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Economie, gezien door juristen 5 

I. HET SPIEGELBEELD VAN DE RECHTSECONOMIE 

Het onderwerp, dat ik zal behandelen - de visie van juristen op de economie 
- vormt het spiegelbeeld van de titel van een artikel in het eerste nummer 
van het nieuwe tijdschrift 'Revue Internationale de Droit Economique'. In 
dat artikel introduceerde de rechtseconoom Mackaay een in de jaren zeven
tig in de Verenigde Staten explosief snel ontwikkelde nieuwe loot van de 
school van Chicago bij Franstalige juristen I. Hij deed dat onder de titel 'La 
règle juridique observée par Ie prisme de I'économiste'. Blijkens het stan
daardwerk van Richard A. Posner, heeft deze nieuwe tak van de economi
sche wetenschap de pretentie de meest belovende positieve rechtstheorie te 
vormen. 2 De pretentie betreft ook niet uitsluitend de rationele analytische 
verklaring van het recht. De nieuwe theorie heeft ook een normatieve in
houd, al erkent zij het bestaan van andere waarde-oordelen. Bij conflicteren
de waarde-oordelen geeft zij dan aan, hoeveel efficiencywaarde moet worden 
opgeofferd om een andere waarde, bijvoorbeeld afwijzing op ethische of an
dere niet-economische gronden van de doodstraf, van abortus, van echt
scheiding, van verder gaande centralisatie van het bestuur of van iedere 
vorm van inkomensongelijkheid de voorrang toe te kennen.3 De theorie heeft 
voorts niet uitsluitend op het economisch privaatrecht, het economisch pu
bliekrecht en het belastingrecht betrekking, maar bijvoorbeeld ook op het fa
milierecht, het commune strafrecht, het constitutionele recht, het proces
recht, het wetgevingsproces, het bestuursrecht en de rechtsbescherming. 
Centraal criterium van de theorie is het efficiency-criterium. Dit wordt zo
wel toegepast op privaatrechtelijke verhoudingen als op alle activiteiten van 
de overheid, met name op wetgeving, bestuur en rechtspraak. 

I Ejan Mackaay, La règlejuridique observée par Ie prisme de I'économiste, une histoire stylisée 
du mouvement de I'analyse économique du droit, Revue Internationale de Droit Economique 
(RIDE) 1986, pp. 43-88. De schrijver schat in zijn artikel, dat tot 1986 reeds ongeveer 1000 
publicaties van aanhangers van deze nieuwe rechtstheorie waren verschenen. In een overzicht 
van de in 1986 verschenen Amerikaanse en Engelse tijdschriftartikelen in RIDE 1987, no. 2., 
ziet T.C. Daintith zich gedwongen zich te beperken tot een kleine selectie van een dertigtal arti
kelen uit deze school. 
Ejan Mackaay is hoogleraar aan de Rechtenfakulteit van de Universiteit van Montréal en me
dewerker voor 'rechtseconomie' van het N.J.B. Hij promoveerde in 1982 op een proefschrift 
over deze theorie onder de titel 'The Economics of Information and Law', Kluwer 1982. De 
term ' rechtseconomie' is in Nederland thans ingeburgerd als equivalent van de in de Ameri
kaanse literatuur gebruikelijke term 'economic analysis oflaw'. 

2 Richard A. Posner, Economic Analysis of Law, 2nd edition, Little, Brown and Company, 
Boston-Toronto 1977, p. 21: 'Whatever its deficiencies, the economic theory oflaw appears to 
be the most promising positive theory of law existant. While anthropologists, sociologists, psy
chologists, political scientists, and other social scientists besides economists also make positive 
analyses of the legal system, their work is th us far insufficiently rich in theoretical and empirical 
content to afford serious competition to the economists'. 

, Posner, o.c., p. 17 en voor de verschillende rechtsgebieden de rest van het boek. 
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6 P. VerLoren van Themaat 

2 . DE PRAKTISCHE BETEKENIS VAN DE RECHTSECONOMIE VOOR JURISTEN 

Doel van mijn uiteenzettingen van vandaag is niet, de praktische en princi
piële betekenis van deze nieuwe loot van de school van Chicago uitvoerig toe 
te lichten en van al dan niet kritisch commentaar te voorzien. Aan een 
vruchtbare discussie tussen economen en juristen over het belang van deze 
specialisatie van de school van Chicago voor de rechtsontwikkeling kan naar 
mijn oordeel namelijk beter een onderzoek voorafgaan naar de visie van ju
risten op de economie. Ik beperk mij daarom op dit moment tot de volgende 
zeer algemene kanttekeningen en ga op de discussies tussen rechtseconomen 
en juristen, die - ook in de Verenigde Staten - reeds hebben plaatsgevonden 
niet nader in. 

In de eerste plaats acht ik de genoemde analytische pretentie van de nieu
we leer van de rechtseconomie volstrekt legitiem en bovendien een verrijking 
van de economische wetenschap. De economie als wetenschap kan een vrij
wel algemeen waardevol geachte bijdrage leveren tot het inzicht in en de 
waardering van de economische aspecten van maatschappelijke verschijnse
len en ontwikkelingen. Het is dan een tekort, wanneer economen de feitelij
ke invloed van het recht (o.m. op de optimale economische allocatie van 
goederen, diensten en risico's) niet in hun analyse van het maatschappelijk 
krachtenveld betrekken. Of de verder gaande, door Daintith in zijn door mij 
geciteerde literatuuroverzicht (p. 408) vermelde pretentie van de meest radi
cale rechtseconomen, namelijk om aan te tonen, dat individuele economi
sche rationalisatie de essentiële motorische kracht van de gehele wetgeving 
en rechtspraak vormt, eveneens juist is, is een andere vraag. Juist een ant
woord of deze vraag vereist mijns inziens eerst een onderzoek naar de visie 
van juristen op de economie. 

In de tweede plaats acht ik het wegens mijn waardering ten principale 
voor de analytische betekenis van de nieuwe theorie (waarvan de aanloop 
volgens het artikel van Mackaay in dejaren 1957-1972, de stormachtige ont
wikkeling in de jaren zeventig en de kritische herwaardering in het begin 
van de jaren tachtig kan worden gesitueerd) van belang te vermelden, dat 
de meeste Amerikaanse Rechtenfaculteiten volgens Mackaay thans ook cur
sussen daaraan wijden. Ik acht dit voorbeeld voor Nederland navolgens
waardig en volgens mijn gegevens zijn met name de faculteiten van Leiden, 
Maastricht en Rotterdam ook reeds tot die conclusie gekomen. Economie 
wordt thans aan de meeste Rechtenfaculteiten in Nederland nog te veel ge
doceerd zonder dat een voor de studenten duidelijke relatie met de verschil
lende juridische vakgebieden wordt gelegd. Voor zover de recente bezuini
gingsmaatregelen niet meer toestaan zowel macro-economie als micro-eco
nomie te doceren, maakt de rechtseconomie m.i. duidelijk, dat de in de eco
nomische politiek thans op de voorgrond staande macro-economie ook voor 
juristen weliswaar niet irrelevant is. Zij is echter toch minder relevant voor 
juristen dan de micro-economie en de meso-economie. Blijkens de medede
lingen van Mackaay heeft de nieuwe leer thans in de Verenigde Staten ook 
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Economie, gezien door juristen 7 

ingang gevonden in het wetgevings- en bestuursproces en bij de deregule
ringspolitiek. Voorts in rechterlijke procedures, waarin de rechters in toene
mende mate aandacht schenken aan economische argumenten over het ef
fect en de opportuniteit van bepaalde beslissingen. De voorman van de be
weging, Posner, is blijkens het artikel van Mackaay in 1981 ook zelf van de 
universiteit overgestapt naar het federale hof van beroep. Hij zal aldus ook 
wel van binnenuit aan versterking van de invloed van de nieuwe leer op de 
rechtspraak gaan medewerken. 

In de derde plaats teken ik ter geruststelling van beoefenaren van andere 
maatschappijwetenschappen aan, dat blijkens het artikel van Mackaay niet 
alle aanhangers van de nieuwe theorie de opvatting van Posner delen, dat 
rechtssociologie, politicologie, juridische anthropologie, criminologie, enz. in 
de praktijk minder aan de rechtsontwikkeling te bieden hebben dan de eco
nomie. Zo vermeldt hij de belangrijke bijdragen van de sociologie aan de re
cente hervorming van het familierecht in Frankrijk en de bijdragen van de 
criminologie aan de ontwikkeling van het penitentiaire systeem4. Aan het in
zicht in de problemen van het Europese integratieproces hebben voorts naar 
mijn oordeel naast economen ook politicologen veel bijgedragen. 

Tenslotte merk ik nog op, dat de nieuwe theorie in zoverre een wat verras
sende overeenkomst met het marxisme vertoont, dat zij de juridische boven
bouw tracht te verklaren uit de economische krachten, die de economische 
beneden bouw beheersen, in het bijzonder het streven naar individuele wel
zijnsmaximalisatie. Ik noem dit verrassend, omdat de neoklassieke economi
sche school van Chicago, waaruit de theorie is ontstaan, voor zover mij be
kend geen aanhangers van het communistische economische stelsel onder 
haar beoefenaren telt. Toch mag hieruit niet worden afgeleid, dat de theorie 
uitsluitend als instrument voor een conservatief-liberale politiek kan worden 
gebruikt. Ik heb al opgemerkt, dat de theorie niet noodzakelijk een uiteinde
lijk waardeoordeel inhoudt, maar primair een instrument aanbiedt om effi
ciency-aspecten mede te betrekken bij de uitwerking en toepassing van de 
wetgeving, al zal deze wetgeving veelal hoofdzakelijk of althans mede op ge
heel andersoortige overwegingen berusten. De theorie kan dus bijvoorbeeld 
ook Gorbatsjov diensten bewijzen bij de hervorming van het Sovjetrussiche 
economische stelsel, ook al wil hij uit ideologische of andere overwegingen 
een uiteindelijk beslissende macht van de partij op de economische ontwik
keling handhaven. 

3· INLEIDING TOT DE VISIE VAN JURISTEN OP DE ECONOMIE 

Tot zover als achtergrond van de hoofdmoot van mijn betoog een korte ka
rakterisering van de nieuwe visie van economen op het recht. Ik kom thans 
bij wijze van contrast en hopelijk als prikkel tot verdere discussies tussen eco
nomen en juristen tot een schetsmatige aanduiding van de visie van juristen 

• o.c., p. 44. Potentieel kan m.i. met name de rechtssociologie ook tot meer inzicht in de ont
wikkelingen en problemen van nog vele andere rechtsgebieden bijdragen. 

