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Prof. Mr. M. Schel tema 

Wie stelt de wet: de wetgever of de rechter? 

I. I NLE IDI NG 

'De rechter moet volgens de wet rechtspreken. Hij mag in geen geval de in
nerlijke waarde of billijkheid van de wet beoordelen.' Dit nog steeds gelden
de wetsartikel van de Wet Algemene Bepa lingen uit 1829 stel ik graag voor
op, nu het de bedoeling is dat ik het thema va n vandaag inleid vanuit het 
perspec tief van de wetgever. Ik zal overigens dat perspec ti ef niet te eenzijdig 
hanteren. 

Het uitgangspunt van de aangehaalde bepa ling is dat de rechtsvorming 
primair door de wetgever geschiedt en dus in ee rste insta ntie niet tot de taak 
van d e rechter behoort, zeker niet voor zover het d e hoofdlijnen van het 
recht betreft. Dit uitgangspunt werd tot een jaar of twintig geleden onder ju
risten betrekkelijk a lgemeen aanvaard. H et pas te goed in de gangbare op
va tting van de tri as politica. Onderscheidt men d e wetgevende, de uitvoe
rende en de rechterlijke macht, dan pleegt d e wetgevende macht gezien te 
worden als het orgaan d a t - mede door zijn democratische legitimatie - bij 
uitstek geschikt is vast te stellen welke rechtsregels er moeten gelden. Daar
tegenover staat dan de rechter, onafhankelijk omdat hij voor het leven is be
noemd, maar ook tegenover niemand verantwoording schuldig voor de 
keuzes di e hij maakt. Daarom is hij niet gelegitimeerd om zelf de regels vast 
te stellen, maar behoort hij recht te spreken overeenkomstig de regels die via 
een d emocratische procedure door d e wetgever zijn gemaakt. 

De rechter behoort volge ns deze gedachtengang de kwaliteit van de wet
geving niet te beoordelen. Hij kan de wetgeving niet op enigerlei wijze toet
sen: het oordeel of de wetgever een juiste beslissing heeft genomen berust uit
sluitend bij die wetgever zelf. 

De gedachte dat de rechter zich in beginsel niet bezig houdt met de beoor
deling van wetgeving is ni et alleen aanvaa rd en in de grondwet neergelegd 
\'oor formele wetgeving - wetten die tot sta nd komen in samenwerking tus
sen regering en pa rlement - maar heeft ook lang ingang gevonden met be
trekking tot lagere wetgeving. Het idee dat wetgeving ie ts aparts is dat d e 
rechter hee ft te accep teren strekte zich d aardoor ook uit tot regelingen waar
aa n het pa rl ement geen medewerking had verleend, maar die krachtens een 
machtiging va n de wetgever werden vastgesteld door d e regering, een minis
ter of' een gemeenteraad. 

Wat kon d e rechter dan doen indien hij meende dat een dergelijke rege
ling elementaire gebreken vertoonde? Uit zichzelf eigenlijk heel weinig. Het 
enige d a t hij kon doen was nagaan of d e regeling wellicht in strijd was met 
een andere door een wetgever vastgestelde regel. Komen twee conflicterende 
wettelijke regels voor toepassing in aanmerking, dan moet er gekozen wor-
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den. Onderscheidt men verschillende niveaus van wetgeving, dan kan de 
rechter nagaan of de lagere regel in strijd is met een regel van een hogere 
wet. In dat geval kan de rechter de met een hogere wet strijdige regel in het 
voor hem gebrachte geschil buiten toepassing laten. Hij geeft dan echter 
geen zelfstandig oordeel over de aanvaardbaarheid van de regel, maar ont
leent dit oordeel aan de hogere wetgever. 

De a ldus vr ij beperkte bevoegdheid van d e rechter een wettelijke regel 
buiten toepassing te la ten wegens strijd met een hogere regel geldt echter in
gevolge a rtikel 120 va n de Grondwet niet voor formele wetten: de toetsing 
daa rvan aan d e Grondwet is de rechter niet toegestaan. De wetgever zelf 
komt hier het eindoordeel toe. 

