kan ingrijpen. De gevallen waarin het
geldende recht meebrengt dat overheidsoptreden niet achterwege mag
blijven, namelijk ter handhaving van de openbare orde en veiligheid,
komen verderop aan de orde.
Het aldus in de vraagstelling aangebrachte onderscheid suggereert dat
er gevallen zijn waarin de overheid, weet hebbend van de aard van haar
taak en van de begrenzingen daarvan, beleidsvrijheid heeft om al dan
niet bepaalde taken ter hand te nemen. Het is echter in dit verband
minder gelukkig, van de 'vrijheid' der overheid te spreken. Ook al laat
het geldende staatsrecht in deze situatie overheidsingrijpen toe, uit
christen-democratisch standpunt kan noch bij voorbaat worden gekozen
39 De Haan in: P. de Haan, Th.G. Drupsteen en R. Fernhout, Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat. Instrument en waarborg, Deventer 1978, p. 14 resp. p. 12. 'Het
beeld van de staat, die incidenteel ingrijpt in prive-belangen van zijn onderdanen,
verschuift naar een staat, die -uiteindelijk ten behoeve van zijn onderdanen- een
algemeen beleid voert en daarmee tracht gehele maatschappelijke ontwikkelingen te
begeleiden en bij te sturen.' 'De sociale grondrechten vestigen dan ook een aanspraak op overheidsbemoeienis, op actieve zorg voor uiteenlopende maatschappelijke
belangen.' Bij De Haan in: dez., Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat. Deel 1,
Ontwikkeling, Organisatie, lnstrumentarium, Deventer 1986, pp. 37-45, vindt men
intussen een uitvoerige 'herbezinning op de verzorgingsstaat'.
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voor een vrijelijk gebruik van de ruimte voor overbeidsingrijpen, nocb
voor een beperking van de overbeidstaak tot de bandbaving van de
openbare orde en veiligbeid. Met bet oog bierop is bet van belang dat
een negatieve omgrenzing van de publieke taken, zoals bet beginsel van
de soevereiniteit in eigen kring vooropstelt, aanvulling krijgt met positieve beginselen zoals die van subsidiariteit, solidariteit en recbtvaardigbeid.
3.2

Openbare orde en veiligheid

Tot de publieke taken moet in elk geval naast bet onderbouden van een
recbtsstatelijke infrastructuur (wetgeving, overbeidsorganisatie, apparaatszorg voor de recbtspleging) de bandbaving van de openbare orde en
veiligbeid warden gerekend. Met 'bandbaving van de openbare orde en
veiligbeid' wordt gedoeld op de afweer van gevaren voor fundamentele,
door bet recbt bescbermde belangen, zoals leven, gezondbeid, fysieke
integriteit, zeewering, eigendom, functioneren van de staatsorganen,
waarvan bet voorkomen of beeindigen een levensvoorwaarde voor bet
geordend samenleven van mensen vormt. Er kan uiteraard verscbil van
mening ontstaan over modaliteiten, maar dat deze belangen bescberming
beboeven lijdt weinig twijfel. Dit geldt ook voor bet belang van een
scboon milieu, openbare orde en veiligbeid en bandbaving van andere
fundamentele door bet recbt -zoals grondrechten- beschermde waarden
dat eisen. Vandaar dat bet bier om 'kerntaken' van de overbeid gaat,
een betrekkelijk a-politiek minimum van publieke taakvervulling. Het
onderwerp openbare orde en veiligbeid leent zicb er niet voor dat de
beleidsbepaling door de overbeid wordt gedeeld met meebeslissende
actoren in bet maatscbappelijk middenveld. Dit neemt niet weg dat
degenen die aan de leefsituaties in de samenleving gestalte geven -waaronder verbanden in bet maatscbappelijk middenveld- een belangrijke taak
toekomt in bet ondersteunen van sociale normen.40
3.3

De publieke taken

Anders ligt bet met die taken waarvan wordt geoordeeld dat bijzondere
tekorten in de samenleving ze nodig maken. Het uitgangspunt moet bier
zijn dat juist de interacties tussen overheid en maatscbappelijke verbanden staan. Van tekorten in de samenleving kan warden gesproken, als
bepaalde door bet recbt bescbermde of te bescbermen belangen in de
knel (dreigen te) komen. Welke belangen dit zijn, kan deels uit grondrechten warden afgeleid. Voor een ander deel komt bet ecbter op de
politieke waardering van die belangen aan, waarvoor de drie bet staats40 Vgl. het in 1986 gepubliceerde Eindrapport van de Commissie kleine criminaliteit
onder voorzitterschap van dr. H.J. Roethof.
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doel betreffende kernbegrippen (sociale) rechtvaardigheid, solidariteit en
rentmeesterschap als maatstaven in aanmerking komen.
Als er voor overheidsbemoeienis zo'n grond bestaat -men spreekt bier
vaak van rechtsgrond, omdat het gaat om de rechtvaardiging van overheidsbevoegdheden-, moet worden gezocht naar een vorm van publieke
taakvervulling die de primaire verantwoordelijkheid van de betrokkenen
niet meer aantast dan strikt nodig is voor het doel van de overheidsmaatregelen. Dit leidt ertoe dat -minder dan in de wetgevingspraktijk
van de voorgaande decennia- vermeden moet worden activiteiten over te
hevelen naar de collectieve sector, volledige overheidsbekostiging toe te
zeggen of voorschriften te geven met een hoge graad van detaillering. In
plaats daarvan verdienen de eerder genoemde interactieve vormen van
publieke taakvervulling de voorkeur, waarbij verbanden in het maatschappelijk middenvel op grand van de voor deze verbanden karakteristieke
doelstellingen, met de hun eigen identiteit als het ware partners zijn van
de overheid in het behartigen van algemene belangen. Voor alle duidelijkheid: de 'identiteit' van een verband in het maatschappelijk middenveld
kan verschillende functionele en principiele elementen omvatten. Ze kan
een godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag hebben, maar dit
hoeft niet het geval te zijn. Een culturele identiteit heeft -uiteraardieder verband in de samenleving.41
Bij de afweging van (tegengestelde) belangen moeten staatsorganen steeds
de constitutionele grenzen van een democratische rechtsstaat in aanmerking nemen: niet alle belangen lenen zich voor zodanige afwegingen
uit algemene, godsdienstig-levensbeschouwelijk en artistiek neutrale
gezichtspunten. Ook dit stelt een grens aan overheidsoptreden. Dit sluit
niet uit dat de overheid subsidierend of regulerend bemoeienis heeft met
de zojuist bedoelde activiteiten wanneer deze op een godsdienstige of
levensbeschouwelijke grondslag worden verricht, bij voorbeeld het geven
van onderwijs of het bieden van gezondheidszorg, mits de overheid niet
zelf treedt in kwesties die deze identiteit betreffen.
Aan de hand van enkele voorbeelden zal worden aangegeven hoe dit alles
richting geeft aan christen-democratische antwoorden op huidige maatschappelijke problemen.
3.4

Volksgezondheid en maatschappelijke dienstverlening

Een belangrijk beleidsterrein waar een herdefiniering plaatsvindt van de
eigen verantwoordelijkheden van maatschappelijke organisaties en van de
overheid, is dat van de volksgezondheid en maatschappelijke dienstverlening. De overheid heeft bier een taak -ook ingevolge artikel 22, eerste
lid, van de Grondwet- omdat zonder een ordenend kader de risico's van
hoge kosten bij een belangrijk deel van de bevolking tot financiele en
41