231 



8 P. VerLoren van Themaat 

op de economie. Bij de economie denk ik dan zowel aan de analytische als 
aan de normatieve economie. Naast de economische analyses van bijvoor
beeld marktstructuren, kosten en prijzen en al dan niet bedoelde externe ef
fecten van rechtsconstructies, rechtshandelingen en feitelijke handelingen, 
zijn bijvoorbeeld ook de uiteenlopende normatieve opvattingen van econo
men over de meest wenselijke economische orde voor beoefenaren van het 
economisch publiek- en privaatrecht van belang. Het door de rechtsecono
mische literatuur aangetoonde belang van economische analyses voor andere 
delen van het recht wordt in West-Europa in het algemeen nog onderschat, 
zodat een visie van juristen daarop nog moeilijk kan worden geschetst.4a 

Onder juristen begrijp ik in mijn probleemstelling dan ook met name wet
gevingsjuristen, bestuursjuristen, bedrijfsjuristen, advocaten, rechters en aca
demische juristen, die - op verschillende wijzen - opereren op het terrein 
van het economisch publiek- en privaatrecht.4b Een eerste opmerking, die ik 
in dit verband dan terstond wil maken, is dat juristen in deze verschillende 
rollen op totaal verschillende manieren met de economie te maken kunnen 
krijgen. Wetgevingsjuristen en bestuursjuristen op economische ministeries zullen 
bijvoorbeeld veelal zo nauw met economen samenwerken, dat in het eind
produkt van de samenwerking het aandeel van economen en dat van juris
ten niet meer nauwkeurig kan worden vastgesteld. Wel staat vast, dat zowel 
de optimale uitwerking van economische wetgeving als de optimale mede
werking aan andere beleidsbeslissingen een zodanig inzicht van juristen in de 

4. In zijn lezenswaardige bijdrage over de 'economische analyse van het strafrecht' in de Melai
bundel (Arnhem 1985) concludeert H. Franken, dat de rechtseconomie op het gebied van de 
onrechtmatige daad en het contractenrecht al nuttige bijdragen heeft geleverd en dat het mi
lieurecht en meer in het algemeen het staats- en administratiefrecht eveneens een belangrijk 
werkterrein aan de rechtseconomie kan bieden, zeker nu het beheersen van de kosten van over
heidsinterventies, de overbelasting van het justitieel apparaat en deregulering politieke topics 
zijn geworden. Voor het strafrecht zal de betekenis van de rechtseconomie echter z.i. vooralsnog 
beperkt blijven. 
4b Tussen de economische benadering van Posner en die van het economisch privaat- en publie
krecht bestaat een belangrijk verschil in interpretatie van het begrip economisch. De leer van 
Posner bouwt voort op de formalisering van het welvaartsbegrip en daarmede van de economie, 
zoals deze vanaf de jaren vijftig in de economie is opgekomen. Daarbij wordt ervan uitgegaan 
dat er geen onderscheid bestaat tussen economische doelstellingen en niet-economische doelstel
lingen van de overheid maar dat iedere overheidsactiviteit een economisch aspect heeft namelijk 
aanwending van schaarse middelen. In het economisch privaat- en publiekrecht wordt de eco
nomie niet geformaliseerd, maar nog traditioneel betrokken op produktie en verdeling van ma
teriële goederen, geordend via markt of planning, voorts wordt nog uitgegaan van een beperkt 
aantal economische doelstellingen zoals deze ook in het politieke spraakgebruik nog worden on
derscheiden. 

Zie voor dit verschil in benadering P. Hennipman, Doeleinden en criteria der economische 
politiek in: J.E. Andriessen en M.A.G. van Meerhaege, Theorie van de economische politiek, 
Leiden 1962, p. 43 e.v.; aansluitend het recente proefschrift van B. Hessel, Rechtsstaat en eco
nomische politiek, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1987, p. 24-32, 52-53, 460. Hessel wijst daar
bij op het praktische probleem, dat hantering van het formele welvaartsbegrip in het recht, een 
groot verschil oplevert met wat thans binnen het economisch recht gebruikelijk is. Met name 
een praktisch werkbare afbakening van dit rechtsgebied wordt daardoor problematisch. 
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Economie, gezien door juristen 9 

economische uitgangspunten en methodologie vereist (en omgekeerd), dat 
een vruchtbare dialoog mogelijk wordt. Naar mijn ervaring vergt dit veelal 
een jarenlang aanpassingsproces aan beide zijden, daar noch het juridisch 
onderwijs, noch de academische opleiding van economen meestal voldoende 
voorbereidt tot een dergelijke interdisciplinaire samenwerking. Voor zover 
de te bereiken economische doeleinden bij voorbaat door economische be
leidsmakers zijn vastgesteld, zal de jurist op een economisch ministerie het 
recht overigens uiteraard meer als instrument van economische politiek dan 
als zelfstandige waardefactor leren hanteren. Evenzo zal een bedrijfsjurist zijn 
juridisch interessante en creatieve taak vaak uiteindelijk toch primair als in
strument tot winstmaximalisatie of andere door de ondernemingsleiding 
vastgestelde economische doelstellingen van de betrokken onderneming gaan 
beschouwen. Bij de voorbereiding van het burgerlijk vermogensrecht in het 
nieuwe BW of bij de voorbereiding van een herziening van het vennoot
schapsrecht op het Ministerie van Justitie spelen juristen daarentegen een 
veel meer leidende en economen een meer marginale rol. Maatschappelijke 
invloeden en de feitelijke rechtsontwikkeling zullen hier een grotere rol spe
len dan economische analyses. Toen ik destijds de Europese Commissie ver
tegenwoordigde in de besprekingen met regeringsdeskundigen over het 
onder leiding van P. Sanders uitgewerkte voorstel voor een Europese Ven
nootschap waren zij openlijk verrast en geïnteresseerd door de daarvoor aan
gevoerde economische argumenten. In een antidumping-procedure of een 
kartel-procedure zullen advocaten van partijen enerzijds en bestuursjuristen 
en bedrijfsjuristen anderzijds weer intensief moeten samenwerken met econo
men bij de analyse en evaluatie van de feiten en bij de voorbereiding van 
hun meestal uiteenlopende eindstand punten. Ik ga er daarbij van uit, dat 
reeds op grond van beginselen van behoorlijk bestuur en andere algemene 
rechtsbeginselen bij bestuursbesluiten tot uitvoering van kartelwetgeving, 
antidumpingwetgeving en andere publiekrechtelijke economische wetgeving 
het recht nimmer als zuiver instrument voor een tevoren vastgesteld eindre
sultaat kan worden beschouwd. Het eindresultaat zal dus steeds afhangen 
van de vastgestelde feiten en de toetsing van die feiten aan de wettelijke nor
men en ongeschreven rechtsbeginselen. Van vrij bepaalde beleidsdoelstellin
gen zal dit eindresultaat slechts afhankelijk mogen zijn binnen de ruimte die 
de wet daarvoor laat en onder inachtneming van algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur en algemene inhoudelijke rechtsbeginselen. De academische 
jurist zal zijn analyses en waarde-oordelen veelal primair, maar niet noodza
kelijk uitsluitend, op tekst, systeem en doelstellingen van de wet, analyses 
van de rechtspraak en geschreven en ongeschreven algemene rechtsbeginse
len, soms ook op rechtsvergelijkend onderzoek, baseren. Zeker voor zover de 
doelstellingen van de onderzochte rechtsnormen van economische aard 
zijn4C, zal ook hij of zij echter niet kunnen ontkomen aan het betrekken van 

4,- Hier wordt dus uitgegaan van een traditionele, beperkte, interpretatie van 'economisch' zoals 
in het economisch recht gebruikelijk is (zie noot 4b). 
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10 P. VerLoren van Themaat 

economische aspecten in het onderzoek. Soms, zoals bij een analyse van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie of van het Europees Gemeenschapsrecht, zal 
de academische jurist ook aan maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, 
stromingen en invloeden aandacht moeten besteden. Op de visie van de rech
ter op de economie kom ik nog afzonderlijk terug, daar deze visie mij voor 
mijn probleemstelling van bijzonder belang lijkt. 

Met deze eerste opmerkingen heb ik duidelijk willen maken, dat bij de vi
sie van juristen op de economie het doel-middel-spoor (d.w.z. aspecten van 
efficiency en effectiviteit van de toe te passen instrumenten en procedures), 
het invloed spoor (in de dubbele betekenis van invloed via inspraak en via 
feitelijk handelen) en het rechtsspoor (in de zin van aspecten van rechtma
tigheid en rechtvaardigheid), al naar gelang de concrete functie van de be
trokken juristen in uiteenlopende doseringen een rol spelen. Deze uiteenlo
pende doseringen hebben onvermijdelijk hun invloed op hun visie op de eco
nomie. Het onderscheid tussen de drie genoemde sporen heb ik daarbij ont
leend aan het reeds vermelde proefschrift van B. Hessel over Rechtsstaat en 
economische politiek5. Dit proefschrift is ook overigens voor mijn probleem
stelling van belang en toont bijvoorbeeld aan, dat niet alleen juristen, maar 
ook economen als Hennipman e.a . een verabsolutering van het doel-middel
spoor en daarmede een zuiver instrumentele rechtsopvatting afwijzen. 

4. DE VERHOUDING TUSSEN NORMEN EN FEITEN 

Na deze waarschuwing, dat in de werkelijkheid moeilijk van één visie van 
juristen op de economie kan worden gesproken, waag ik het thans toch een 
aantal algemene opmerkingen over mijn onderwerp te maken. Daarbij begin 
ik met enkele opmerkingen over de verhouding tussen normen en feiten, of 
in de - op de rechtspraak toegespitste - woorden van A.M. Donner, tussen 
uitlegging en toepassing van rechtsnormen.6 Bij iedere visie van juristen op 
de economie komt immers hun visie op de analyse van die feiten door econo
men onvermijdelijk aan de orde. De economie is primair en volgens vele eco
nomen zelfs uitsluitend een analytische wetenschap6a. Daar economen vooral 

5 Zie noot 4b. 
• André M . Donner, Uitlegging en toepassing, in Miscellanea W.J . Ganshofvan der Meerseh, 

Tome 11 , Brussel 1972, pp. 103-126 . 
•• Een uitvoerig overzicht van de analytische en de normatieve stromingen in de Nederlandse 
economische wetenschap gaf J.J. Nagelkerke in zijn Themis-artikel 'Beschouwingen over econo
mische wetenschap en haar betekenis voor de rechtsvorming' (R.M. Themis 1979, pp. 356-385). 
Aanleiding tot dit artikel was de noot van G.J. Scholten bij het arrest van de Hoge Raad van 
11 februari 1972 over de geoorloofdheid van een opzetovereenkomst (N.J. 1972, 259, het zgn. 
WAC-arrest ). Hij maakt aannemelijk, dat de H.R. in dit arrest, ondanks de door Scholten en 
Heertje gewekte indruk van het tegendeel, de begrippen economisch verantwoorde prijs en 
marktbederf in het geheel niet aan de economie ontleent, maar aan de statuten van de WAC. 
Hij deelt voorts de opvatting van Scholten dat het bezwaarlijk is, dat de rechter economisch 
politieke maatstaven hanteert. Anderzijds meent hij met Slagter, dat de rechter, op straffe van 
verlies aan realiteitsgehalte van zijn uitspraken wel verplicht is om marginaal de economische 
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in de publiekrechtelijke economische wetgeving echter een veelal leidende 
rol spelen, is de visie van juristen op de economische ratio van die wetgeving 
eveneens van belang. Dit geldt zowel bij de voorbereiding van die wet
geving, als bij de uitvoering daarvan door het bestuur, als bij de uitlegging 
en toepassing van de wetgeving door de rechter. Over de visie van de wet
gevingsjurist en de bestuursjurist op de wisselwerking tussen economische fei
ten, economische doelstellingen en wettelijke normen zou ook heel wat op te 
merken zijn. Ik beperk mij nu op deze plaats echter in hoofdzaak tot de wis
selwerking tussen normen en feiten in de rechtspraak. Het hoofdaccent zal 
daarbij liggen op de betekenis van de analytische economie voor het rechter
lijke rechtsvindingsproces. De visie van de jurist op de normatieve economie 
(de economische politiek) komt in de volgende paragrafen aan de orde. 