De hier geschetste situa ti e leek een twintig j aar geleden in ons land vrij on
omstreden. 

2. VERANDERINGEN IN DE HO UDING VAN DE RECHTER 

In de afgelopen twintig jaar hebben zich echter een aantal belangrijke ont
wikkelingen voorgedaan. Om d e lijn aan te geven accentueer ik misschien 
de tegenstelling tussen vroeger en de nu ontstane situatie enigszins, maar 
naa r mijn indruk toch niet al te sterk. 

In de eerste plaats noem ik het Pocketboek-arres t (HR 24 jan. 1969, NJ 
1969, 3 I 6). Dat arrest ging niet over formele wetgeving, maar over een la
gere regeling, afkomstig van een staatssecretaris. Aan de orde was de vraag 
of de rechter buiten het geval dat hij in een bepaalde rechtszaa k een regeling 
wegens strijd met een hogere wet buiten toepassing mocht laten, ook een re
geling a ls geheel onrechtmatig mocht verklaren. Of anders gezegd: geldt de 
bepaling van artikel 1401 van het Burgerlijk W etboek , dat bepaalt dat ieder 
die een onrechtmatige daad verricht, voor de daardoor veroorzaakte schade 
aansprakelijk is, ook voor het vaststellen van wettelijke regels? Kan het han
delen van de (lagere) wetgever een onrechtmatige d aad zijn? 

De Hoge R aad bean twoordde die vraag bevestigend , althans voor de re
geling die in het arrest aan d e orde was: het vaststellen in strijd met de 
Grondwet van een regeling die met behulp van strafsancties werd gehand
haafd. 

Bracht deze uitspraak een verandering teweeg? J a en neen. De uitspraak 
betekende in die zin geen wijziging ten opzichte van het verleden, dat er 
vroeger nooit een arrest met een tegenoverges telde strekking was gewezen . 
YIaar de vraag was ook nooit eerder aan de rechter voorgelegd. Dat mag 
merkwaardig heten wanneer men ziet dat d e laats te ja ren dergelijke vragen 
regelmatig aan de rechter worden voorgelegd . Waarom gebeurde dat dan 
vroeger niet? Eenvoudig omdat het in het toen bestaande denkpatroon niet 
paste dit te doen: het handelen va n de wetgever, ook van de lagere, werd zo
zeer gez ien als een verlengstuk van het werk van de 'echte' wetgever, dat de 
rechter dit ni et onrechtmatig zou kunnen verkl a ren. Voor het bereiken van 
die conclusie zou d e rechter verder moeten gaan dan men meende dat hij 
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in ons staa tsrechtelijke systeem kon gaan . Zijn taak bij de beoordeling van 
wetgeving was immers beperkt tot het in een concreet geding bu iten toepas
sing la ten van die regels, di e in strijd waren met een hogere wet. Daarom 
betekende het arrest wel degelijk een verandering: de oude benadering werd 
verlaten. 

Nog een stap verder ging de Hoge Raad in het LandbouwvJiege rsarrest 
uit I g86 (NJ I 987, 25 I ) ; het lag ove rigens in de lijn van oudere uitspraken 
va n som mige administratieve rechters. O ok hier ging het om lagere regelge
ving : een a lgemene maatregel van bestuur. De vraag was echter ni et of de 
regeling onrechtmatig was wege ns strijd met een hogere wet, want d a t was 
niet het geva l, maar of zij wegens strijd met het ongeschreven recht of de al
gemene rechtsbeginselen onrechtma tig verklaard moest worden. Het arrest 
aa nvaard t uitdrukkelijk de mogelijkheid dat een d ergelijk oordeel wordt uit
gesproken, a l meende d e H oge Raad dat een d ergelijk geval zich in concreto 
ni et voordeed . 