Vgl. A.C. Zijderveld, De culturele factor. Een cultuurhistorische wegwijzer, 's-Gravenhage 1983, pp. 66-68.
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kwalitatieve tekorten zullen leiden, die een fundamenteel door bet recht
beschermd belang betreffen, namelijk de volksgezondheid. Dit betekent
echter niet dat een oplossing gevonden zou moeten worden in verstatelijking van deze zorg, met een volksverzekering aan de ene kant en
overheidsziekenhuizen, enzovoort aan de andere kant. Een in november
1987 door de partijraad van het CDA aangenomen motie neemt afstand
van de op regulering van het aanbod gerichte overheidsplanning, zoals
voorzien was in de Kaderwet specifiek welzijn en de Wet voorzieningen
gezondheidszorg. In plaats daarvan wil de resolutie het primaat van de
desbetreffende maatschappelijke verbanden herstellen om binnen door de
overheid te stellen randvoorwaarden gestalte te geven aan het aanbod.
De basis van de structuur kan dan worden gevormd door overeenkomsten
tussen verzekeraars en aanbieders, inhoudende jaar-produktie-afspraken,
tarieven en kwaliteitsafspraken. Daarmee wordt 'zorg op maat' beoogd,
dat wil zeggen zorg die aanvullend is ten opzichte van de zorg die men
op vrijwillige basis voor zichzelf en anderen realiseert. Een belangrijk
kenmerk van de beoogde structuur is de regionalisering (derhalve met
regionale overeenkomsten tussen de betrokken instellingen en samenwerkingsverbanden), waarmee wordt aangesloten bij de bestaande ziekenfondsregio's en bij (de gemeentegrenzen overschrijdende) verzorgingsgebieden van de ziekenhuizen. Gesuggereerd wordt om te komen tot regionale Kamers voor volksgezondheid en maatschappelijke dienstverlening
die vestigingsregisters bijwonen en toezien op de toegankelijkheid van
het aanbod aan zorg.
De overheid kan op deze wijze haar verantwoordelijkheid realiseren in
interactie met de verantwoordelijkheden die de ziekenhuizen en andere
zorginstellingen en de zietekostenverzekeraars met inbegrip van de
ziekenfondsen dragen. De staatstaak beperkt zich tot het creeren van
het benodigde institutionele kader voor de betrokken actoren, en het
treffen van een wettelijke regeling die een ieder verplicht verzekert
tegen elementaire risico's.

3.5

Sociale zekerheid

Bij de ingrijpende ontwikkelingen in de sociale zekerheid van het afgelopen decennium -met name betreffende de hoogte van de uitkeringen,
de uitvoering van de individualiseringsrichtlijnen van de Europese Gemeenschappen en de financieringsproblemen- speelt de overheid een
dominante rol, terwijl toch ten opzichte van de sociale partners en hun
samenwerkingsverbanden een onoverzichtelijk geheel is ontstaan van
gedeelde en overlappende verantwoordelijkheden inzake de regulering,
financiering en uitvoering. De publieke taak om te voorzien in de risico's
van financiele nood (vgl. artikel 20 van de Grondwet) rechtvaardigt nog
geen verstatelijking van de sociale zekerheid.
Ook dit heeft in christen-democratische kring aanleiding gegeven tot
een herbezinning inzake de eigen verantwoordelijkheden van maatschap-
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pelijke verbanden en van de overheid. De meningsvorming berust op de
volgende gedachten. Mensen zijn primair zelf verantwoordelijk voor het
levensonderhoud van henzelf en de hunnen. Daarom moet afstand worden
genomen van opties die iedereen in een sociale-zekerheidsrelatie met de
overheid brengen, zoals bij het van andere zijde voorgestelde basisinkomen het geval is. Voor de verdere vormgeving van het sociale-zekerheidsstelsel moet een spoor van vermaatschappelijking worden gevolgd:
de overheid waarborgt de zogeheten 'materiele vloeren in het bestaan'
(bijstand, AOW, minimumloon), maar de uitwerking van de 'bovenminimale' vormen van sociale zekerheid wordt zoveel mogelijk aan de sociale
partners gelaten. Dit betekent dat ook bier naar interactieve vormen van
publieke taakvervulling wordt gezocht.
In het verkiezingsprogramma 'Uitzicht - Samen Werken voor Morgen'
van 1986 wordt voor de structuur van de organisatie der sociale zekerheid het volgende voorgesteld (Artikel IV.39):
Het sociaal minimum-niveau wordt in overleg met de sociale partners door de overheid gewaarborgd. Na afronding van de stelselwijziging wordt de regeling van loongerelateerde uitkeringen en
het beheer van de betreffende fondsen overgeheveld naar de sociale
partners.
In de Sociale Verzekeringsraad wordt over de uitkeringshoogte en
voorwaarden beslist. Tot deze overdracht van verantwoordelijkheden behoort eveneens de loongerelateerde premievaststelling. De
Sociale Verzekeringsraad wordt omgevormd tot een onafhankelijk
beheersingsorgaan.
Het CNV heeft -mede uitgaande van de gewijzigde verhouding tussen
overheid en sociale partners bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden- in de nota 'Vakbeweging en werknemersverzekeringen' voorstellen
ontwikkeld van overeenkomstige strekking. Deze houden in dat de werknemersverzekeringen geheel zouden moeten worden overgedragen aan de
sociale partners. De overheidstaak kan dan warden geconcenteerd op
het waarborgen van inkomensbescherming op minimumniveau voor iedereen, en wetgeving waarin randvoorwaarden en algemene eisen zijn vervat
waaraan de door de sociale partners in te richten werknemersverzekeringen moeten voldoen.
lnzake de Ziektewet heeft de Stichting van de Arbeid voorstellen van
de zojuist besproken strekking vergeleken met een minder ingrijpende
wijziging, waarbij -binnen het in grote lijnen te handhaven bestaande
wettelijke kader- bevoegdheden betreffende de invulling en uitwerking
aan de sociale partners warden overgedragen. Vooralsnog heeft de Stichting slechts tot de tweede, minder vergaande lijn kunnen adviseren.
Blijkens een nota van Staatssecretaris De Graaf van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid staat deze echter een verdergaande ontwikkeling voor,
die in eerste instantie kan leiden tot de overdracht van regelgevende
bevoegdheden aan de sociale partners (de Sociale Verzekeringsraad en de
bedrijfsverenigingen). Daarbij speelt mede de algemene herbezinning op
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regelgevende taken van de overheid een rol. De wetgeving zou zich
kunnen beperken tot de uit bet oogpunt van 'rechtszekerheid, rechtsgelijkheid, overzichtelijkheid en doelmatigheid' essentiele elementen.42
Ook bier strekt de actuele christen-democratische benadering dus tot een
beperking van de staatstaak tot bet creeren van bet benodigde institutionele kader voor de betrokken actoren, en bet treffen van wettelijke
voorzieningen betreffende de elementaire kosten van bet bestaan.
4