In zijn geciteerde artikel komt Donner na een uitvoerige analyse van de 
prejudiciële rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeen
schappen (dat op grond van artikel 177 EEG alleen uitleggingsvragen, maar 
geen toepassingsvragen in een concreet geval mag beantwoorden) uiteinde
lijk tot de conclusie 'dat men uitlegging en toepassing' (en dus normen en 
feiten) 'wel van elkaar kan onderscheiden, maar niet kan scheiden. De rech
ter, die de wet op een bepaalde rechtsvraag of een geval toepast, beweegt 
zich in een aanhoudend proces van uitlegging en toepassing beide. Hij 
neemt eerst kennis van het geval, stelt daarvan de saillante punten vast en 
keert zich dan tot de wet om te zien, hoe zulk een geval daarin wordt geclas
seerd. En dan gaat vervolgens de rechterlijke blik telkens heen en weer tus
sen de wet en het geval; kijkend naar de wet legt de rechter die uit voor de 
vaste vorm aannemende rechtsvraag, kijkend naar de feiten van het geval 
legt de rechter ze op orde, zodat ze in het wettelijk raam hun juiste waarde
ring krijgen'. En later samenvattend concludeert Donner: 'Uitlegging en 
toepassing staan met elkaar in een dialectisch verband. Het is dan ook niet 
mogelijk de door een geschil aan de orde gestelde rechtsvraag op te splitsen 
in één of meer uitleggings- en één of meer toepassingsvragen en die beide los 
van elkaar te behandelen en te beantwoorden. De toepassing, d.w.z. de juri
dische qualificatie van het geval, hangt samen met de uitlegging en om
gekeerd' .7 Voor die juridische kwalificatie van het geval kunnen als op
gemerkt ook economische analyses van de feitelijke situatie van belang zijn, 
alsmede een vaststelling welke soort economische factoren voor de uitlegging 
en de toepassing van de norm in het concrete geval relevant (kunnen) zijn. 
Een door Donner geciteerd voorbeeld, dat dit ook in prejudiciële procedures 

gevolgen van zijn uitspraken in zijn beslissingen te verdisconteren. De economische wetenschap 
kan hem bij het inventariseren van die gevolgen van dienst zijn. Met de econoom Heertje meent 
hij echter dat de economische wetenschap de rechter geen doeleinden en normen kan bieden, 
die langs objectieve wetenschappelijke weg zijn vastgesteld. Zoals ik hierna nog zal betogen, 
acht ik deze conclusies representatief voor de opvatting van de meeste Westeuropese juristen en 
in het bijzonder van de meeste Westeuropese rechters over de betekenis van de economie voor 
de rechtsvorming. 

7 Donner, o.c., pp. 116-117 en 124. 
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nodig kan zijn vormt de vraagstelling van een Belgische rechter in de zaak 
23/67 (Haecht vs Wilkin en Jansen) en het op die vraag door het Hof ge
geven antwoord.s De vraag luidde als volgt: 'Moet ter beoordeling van de 
vraag of de litigieuse overeenkomsten onder het verbod van artikel 85, lid I, 
van het EEG-verdrag vallen, worden rekening gehouden met alle economi
sche omstandigheden en de markt als geheel en derhalve in casu met het feit, 
dat er terzelfder tijd een groot aantal soortgelijke overeenkomsten, door een 
beperkt aantal Belgische bierbrouwerijen aan een zeer belangrijke groep 
café-exploitanten aangeboden, werd afgesloten of moet alleen worden na
gegaan, welke gevolgen bedoelde overeenkomsten, op zichzelf beschouwd, 
voor de markt meebrengen?' Het Hof koos in zijn antwoord het eerste alter
natief. In directe beroepszaken op mededingingsgebied laat het Hof de vast
stelling van de feiten als zodanig aan de Commissie over (behoudens een 
vaak tijdrovend en in elk geval nauwkeurig onderzoek van de tegenargu
menten van klager ten aanzien van de juistheid van die feiten) . Niettemin 
geeft het Hof ook daar vaak nauwkeurige aanwijzingen over het soort feiten, 
en economische samenhangen, die de Commissie als relevant voor de uitleg
ging en toepassing van de norm in het concrete geval dient vast te stellen. 
Deze aanwijzingen zijn dan onvermijdelijk gebaseerd op een abstracte ana
lyse van het soort economische samenhangen en omstandigheden, die voor 
de toepassing van de norm in het concrete geval van belang kunnen zijn. 
Tot eigen economische analyses van de feiten gaat het Hof dan echter zelden 
zelfstandig over, daar het hiervoor niet bewerktuigd is.Sa Wel stelt het soms 
vast, dat hetzij de Commissie bepaalde relevant te achten elementen van de 
marktstructuur ten onrechte niet heeft onderzocht, laat staan heeft bewe
zeng, hetzij dat bepaalde door klager gestelde feiten omtrent de marktsitua
tie weliswaar relevant waren voor de toepassing van de norm, maar dat hij 
niet aannemelijk heeft gemaakt, dat deze relevante feiten inderdaad de ge
stelde gevolgen hadden en tot een andere beschikking hadden moeten leiden 
dan de door klager aangevochten beschikking lO. De door Donner beschreven 
dialectiek tussen de vaststelling van feiten en de uitlegging van normen 
brengt dan mede, dat economische analyses van ingewikkelde feitencom-

• Jur. XIII, p. 51!. 
•• Zoals J. Mertens de Wilrnars in zijn belangrijke opstel over 'De economische opvattingen in 
de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen' (Miscellanea W.J. 
Ganshofvan der Meersch, Tome II , p. 285, Brussel 1972) impliciet aannemelijk maakt, was dit 
wellicht anders in de periode, dat de Franse econoom Rueff deel uitmaakte van het Hof. Het 
door Mertens behandelde arrest over de verkoopkantoren voor kolen in het Ruhrgebied (arrest 
van 18 mei 1962 in zaak 13/60) en enkele door hem vermelde schrootarresten lijken sterker 
economisch gekwalificeerde analyses van de relevante feiten te bevatten (bijvoorbeeld over het 
oligopolieverschijnsel) dan latere arresten, behalve wanneer in die latere procedures externe 
economische deskundigen werden ingeschakeld, zoals in de kleurstoffenarresten (Jur. XVIII, 
pp.619-927 ). 
• Zie bijvoorbeeld het arrest van 6 februari 1973 in de zaak Europ Emballage Corporation en 

Continental Can Inc. tegen Commissie, zaak 6/72, Jr. 1973, p. 215. 
10 Arrest van 22 oktober 1986 in de zaak 75/84 (Metro-SB tegen Commissie). 
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plexen ook invloed kunnen uitoefenen op de formulering en uitlegging van 
de normen. De Continental-Can-zaak en meer recent het arrest van 17 no
vember 1987 in de zaken 142 en 156/84 (British-American Tobacco Com
panyen R.J . Reynolds Industries tegen Commissie) en de conclusies, die 
Commissie en Raad daaruit hebben getrokken respectievelijk bezig zijn te 
trekken voor een wettelijke regeling van het toezicht op concentraties laten 
overigens zien dat de analyse van de feiten niet alleen de uitlegging van de 
artikelen 85 en 86 van het EEG-verdrag, maar ook het wetgevingsproces kan 
beïnvloeden. 

5. DE VISIE VAN JURISTEN OP HET BEGRIP 'ECONOMISCHE ORDE' 

In het wetgevingsproces spelen naast economische analyses en naast de 
keuze van economische beleidsdoel einden ook een rol overwegingen betref
fende de meest wenselijke economische orde, het meest fundamentele aspect 
van de normatieve economie. 

Zijlstra heeft als econoom het vraagstuk van de optimale economische 
orde in 1966 getypeerd als het probleem van centralisatie of decentralisatie 
der economische beslissingen of tussen de centraal geleide economie en de 
vrije verkeershuishouding, alsmede van de mengvormen tussen beide. 11 Uit 
economisch oogpunt wordt het ook vaak getypeerd als de keuze tussen markt 
en plan. Zijlstra heeft aan zijn visie op de optimale economische orde echter 
aanstonds toegevoegd 'dat de visie, die men heeft op de optimale economi
sche orde, uiteindelijk haar wortels vindt in overwegingen die niet meer van 
economische aard zijn' . 

Juristen uit de drie Benelux-landen zijn bij deze basiskeuze anders dan 
economen niet uitgegaan van twee uiterste polen, maar van drie grOepen 
van beginselen: vrijheidsbeginselen, gelijkheidsbeginselen en solidariteits
beginselen. 12 Het begrip economische orde wordt daarbij bovendien con
form een in de Duitse literatuur ontwikkeld begrip soms aangeduid als 'eco
nomische constitutie' of 'economisch grondslagenrecht'. Aldus wordt het 
fundamentele karakter onderstreept van de belangrijkste rechtsbeginselen 
die een gekozen economische orde beheersen. Waarop het daarbij aankomt, 
is de gekozen onderlinge relatie tussen de drie groepen van beginselen. Met 
name de vrijheidsbeginselen en de solidariteitsbeginselen verhouden zich 

11 Zijlstra, met medewerking van B. Goudzwaard, Economische politiek en concurrentieproble
matiek in de EEG en de lid-staten, Verzameling studies, Serie Concurrentie nr. 2, Brussel 1966, 
p. 46. 
12 Het gaat hierbij met name om de Luxemburger P. Pescatore, de Belgen W. van Gerven en 
J. Mertens de Wilmars en in chronologische volgorde de Nederlandse auteurs P. VerLoren van 
Themaat, A. Mulder en B. Hesse!. Met uitzondering van het recente proefschrift van laatstge
noemde auteur, Rechtsstaat en Economische Politiek (Zwolle 1987), zijn hun desbetreffende 
publicaties door mij samengevat in mijn bijdrage tot E.J . Mestmaecker, H . Möller en H.P. 
Schwarz (Herausgeber), Eine Ordnungspolitik ftir Europa, Festschrift ftir Hans von der Groe
ben, Baden-Baden 1987, pp. 425-443. 
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daarbij in economisch gekwalificeerde verhoudingen grotendeels als markt 
en plan in het economische taalgebruik. Met het begrip markt corresponde
ren daarbij op nationaal vlak in de Westerse landen juridische instituten als 
het eigendomsrecht, de contractvrijheid en de 'vrijheid van vennootschap'. 
Daaraan moet worden toegevoegd het kartelrecht, dat wil voorkomen, dat 
de contractvrijheid in groepsverband of door het scheppen of benutten van 
een economische machtspositie wordt aangewend om de contractvrijheid 
niet alleen van de leden van de groep, maar met name ook van derden (leve
ranciers, afnemers of concurrenten) te beperken. In de woorden van Mok is 
'het doel van het kartelrecht (juist) gelegen in bevordering van de vrijheid, 
vooral de vrijheid van de marktdeelnemers om zelf hun marktgedrag te be
palen' .13 Met het begrip plan corresponderen daarentegen het door mijn 
Utrechtse opvolger Mortelmans geïntroduceerde instrumentele begrip 
sturing14 (een in vele instrumenten uiteenvallende juridisch kwalificeerbare 
methode om onderling samenhangende economische processen door over
heidsinterventie bij te sturen, voor zover de markt zelf niet reeds voor een 
bevredigende coördinatie zorgt), alsmede de op collectief vlak gecoördineerd 
toegepaste vormen van het materieelrechtelijke begrip solidariteit. Dit be
grip solidariteit valt in Westerse landen uiteen in sociale solidariteit, kort ge
zegd de gedachte van de verzorgingsstaat of conform een deel van de titel 
van het grote werk van De Haan, de Sociale Rechtsstaat, en een meer econo
misch gekwalificeerd solidariteitsbeginsel. Dit meer economisch gekwalifi
ceerd solidariteitsbeginsel vormt primair de grondslag van individuele ver
plichtingen van natuurlijke personen, ondernemingen en groepen van perso
nen om met externe economisch kwalificeerbare belangen rekening te hou
den. Het beginsel 'de vervuiler betaalt' kan als symbool worden beschouwd 
van een dergelijk aansprakelijkheidsbeginsel, dat potentieel op alle belangrij
ke schadelijke externe effecten van economische handelingen zou kunnen 
worden toegepast, ook zonder dat van onrechtmatige daad kan worden ge
sproken. Het solidariteitsbeginsel vormt echter als gezegd ook de grondslag 
van veelsoortige sturingsinstrumenten of planning types van de Overheid om 
de resultaten van het marktmechanisme voor algemene en specifieke doel
einden van economische politiek (bijvoorbeeld een hoge graad van werkgele
genheid, economische groei, prijsstabiliteit, monetaire stabiliteit of een even
wichtige betalingsbalans of bestrijding van specifieke marktonevenwichtig
heden in bepaalde sectoren als landbouw, vervoer en volkshuisvesting) bij te 