Toetsing door d e rechter aan het ongeschreven recht betekent da t de rech
ter zijn eigen weg gaa t. Ongeschreven rech t is ni et in wetten vas tgelegd , 
maa r is in wezen datgene waarvan de rechter zelf zegt d a t het recht is. Voor 
de door de wetgever vastges teld e toetsingsmaatstaf komt een door de rechter 
zelf ontwikkelde in de plaats. 

3. DE I NVLOE D VAN I NTE R NATIONAA L R ECHT 

Een para lelIe ontwikkeling uit de afgelopen tijd is de toenemende betekenis 
va n interna tionale verdragen. H oewel zij een eigen dynamiek heeft , kan te
gelijkertijd geconstateerd worden dat zij leid t tot een versterking van de po
si tie van de rech ter ten opzich te van de wetgever. 

Dit ha ngt samen met het feit dat de rechter bij d e toetsing van Nederland
se regelgeving aan verdrage n een verdergaande bevoegdheid heeft dan bij de 
toetsing van die regelgeving aan de grondwet. Hij ka n niet a lleen lagere wet
gevi ng aan verdragen toe tsen , maar hij kan ook form ele wetten beoordelen 
op hun strijdigheid met verdragen . Sinds d e vijftiger jaren geldt krachtens 
onze grondwet d eze regel. vVa nneer dus een door regering en parlement tot 
stand gebrachte wet in strijd komt met bijv. het EEG -Verdrag ofmet een ver
drag ter bescherming van de rechten van d e mens, ka n d e rechter, dat wil 
zeggen iedere rechter in ons land , d eze wet onverbindend verklaren. Een 
voorbeeld daa rvan is d e recente uitspraak van de Centrale R aad van Beroep 
waarin het toekennen d oor de wetgever van pensioenen aan weduwen en 
niet op d ezelfde basis aan weduwnaars in strijd met het in een internationaa l 
ve rdrag vas tgelegde gelijkheidsbeginsel werd geoo rdeeld . 

De mogelijkheid dat een rechter een wet onverbindend verklaart wegens 
strijd met een verdrag bestaat a l geruime tijd. Opmerkelijk is echter dat de 
betekenis van verdragen voor de rechtspraa k vanaf het begin va n de jaren 
tach tig ex tra accent heeft gekregen . Vroeger was de rech ter terughoudend 
bij zijn toetsing , d oo rda t hij trachtte zowel het verdrag a ls de Nederlandse 
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wet zod anig uit te leggen dat er geen strijd tussen beide overbleef, maar die 
houding lijkt verla ten. Wanneer het gaat om interna tionaal gegarandeerde 
grondrechten da n is de Ned erla ndse rechter, daarin overigens gesteund door 
interna tiona le rechters, bereid tot vergaande toetsing, ook van formele wet
ten, aan de internationa le regels. Het is daarbij van belang dat die interna
tionale regels ni et a lleen bestaan uit nauwkeurig geformulee rde teksten die 
de rechter veel houvas t bieden , maar ook om heel a lgemene, en daardoor 
vage bepalingen a ls het gelijkheidsbeginsel. H et is daa rdoor in belangrijke 
mate de rechter di e bepaalt wat d aarvan de inhoud is. 

De uitspraak van de H aagse president, waarbij d e Harmonisatiewet in 
strijd met het in het Statuut gegarandeerde rechtszekerheidsbeginsel werd 
geoordeeld , betekent nog weer een stapje verder in de hiervoor geschetste 
ontwikkeling. Toetsing van d e formele wet aan het ongeschreven recht is 
weliswaar nog niet mogelijk, maa r er bleek een door niemand voorheen ge
ziene opening in het Statuut te zijn: het rechtszekerheidsbeginsel is daarin 
opgenomen. 

Wanneer men het rechtszekerheidsbeginsel uit het Statuut als toetsings
maatstaf combineert met het gelijkheidsbeginsel en met andere beginselen 
uit verdrage n en uit het Statuut, dan is er in feite niet zoveel verschil meer 
met een rechtstreekse toetsing door de rechter aa n het ongeschreven recht. 
De ca ta logus aa n vaag geformuleerde regels die hij dan tot zijn beschikking 
heeft , doet niet veel onder voo r de beginselen di e hij a ls ongeschreven recht 
hantee rt bij de toetsing va n ander overheidsha ndelen dan wetgeving: de al
gemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

H oe d e H oge Raad over de benadering va n d e H aagse president zal oor
delen moet overigens nog blijken. 