Christen-democratie als levende traditie

In deze bijdrage werd nogal wat aandacht besteed aan de traditionele

bronnen van bet christen-democratische denken waarin de voor bet
actuele politieke handelen richtinggevende beginselen zijn gevormd.
Kennelijk gaat bet bier om een vitale traditie, en dit niet alleen in
Nederland, waaruit inspiratie kan warden geput bij de thans in nog veel
bredere kring gevoelde behoefte aan een herbezinning op de staatstaak
in relatie tot de samenleving. Als een vermoeden mag warden uitgesproken over een intrinsiek kenmerk van deze traditie dat deze vitaliteit
verklaart, dan kan men daaraan denken dat in de christelijke denkvorm
de waarde van verhoudingen als zodanig wordt onderkend. Relaties tussen
subjecten warden niet, zeker niet noodzakelijkerwijs, gezien als afhankelijkheidsrelaties waardoor degene die in een verhouding tot een ander
subject staat minder 'is' dan zonder die verhouding. Integendeel, de
christelijke denkvorm kan relaties als positieve, verrijkende relaties
zien: in bet intersubjectief verkeer van mensen43 en in de verhouding
van bet schepsel tot de Schepper, die door Hollak, aanknopend bij Thomas
van Aquino en zijn denklijn verder ontwikkelend, niet slechts als afhankelijkheidsrelatie van bet schepsel tot God, maar ook als vrije aanwezigheid van de Schepper in zijn schepsel werd begrepen.44 In hoeverre
dit als een causale verklaring van de continuiteit in bet christelijke
sociale denken voldoet, kan in bet midden blijven: wij psychologiseren
niet. Evenmin is bet de bedoeling te suggereren dat christen-democratische polilici een munupulie zuuden hebben om aldus te denken; daarvan
is evident geen sprake. Maar wel kan warden gesteld dat de christelijke
denkvorm een vruchtbare bodem moet vormen voor bet bier bedoelde
sociale denken, dat noch de actoren in de samenleving, noch de staat als
42 TK 1987-1988, 20 508, nrs. 1-2, in het bijzonder pp. 8-13.
43 Vgl. BA.M. Barendse O.P., Intersubjectief verkeer en lichamelijkheid; de bemiddeling
van het lichaam, 1951, opnieuw gepubliceerd in: Zich door het /even heendenken.
Keuze uit het werk van prof. dr. BAM. Barendse O.P., Kampen 1982, pp. 76-97.
44 J.HA. Hollak, Wijsgerige reflecties over de scheppingsidee: St. Thomas, Hegel en de
Grieken, in: C. Struyker Boudier (red.), De eindige mens? Essays over de grenzen
van het menselijk bestaan, Bilthoven 1975, pp. 89-103.
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bet enige dat telt vooropstelt, maar de positieve waarde van bun relaties
en interacties onderkent en ontwikkelt.

5

Epiloog

Deze bijdrage draagt als titel: 'De christen-democratische politieke
overtuiging omtrent de reikwijdte van democratisch-rechtsstatelijke
politiek'. In die titel komt tot uitdrukking welke spanningen een politieke overtuiging moet meedragen, die juist niet vertrekt vanuit een
tegenstelling van omnicompetente politiek en een alles beoordelende
individuele wil. Ook christen-democraten hebben bet vaak moeilijk die
spanning te verdragen - bij voorbeeld wanneer zij onder ogen moeten
zien dat naar bun godsdienstige en opvoedkundige overtuigingen wezenlijke facetten van bet maatschappelijk functioneren van de kerk of van
de school in bet gedrang komen, zonder dat de overheid die de haar in
een democartische rechtsstaat eigen beperkingen in acht neemt, bij
machte is daarvoor een oplossing te bieden. Maar bet is beter de spanningen mee te dragen welke verbonden zijn aan een beperkte opvatting
over de taak van de politiek, dan dat een politieke overtuiging de spanning in zich draagt die eigen is aan de -uitzichtloze- paging, de politiek voor bet reilen en zeilen van de gehele samenleving verantwoordelijk te stellen.
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7.4 Formatieseizoen*

In de seizoenen van kabinetsformaties, evenals in die van kabinetscrises,
bloeien regelmatig beschouwingen op over de diverse soorten van kabinetten die in ons staatsrecht bekend zouden zijn. Men spreekt van meerderheidskabinetten en minderheidskabinetten, parlementaire en extraparlementaire kabinetten, zakenkabinetten, interirnkabinetten en rompkabinetten, volwaardige kabinetten en demissionaire kabinetten. Veel van de
beschouwingen die daaromheen warden geweven, dragen nog het stempel
van de 19de-eeuwse strijd om de vestiging van het parlementaire stelsel, met een monisme/dualisme-schema dat in de huidige staatsrechtelijke
verhoudingen weinig waarde meer heeft. De neiging desalniettemin ook
nu nog een spanningsveld te suggereren tussen een parlementaire en
een koninklijke of 'zelfstandige' legitimatie van het aantreden van kabinetten manifesteert zich met name in weinig productieve discussies over
de taak van de Koning tijdens kabinetsformaties en kabinetscrises, en in
theoretische bevestiging van een mogelijkheid tot conflictontbinding door
de regering van de Tweede Kamer, terwijl daarvan de afgelopen honderd
jaar slechts twee maal een (omstreden) gebruik is gemaakt: in 1894, na
ernstige aarzeling van Koningin-Regentes Emma, 1 en in 1933 door het
'uitgeregeerde' derde kabinet-Ruys de Beerenbrouck, met als resultaat
een vervroeging van de verkiezingen met twee maanden. 2
Wanneer wij Occams scheermes in de staatsrechtelijke leerstukken omtrent kabinetsformatie en kabinetscrisis zetten, blijkt een regel allesbeheersend te zijn: een kabinet en inidviduele ministers warden alleen
benoemd en in bet ambt gehandhaafd, wanneer een gefundeerd vertrouwen aanwezig is dat zij voor de vervulling van de hun toebedachte
taak het vertrouwen genieten van de volksvertegenwoordiging (dat wil
*

Uit: Rechtsgeleerd magazijn Themis 7 (1989), pp. 319-322 (Redactionele kanttekeningen).

1

Na consultaties zag zij geen andere weg dan aan het voorstel van de meerderheid
der ministers gevolg te geven. Zij schreef hierover in een persoonlijke brief: 'J'etais
dans une position impossible, et j'en ai soufert cruellement'. Zie hiervoor en over de
gang van zaken in deze crisis: M.E. Verburg, Koni11gi11 Emma, Rege11tes Vllll het
Ko11inkrijk, Baarn 1989, p. 145.
Zie over de gang van zaken en de kritiek op het ontbindingsbesluit P.J. Oud, Het
jo11gste verleden. Parlementaire geschiedenis van Nederland, Deel V, 1933-1937, 2de
druk, Assen 1968, pp. 17-22, die het besluit verdedigt.