13 M .R . Mok, conflicterende vrijheden in het kartelrecht, in: Vrijheid en recht, opstellen aan
geboden aan Prof. Mr. G.H. 's Jacob, Zwolle 1975, p. 154. In dezelfde bundel behandelde P. 
van Schilfgaarde de 'vrijheid van vennootschap' . Voor de verschillende privaatrechtelijke en 
publiekrechtelijke aspecten van de 'vrijheid van onderneming' zie men ook het recente artikel 
van Claude Champaud, Libre entreprise et droit français in RIDE 1987, p. 295 e.v. 
14 Zie zijn oratie 'Ordenend en sturend beleid en economisch publiekrecht, Deventer 1986. Zo
wel de sturingsinstrumenten van Mortelmans, als de planningtypes van Zijlstra hebben een an
dere betekenis dan in een centraal geleide planeconomie. Zij vormen correcties of aanvullingen 
op de 'markt' en zijn geen onderdeel van een alles omvattend 'plan'. 
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sturen of aan te vullen. 15 In de Duitse conceptie van de 'soziale Marktwirt
schaft' zijn de sterk ontwikkelde sociale solidariteit en het economische soli
dariteitsbeginsel in de rechtsontwikkeling (algemeen beleid, wetgeving, be
stuur, rechtspraak en rechtswetenschap) in sterke mate van elkaar losgekop
peld. De huidige crisis van de Nederlandse verzorgingsstaat doet echter ver
moeden, dat ook hier de sociale en de economische rechtsontwikkeling al
thans in het verleden vaak onvoldoende op elkaar waren afgestemd. Mijn 
eigen waarnemingen lijken dat te bevestigen. 16 Ook in de rechtswetenschap 
waren het sociale recht en het economische privaat- en vooral publiekrecht 
tot voor kort betrekkelijk strikt gescheiden jachtgebieden, hoewel Levenbach 
als pionier van de wetenschappelijke beoefening van het arbeidsrecht ook 
economisch ordeningsrechtdoceerde. 17 

Vooral in het Europees en internationaal economisch recht spelen naast 
vrijheidsbeginselen en solidariteitsbeginselen ook gelijkheidsbeginselen een 
grote rol. Ik ben daarop in mijn vorige mededeling reeds vrij uitvoerig in
gegaan. Ik volsta daarom thans met een verwijzing naar de formulering van 
gelijkheidsbeginselen, waarover juristen uit alle delen van de wereld in 1986 
in het kader van de International Law Association overenstemming konden 
bereiken. IS Het GATT is zelfs in hoofdzaak op formele en materiële gelijk
heidsbeginselen gebaseerd. 

Donner heeft in een - sterke en zwakke punten van de drie beginselen 
zorgvuldig afwegende - reactie op mijn vorige mededeling uiteindelijk toe
gegeven, dat aan de drieslag vrijheid, gelijkheid en broederschap of solida
riteit in het internationaal rechtsverkeer een gewichtige betekenis toekomt. 
Hij meent zelfs, dat ik in dat kader nog te veel voorbehouden had gemaakt 
ten aanzien van de mogelijkheid deze beginselen van typisch Westerse oor
sprong ook in het rechtsverkeer met niet Westerse landen toe te passen. 19 Op 

15 B. Hessel gaat in zijn geciteerde proefschrift op deze verschillende functies van het solidari
teitsbeginsel uitvoerig in op pp. 37/38,90/91,108-112,362, 389,392 en 473. I. Ik verwijs hiervoor naar mijn bijdrage aan de afscheidsbundel voor J.J .M . van der Ven (De
venter 1972) over de verhouding tussen arbeidsrecht en economisch recht, in het bijzonder p. 
266 en naar mijn preadvies van 1982 voor de Vereniging voor Arbeidsrecht (Geschriften van 
die Vereniging no. 7) over 'Economisch recht, sociaal recht en economische orde, pp. 75-78. 
" Recente symptomen van een wetenschappelijke toenadering zijn onder meer het vermelde 
werk van De Haan over de sociale Rechtsstaat en het geciteerde proefschrift van B. Hessel, die 
daarbij mede steun vindt in geschriften van Hennipman. 
18 De tekst van de betrokken 'Declaration on legal aspects of a new international economic or
der' werd gepubliceerd als bijlage van een artikel van D. Kokkini-Iatridou en P.J .I.M. de 
Waart in Netherlands International Law Review 1986, p. 326, zie voor de gelijkheidsbeginselen 
in het bijzonder de beginselen 8-10. Deze beginselen hebben echter uitsluitend betrekking op 
formele en materiële discriminatie en niet op het streven naar gelijke concurrentievoorwaarden, 
dat in de EEG ten grondslag ligt aan het toezicht op nationale steunmaatregelen en tevens één 
van de hoofdmotieven vormt voor de oorspronkelijke bepalingen in het EEG-verdrag betreffen
de harmonisatie van wetgeving. Sinds de Europese Akte is het accent in de harmonisatie van 
wetgeving verschoven naar het vrijheidsbeginsel, de opheffing van alle grenscontroles. 
" A.M. Donner, Over vrijheid, gelijkheid en broederschap of solidariteit, in Liber Amicorum 
Pieter VerLoren van Themaat, Kluwer 1982, pp. 58-60. 
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dit punt bevestigt de geciteerde ILA-verklaring van 1986 over rechtsbeginse
len van een nieuwe internationale economische orde in elk geval de grote be
tekenis van alle drie beginselen voor het internationale rechtsverkeer. 2o 

Donner ontkende daarentegen, dat de drie beginselen bruikbaar zouden 
zijn om daarmee de onderscheiden Westerse rechtsorden in hun onderlinge 
eigenaardigheden te kenmerken. 21 Ik waag het erop, dat niet met hem eens 
te zijn. Het relatieve gewicht van het sociale solidariteitsbeginsel in de ver
schillende Westerse rechtsorden, zoals dat tot uiting komt in stelsels van so
ciale zekerheid kan zelfs met grote statistische nauwkeurigheid vergeleken 
worden. Hetzelfde geldt voor het materiële gelijkheidsbeginsel, dat met tal 
van wettelijke regelingen voor afzonderlijke regio's, voor groepen van onder
nemers, van werknemers, en voor alle burgers wordt nagestreefd op het ge
bied van de inkomensverdeling. In zijn kritische bijdrage tot de 's Jacob
feestbundel over de 'Theory of J ustice van Rawls' beschouwt ons medelid 
Pen de rechtvaardige inkomensverdeling als centrale toetssteen voor het ge
lijkheidsbeginse1. 22 De uiteenlopende resultaten, die de Westerse landen op 
dit gebied bereiken met hun uiteenlopende wetgevingen, kunnen wederom 
met statistische nauwkeurigheid worden gemeten.22a Wel moet daarbij met 
verschillen in ontwikkelingsfase worden rekening gehouden (Posner, o.c., p . 
341 e.v. ) . Nu houden juristen in het algemeen niet van het gebruik van 
kwantitatieve maatstaven voor het vergelijken van normatieve doelstellingen 
of rechtsbeginselen. De uiteenlopende betekenis van het materiële gelijkheids
beginsel in het recht van verschillende Westerse landen kan echter ook vastge
steld worden door een vergelijking van de concrete betekenis van het gelijk
heidsbeginsel in de grondwetten, wetten en rechtspraak van de verschillende 
Westerse landen23. Voor een rechtsvergelijkend onderzoek van de betekenis 

20 Op het punt van de vrijheidsrechten heeft de verklaring met name een belangrijke consensus 
bereikt over een nieuwe omschrijving van het beginsel van de permanente soevereiniteit over 
natuurlijke hulpbronnen, economische activiteiten en welvaart, het belangrijkste punt waarop 
in 1974 het streven naar consensus in de Verenigde Naties over een Handvest van Economische 
Rechten en Plichten van Staten was vastgelopen. Een doorbraak werd hier voorts bereikt door 
de formulering van een 'recht op ontwikkeling', dat reeds enkele maanden later door de Al
gemene Vergadering van de Verenigde Naties in een resolutie nader kon worden uitgewerkt. 
Het solidariteitsbeginsel werd onder meer uitgewerkt in de vaststelling van een groeiende erken
ning van een beginsel van aansprakelijkheid van Staten voor de externe effecten van hun econo
mische politiek, een aanspraak op ontwikkelingsbijstand, een verplichting tot samenwerking op 
II met name genoemde terreinen van internationale economische betrekkingen en het beginsel 
van de common heritage of mankind . Voor een iets uitvoeriger bespreking van de grote lijnen 
van de verklaring verwijs ik naar mijn bijdrage aan het Liber Amicorum Pierre Pescatore, Ba
den-Baden 1987, p. 759. 
21 o.c., p. 58. 
22 J. Pen, Rechtvaardigheid à la Rawls, of rechtsfilosofie op losse schroeven, in de bundel , geci
teerd in noot I\., pp. 165-176. 
22. Een recent voorbeeld van deze mogelijkheden tot kwantificering vormt het Utrechtse proef
schrift van J.J. Schippers over 'Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen; een economi
sche analyse' (Wolters-Noordhoff, Groningen 1987). 
23 Zie hiervoor T. Koopmans ed., Constitutional Protection ofEquality, Leiden 1975 en de rap
porten over het gelijkheidsbeginsel voor het FIDE-congres van 1984. 
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van het vry'heidsbeginsel in de economische orde van de Westerse landen is 
eveneens een reeks van juridische criteria beschikbaar, waarvan de toepas
sing wel degelijk grote verschillen laat zien. Ik noem slechts de kartelwet
geving, de mate en de vormen waarin de overheid het gebruik van de con
tractvrijheid door preventief of repressief toezicht of door concrete richtlijnen 
aan haar beleidsdoeleinden aanpast, en sinds enkele jaren de uiteenlopende 
opvattingen en praktijken op het gebied van deregulering, privatisering en 
decentralisatie, waarover De Haan in zijn recente mededeling reeds het no
dige heeft gezegd.23a Voor de wijze, waarop verschillen in uitwerking van 
een economisch gekwalificeerd solidariteitsbeginsel tussen de Westerse landen 
kunnen worden getoetst, volsta ik nu maar met een verwijzing naar het 
rechtsvergelijkend onderzoek van de sturingsinstrumenten, waarover de lid
staten van de EEG beschikken om economische doeleinden van hun natio
nale gemeenschappen in het belang van hun 'economische en sociale samen
hang' te realiseren. 24 Voor het gemeenschappelijke kenmerk van deze doel
einden heb ik de nieuwe titel over het solidariteitsbeginsel in de Europese 
Gemeenschap overgenomen, die door de Europese Akte aan het EEG-ver
drag werd toegevoegd, hoewel deze nieuwe titel V van het derde deel van 
het verdrag op minder onderwerpen betrekking heeft dan het nationale 
sturingsbeleid. De Gemeenschap kan met het verzekeren van sociale en eco
nomische samenhang binnen de Europese Gemeenschap uiteraard ook min
der ver gaan dan iedere lidstaat voor zijn nationale gemeenschap. 

Ik hoop, dat mijn voorgaande korte aanduidingen voldoende zijn om aan
nemelijk te maken, dat juristen in wetgeving, bestuur en rechtspraak de 
keuze van een optimale economische orde aan de hand van een ander be
grippenapparaat te lijf gaan dan economen. De rechter pleegt daarbij de 
keuze van de economische orde uiteindelijk vergaand aan de wetgever over 
te laten. 25 De beginselen van vrijheid, gelijkheid en solidariteit zijn dan ook 

23 . Teneinde de deregularisering, de privatisering en de inschakeling van het particulier initia
tief bij het economisch bestuur binnen het bereik van het economisch bestuursrecht te brengen, 
heeft H.]. de Ru in zijn oratie 'Prijst de wet zich uit de markt?' (W.EJ. Tjeenk Willink, Zwolle 
1988) een nieuwe omschrijving van het economisch bestuursrecht voorgesteld. Deze omschrij
ving luidt: 'Economisch bestuursrecht houdt zich bezig met de bestudering van het recht (inclu
sief privaatrechtelijke interventies) dat betrekking heeft op het economisch beleid van de over
heid. Bij deze bestudering wordt rekening gehouden met de wederzijdse afhankelijkheid van 
staat (overheid ) en markt (particulier initiatie!).' 
24 Commissie Europese Gemeenschappen, serie Concurrentie-harmonisatie van wetgeving, no. 
20, Brussel 1973-1976, met nationale rapporten over de Duitse Bondsrepubliek, Frankrijk, Ita
lië, Nederland, later aangevuld met rapporten over het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en 
Ierland, alsmede een synthese-rapport van mijn hand, dat ook op België betrekking heeft. Zie 
ook de bespreking van deze rapporten door W. van Gerven in SEW 1975, pp. 295-307 . 
25 Zie hierover j. Mertens de Wilmars, De economische opvattingen in de rechtspraak van het 
Hof van justitie van de Europese Gemeenschappen, in: Miscellanea WJ. Ganshof van der 
Meersch, deel 11 , Brussel 1972, p. 285 en dezelfde auteur in zijn preadvies voor de Vereniging 
voor Rechtsfilosofie over 'De grondslagen van het recht van de Europese Gemeenschappen' , 
Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie 1986, blz. 28 e.v. In zijn belangrij
ke vervoerarrest van 22 mei 1985 (zaak 13/83, Europees Parlement tegen Raad, jur. 1985, p. 
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naar mijn mening naast uitgangspunten voor juridische analyse primair 
rechtsvormende beginselen voor de wetgever, die daarbij tevens telkens hun 
onderlinge verhouding moet bepalen. 