Belangrijk is echter wel te cons tateren dat er va n een snelle ontwikkeling 
sprake is. Twintig jaar geleden zou een uitspraak als die va n de Haagse pre
sident vrij a lgemeen zijn ve roordeeld . De vraag zou hem wellicht in het ge
heel niet zijn voorgelegd . Het toen geld ende recht bood onvoldoende 
aanknopingspunten voor een dergelijke uitspraak. Thans kan er verschillend 
ove r gedacht worden. 

Deze ontwikkeling betekent een ve rschuiving in de verhouding tussen wet 
geve r en rechter. Die verschuiving blijkt ook op andere manieren. Wanneer 
men zich de cri de coeur van Dubbink, de toenmalige president van d e Hoge 
R aad, herinnert , di e zich er in NRc-Handelsblad in 1980 ove r beklaagde dat 
de wetgever de rechter te veel in de steek liet en hem te weinig leiding gaf, 
en d eze vergelijk t met d e uitspraken ter gelegenheid va n het jubileum van 
de Hoge Raad vorig j aar, d an val t een soortgelijke verschuiving te constate
ren . N u ziet men het, ook binnen de H oge R aad, a ls een bela ngrijke taak 
van de rechter de burger tegen de overheid te beschermen . M en ziet de wet
gever niet meer a lleen als degene di e leiding behoort te geven aan het rechts
vormingsproces, maar ook a ls een onderd eel va n de overheid, een overheid 
die zo machtig is geworden dat een goede bescherming daartegen ook door 
d e rech ter moe t worden geboden. 
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Wie stelt de wet: de wetgever of de rechter? 

4. IS ER REDEN VOOR EEN HEEL ANDERE HOUDING VAN DE RECHTER? 

T egen welke achtergrond moeten deze veranderingen gezien worden? Is er 
een goede reden voor de andere houding van de rechter? Zijn er met name 
redenen kritischer te kijken naar de wetgeving dan vroeger? 

Ik zou menen dat die vraag inderdaad bevestigend beantwoord moet wor
den . Er zijn twee argumenten om wetgeving minder vanzelfsprekend te aan
vaarden dan de rechter vroeger deed. Ik zou die willen aanduiden met de 
woorden partijdigheid van de wetgever en afnemende legitimatie van de 
wetgever. 

Partijdigheid van de wetgever 

Een kenmerk van de rechtsstaat is dat de overheid gebonden is aan het 
recht. Een consequentie van het aanvaarden van die gebondenheid is dat er 
scheiding van machten moet zijn. Wanneer alle functies van de overheid op 
één plaats samen zouden komen, en de overheid dus als een ongedeelde een
heid zou werken , kan er van een werkelijke gebondenheid aan het recht geen 
sprake zijn . Dan zou het orgaan dat gebonden is aan het recht, dat recht zelf 
kunnen vaststellen en dus ook wijzigen. Nodig is dat de functies binnen de 
staat worden gescheiden, zodanig dat de regels die een bepaald orgaan in 
acht moet nemen, door een ander orgaan worden vastgesteld. De wetgeven
de macht stelt de regels vast waaraan vervolgens het bestuur en de rechter 
gebonden zijn . 

Maar op dit punt zijn duidelijke problemen ontstaan. Met name in de 
verhouding tussen wetgever en bestuur is het niet meer zo dat de een de re
gels vaststelt en de ander daaraan gebonden is, maar dat degene die vaststelt 
voor een groot deel samen is gaan vallen met degene die gebonden wordt. 
Twee factoren dragen aan deze situatie bij . 