2
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zeggen van de meerderheid daarvan, waarbij geldt dat het oordeel van de
Tweede Kamer maatgevend is). Na de invoering van de evenredige vertegenwoordiging kon de staatsrechtelijke rechtsontwikkeling ook moeilijk
tot iets anders leiden. Voordien kon een kabinet zich nog op een zelfstandige legitimatie beroepen, niet op de enkele grond dat het het
vertrouwen van de Koning genoot (dat dit ontoereikend is, was al in
1868 gebleken), maar omdat het zich kon beschouwen als resultante van
een door de kiezers via het meerderheidskiesstelsel gedane uitspraak.
Eventueel kon het kabinet zich met een conflictontbinding tot die kiezers wenden, maar door de invoering van de evenredige vertegenwoordiging werd meerderheidsvorming onvermijdelijk een zaak van onderhandeling na verkiezingen. De in een meerderheidskiesstelsel wel aanwezige
mogelijkheid dat de kiezers een keuze maken tussen twee alternatieve
meerderheden verviel daardoor immers praktisch volledig.
De omschrijving die wij zojuist van de -in zekere zin eenvoudigestaatsrechtelijke regel voor benoeming en ontslag van bewindslieden
gaven, gaat uit van een wederkerige relatie: de benoeming en het nietontslaan van ministers berusten op het vertrouwen dat vertrouwen bestaat. Om de aanwezigheid daarvan vast te stellen kennen wij de procedures van kabinetsformatie, van het doen van voordrachten voor tussentijdse benoeming en tussentijds ontslag van bewindslieden, en van consultaties en besluitvorming inzake kabinetscrises. Twee vragen verdienen
nadere aandacht: wie bevoegd is vast te stellen dat op de aanwezigheid
van dit vertrouwen kan worden vertrouwd, en welke factoren daarin een
rol spelen.
Overeenkomstig artikel 43 van de Grondwet worden ministers benoemd en
ontslagen bij koninklijk besluit, dat wil zeggen door de Koning onder
verantwoordelijkheid van die bewindslieden die de Tweede Kamer blijkens
het in artikel 48 van de Grondwet bedoelde contraseign en/of blijkens
aanvaarding van het ambt hierop kan aanspreken. Dit betekent dat de
voor het aantreden en aanblijven politiek-verantwoordelijke bewindslieden er zelf voor moeten instaan dat het vereiste vertrouwen dat zij
genieten, gefundeerd is. In 1939, toen Colijn zijn vijfde kabinet had
gevormd zonder dat aan deze eis was voldaan, werd dit bij de eerste
confrontatie met de Tweede Kamer heengezonden met de motie-Deckers
waarin de Kamer uitsprak 'dat de Kabinetsformatie niet heeft geleid tot
het optreden van een Kabinet, dat de nodige waarborgen biedt voor een
deugdelijke behartiging van 's lands belang in gemeen overleg met de
Staten-Generaal'. 3
3

Zie Oud, a.w., Deel VI, 1937-1940, pp. 137-158. Oud verwerpt Colijns opvattting dat
hij een formatie-opdracht van de kroon niet behoorde te weigeren. 'Men dient de
kroon niet door een opdracht te aanvaarden, die men niet de meest juiste acht.
Het is de plicht van den staatsman dan onder de aandacht van de kroon te brengen,
dat een andere weg moet worden ingeslagen. Beroep op den wens der kroon is voor
hem nooit een rechtvaardigingsgrond. Want het wu betekenen, afschuiven der ver-
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De taak van de Koning in de kabinetsformatie beeft bierdoor bet karakter gekregen van bet onderzoeken en laten onderzoeken, wat nodig is
om de zojuist omscbreven vertrouwensrelatie tot stand te brengen. Hierin
spelen verscbillende factoren een rol: de politieke en personele samenstelling van bet kabinet, de eventuele afspraken over bet te voeren
beleid en de omvang van de door bet kabinet te vervullen taak. Die
factoren kunnen verscbillen, bij voorbeeld in die zin dat bet van een
parlementaire meerderbeid in een kabinet te verwacbten vertrouwen soms
meer, soms minder precies geconditioneerd is. Dit komt tot uitdrukking
in bet al dan niet voorbanden zijn van een expliciet regeerakkoord en de
mate van detaillering daarvan. Een ander verscbil kan daarin gelegen
zijn dat soms bet te verwacbten vertrouwen gelimiteerd is tot een
beperkte taak of periode.
Het ligt daarom in de rede dat de Koning ook de procedure van kabinetsformatie en de daarin te nemen (tussen-)beslissingen zoals de aanwijzing van (in)formateurs, afstemt op dat wat bij de meerderbeid in de
Tweede Kamer geen bezwaren ontmoet. Dit betekent niet dat de van de
Koning te verwacbten leiding van bet proces van kabinetsformatie een
lijdzaam volgen van de wensen van een parlementaire meerderbeid kan
zijn. Slecbts wanneer -zoals na de verkiezingen van 1983- de vertegenwoordigers van een meerderbeid zicb eenduidig en eensgezind uitspreken
voor een bepaalde wijze van kabinetsvorming, kan de koninklijke taak
een zo eenvoudig karakter dragen. Het komt ecbter veelvuldig voor dat
de parlementaire fracties aanvankelijk niet goed verenigbare, altbans niet
eenduidig in een bepaalde ricbting wijzende standpunten innemen. Dan
komt de taak van de Koning neer op bet in gang zetten van een onderbandelingsproces, waarbij de Koning in vaste praktijk van de afgelopen
decennia zicb stapsgewijs ervan verzekert dat de stappen in bet formatieproces voor een meerderbeid in de Tweede Kamer aanvaardbaar zijn
(betgeen iets anders is dan: beantwoorden aan bun eerste voorkeur), en
omgekeerd van de fracties in de Tweede Kamer mag warden verwacbt
dat zij loyaal meewerken aan bet formatieproces, dat wil zeggen niet een
attitude van blokkeren aannemen. Ook een zo gecompliceerde formatie
als die van 1973 kan in dit kader warden begrepen: bet ricbtinggevende
feit was niet dat de Koningin bet een of ander verloop persoonlijk zou
bebben gewild, maar dat de voorzitters van de fracties die een meerderbeid in de Tweede Kamer vormden, zicb uitspraken voor een kabinet met
deelneming van de Partij van de Arbeid, ecbter op lange tijd onderling
onverenigbare voorwaarden. Door bet volgen van deze werkwijze is de
koninklijke leiding van de kabinetsformatie dienstbaar gemaakt aan bet
primaat van bet parlement.
Van verscbillende factoren van politieke en personele aard kan dus -al
naar gelang de beboefte in een concrete situatie- afhangen of bet vereiste vertrouwen in de staatsrecbtelijke verbouding minister(s)-parlement
antwoordelijkheid op haar, die constitutioneel onschendbaar is' (p. 137):
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al dan niet aanwezig is. Dit zal ook duidelijk maken waarom wij onderscheidingen als die tussen parlementaire en extra-parlementaire kabinetten, zakenkabinetten, interimkabinetten en rompkabinetten als secundair
en staatsrechtelijk minder relevant moeten beschouwen. Wat men met
deze termen tracht aan te duiden, is eigenlijk niet anders dan een -betrekkelijke- varieteit die zich kan voordoen in de mate van precisering
van beleidsafspraken, in de kring waaruit de bewindslieden voortkomen,
en in de duur en inhoud van de 'missie' van een kabinet. Om bet wat
uitdagend te formuleren zou men kunnen zeggen dat elk op de juiste
wijze tot stand gekomen kabinet een parlementair kabinet is, en dat ook
een 'minderheidskabinet' in die zin een 'meerderheidskabinet' is dat bet
op vertrouwen -al is bet in de zwakke vorm van een 'gedogen' - van een
meerderheid in de Tweede Kamer moet kunnen bouwen. Zelfs een demissionair kabinet kan nog een door een meerderheid in bet parlement
aanvaarde, beperkte missie hebben. Dit gold voor bet tweede kabinetLubbers, waaraan de Koningin, nadat haar in formatie-achtige consultaties van de fractieleiders was 'gebleken dat ontbinding van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal in overgrote meerderheid wordt gewenst',
'dan ook verzocht' Kamerontbinding te bevorderen. 4 Deze 'missie', in
samenhang met de taak 'al datgene te blijven doen wat zij in bet belang
van bet Koninkrijk noodzakelijk achten', behoeft 66k bet -in zoverre
gelimiteerde- vertrouwen van bet parlement. Was dit vertrouwen niet
aanwezig geweest, dan had een ander, tijdelijk fungerend kabinet moeten
warden gevormd. Een demissionair kabinet kan aldus in zekere zin een
parlementair kabinet zijn.
Zoals aan bet begin van deze kanttekeningen al werd aangegeven, moet
men meer dan een halve eeuw teruggaan om een voorbeeld te geven van
een conflictontbinding van de Tweede Kamer, waarvan de aanvaardbaarheid trouwens toen al ter discussie stond.5 Naast ontbindingen wegens
grondwetsherziening functioneert de in artikel 64, eerste lid, van de
Grondwet omschreven bevoegdheid de Kamers bij koninklijk besluit te
ontbinden, alleen van tijd tot tijd om -wanneer dit in een gegeven
crisissituatie bij de Kamermeerderheid niet op bezwaren stuit- de weg
vrij te maken voor een nieuwe kabinetsformatie. Bij het conflict van mei
1989 tussen bet op bet beslissende punt (uiteindelijk) niet intern verdeelde kabinet-Lubbers II en een van de regeringsfracties is ook de
conclusie getrokken dat bet kabinet ontslag zou moeten vragen; een
Kamerontbinding ten einde een conflict 'aan de kiezers voor te leggen'
4