In Nederland hebben uitvoerige discussies over de economische orde 
onder meer plaatsgevonden bij de parlementaire behandeling van de Wet op 
de Bedrijfsorganisatie en de Wet Economische Mededinging (afweging van 
het beginsel van de concurrentievrijheid tegenover de gedachte van solidari
teit of samenwerking tussen bedrijfsgenoten en de gevaren van afglijden naar 
een centraal geleide economie) en bij de voorbereiding en herziening van de 
vestigingswetgeving voor detailhandel en ambachten (afwijzing van een be
hoeftecriterium op grond van het beginsel van de vrijheid van bedrijfsuitoe
fening). De discussies vonden echter niet uitsluitend aan de hand van funda
mentele rechtsbeginselen plaats, maar mede of zelfs overwegend op grond 
van economische doelmatigheidscriteria. 

In een recent arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeen
schappen zag het Hof zich wel genoodzaakt een standpunt te bepalen over 
de vraag, in hoeverre de feitelijke nationale economische orde in juridisch
economische zin in een bepaalde bedrijfstak (vrije concurrentie of prijsregle
mentering) van invloed kan zijn op de mogelijkheid van afwenteling van pa
rafiscale heffingen op de consumptie (arrest van 25 februari 1988 in de ge
voegde zaken 331/85, 376/85 en 378/85, Bianco en Gérard Fils tegen (Fran
se) Directeur-Generaal van douane en indirecte belastingen). Deze mogelijk
heid van afwenteling en de bewijslast of afwenteling heeft plaatsgevonden, 
zijn in het gemeenschapsrecht blijkens het arrest van 9 november 1983 in de 
zaak San Giorgio, zaak 199/82, Jur. 1983, p. 3595) van belang voor de mo
gelijkheid van terugvordering van in strijd met het gemeenschapsrecht gehe
ven indirecte belastingen. Het antwoord van het Hof op de genoemde vraag 
luidde, dat het opleggen van een negatieve bewijslast aan belanghebbenden, 
dat dergelijke belastingen niet zijn afgewenteld in strijd is met het Gemeen
schapsrecht, ongeacht het concurrentiële, gereglementeerde of monopolisti
sche karakter van de betrokken markt. Daar de economische invloed van de 
bestaande concurrentieverhoudingen op de feitelijke mogelijkheid van af
wenteling mijns inziens moeilijk kan worden ontkend, toont ook dit arrest 
duidelijk de voorrang die het Hof aan rechtsbeginselen toekent boven econo
mische overwegingen. 

1556) heeft het Hof bijvoorbeeld duidelijk gemaakt, dat de Raad weliswaar een verdragsin
breuk heeft gepleegd door het niet verzekeren van de vrijheid van dienstverlening op het gebied 
van het vervoer vóór het einde van de overgangsperiode (dus vóór I januari 1970) (vrijheids
beginsel). Anderzijds erkende het Hof echter de beleidsvrijheid van de Raad om de daartoe no
dige liberalisatiemaatregelen vergezeld te doen gaan door hetzij maatregelen tot gelijkmaking 
van concurrentievoorwaarden (gelijkheidsbeginsel) hetzij sturingsmaatregelen met andere oog
merken. Voor zover een nationale constitutie of een verdrag met 'constitutionele rang' als het 
EEG-verdrag of ongeschreven grondrechten of algemene rechtsbeginselen over de verhouding 
tussen vrijheidsbeginselen, gelijkheidsbeginselen en solidariteitsbeginselen geen bepalingen be
vatten (en dat is doorgaans in ruime mate het geval), laat de rechter de keuze van de gewenste 
economische orde over aan de wetgever. 
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Op de rol van de materiële rechtsbeginselen ten aanzien van de economi
sche orde in normatieve zin in de rechtspraak van het Hofzal ik in de thans 
volgende paragraaf nog terugkomen. 

6 . DOELEINDEN, MIDDELEN EN INSTRUMENTEN 

V AN ECONOMISCHE POLITIEK 

Juristen hebben ook een andere invalshoek dan economen ten aanzien van 
de keuze van doeleinden, middelen en instrumenten van economische poli
tiek. Dit geldt zowel voor de rechtsprekende jurist als voor de wetgevingsju
rist en de bestuursjurist. Het geldt ook ongeacht de ordepolitieke aard van 
het betrokken deel van de economische politiek, dus zowel ten aanzien van 
de op bevordering van de concurrentievrijheid, als voor de op correctie of 
aanvulling van het marktmechanisme gerichte interventies van de overheid. 

6.1. De marginale toetsing door de rechter 

Rechters plegen hier een grote beleidsvrijheid aan de beleidsvormers toe te 
kennen, zowel aan de wetgever als aan het bestuur. Zo mag de rechter vol
gens een formule in het arrest van het Hof van Justitie van de E.G. van 29 
oktober 1980 in de zaak Roquette (zaak 138/79) bij de toetsing van wet
gevende maatregelen op het gebied van het gemeenschappelijk landbouw
beleid alleen nagaan of bij de vaststelling der basisgegevens, bij de evaluatie 
daarvan en bij de vaststelling van aard en draagwijdte der betrokken bepa
lingen 'geen kennelijke dwaling of misbruik is begaan en ofhet betrokken ge
zagsorgaan zich niet kennelijk heeft begeven buiten de grenzen, aan zijn ap
preciatieve bevoegdheid gesteld' Uur. 1980, p. 3333). In deze formulering 
vindt men weer de dialectische verhouding tussen feiten en normen terug, 
waarover Donner schreef. Voor zover (en ook alleen voor zover) de wetgever 
of het bestuur over beleidsvrijheid bij de keuze van doeleinden en middelen 
beschikt (krachtens verdrag, grondwet of raamwet), dient de rechter deze in 
beginsel te eerbiedigen. De dialectiek van Donner kan dan ook een zekere 
vrijheid in de selectie van de feiten medebrengen. Voor de vrije keuze van 
middelen om bepaalde doelstellingen te bereiken verwijs ik naar r.o. 8 van 
het arrest van 18 maart 1975 in de zaak Deuka (zaak 78/74, Jur. 1975, p. 
421). Eerder had het Hof ten aanzien van de keuze van doelstellingen van 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid reeds in het Balkan-Import-Export
arrest (zaak 5/73, Jur. 1973, p. 1112, r.o. 24) overwogen 'dat artikel 39 van 
het verdrag verscheidene doelstellingen van het gemeenschappelijke land
bouwbeleid opsomt; dat de instellingen van de Gemeenschap bij het toewer
ken naar die doelstellingen voortdurend moeten zorgen mogelijke tegenstrij
digheden tussen de afzonderlijke doelstellingen te verzoenen en, in voorko
mend geval, aan deze of gene ervan tijdelijk voorrang moeten verlenen over
eenkomstig de eis van de economische gegevenheden of omstandigheden met 
het oog waarop zij hun besluiten nemen'. In de rechtspraak van het Hof 
over het ontheffingen beleid van de Commissie ten aanzien van het kartelver-
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bod van artikel 85, ten aanzien van het uitvoeringsbeleid van de Commissie 
met betrekking tot de verdragsrechtelijke toelatingsmogelijkheden van natio
nale steunmaatregelen en ten aanzien van het antidumping-beleid van Com
missie en Raad kan men vergelijkbare formules aantreffen. Daarbij gaat het 
dan echter niet meer om de beleidsvrijheid van de wetgever, maar om de 
door het verdrag nader omschreven beleidsvrijheid van het bestuur. Ten 
aanzien van deze beleidsvrijheid van het bestuur pleegt de rechter verder 
gaande beperkingen te hanteren dan ten aanzien van de wetgever. Deze be
perkingen betreffen dan naast de toetsing aan de betrokken machtigings
voorschriften (die met name op de genoemde terreinen van mededingings
beleid ook materieelrechtelijke criteria inhouden, waarvan niet kan worden 
afgeweken) en aan de ook op wetgevende maatregelen toegepaste toetsing 
aan geschreven of ongeschreven grondrechten met name de toetsing aan be
ginselen van behoorlijk bestuur. Daarbij valt te denken aan de verplichting 
tot het horen van belanghebbenden en andere eisen van een zorgvuldige 
procedure, een draagkrachtige motivering, - in de woorden van Duk - een 
billijke of redelijke afweging van de in geding zijnde belangen en het in acht 
nemen van algemene materiële rechtsbeginselen als rechtszekerheid, het ge
lijkheidsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel en het beginsel van opgewekt 
vertrouwen. Ik volsta voor meer bijzonderheden op dit punt met een verwij
zing naar enige recente literatuur26• Ik wil hier uitsluitend vaststellen, dat ju
risten in de rol van Nederlandse of Europese rechter in de afgelopen ruim 
dertig jaren een uitgebreid en nog steeds groeiend juridisch beginselen-ap
paraat hebben ontwikkeld dat de beleidsvrijheid van met name de wetgever 
om doeleinden, middelen en instrumenten van economisch beleid te kiezen 
wel praktisch aan banden legt, maar toch in beginsel onverlet laat. Zo heeft 
het Hof tot dusverre op grond van het in verschillende arresten erkennen 
van de concurrentievrijheid als grondrecht (ook op het gebied van het ge
meenschappelijk landbouwbeleidf7 nog geen algemeen beginsel ontwikkeld 
van de voorrang van indirecte boven directe interventies. Een dergelijk be
ginsel is wel in de artikelen 5 en 57 van het EGKS-verdrag voor de kolen
en staalpolitiek bindend vastgelegd. Het juridisch beginselen-arsenaal lijkt 
primair te zijn afgestemd op legitimatie van de toegepaste keuzen van doelen 
en middelen door een behoorlijke, alle relevante belangen, standpunten en 
in het geding zijnde rechtswaarden zorgvuldig afwegende, besluitvormings
procedure en een voldoende motivering. Beleidsvrijheid mag niet ontaarden 

,. Voor het Europees Gemeenschapsrecht verwijs ik naar: H.G. Schermers, Algemene rechts
beginselen als bron van gemeenschapsrecht, SEW 1983, p. 514, dezelfde auteur, Judicial protec
tion in the European Communities (vierde druk, december 1987) en het rapport van Pierre Pe
scatore voor het FIDE-congres in Parijs (1986) . Voor de rechtspraak van het College van Be
roep voor het Bedrijfsleven verwijs ik naar het overzichtsartikel van W. Duk in SEW 1986, p. 
649. Zie voorts de in noot 14. geciteerde oratie van Mortelmans, p. 18. 
" Zie de arresten van 10 januari 1985 in de zak 229/83 (Leclerc), 7 februari 1985 in de zaak 
240/83 (gebruikte olie) en op het gebied van de landbouwpolitiek 13 mei 1971 in de zaken 41-
44/70 (Fruit Cy) en 29 oktober 1980 in de zaak 139/79 (Maizena) . 
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in willekeur. Daarnaast moet ook de Europese wetgever ongeschreven eco
nomische grondrechten respecteren, als hoedanig het Hof naast het reeds ge
noemde beginsel van de concurrentievrijheid thans onder meer heeft erkend 
de vrijheid van beroep en bedrijf, de eigendomswaarborg, de vrijheid tot 
economische ontplooiing, de vrijheid van vakvereniging en het gelijkheids
beginsel. Deze grondrechten hebben echter geen absoluut karakter. Het Hof 
erkent, dat de Gemeenschap op grond van letter en strekking van het EEG
verdrag in beginsel de bevoegdheid heeft om op gronden van algemeen be
lang beperkingen aan te brengen op de in de communautaire rechtsorde er
kende grondrechten. Daarbij moet dan wel het evenredigheidsbeginsel in 
acht worden genomen. De maatregel die de gemaakte beperking op een 
grondrecht aanbrengt moet gelet op het daarmede beoogde doel doelmatig 
zijn, niet verder gaan dan voor het beoogde doel, strikt genomen, nodig is 
en tenslotte bij afweging van het daarmede beoogde belang en de beperkin
gen op het genot van het betrokken grondrecht, evenredig zijn. 28 Potentieel 
zouden deze beginselen mijns inziens op den duur tot een toenadering van 
de rechtspraak over het EEG-verdrag tot de in de artikelen 5 en 57 van het 
EGKS-verdrag neergelegde beginselen van voorrang van de minst ingrijpen
de maatregelen kunnen leiden. 