In de eerste plaats kennen wij geen afzonderlijke wetgevende macht, los 
van het bestuur, maar wordt wetgeving tot stand gebracht door regering en 
parlement te zamen . Daardoor ligt niet alleen bij gedelegeerde wetgeving 
maar ook bij formele wetgeving het accent bij het bestuur: de voorbereiding 
ervan gebeurt in hoofdzaak op de departementen. De inbreng van het be
stuur is bij het proces van wetgeving daardoor betrekkelijk dominant gewor
den . 

In de tweede plaats is wetgeving steeds meer geworden wat Koopmans 
modificerende wetgeving heeft genoemd. Bij modificerende wetgeving moet 
gedacht worden aan wetten waarmee beoogd wordt bepaalde veranderingen 
aan te brengen in de samenleving. Men wil een bepaald doel bereiken, zoals 
een schoner milieu, beter onderwijs of een doelmatigere gezondheidszorg. 
Natuurlijk is er naast codificerende altijd modificerende wetgeving geweest, 
maar het accent is stellig meer op het laatste komen te liggen. Wanneer de 
wetgever echter bepaalde veranderingen wil bereiken, is wetgeving alleen 
meestal niet voldoende. Er is een goede organisatie nodig die de wetten uit
voert en de naleving ervan controleert. Veel van die wetgeving kent daarom 
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aan bestuursorganen - in de praktijk veelal de depa rtementen - grote be
voegdheden toe en regelt de verhouding tussen die bestuursorganen en de 
burgers . 

De combinatie van beide factoren werkt verkeerd uit. De departementen 
hebben een grote invloed op de inhoud va n wetgeving, en tegel ijkertijd spe
len die depa rtemen ten een zeer belangrijke rol bij d e uitvoering van d e wet
ten . Op die wijze wordt het bestuur gebonden aan de wet die het zichzelf 
voorsc hrijft . De wetgever wordt partijdig: hij is partij in de verhouding van 
bes tuur to t burger di e hij moet regelen . 

Na tuurlijk overdrijf ik . H et zijn niet uitsluitend de departementen die d e 
inhoud van de wet bepalen: het pa rlement drukt daarop ook zijn stempel. 
Maar zelfs het pa rlement wordt meer en meer partij in d e verhoudingen die 
het moe t regelen. Anders dan twintig jaar geleden worden de hoofdlijnen 
van het beleid vastgesteld door regering en parlement te zamen. Vroeger lag 
het accent van het pa rlementaire werk behalve op de wetgeving vooral op 
d e controle van het gevoerde beleid. Vroeg de Kamer vooroverleg met een 
minister over een beslissing voordat die definitief werd vastgesteld , dan 
placht de minister eraan te herinneren dat het de taa k van de regering was 
beslissingen te nemen en die van de Kamer genomen beslissingen te controle
ren. Men beriep zich da n op het prerogatief van de Kroon , een begrip dat 
in korte tijd uit het staa tkundig jargon is verdwenen. 

Maar tegenwoordig wordt in beleidsdebatten, meestal in U itgebreide 
Commissievergaderingen, uitvoerig beraadslaagd over het nog te voe ren be
leid . Op deze wijze, en door regeerakkoorden, is de Tweede K a mer veel 
meer betrokken bij d e beleidsvorming, en daa raan dus veel meer gecommit
teerd . 

\"'ord t er vervolgens wetgeving voorbereid ter realise ring va n het gekozen 
beleid , dan is d e T weede Kamer a ls het ware ook reeds part ij geworden: ook 
zij heeft zich al uitgesproken ove r het gewenste milieubeleid of de noodzake
lijke bezuinigingen. Geheel onbevooroordeeld is de K amer dan niet indien 
toedeling bij de wet va n ruime bevoegdheden aa n het bestuur nodig blijkt 
voor het bereiken van de gekozen doelstelling of indien de afgesproken be
zuin iging slechts gerealisee rd kan worden ten koste va n maatregelen di e met 
de rechtszekerheid op gespannen voet komen te staan . 