Mededeling van het Kabinet der Koningin van 3 mei 1989 (mijn cursivering, HB),

Sten. 1989, 87.
5
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is evenmin als in 1966 gezien als een passende uitweg. Dit zal in elk
geval biermee samenhangen <lat onder bet stelsel van evenredige vertegenwoordiging verkiezingen steevast -sinds 1922- door een nieuwe
kabinetsformatie warden gevolgd; men gaat er niet meer van uit dat een
verkiezingsuitslag zou kunnen leiden tot een stilzwijgende prolongatie
van de vertrouwensbasis van het oude kabinet. Daarnaast moet echter
warden aangenomen dat het voortijdig ontbinden van de Tweede Kamer
een type beslissing is dat juist niet wordt 'gedekt' door het vertrouwen
waarop het aantreden en aanblijven van het in een conflict verzeild
geraakte kabinet berustte. Slecbts wanneer dat in overleg tussen kabinet
en Kamer, of in consultaties door of vanwege de Koning is gebleken, zal
men mogen aannemen <lat het tot de 'missie' van dat kabinet behoort,
tussentijdse Kamerontbinding te bevorderen. Dit betekent dat een zuiver
conflictueuze Kamerontbinding, waarbij het kabinet als het ware bij de
kiezers in beroep gaat tegen het standpunt van de Kamermeerderheid,
niet meer past. Na het ontstaan van een crisis waaruit slechts na nieuwe
verkiezingen een uitweg blijkt te kunnen warden gevonden, gaat de
Koning uitdrukkelijk in consultaties van de fractieleiders na, of Kamerontbinding nog door het zittende, demissionair geworden kabinet kan
warden voorbereid (het kabinet-Den Uyl in 1977, het tweede kabinetLubbers in 1989), dan wel (mede) daarvoor een ander kabinet zou moeten
optreden (bet kabinet-Zijlstra in 1966, het kabinet-Biesheuvel II in 1972,
bet kabinet-Van Agt III in 1982). Ook deze praktijk wijst erop dat het
bevorderen van Kamerontbinding expliciet deel moet uitmaken van de
missie van een kabinet.
Dit betekent niet dat er geen enkele situatie denkbaar is waarin het
ontbindingsrecht zonder parlementair consent zou mogen warden gehanteerd. Als op geen enkele manier, zelfs niet voor een kabinet met de
beperkte taak nieuwe verkiezingen mogelijk te maken, een vertrouwensbasis bij een parlementaire meerderheid kan warden gevonden, moet het
tot de verantwoordelijkheid van de regering warden gerekend, bet verder
functioneren van het parlementair stelsel na nieuwe verkiezingen toch
mogelijk te maken. Zo'n gang van zaken is echter eerder te karakteriseren als een impasse-ontbinding dan als een conflictontbinding. Hiervoor
wezen we er al op dat in de staatsrecbtelijke verboudingen van bet
parlementair stelsel van de Kamerfracties mag warden verwacbt dat zij
niet elke mogelijke formatie zullen blokkeren; vandaar dat een impasseontbinding niet tot de politieke realiteit beboort te beboren, en feitelijk
in de praktijk van ons parlementair stelsel niet voorkomt: een meerderbeid maakt steevast ofwel de vorming van een kabinet, ofwel nieuwe
verkiezingen met bet oog op de vorming van een nieuw kabinet mogelijk.
Er is, ten slotte, nog een facet van de in deze kanttekeningen geformuleerde eenvoudige vertrouwensregel dat een korte toelichting verdient: dat een minister voor zijn of baar optreden en aanblijven bet
vertrouwen van de volksvertegenwoordiging beboeft, wil niet zeggen dat
bij of zij zicb bij alles wat er te doen staat als stipte uitvoerder van
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de wil van de volksvertegenwoordiging moet zien. Vertrouwen geven wil
zeggen: ruimte laten voor eigen verantwoordelijkbeid. Wel is en blijft bet
een uitvloeisel van de vertrouwensregel dat bet oordeel of die ruimte op
een aanvaardbare wijze is gebruikt, aan de volksvertegenwoordiging blijft.
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* - In de zaak voorzien. Beschouwing over de taak van de administratieve rechter ingevolge art. 70 van de Beroepswet en art. 73 van
de Wet op de Raad van State,
in:

L. Bots, G. Heerma van Voss en T. Jacobs (red.), B/inde vlekken in het
sociaal recht (Frenkel-bundel), Deventer 1986, pp. 175-197.

* - Een grondrecht op toegang tot de rechter inzake administratiefrechtelijke geschillen? (n.a.v. Europees Hof voor de Rechten van
de mens 23 oktober 1985 en HR 19 juni 1985),
in:

Ars Aequi 35 (1986), nr. 3, pp. 229-245.

- Annotatie bij Pres. Rb. Dordrecht 5 september 1985, TAR 1985,
260, Vz.Ag. 's-Gravenhage 30 december 1985, TAR 1986, 49, Pres.
Rb. 's-Gravenhage 31 december 1985, TAR 1986, 50, CRvB 13 februari 1986, TAR 1986, 87, en Pres. Rb. Amsterdam 28 februari
1985, TAR 1986, na 87,
in:

Tijdschrift voor Ambtenarenrecht 3 (1986), nr. 4, pp. 216-218.

'Kleine criminaliteit, groot probleem', stellingen bij de algemene
inleiding voor de landelijke conferentie van de Vereniging van
christen-democratische gemeente- en provinciebestuurders op 3 mei
1986 te Ede,
in:

Bestuursfornm jg. 10, nr. 4 (april 1986), p. 99.

- Antwoordrede als voorzitter van de Commissie overheidssteun en
kerkgenootschappen bij de installatie van die commissie,
in:

Staatscourant 1986, 75 (18 april), pp. 7 en 23.

Law of informational relationships emerging,
in:

Excerpta I11fonnatica, Vol. I, No. 8, pp. 1-2.

De Bondsrepubliek Duitsland,
in:

L. Prakke en CA.J.M. Kortmann (red.), Het bestuursrecht van de landen
der Europese Gemeenschappen, Deventer (Kluwer) 1986, pp. 79-144.

Noot bij Nationale ombudsman 17 januari 1986, (binnentreden tegen
de wil van de bewoner),
in:

Ombudsman 1986/13.

- Noot bij Nationale ombudsman 17 januari 1986, (registratie als 'zenuwlijder'),
in:

Ombudsman 1986/14.

Beginselen van klachtprocesrecht en de Wet Nationale ombudsman,
Deventer (Kluwer/W.E.J. Tjeenk Willink) 1986, 31 pp.
- Recht op beleidsregels en beleidsregels als recht, n.a.v. CRvB 30
mei 1985 en HR 11 oktober 1985,
in:

Ars Aequi 35 (1986), nr. 7/8, pp. 493-501.