Advocaten en de juridische doctrine kunnen natuurlijk trachten de rech
ter tot verdere uitwerking en verfijning van zijn juridische toetsingsapparaat 
ten opzichte van de keuze van doeleinden en middelen van economische po
litiek te brengen. Zij doen da t ook regelmatig.29 

6.2 . De rol van wetgevings- en bestuursjuristen 

Belangrijker acht ik echter de vaststelling, dat juristen ook rechtstreeks in het 
wetgevend en bestuurlijk beleidsvormingsproces juridische visies en ervarin
gen kunnen inbrengen, die tot de kwaliteit van wetgeving en bestuur bijdra
gen. Daarbij denk ik dan niet primair aan een goede wetgevings- en be
stuurstechniek, aan een verdere vervolmaking van het recht als doelmatig 
instrument om gekozen beleidsdoeleinden te verwezenlijken. Op dit punt 
verwijs ik naar de beschouwingen van De Haan in de laatste december-ver
gadering van onze afdeling over de instrumentalisering van het privaat-, 
straf- en bestuursrecht, de functionele rechtsleer en de daaruit voortvloeien
de explosieve groei van thans reeds 25 functionele rechtsgebieden, die dwars 

28 Zie hierover de annotatie van de zaak 44/79 (Liselotte Hauer, Jur. 1979, p. 3727) door L.A. 
Geelhoed in SEW 1986, p. 690. 
2. Zie bijvoorbeeld de door E. von Hippel in het Zeitschrift ftir Rechtspolitik 1986, pp. 277-282 
aan de orde gestelde vraag, of de Raad bij de toenemende overschotten van landbouwproduk
ten zijn beleidsvrijheid niet kennelijk overschrijdt, wanneer hij aan de doelstellingen van markt
stabilisatie, veilig stellen van de voorziening en de belangen van de verbruikers tegenover de 
inkomensbelangen van de producenten niet op evenwichtige wijze aandacht schenkt en het re
sultaat van deze afweging niet uitdrukkelijk in de motivering van de verordeningen rechtvaar
digt. 
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door de genoemde traditionele rechtsgebieden heen lopen en veelal over 
eigen tijdschriften beschikken. 29a 

Belangrijker acht ik met name de mogelijke bijdrage van rechtssystema
tisch en rechtsgrondslagenonderzoek29b tot de keuze van beleidsdoeleinden 
of -middelen zélf. 

Ik noem daarvan drie voorbeelden. 
a. Het belang van ondubbelzinnige wetteliJke beleidslegitimatie. In de eerste plaats 
kunnen juristen trachten de beleidsmakers te overtuigen, dat een volledige, 
niet door de wet gebonden vrijheid om doeleinden van beleid te bepalen 
overwegende praktische bezwaren kan medebrengen. De Duitse Bondsrepu
bliek had bijvoorbeeld in 1967 een wettelijke en zelfs grondwettelijke grond
slag nodig (Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der 
Wirtschaft en de gewijzigde tekst van artikel 109 van de Grondwet) om haar 
voorgenomen macro-economische beleid voldoende te legitimeren. Binnen 
de Länder en het overige maatschappelijke en politieke krachtenveld, werd 
tot dan toe vaak reeds in de voorgenomen zuiver macro-economische sturing 
een aantasting van de 'Soziale Marktwirtschaft' en van de federale structuur 
van de Bondsrepubliek gezien. Deze legitimerende functie van wettelijke in
houdelijke en procedurele criteria kan ook op tal van andere gebieden van 
economisch beleid van belang zijn om een maatschappelijke en politieke 
consensus te doen groeien. Tevens kunnen dergelijke criteria de uitvoering 
van het beleid beschermen tegen eenzijdige invloed van bepaalde groeps
belangen en omgekeerd deelbelangen beschermen tegen onevenredige in
breuken daarop. Het nog steeds niet op enige inhoudelijke wettelijke normen 
gestoelde Nederlandse steunverleningsbeleid van het Ministerie van Econo
mische Zaken vormt een goed voorbeeld van het gevaar, dat het beleid de 
prooi wordt van bepaalde groepsbelangen. De althans in grote lijnen ver
dragsrechtelijk vastgelegde toetsingscriteria voor de Commissie bij de beoor
deling van nationale steunmaatregelen illustreren daarentegen zowel de legi
timerende en door de rechter te waarborgen functie van inhoudelijke nor
men tegenover lid-staten en bedrijfsleven als hun beschermende functie 
tegenover eenzijdige groepsbelangen. Omgekeerd beschermen deze criteria 
belanghebbenden tegenover willekeur van de Commissie. De legitimerende 
functie van een wettelijke regeling wordt voorts ernstig belemmerd wanneer 

29, Zie over de instrumentale functie van het recht in de economische politiek thans ook de 
rechtsvergelijkende studie, uitgegeven door T. Daintith, Law as an instrument of economic poli
cy: Comparative and critical approaches, Walter de Gruyter, Berlin-New Vork 1988. 
29b Naar de formule van de commissie ad hoc, ingesteld door de afdeling Letterkunde ter voor
bereiding van het door de Akademie uit te brengen advies over het Rapport van de Verken
ningscommissie Rechtsgeleerdheid (brief nr. 871/87 van 2 november 1987) gaat het bij dit 
'grondslagenonderzoek' 'om onderzoek dat weliswaar betrekking kan hebben op geldend recht 
en op de bestaande rechtspraktijk in een of meer rechtsstelsels, doch in wezen het fenomeen 
recht los van enig concreet stelsel bestudeert: onderzoek naar de bronnen van het recht, naar 
de methoden van rechtsvinding, naar vraagstukken van legaliteit en (rechtsinterne) effectiviteit, 
naar algemene rechtsbeginselen als de billijkheid en de rechtsgelijkheid, enz.' 
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de wettelijke regeling tegenstrijdige doelstellingen kent, waaruit het bestuur 
kan kiezen. Voorbeelden zijn de opsomming van onderling tegenstrijdige 
doelstellingen als marktstabilisatie, een redelijke levensstandaard voor de 
landbouwbevolking en redelijke prijzen voor de consumenten in artikel 39 
van het EEG-verdrag, alsmede de Nederlandse Wet Economische Mededin
ging. De tegenstrijdige verdragsrechtelijke doeleinden voor het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moesten bij groeiende produktiviteit bovendien 
wel haast onvermijdelijk tot een crisis voeren, zolang de Raad deze tegen
strijdige doelstellingen vrijwel uitsluitend met één instrument, te weten de 
prijsvaststelling trachtte te bereiken. Ook juristen weten, net als economen, 
dat tegenstrijdige doeleinden slechts met gelijktijdige inzet van verschillende 
instrumenten, bijvoorbeeld prijzen, produktie- of areaal beperking en inko
menstoeslagen kunnen worden bereikt. Ernstiger is echter, dat de tegenstrij
dige doelstellingen van artikel 39 van het EEG-verdrag maatschappelijke 
consensusvorming bemoeilijken en ruim baan laten aan ongebreidelde plei
dooien voor nationale of groepsbelangen. Ook de Wet Economische Mede
dinging, die zowel bestrijding als versterking van kartelvorming als de karte
lontwikkeling op haar beloop laten, mogelijk maakt en voor beide eerst
genoemde beleidsalternatieven het niet nader gepreciseerde criterium van 
het algemeen belang hanteert, kon als zodanig geen maatschappelijke en po
litieke consensus-vormende legitimatie van het te voeren kartelbeleid verze
keren. Dit legitimerende karakter had zij slechts kunnen krijgen door in re
delijk snel tempo de toenmalige beleidsvoornemens van Minister Zijlstra te 
verwezenlijken om door generieke onverbindendverklaring van markt
beheersende en verstarrend werkende kartelvormen grotere duidelijkheid te 
verschaffen. Of de huidige Staatssecretaris met zijn activiteitenplan ook 
thans, dertig jaar na het in werking treden van de wet, die legitimerende 
duidelijkheid nog zal kunnen verschaffen, zal moeten worden afgewacht. De 
hoop zal daarbij wellicht vooral moeten worden gevestigd op de legitimeren
de werking die van het Europese mededingingsrecht met zijn duidelijker in
houdelijke normen sinds 1958 in toenemende mate reeds is uitgegaan ten 
gunste van verbodsbeschikkingen ten aanzien van de kartelsoorten waarop 
het activiteitenplan betrekking heeft.3o Mijn algemene conclusie ten aanzien 
van dit eerste voorbeeld is, dat economen ongelijk hebben, wanneer zij me
nen, dat een zo groot mogelijke beleidsvrijheid ten aanzien van beleidsdoel
einden de kwaliteit van het economisch beleid ten goede komt. 

b . Juridische bijdragen tot het vraagstuk van centralisatie rif decentralisatie van de be
sluitvorming. (het vraagstuk van de externe effecten van economische beslis
singen). 

Mijn tweede voorbeeld betreft een typisch juridisch-constitutioneel aspect 
van het vraagstuk van centralisatie of decentralisatie van de besluitvorming. 