De wetgeving is ook in hand en van het pa rlement een instrument gewor
d en ter bereiking van de beleidsdoelstellingen . De waarborgkant van de wet, 
waarbij de positie van de burger in het geding is en waarvoor het parlement 
in ieder geval aand acht zou moeten hebben, verdwijn t daardoor naar de 
ach tergrond . 

Afn emende legitimatie van beslissingen van de wetgever 

Vervolgens kom ik op het tweede punt: de vermindering van de legitime
rende werking van besluiten van d e wetgever. 

H et feit dat een wet mede door het parlement wordt vastgesteld, heeft een 
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sterk legitimerende werking. De gekozen volksvertegenwoordiging is veel 
meer dan de onafhankelijke, maar dan ook aan niemand verantwoording 
verschuldigde rechter het aangewezen orgaan om de belangrijkste regels in 
de samenleving vast te stellen. Die legitimatie zit overigens niet alleen in de 
samenstelling van het orgaan, maar"ook in de zorgvuldige procedure die aan 
de vaststelling van wetgeving voorafgaat. Niet voor niets besteedt de Grond
wet de nodige aandacht aan die procedure. 

Nu loopt het op dit punt niet zo vlekkeloos als men zou wensen. Zonder 
uitvoerig bij deze problematiek stil te staan is het toch een teken aan de 
wand dat de Eerste Kamer, onderdeel van het parlement, steeds scherpere 
kritiek laat horen op het proces van wetgeving dat voorafgaat aan de behan
deling in de Eerste Kamer. 

Hoe zit het dan met de rechter? Die mist de democratische legitimatie van 
de wetgever. Dat spreekt tegen een verschuiving van de rechtsvormende 
taak in de richting van de rechter. ~aar de wijze waarop de rechterlijke 
procedure is ingericht heeft wel degelijk een zekere legitimerende werking. 
Partijen krijgen de gelegenheid hun standpunten uiteen te zetten, en de 
rechter is verplicht en ook gewend serieus op die standpunten te reageren. 
:vrisschien is het met de legitimatie van rechterlijke beslissingen die procedu
reel zorgvuldig zijn voorbereid, nog niet zo slecht gesteld. 

:vreer in het algemeen valt te constateren dat het vertrouwen in de rechter, 
wanneer men een vergelijking trekt met het vertrouwen in de wetgever of de 
politiek, nu relatief gezien aanzienlijk groter is dan twintig jaar geleden. Zo 
schreef Koopmans in 197 I: 'De rechter is beroepshalve en door afkomst, mI
lieu, opleiding en andere invloeden over het algemeen weinig geïnteresseerd 
om in sociale veranderingen een groot goed te zien. Bovendien is hij door de 
bank genomen niet erg politiek geïnteresseerd'. Rech tsvorming in handen 
van een dergelijke rechter lijkt niet erg aantrekkelijk. Dit citaat uit een tijd 
waarin het woord ' klassejustitie ' voor in de mond lag, geeft d e huidige situa
tie niet goed weer. Het vertrouwen in de rechter als onbevooroordeelde in
stantie is stellig gegroeid. Men vertrouwt hem, zo lijkt soms uit enquêtes te 
volgen, de bescherming van de burger eerder toe dan aan de wetgever. 

5. EEN BELANGRIJKER ROL VOOR DE RECHTER? 

Men kan uit het voorgaande concluderen dat er bij de rechtsvorming een 
verschuiving plaatsvindt van de wetgever in de richting van de rechter. Er 
bestaan ook redenen de rechtsvorming door de wetgever kritischer te bezien. 
De gedachte dat de wetgever vanzelfsprekend het beste orgaan is om in een 
democratische rechtsstaat de rechtsregels vast te stellen, behoeft nuancering. 

Maar is het aantrekkelijk wanneer de rechter een steeds belangrijkere rol 
gaat spelen? Hoever behoort hij te gaan met het stellen van zijn maatstaven 
naast die van de wetgever en in hoeverre moet hij ook de produkten van de 
wetgever aan die maatstaven toetsen? 