- De Afdeling voor de geschillen van bestuur als adrninistratieve
rechter? Opmerkingen over de voorgestelde Tijdelijke wet Kroongeschillen,
in:

De Gemeentestem jg. 136, nr. 6816 (1 augustus 1986), pp. 245-250.

Het stellen van regels - kwaal, middel en doel,
in:

Nederlands Juristenblad 61 (1986), afl. 35, pp. 1109-1113.

* - De legitirniteit van de selectie van informatie,
in:
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Ars Aequi 35 (1986), themanummer 'Rechtsinformatica', pp. 726-730.

Informatisering binnen recbtsbetrekkingen,
in:

Een pleidooi om na te denken (Voorberichten Regeringscommissaris rijksdienst), Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage 1986, pp. 23-24.

De wet als werktuig van een minister. Opmerkingen over de voorgestelde Wet maatregelen 1987-1991 inzake voorzieningen W.O.,
in:

Nederlands Juristenblad 61 (1986), afl 43, pp. 1357-1359.

Doel en middel in bet bestuursrecbt, noot bij ARRS 1 juli 1985,
in:

Ars Aequi 35 (1986), (samen met A.J.C. de Moor-van Vugt) pp. 783-790.

1987

Bezuinigingsoperaties universiteiten (Nascbrift),
in:

Nederlands Juristenblad 62 (1987), afl. 5, p. 145.

Rijk wil zelf recbter zijn bij gescbil over bestemmingsplan,
in:

De Volkskrant van dinsdag 3 februari 1987 (samen met P.J.J. van Buuren,
W. Konijnenbelt en M. Scheltema).

Juridiscbe merites van recente wetgeving inzake bet wetenscbappelijk onderwijs,
m:

J.C. Breman en C.J.M. Schuyt (red.), De bedreigde universiteit. Oordelen en
voorstellen, (uitg. Martinus Nijhoff) Leiden 1987, pp. 28-40.

Recbtsvraag (168) staatsrecbt, Wet gelijke bebandeling,
in:

Ars Aequi 36 (1987), afl. 2, pp. 110-111.

Bestuurscompensatie voor metroscbade, noot bij ARRS 14 mei 1986,
in:

Ars Aequi 36 (1987), pp. 409-417.

Beantwoording recbtsvraag (168) staatsrecbt, Wet gelijke bebandeling,
in:

Ars Aequi 36 (1987), afl. 6, pp. 427-431.

Inleiding over bet rapport 'l + 1 = Samen',
in:

Verslag van de studieconferentie 1+1 = Samen (27 september 1986 te Utrecht), Uitg. Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA, 's-Gravenhage
1987, pp. 9-12 ( + discussiebijdragen pp. 24-25 en 37-38).

* - Staat en kerk, kerk en staat,
in:

Kerk en staat. Hun onderlinge verhouding in de Nederlandse samenleving
(Annalen van het Thijmgenootschap, jg. 75, afl. 1), Amboboeken, Baarn
1987 (samen met S.C. den Dekker-van Bijsterveld, K.-W. Merks en G.J.M.
van Wissen), pp. 9-26.

De inwerkingtreding van de Tijdelijke wet Kroongescbillen,
in:

Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, jg. 1, afl. 1 (1987), pp. 9-14.

Naar een ondernemende universiteit (publikatie van bet Nederlandse Gesprek Centrum), Veen uitg., Utrecbt/Antwerpen 1987
(samen met A.Th. van Delden, M. Geldens, L.F. Ploeger, R.O. Prins,
A.H.G. Rinnooy Kan, J.J.M. Ritzen, J. de Ruiter en A. van der
Zwan), 64 pp.
Subsidiering van bet identiteitsgebonden particulier initiatief in
een pluriforme samenleving: confrontatie met de eisen van een
democratiscbe samenleving,
in:

Welzijn in (on)balans. Symposium ter gelegenheid van het afscheid van de
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in:
in:

heer A.J. Gijsbers, vrijdag 19 juni 1987, door J.N.M. Richelle, L.C. Brinkman,
PhA. Idenburg, E.M.H. Hirsch Ballin, H.W. van Doom, C. Korver, J.P. van
der Reijden en A.J. Gijsbers, 's-Gravenhage 1987 (Ministerie van WVC), pp.
24-32; tevens
Tijdschrift voor Openbaar bestuur, jg. 13 (1987), afl. 17 (1 oktober), pp.
351-355, en
Christen Democratische Verkenningen 1987, afl. 9, pp. 359-368.

Wetgeving moet ontstaan door samenspel van overheid en samenleving. Antwoordtoespraak als voorzitter van de Toetsingscommissie
wetgevingsprojecten bij de installatie van die commissie door de
minister van Justitie op 1 oktober 1987,
in:

Staatscourant 1987, 190 (2 oktober 1987), p. 3.

Ook geneeskunde moet haar grenzen kennen,
in:
in:

Nieuwsblad. Dagblad voor Midden-Brabant van 15 oktober 1987, en
Brabants Dagblad van 15 oktober 1987.

Tijdgeest en de zin van rechtsfilosofie in het juridische onderwijs
(Commentaar uit de redactie),
in:

Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, jg. 16 (1987),
nr. 3, pp. 156-159 (with summary).

Is een andere dan de huidige wijze van hanteren van algemene
beginselen van behoorlijk bestuur door de Afdeling rechtspraak
wenselijk?,
in:

Tien jaar Wet Arob: hoe verder?, Geschriften van de Vereniging voor
Administratief Recht, dee! XCVII, (Samsom) Alphen aan den Rijn 1987, pp.
69-72, met weergave inbreng in de discussie pp. 77-78 en 84.

De ondersteunende dienst van de regeringsleider,
in:

W. Albeda e.a., Voor de eenheid van beleid. Beschouwingen ter gelegenheid
van vijftig jaar Ministerie van Algemene Zaken (samen met J.P. de Jong,
A.J.C. de Moor-van Vugt en C.J.M. Verkleij), Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage 1987, pp. 87-123.

* - Regelen op afstand als vereiste van een sociale rechtsstaat,
in:

MA.P. Bovens, W. Derksen en WJ. Witteveen (red.), Rechtsstaat en sturing, Zwolle 1987, pp. 91-104.

Samenhang, werking en waarborgen van de grondrechten inzake de
onschendbaarheid van de woning en het post- en telecommunicatiegeheim,
in:

M.C. Burkens e.a., De wetgeving ter imp/ementatie van Hoofdstuk 1 van de
Grondwet 1983, Staatsrechtconferentie, Preadviezen en coreferaten, Utrecht
1987, pp. 77-85.

Advies over het voorstel van een Wet openbare manifestaties,
in:

TK 1987-1988, 19 427, nr. 8 (samen met W.F. de Gaay Fortman en C.A.J.M.
Kortmann).

Redactie, samen met J.H.T.H. Andriessen, J.M.J. Baaijens en I.Th.M.
Snellen, van: Wetsevaluatie tussen wetenschap en beleid. Resultaten
van een studiedag over wetsevaluatie, (W.E.J. Tjeenk Willink) Zwolle
1987.
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* - Wetsevaluatie en wetgevingsbeleid,
in:

J.H.T.H. Andriessen, J.MJ. Baaijens, E.M.H. Hirsch Ballin en I.Th.M. Snellen
(red.), Wetsevaluatie tussen wetenschap en beleid, Zwolle 1987, pp. 67-71.