'0 Zie over deze probemen nader mijn artikel in de twee eerste afleveringen van SEW 1988 over 
de mogelijkheden nieuw leven in de Wet Economische Mededinging te brengen. 
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Tinbergen is bepaald niet de enige econoom, die meent, dat een optimale 
werking van het besluitvormingsproces vereist, dat besluiten met belangrijke 
externe effecten naar een niveau moeten worden verschoven, waar die effec
ten geïnternaliseerd kunnen worden. 3! Ook politici worden gemakkelijk het 
slachtoffer van deze op zich zelf waardevolle leer van het optimale besluit
vormingsniveau. De geleidelijke uitholling van de autonomie van provincies 
en gemeenten en van de deelstaten van federale staten door het centrale ge
zag illustreert dat evenzeer als de onnodig ver gaande centraal geleide eco
nomie in de Sovjet-Unie en andere Oostblok-landen en de thans als proble
matisch erkende regeldichtheid waardoor ook het Westerse bedrijfsleven in 
zijn ontwikkeling wordt beperkt. Uit de interdependentie van alle economi
sche besluiten van organen, personen of groepen van personen met waar
neembare externe effecten kan men inderdaad gemakkelijk de conclusie 
trekken, dat dus centralisering van de betrokken besluiten noodzakelijk is. 
Terwijl sociologen en politicologen de maatschappelijke en politieke on
houdbaarheid van deze leer gemakkelijk kunnen aantonen, hebben naar 
mijn mening ook juristen hier een taak. Zo kunnen zij bijvoorbeeld aanne
melijk maken, aan welke institutionele voorwaarden een centralisatie van de 
besluitvorming over interdependente beleidsgebieden van de lid-staten bij de 
Raad van Ministers van de Europese Gemeenschappen moet voldoen om 
het met de leer van het optimale besluitvormingsniveau beoogde doel inder
daad te bereiken. Centralisatie kan dat doel zeker niet bereiken, zolang de 
leden van de Raad de politieke legitimatie van hun besluitvorming uitslui
tend aan hun nationale politieke krachtenveld ontlenen en dus uitsluitend 
met nationale belangen en beleidsdoeleinden en niet met de externe effecten 
daarvan op andere lid-staten (en in de vakraden van de Raad op andere be
leidsgebieden) rekening houden. Het beoogde doel van internalisering van 
de externe effecten van nationale beleidsdoeleinden in het communautaire 
besluitvormingsniveau kan institutioneel gezien slechts bereikt worden wan
neer de Raadsbesluiten hetzij mede gedragen worden door de Europese 
Commissie (die voor haar standpuntbepaling verantwoording verschuldigd 
is aan het Europees Parlement), hetzij door het Europees Parlement, hetzij 
door Commissie èn Europees Parlement3!a. Een institutioneel alternatief 
voor een dergelijke opzet vormt een delegatie van alle uitvoeringsbesluiten 
waarbij concrete en tegenstrijdige belangen van lid-staten of van nationale 
belangengroepen aan de orde zijn (bijvoorbeeld de quota-vaststelling en 

" Zie over het beginsel van het optimale besluitvormingsniveau J. Tinbergen, coord., Re
shaping the International Order, a Report to the Club of Rome, New Vork 1976, p. 82: 'Deci
sions with external effects, that is, decisions which have consequences for others than those ta
king the decisions, must be taken at a level implying these others, th at is, at a higher level. Ge
nerally, then, the optimum level of decision-making is the one where external effects are negligi
bIe'. 
31a Nu bij de Europese Akte de medewerking van het Europese Parlement aan de totstandko
ming van met name de meeste harmonisatierichtlijnen aanzienlijk is versterkt, lijkt het niet uit
gesloten, dat het Hof in de toekomst in voorkomende gevallen ook aan afwijkingen door de 
Raad van het standpunt van het Europese Parlement motiveringseisen zal gaan stellen. 
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prijzen voor afzonderlijke landbouwprodukten) aan de Commissie. Hoewel 
het verdrag daartoe wel de mogelijkheid biedt, voldoet de institutionele 
praktijk echter, behalve op het gebied van de mededingings- en antidum
ping-politiek, aan geen van de genoemde alternatieve varianten. Het besluit
vormingsproces blijft daardoor stagneren tot grote economische schade van 
alle lid-staten. De steeds sterker wordende roep om een 'echte', aan het 
Europees Parlement verantwoordelijke, Europese Regering valt uit deze 
stagnatie te verklaren en het Europees Parlement streeft thans naar een 
mandaat om hiertoe een Europese grondwet uit te werken. Ook beleidsjuris
ten kunnen dus wijzen op het belang van adequate institutionele voorzienin
gen als men de doelstellingen van de door alle lid-staten geratificeerde ver
dragen inderdaad wil realiseren. Bovendien kunnen die beleidsjuristen nog 
betogen, dat het constitutioneel gezien niet aangaat, dat besluiten, die vaak 
fundamentele keuzen van economische orde inhouden, of vitale belangen 
van bepaalde lidstaten of groepen en van ondernemingen of werknemers of 
consumenten raken in feite worden genomen zonder enige parlementaire 
controle door een parlement, dat alle in geding zijnde belangen vertegen
woordigt. Tot zover enkele institutionele aspecten van een optimaal besluit
vormingsproces. 

Beleidsjuristen en de rechtswetenschap kunnen echter ook nog een verder 
gaande bijdrage leveren, die operationalisering van een optimaal besluitvor
mingsproces kan vergemakkelijken. Dat is een opstelling op grond van 
rechtsvergelijkend onderzoek van alle juridische vormen van institutionele 
voorzieningen, middelen, instrumenten, procedures en materieelrechtelijke 
voorzieningen, waarmede het rekening houden met externe effecten van be
leidsbesluiten op lager territoriaal of functioneel niveau (met inbegrip van 
het ondernemingsniveau) kan worden verzekerd. Overheveling van be
voegdheden van gemeenten, provincies, deelstaten of autonome regio's van 
lid-staten of van de lid-staten zelf van internationale organisaties naar het 
telkens meer omvattende territoriale niveau is één, maar gelukkig lang niet 
de enige manier om een optimaal besluitvormingsproces te operationalise
ren, waarin alle in geding zijnde belangen 'tot hun recht komen' . In mijn 
vorige mededeling heb ik reeds een tiental andere materieel-rechtelijke, in
stitutionele, procedurele en financiële methodes aangegeven, die het in 
tegenstelling tot centralisering van de besluitvorming op hoger niveau mo
gelijk maken ook de 'vrijheidsrechten' van de lagere besluitvormingsniveaus 
in meerdere of mindere mate tot hun recht te laten komen.32 Bij de verdere 
uitvoering van het in die mededeling behandelde rechtsvergelijkend onder
zoek heb ik uiteindelijk 16 verschillende coördinatiemethoden gevonden, die 
aan het vrijheidsbeginsel meestal in uiteenlopende mate tegemoetkomen, 
onder gelijktijdige handhaving van het solidariteitsbeginsel.33 Slechts voor 

" Mededelingen KNAW, afd. Letterkunde, Nieuwe reeks, deel 39, no. 3, pp. 38-40. 
" P. VerLoren van Themaat, The changing structure of international economie law, Martinus 
Nijhoff 1981 , pp. 240-248. 
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een deel kunnen deze coördinatiemethoden ter oplossing van het vraagstuk 
van de externe effecten van besluiten op economisch terrein worden be
schouwd als een juridische transponering van de planning typologie, die Zijl
stra in zijn eerder vermelde rapport voor de binnenlandse economische poli
tiek heeft uitgewerkt, op internationale economische verhoudingen met 
staten als hoofdrolspelers.34 Ook die planning typologie was niet zo zeer op 
economische efficiency-criteria gebaseerd als op niet-economische overwe
gingen van economische orde. De vruchtbaarheid van een dergelijke trans
ponering van de planning typologie van Zijlstra op het vlak van de Europese 
integratie heb ik onlangs in de vierde druk van de 'Inleiding tot het recht 
van de Europese Gemeenschappen' opnieuw beklemtoond en Geelhoed heeft 
er voor binnenlands gebruik een nadere uitwerking aan gegeven (L.A. 
Geelhoed, De interveniërende staat, aanzet voor een instrumentenleer, Den 
Haag 1983) . 

c. Enkele fundamentele juridische aspecten van het Nederlandse volkshuisvestingsbeleid. 
Mijn derde voorbeeld betreft de gevolgen van ordepolitieke inconsistenties 

voor het Nederlandse volkshuisvestingsbeleid. De Haan heeft in zijn mede
deling van jongstleden december reeds vermeld, dat de parlementaire enquête 
bouwsubsidies nogmaals heeft aangetoond welke belangrijke rechtsvragen 
met de instrumentele functie van het economisch publiekrecht ook binnen 
Nederland verbonden zijn. In feite vormen de door De Haan vermelde juri
dische problemen over de subsidieregels echter nog slechts het topje van de 
ijsberg van juridische problemen die aan het volkshuisvestingsbeleid vastzit
ten . De voorstudie 1987, V59 van de WRR betreffende 'ordening en sturing 
in het volkshuisvestingsbeleid' laat zien, welke fundamenteel en praktisch 
nog veel belangrijker vragen van economische orde op grond van de alge
mene leerstukken van het economisch publiek- en privaatrecht ten aanzien 
van deze sterk centraal geleide sector van onze economie kunnen worden ge
steld. Zoals de titel van de studie reeds aangeeft, betreffen deze vragen alge
meen gesteld de onvoldoende doorzichtige en consistente uitwerking van de 
verhouding tussen ordepolitieke en sturingspolitieke elementen in het volks
huisvestingsbeleid. Deze vragen betreffen enerzijds de verhouding tussen de 
sinds 1979 wettelijk erkende contractvrijheid in de huurverhouding en het 
van overheidswege gevoerde huurprijzenbeleid. Anderzijds vloeien zij voort 
uit het voor een periode van telkens niet minder dan vijftig jaar juridisch 
vastleggen van de toekenningscriteria voor investerings- en exploitatie-subsi
dies. De feitelijke hoogte van de - in de tijd oplopende - subsidies wordt 
door deze criteria mede afhankelijk gemaakt van exogene marktontwikkelin
gen, waarop de overheid geen greep heeft. Gedurende een volle periode van 
vijftig jaar zijn de exploitatiewinsten en -verliezen op de betrokken woningen 
in beginsel voor rekening van de overheid35 en wordt een rendement gega-

34 o.c. (noot 11. ), pp. 32-34. 
3S Voorstudie van de WRR, Ordening en sturing in het volkshuisvestingsbeleid, 1987, V59, pp. 
40 en 50. 
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randeerd, dat afhankelijk is van de algemene rentevoet op de kapitaalmarkt. 
Aldus leidt het stelsel gedurende ten minste de komende vijftig jaar tot on
voorspelbare budgettaire gevolgen. In zoverre is een vergelijking met het 
open-end-karakter van het gemeenschappelijk landbouwbeleid op haar 
plaats, maar dat beleid is althans niet voor vijftig jaar vastgelegd. Het kan 
met inachtneming van de in artikel 39, tweede lid onder b) van het EEG
verdrag neergelegde geleidelijkheidseis op elk moment worden bijgesteld. 
Dat wordt thans ook nagestreefd al blijkt dit in de politieke praktijk geen ge
makkelijke operatie. De studie merkt dan ook terecht op, dat de ordepolitie
ke problemen die aan het subsidiestelsel in het volkshuisvestingsbeleid als zo
danig verbonden zijn, veel belangrijker zijn dan de mogelijkheden van mis
bruik van dit stelsel36. Zuiver instrumenteel bezien acht de studie de doelma
tigheid en flexibiliteit van het subsidiestelsel ongeëvenaard. 37 Als keerzijde 
daarvan ziet de studie echter, dat vooral vanwege de systematische verschui
ving van de lasten naar de toekomst de onderlinge verstrengeling van over
heid en marktpartijen dermate intensief is dat geen van beide zich tussentijds 
zonder grote kleerscheuren aan het stelsel kan onttrekken.38 Daar de over
heid haar langlopende verplichtingen niet teniet kan doen, acht de studie de 
kans groot dat een toenemende druk op het subsidiestelsel rechtstreeks door
stroomt naar het overige volkshuisvestingsbeleid. Daarbij zou vooral het 
huurverhogingsbeleid een oneigenlijke opvangfunctie kunnen krijgen. 39 

Concluderend ten aanzien van dit beleidsinstrument stelt de studie, dat de 
ordepolitieke rigiditeit van het technisch gezien perfecte subsidiestelsel vroeg 
of laat niet alleen de doelmatigheid van de subsidiëring maar ook de be
trouwbaarheid van de wetgever op de proef zal stellen, met rechtstreekse ge
volgen voor de verhoudingen op de huurmarkt.40 Voor de praktisch en poli
tiek belangrijke ordepolitieke problemen, die ook aan het financieringsbeleid 
kleven, verwijs ik naar de studie (pp. 54-60). Ten aanzien van de drie ver
melde elementen van het volkshuisvestingsbeleid gezamenlijk concludeert de 
studie, dat de veelvuldig bepleite invoering van een planstructuur de vermel
de ordepolitieke problemen vermoedelijk niet kan oplossen.41 

7. SLOTOPMERKINGEN 

a. De visie van Westeuropese juristen op de economie 

Mijn voorgaande beschouwingen hebben allerminst de pretentie een volle
dig beeld te schetsen van de visie van juristen op de economie. Veel meer 
rechtsvergelijkend en rechtssystematisch onderzoek is hier nodig, voordat 