Ik stel voorop dat het op zichzelf niet aantrekkelijk is wanneer de rechter 
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te zeer wordt belast met het maken van de keuzes die wij in principe van 
de wetgever verwachten. De legitimerende werking die behoort uit te gaan 
van de uitspraken van de volksvertegenwoordiging kan niet gemist worden . 
Wanneer er reden is kritiek uit te oefenen op het proces van wetgeving, be
hoort dat niet in de eerste plaats te leiden tot het toedelen van een grotere 
rol aan de rechter, maar tot het verbeteren van dat proces zelf. 

Daar komt bij dat er los van dit hoofdpunt een aantal redenen zijn waar
om rechtsvorming door d e wetgever de voorkeur verdient boven rechtsvor
ming door de rechter. 

Rechterlijke uitspraken zijn toegespitst op individuele gevallen. Het is 
daardoor meestal niet eenvoudig algemene regels af te leiden uit de jurispru
dentie. Rechtersrecht is moeilijker toegankelijk dan door de wetgever op
gestelde en gesystematiseerde regels. 

Bovendien beschikt de rechter over minder instrumenten dan de wetgever 
wanneer het erom gaat een nieuwe regel te formuleren of een bestaande te 
veranderen. Hij kan geen algemene discussie organiseren over de voor- en 
nadelen van een bepaalde oplossing. Hij kan ook geen onderzoek laten ver
richten door deskundigen of advies vragen over de beste vormgeving van een 
bepaalde regel. Hij heeft , kortom , minder mogelijkheden om de consequen
ties van een voorgenomen regel te overzien dan de wetgever. 

De rechter kan ook overgangsproblemen niet goed regelen. Het uitgangs
punt blijft nog steeds dat de rechter uitspreekt hoe het recht luidt. Dat bete
kent dat hij als het ware doet alsof het recht altijd al geweest is zoals het uit 
zijn uitspraak blijkt. Aan dat uitgangspunt wordt de laatste tijd minder strak 
vastgehouden dan vroeger. Rechters gaan uitdrukkelijk 'om' en vermelden 
soms zelfs vanaf welk moment de nieuw door hen aanvaarde regel geacht 
wordt te gelden. Maar er blijven in verhouding tot de wetgever aanzienlijke 
beperkingen. Zo heeft de Centrale Raad van Beroep, zoals gezegd, kort gele
den beslist dat het in strijd met het internationaal vastgelegde gelijkheids
beginsel is om uitsluitend weduwen en niet ook weduwnaars een pensioen 
toe te kennen. Het schijnt dat daardoor weduwnaars voor in totaal ongeveer 
een half miljard aan pensioenrechten kunnen opeisen. Hoezeer men het ook 
eens kan zijn met de juridische redenering in de uitspraak, het gevolg ervan 
is dat er een groot bedrag wordt uitgegeven aan pensioenen. Zou men de 
vraag stellen op welke wijze dat bedrag het beste door de overheid besteed 
zou kunnen worden, dan zou welhaast niemand deze besteding de meest 
verstandige keuze hebben gevonden. Wanneer de wetgever hetzelfde pro
bleem had moeten oplossen, had hij de wetgeving heel goed met het interna
tionale recht in overeenstemming kunnen brengen zonder tot deze uitkerin
gen te besluiten. 

Men moet dus voorzichtig zijn bij het toedelen van een te grote rol aan 
de rechter. De rechter zal ook moeten bedenken dat, wanneer hij zich te veel 
als wetgever-plaatsvervanger gaat opstellen en ook verder gaat met het toet
sen van wetgeving aan door hem zelf ontwikkelde maatstaven, de kans be
staat dat het nu gegroeide vertrouwen in de rechter weer verdwijnt. Het feit 
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dat het vertrouwen in hem nu duidelijk groter lijkt dan twintig jaar geleden 
is immers geen garantie dat dit over twintig jaar nog steeds het geval zal 
zIJn. 

Verbetering van het proces van wetgeving is daarom in de eerste plaats 
noodzakelijk. Er zouden naar mijn mening een aantal structurele wijzigin
gen in dat proces nodig zijn. Zowel op het punt van onpartijdigheid als op 
dat van de legitimatie door een goede procedure zou dat ook mogelijk zijn. 