1988
Bestuur en burgerlijke rechter I (Jurisprudentie),
in:

Ar.v Aequi jg. 37, afl. 1 Ganuari 1988), pp. 44-47.

Naschrift bij AW. Heringa, Democratisering van welzijnsinstellingen geen surrogaat. Een reactie,
in:

Tijdschrift voor Openbaar bestuur jg. 14, nr. 1 (4 januari 1988), p. 22.

Ondernemende studenten,
in:

Contact. lnformatief blad voor en door studenten, uitgave van de studentengroepering 'Woudestein' aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, jg.
1, no. 1, pp. 4-7.

Bestuur en burgerlijke rechter II (Jurisprudentie),
in:

Ars Aequi jg. 37, afl. 2 (februari 1988), pp. 114-119.

Openbare orde en veiligheid in de wetgeving,
in:

U. Rosenthal en J.J.H. Pop (red.), Aan de orde van de dag. Opstellen over
orde en veiligheid, Raad voor het binnenlands bestuur/Staatsuitgeverij 1988,
pp. 117-138.

* - Artikel 1 van de Grondwet als fundamentele constitutionele norm,
in:

C.W. Maris (red.), Ge/ijkheid en recht, Deventer (Van Loghum Slaterus)/Zwolle (W.E.J. Tjeenk Willink) 1988, pp. 127-156, tevens buiten de
handel verschenen als dee] van de publikatiereeks van de vakgroep staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde, Zwolle (W.E.J. Tjeenk Willink) 1988,
32pp.

Toespraak bij de verlening van bet eredoctoraat aan mr. J. van
der Hoeven door de Katholieke Universiteit Brabant bij gelegenheid van haar zestigjarig bestaan (uittreksel),
in:

Nederlands Tijdschrift voor Bestuursreclzt, jg. 2, afl. 1 (1987), p. 12.

'Wie bet kleine niet weert .. .'. Bestuurlijke maatregelen ter bestrijding van veel voorkomende criminaliteit. Verslag van een
onderzoek uitgevoerd in opdracht van bet Ministerie van Binnenlandse Zaken door de vakgroep staatsrecht, bestuursrecht en
bestuurskunde van de juridische faculteit van de Katholieke Universiteit Brabant (samen met P.C. Gilhuis, P.W.G.M. Christophe en
L.J. Clement), uitg. Ministerie van Binnenlandse Zaken, 156 pp.,
's-Gravenhage 1988.
Boekbespreking van: M.J.S. Korteweg-Wiers, G.L. van der Kraan en
P.M.B. Schrijvers, Een ambtenarenrechtelijke procedure (1987),
in:

Tijdschrift voor Ambtenarenrecht, jg. 5, afl. 3 (maart 1988), p. 149.

De Italiaanse Republiek,
in:

L. Prakke/CA.J.M. Kortmann (red.), Het staatsrecht van de landen der
Europese Gemeenschappen, door M.C. Burkens e.a., 3de druk, (Kluwer)
Deventer 1988, pp. 354-420 en 752-755.
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Overbeid, godsdienst en levensovertuiging. Eindrapport van de
Commissie van advies inzake de criteria voor steunverlening aan
kerkgenootscbappen en andere genootscbappen op geestelijke
grondslag (ingesteld bij ministerieel besluit van 17 februari 1986,
Stcrt. 1986, 51), 's-Gravenbage (Staatsuitgeverij) 1988, 258 pp. (in
commissieverband).
Toespraak bij de aanbieding van bet Eindrapport van de Commissie
van advies inzake de criteria voor steunverlening aan kerkgenootschappen en andere genootscbappen op geestelijke grondslag aan
de minister van Binnenlandse Zaken, drs. C.P. van Dijk, op 28
maart 1988,
in:

Staatscourant 1988, 63 (30 maart), p. 2.

Bestuur en burgerlijke recbter III (Jurisprudentie),
in:

*

Ars Aequi jg. 37, afl. 4 (april 1988), pp. 263-268.

Wat van de keizer is en wat van God: kerk en staat beden,
in:

m:

Toespraken Prof Mr. E.M.H. Hirsch Ballin en Z. Em. Dr. Adrianus Kardinaal Simonis ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Katholiek
Sociaal-Kerkelijk Instituut (Utrecht, 25 september 1987), uitgave KASKI,
's-Gravenhage 1988, pp. 2-17, en
Kosmos + Oekumene, jg. 22 (1988), nr. 1/2, pp. 52-61.

Inleiding van de preadviseurs,
in:

Rechtsstatelijke subsidieverhoudingen. Preadviezen uitgebracht door prof.
mr. E.M.H. Hirsch Ballin en mr. J.H. van Kreveld voor de algemene vergadering op 29 april 1988, pp. 7-11 (samen met J.H. van Kreveld). Geschriften
van de Ven:niging voor Administratief Recht XCIX, (Samsom H.D. Tjeenk
Willink) Alphen aan den Rijn 1988, 240 pp.

Recbtsstaat, grondrecbten en subsidieverboudingen, preadvies van
prof. mr. E.M.H. Hirsch Ballin,
in:

*

Rechtsstatelijke subsidieverhoudingen, pp. 13-71.

Voorbij bet onderscheid van publiekrecbt en privaatrecht,
m:

E.M.H. Hirsch Ballin, J.B.M. Vranken e.a., Bestuursrecht en Nieuw B. W.
Verslag van de derde themamiddag van de Juristenvereniging voor afgestudeerden in Tilburg, JUVAT, op 27 november 1987, onder redactie van JA.F.
Peters en M.H. Kobussen, (W.E.J. Tjeenk Willink) Zwolle 1988, pp. 15-25,
alsmede antwoorden op vragen en coreferaten, pp. 97 en 100-102.

Samenbang, werking en waarburgen van de grondrecbten inzake de
onscbendbaarbeid van de woning en bet post- en telecommunicatiegebeim,
in:

M.C. Burkens/M.J. Sluijs, De wetgeving ter uitvoering van hoofdstuk 1 van
de Grondwet, Staatsrechtconferentie 1987, (W.E.J. Tjeenk Willink) Zwolle
1988, pp. 87-95.

De kerk moet baar beil niet in overbeidssteun zoeken (Discussie
over de scbeiding van kerk en staat, afl. 5),
in:

*

m:
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Katholiek Nieuwsblad 28 juni 1988, p. 5.

De andere belft van de wereld. De wederzijdse betekenis van openbaar en bijzonder binnen en buiten bet onderwijs,
W.C.M. van Lieshout e.a., Bestuur en meesterschap. Opstellen over samenleving, staat en sturing (bundel ter gelegenheid van het vertrek van dr. R.J.

in 't Veld als directeur-generaal hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek), 's-Gravenhage (Staatsuitgeverij) 1988, pp. 59-71.

De gevolgen van beroep, noot bij CRvB 17 december 1987 (Jurisprudentie),
in:

Ars Aequi jg. 37, afl. 7 /8 Guli/augustus 1988), pp. 457-461.

Eufemistische wetgeving,
in:

Neder/ands Tijdschrift voor Bestuursrecht, jg. 2, afl. 3 (1987), p. 87.

Naschrift bij de annotatie van E.D. Hirsch Ballin bij HR 25 juni
1965,
in:

Jurisprudentie en annotaties Intellectuele eigendom Ars Aequi 1954 ... 1988,
3de druk, Nijmegen (Ars Aequi Libri) 1988, pp. 47 e.v. (naschrift pp. 53-54).

Redactie, samen met J.B.J.M. ten Berge, P.C. Gilhuis en F.A.M.
Stroink, Algemene wet bestuursrecht. Commentaar op de Algemene
wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en invoeringswetgeving (losbl. uitgave ), 's-Gravenhage (YUGA Uitgeverij), 1988-...
Object en methode van de wetenschap van het staatsrecht en het
bestuursrecht,
in:

O.W.M. Kamstra, F.B.M. Kunneman en C.W. Maris, Nederlandse
Rechtswetenschap. Tussen distantie en betrokkenheid: paradigma's in de
twintigste eeuw, Boekenreeks NJB nr. 11, Zwolle (W.E.J. Tjeenk Willink)
1988, pp. 81-99.

* - Onafhankelijke rechtsvorming. Staatsrechtelijke kanttekeningen
over de plaats en functie van de Hoge Raad in de Nederlandse
rechtsorde,
in:

De plaats van de Hoge Raad in het huidige staatsbestel. De veranderingen
in de rol van de Hoge Raad als rechtsvormer (symposiumbundel ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Hoge Raad), Zwolle (W.E.J. Tjeenk
Willink) 1988, pp. 211-237.

Zinvol leven. Een christen-democratische bijdrage aan de discussie
over draagmoederschap, kunstmatige inseminatie, gift en in vitro
fertilisatie. Rapport van de sectoroverlegorganen 'Justitie en
Binnenlands Bestuur' en 'Welzijn en Volksgezondheid' van het
Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, (samen met E. Schroten
e.a.) Arnhem (Van Loghum Slaterus) 1988, 112 pp.
* - Secularisatie en overheidsbeleid,
in:

H. Berkhof e.a., Voorbij domineesland. De gevolgen van de secularisatie,
Amersfoort/Leuven (De Horstink) /Amsterdam (ochtendblad Trouw) 1988, pp.
68-74.

* - De christen-democratische politieke overtuiging omtrent de reikwijdte van democratisch-rechtsstatelijke politiek,
in:

A.M.J. Kreukels/J.B.D. Simonis (red.), Publiek domein: de veranderende
balans tussen staat en samenleving (Beleid & maatschappij, Jaarboek
1987-1988), Meppel (Boom) 1988, pp. 111-137.

Toetsing wetgevingsprojecten. Jaarverslag 1987-1988. Verslag van
de werkzaamheden van de Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten in het parlementaire jaar 1987-1988,
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in:

TK 1988-1989, 20 800, hoofdstuk VI, nr. 13 (35 pp., in commissie-verband),
SDU Uitgeverij, 's-Gravenhage.

Herijking rol wetgever: niet minder maar betere wetgeving (inleiding voor bet symposium 'Van overheidsregulering naar zelfregulering' op 21december1988 te 's-Gravenbage),
in:

Staatscourant 1988, 250 (23 december), pp. 3 en 16.

1989

* - Wederkerig bestuursrecbt,
in:

Rechtsgeleerd magazijn Themis, 1989, afl. 1, pp. 1-4.

Aanpassing van wetgeving inzake godsdienst en levensovertuiging
aan de artikelen 1 en 6 van de Grondwet, Tilburg (Katholieke
Universiteit Brabant) 1989, 38 pp. (samen met M.J.M. van Zandvoort en W.J.M. Voermans).
Wetgevingsleer en wetgevingstechniek. Studieboek voor gebruik aan
de Universiteit van de Nederlandse Antillen, II + 124 pp., alsmede
2 bijlagen, (uitg. UNA) Willemstad, Curac;ao 1989.
De identiteit van de overbeid,
in:

A.B. Ringeling, I.Th.M. Snellen (red.), Overheid: op de (terug)tocht of naar
een nieuw profiel. Congrespublikatie 1988 van de Vereniging voor Bestuurskunde, YUGA 's-Gravenhage 1989.

Redactie, samen met M.H. Kobussen, A.J.C. de Moor-van Vugt en
J.A.F. Peters: Massamedia & Staatsrecbt. De staatsrechtelijke grondslagen van bet mediarecbt (Verslag van de Staatsrecbtconferentie
1988, georganiseerd door de Vakgroep staatsrecbt, bestuursrecht en
bestuurskunde van de Katbolieke Universiteit Brabant te Tilburg op
8 december 1988), W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1989, X + 125 pp.
Grondrecbten en bebeersing van macbt: bet mediarecbt als voorbeeld,
in:

E.M.H. Hirsch Ballin, M.H. Kobussen, A.J.C. de Moor-van Vugt en JA.F.
Peters (red.), Massamedia & Staatsrecht. De staatsrechtelijke grondslagen
van het mediarecht, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1989, pp. 121-125.

Vertaling van W. Hoffmann-Riem, De terugtocht van bet omroeprecht uit de omroepordening, en dez., Massamedia in rechtsvergelijkend perspectief,
in:

E.M.H. Hirsch Ballin, M.H. Kobussen, A.J.C. de Moor-van Vugt en JA.F.
Peters (red.), Massamedia & Staatsrecht. De staatsrechtelijke grondslagen
van het mediarecht, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1989, pp. 29-45 resp.
resp. 65-67.

Inleidende opmerkingen en beantwoording door de preadviseurs,
in:
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Rechtsstatelijke subsidieverhoudingen. Verslag van de algemene vergadering
gehouden op 29 april 1988 ter behandeling van de preadviezen van prof.
mr. E.M.H. Hirsch Ballin en mr. J.H. van Kreveld (Geschriften van de Vereniging voor Administratief Recht, dee! 101), Samsom H.D. Tjeenk Willink,
Alphen aan den Rijn 1989, pp. 14-15 en pp. 69-78.

Economische groei. Een christen-democratische beschouwing (Rapport van een commissie van het Wetenschappelijk Instituut voor
het CDA), (samen met J. Zijlstra e.a.) Van Loghum Slaterus, Deventer 1989 (100 pp.).
Het recht als uitdaging voor het bestuur,
in:

Het bestuur uitgedaagd door het recht. YUGA Uitgeverij, 's-Gravenhage
1989, pp. 7-11.

Vertaling van W. Hoffmann-Riem, De terugtocht van het omroeprecht uit de omroepordening,
in:

lnfonnatierecht/AMI, Tijdschrift voor auteurs- media- en infonnatierecht,
jg. 13, nr. 2 (april 1989), pp. 31-34.

Rechtszekerheid door rechtsonzekerheid?,
in:

Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, jg. 3, afl. 5 (1989), pp. 151-152.

* - De harmonisatiewet: onschendbaarheid van de wet en schendbaarheid van het rechtszekerheidsbeginsel (noot bij HR 14 april 1989),
in:

Ars Aequi jrg. 38, afl. 6 Guni 1989), pp. 578-592.

* - Werking en verwerkelijking van grondrechten,
in:

L. Heyde e.a. (red.), Begrensde vrijheid. Opstellen over mensenrechten
aangeboden aan Prof. dr. D.F. Scheltens bij zijn afscheid als hoogleraar
aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, W.EJ. Tjeenk Willink, Zwolle
1989, pp. 128-145.

* - Rechtsvorming door wetgeving. Aanzet voor een post-instrumentalistische wetgevingstheorie,
in:

Bouwrecht jg. 26, nr. 7 Guli 1989), pp. 487-494.

* - Het grondrecht op vrijheid en de wet, (Samsom H.D. Tjeenk Willink) Alphen aan den Rijn 1989, 61 pp.
* - Toetsing van wetgeving: sluitstuk van de democratische rechtsstaat,
in:

Namens. Tijdschrift over vertegenwoordiging en democratisch bestuur, jg. 5
(1989), afl. 4, pp. 19-26 (samen met M.L.P. van Houten).

* - Formatieseizoen,
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