Voor wat de onpartijdigheid betreft zou gezorgd moeten worden dat de 
afstand tussen degenen die met de uitvoering van wetgeving zijn belast en 
degenen die over wetgeving beslissen groter wordt. Verschillende maatrege
len kunnen daaraan bijdragen. De positie van het (departementale ) wet
gevende apparaat zou meer los kunnen staan van de uitvoering. Er zou een 
specifieke politieke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de wetgeving 
bij een bepaalde bewindspersoon gelegd kunnen worden. De rol van de 
Raad van State zou versterkt kunnen worden. Het parlement zou aan de 
waarborgkant van de wetgeving meer aandacht moeten besteden door het 
treffen van een institutionele voorziening. Ook in procedureel opzicht zijn er 
verbeteringen aan te brengen. 

Gedeeltelijk zullen de veranderingen er wel komen. De rol die de Eerste 
Kamer enigszins op zich lijkt te nemen ten aanzien van het bewaken van de 
kwaliteit van de wetgeving is een indicatie dat er iets kan, en ook wel moet 
gebeuren. 

Voor wat de rechter betreft denk ik dat die er niet zozeer naar zou moeten 
streven taken van de wetgever over te nemen, maar wel de wetgever vol
doende moet controleren, opdat de wetgeving beter verloopt. In dat opzicht 
is het niet slecht dat hij voldoende druk blijft uitoefenen . Doet hij dat niet, 
dan zullen de verbeteringen onvoldoende blijven . De wetgever moet zich er 
voldoende van bewust zijn dat ook voor hem regels gelden. De benadering 
van de Centrale Raad van Beroep, waarvan ik een uitspraak noemde, past 
goed in een dergelijk beeld. Dat rechtscollege had al eerder duidelijk ge
maakt dat het de Nederlandse wetgeving in strijd met de door het interna
tionale recht gegarandeerde grondrechten achtte. De wetgever had echter 
geweigerd op dat punt actie te ondernemen. Dan past een uitspraak als is 
gedaan. Die heeft ook, als de voortekenen niet bedriegen, effect. Men zal in 
het vervolg zorgvuldiger op strijd met de grondrechten gaan letten. Werd 
eerder gezegd dat de regering voor een betere positie van de wetgevingsafde
lingen geen geld had , nu gaat men, als fouten zoveel geld kunnen kosten, 
daarover anders denken. 

Toetsing van wetgeving door de rechter aan fundamentele rechts
beginselen kan een goede weg zijn om de kwaliteit van de wetgeving te be
waken. Daar zal het de rechter om moeten gaan: hij moet niet streven naar 
het overnemen van de wetgevende taak, maar naar het toetsen van het werk 
van de wetgever aan de hand van de grondbeginselen van de rechtsstaat. 

Tenslotte nog dit. Nu het vaker voorkomt dat de rechter wetgeving onver
bindend of onrechtmatig verklaart , zou er een weg gevonden moeten wor-

93 



18 M. Scheltema 

den om de gevolgen van een onverbindendverklaring goed te regelen. De 
uitspraak over de weduwnaarspensioenen toont aan dat die gevolgen onder 
de huidige regels welhaast onaanvaardbaar kunnen zijn. Misschien is er re
den de procedure tegen wetgeving speciaal te regelen. ~en bedenke in dit 
verband dat de administratieve rechter, wanneer hij andere besluiten in 
strijd met het recht oordeelt, bijzondere bevoegdheden heeft om de gevolgen 
van zijn uitspraak te regelen. Zo kan hij de nietigheid van een besluit voor 
gedekt verklaren. Een dergelijke mogelijkheid bestaat ten aanzien van wette
lijke regelingen niet. Maar zij lijkt hier meer nodig dan bij andere besluiten 
omdat de kans op het ontstaan van een Gordiaanse knoop bij wetgeving juist 
het grootste is. 
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