3. o.c., p. 49. 
" o.c., p. 50. 
3. o.c., p. 51. 
3. o.c. , p. 53. 
40 o.c., p. 54. 
4' o.c., p. 61. Voor de oplossingsmogelijkheden, die de studie ziet voor de geconstateerde orde
politieke problemen verwijs ik naar de pp. 61-79 van de studie. 
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Westeuropese juristen de door de Amerikaanse rechtseconomen opgeworpen 
discussiehandschoen kunnen opnemen. 42 Ik heb vandaag aan de hand van 
een beperkte greep uit het overvloedige materiaal slechts aannemelijk willen 
maken, dat Westeuropese juristen en met name Westeuropese rechters als ju
risten pur sang tot dusverre weinig geneigd lijken de leer van de School van 
Chicago tot de hunne te maken.43 Dit wordt ook door de oud-president van 

.2 Op grond daarvan zou dan wellicht een samenhangende theorie kunnen worden uitgewerkt, 
waarin de bijdragen van institutionele, instrumentele, procedurele en materieel-rechtelijke 
methoden voor oplossing van het vraagstuk van de externe economische effecten van besluitvor
ming op verschillende niveaus in onderlinge samenhang zouden worden onderzocht. Tot inter
nalisering van die externe effecten op de lagere niveaus kan institutioneel bijvoorbeeld worden 
bijgedragen door internalisering van externe belangen in de besluitvormingsprocessen. Voor
beelden zijn de ondernemingsraden en de invloed van werknemers op de samenstelling van Ra
den van Commissarissen in de Nederlandse structuurvennootschappen, commissarissen ofande
re vertegenwoordigers van het algemeen belang in bepaalde vennootschappen, door de Kroon 
benoemde burgemeesters, Commissarissen van de Koningin en voorzitters van produktschap
pen, de Kroonleden van de SER. Ook voor zover verschuiving van de besluitvorming naar ho
ger niveau onvermijdelijk is (met name wanneer gelijktijdige coördinatie van interdependente 
besluiten van een aantal lagere besluitvormers nodig is), is een geheel gamma van institutionele 
voorzieningen mogelijk, die aan de lagere besluitvormers meer of minder inspraak in het coördi
natieproces geven. Daarbij moet echter voorkomen worden, dat de overkoepelende gemeen
schappelijke belangen als zodanig in het eigenlijke besluitvormingsproces geen richting gevende 
rol kunnen spelen (als opgemerkt is dit het grote tekort in het huidige wetgevingsproces van de 
Raad van de EG). Tot mattrieelrechtelijke internalisering van externe effecten, die de vrijheid op 
het lagere niveau zo min mogelijk aantasten kunnen ten minste vijf soorten aansprakelijkheids
regelingen ten aanzien van nadelige externe effecten van verschillende aard, dan wel duurzame 
randvoorwaarden voor decentrale besluitvorming worden uitgewerkt. In een reeks van publica
ties van Kluwer over het GATT van de laatste vijf jaren heeft Petersmann bijvoorbeeld re
gelmatig gepleit voor het belang van dergelijke duurzame rechtsregels voor de internationale 
handel. Zie bijvoorbeeld zijn bijdrage tot Van Dijk, Van Hoof, Koers en Mortelmansfed.), Res
tructuring the International Economic Order, The role oflaw and lawyers, Kluwer 1987. Proce
dureel kunnen informatie- en consultatiesystemen tot handhaving van een beginsel van decentra
le besluitvorming bijdragen. Instrumenteel geldt het zelfde voor de in het voetspoor van Zijlstra 
ook door juristen uitgewerkte instrumentenleer. Een overkoepelende juridische theorie over de 
fundamentele grondslagen en de samenhang tussen deze verschillende methoden om de gewens
te verhouding tussen centrale en decentrale aspecten van het besluitvormingsproces te realise
ren, ontbreekt echter nog bij mijn weten. Het is een dergelijke rechtstheorie, waaraan niettemin 
behoefte bestaat om een vruchtbare discussie aan te kunnen gaan met de rechtseconomen, die 
wèl over een dergelijke theorie beschikken. 

Overigens zou ook een dergelijke rechtstheorie nog maar een klein deel van de rechtsproble
men betreffen. Voor een meer volledige discussie met rechtseconomen zou een theorie moeten 
worden ontwikkeld, waarin tenminste ook de rechtsopvattingen over economie zouden worden 
onderzocht, die in het materiële economisch publiekrecht, het privaatrechtelijk economisch 
recht in ruime zin, het sociaal recht, het economisch strafrecht en administratieve sancties tot 
uiting komen. Daar de rechtspraak van het Hofvanjustitie van de Europese Gemeenschappen 
op al deze gebieden van het recht betrekking heeft, zou een samenvattend onderzoek naar de 
opvattingen over de economie, die uit die rechtspraak blijken, reeds een interessant begin van 
een dergelijk veelomvattend onderzoek kunnen opleveren. 
43 Een uitzondering moet hier volgens Mackaay in zijn geciteerde artikel gemaakt worden voor 
Duitstalige juristen. Het overzicht van Duitse tijdschriftartikelen in de zelfde eerste RIDE-afle
vering lijkt de juistheid van die vaststelling te bevestigen (RIDE 1986, p. 139 e.v.). In Neder-
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het Europese Hof van Justitie geconcludeerd in zijn redactionele inleiding 
tot de tweede aflevering van de jaargang 1987 van de Revue Internationale 
de Droit Economique. Westeuropese juristen plegen de economie volgens 
mijn huidige gegevens met hun eigen begrippenapparaat te lijf te gaan. Dit 
geldt zowel voor een centraal begrip als de optimale economische orde als 
voor hun benadering van de verhouding tussen normen en feiten en tussen 
doeleinden en middelen van de economische politiek. Materieel-rechtelijke 
rechtsbeginselen, institutionele of constitutionele rechtsbeginselen en proce
durele rechtsbeginselen spelen daarbij alle een rol. Voor juristen, werkzaam 
in het bedrijfsleven, in het wetgevingsproces of in het economisch bestuur 
speelt daarnaast uiteraard de technisch-instrumentele functie van het recht 
voor het bereiken van bedrijfseconomische of sociaal-economische doelein
den een rol in hun samenwerking met micro- en macro-economen. Het ezels
bruggetje, zoals Donner de drieslag van de beginselen van vrijheid, gelijk
heid en solidariteit heeft gekarakteriseerd, blijkt daarbij naast een didacti
sche ook een rechtsvormende functie te kunnen vervullen. De vrijheidsbegin
selen omvatten uiteraard ook het eigendomsrecht, de vrijheid van onderne
ming, de contractvrijheid en de daarvan afgeleide concurrentievrijheid. Ook 
enkele van de door het Hof van Justitie gevonden economische grondrech
ten, zoals de vrijheid van bedrijf en beroep, behoren daartoe. Het gelijk
heidsbeginsel speelt in het GATT in verschillende vormen een overheersen
de, maar ook in de EEG een belangrijke rol. Het solidariteitsbeginsel omvat 
naast oplossingen van het probleem van externe economische effecten en an
dere economische interdependentieproblemen, die niet door de markt alleen 
kunnen worden opgelost en naast de collectieve sociale solidariteit mede de 
interindividuele solidariteit. Blijkens de belangrijke voordracht, die Schoor
dijk daarover vorig jaar hield, betreft die interindividuele solidariteit ook 
niet uitsluitend economisch kwalificeerbare handelingen43 . De bewustwor
ding van een en ander heeft er toe bijgedragen, dat de rechtswetenschap de 
aanvankelijk, mede onder invloed van Dooyeweerd, verdedigde scheiding 
tussen economisch publiek- en economisch privaatrecht thans meer en meer 
heeft laten vallen.44 Anderzijds heeft het ezelsbruggetje er in Utrecht ook toe 

land lijkt de rechtseconomie hoofdzakelijk bij het streven naar deregulering een rol te spelen. 
In België wordt volgens de mij bekende gegevens rechtseconomisch onderzoek verricht door 
Bouckaert (Gent) en R . van den Bergh (Antwerpen) . 
.,. H.C.F. Schoordijk, De verbintenis uit en de verplichting tot altruisme, Mededelingen 
KNAW, afd. Letterkunde, Nieuwe reeks, deel 50, no. 8, Noord-Hollandse Uitgevers Maat
schappij AmsterdamjOxfordjNew Y ork, 1987 . 
.. Het belangrijke artikel van A. Dooyeweerd, De sociologische verhouding tussen recht en eco
nomie en het probleem van het zgn. 'economisch recht' (opstellen op het gebied van recht, staat 
en maatschappij, aangeboden aan Prof.Dr.A.Anema en Prof.I.A.Diepenhorst, Amsterdam 
1949, p. 256) vormde een reactie op het pleidooi van H .A. Foyer voor de erkenning van een 
nieuw onderdeel der rechtswetenschap, het economisch recht, in R.M. Themis 1945-46, p . 412. 
Dit nieuwe rechtsgebied zou dan zowel economisch privaatrecht als economisch publiekrecht 
voor economische sturingsdoeleinden bruikbaar moeten maken. Foyer was destijds werkzaam 
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bijgedragen, de scheiding tussen economisch recht en sociaal recht althans 
theoretisch te overbruggen. Een nieuw wetenschappelijk pleidooi om deze 
twee voorbeelden van scheiding van vakgebieden te overbruggen is onlangs 
geleverd in het al eerder door mij genoemde proefschrift van B. Hessel over 
Rechtsstaat en economische politiek. Daarbij spelen ook beschouwingen van 
de econoom Hennipman een rol, maar niet op de onderscheid vervagende 
wijze die Foyer bepleitte. De les van Dooyeweerd, dat de onmiskenbare ver
vlechtingsverschijnselen niet tot fusie van economisch (en sociaal) privaat
recht en economisch (en sociaal) publiekrecht mag leiden, is niet vergeten.44a 

Het proefschrift van Hessel gaat gepaard met het recente streven in de 
Utrechtse fakulteit om bij onderzoek45 en onderwijs46 werkelijk inzicht in de 
onderlinge verhouding tussen genoemde vakgebieden en tussen deze vak
gebieden en de economie te verschaffen. In hoeverre de bezetters van de ge
scheiden blijvende leerstoelen voor economisch privaatrecht, sociaal recht en 
economisch publiekrecht (en verzelfstandigde onderdelen daarvan) met hun 
medewerkers werkelijk in staat zullen zijn van het geboden ezelsbruggetje of 
van andere ezelsbruggetjes, zoals het economische begrip economische orde 
gebruik te maken, zal echter nog moeten worden afgewacht. Compartimen
talisatie van vakgebieden, die niet alleen economisch en sociologisch gezien, 
maar ook juridisch gezien ondanks kenmerkende verschillen een duidelijke 
onderlinge samenhang vertonen, is een bekende en blijkens de recente mede
delingen van De Haan zelfs nog verergerende kwaal van de Nederlandse 
rechtswetenschap. Wellicht zullen sommige juristen blijven menen, dat een 
ezelsbruggetje slechts voor ezels en niet voor serieuze wetenschapsbeoefena
ren bedoeld kan zijn. Zij moeten dan echter wel beseffen, dat tot die ezels 

bij het Centraal Planbureau en het artikel werd geschreven op een tijdstip, dat dirigistische 
maatregelen nog een hoogtij periode beleefden. 
G. Farjat herinnert er in zijn openingsartikel van de nieuwe 'Revue Internationale de Droit 
Economique' over L'importance d'une analyse substantielle en droit 'economique' terecht aan, 
dat het economisch interventierecht van de staat met zijn gevolgen voor privaatrechtelijke ver
houdingen reeds vóór de laatste oorlog ook door Ripert in talrijke publicaties en later onder 
meer door Hayek scherp veroordeeld werd (RIDE 1986, p. 17 e.v. ) . 
... Als eerder opgemerkt heeft HJ. de Ru in zijn oratie - anders dan Hessel- een deel van het 
economisch privaatrecht zelfs onder het economisch bestuursrecht gebracht, namelijk voor zo
ver het betrekking heeft op het economisch beleid van de overheid. Daar hij dit doet i.v.m. 
onder meer het privatiseringsverschijnsel t.a.v. overheidstaken, behoeft dit nog niet de door 
onder meer Dooyeweerd, Ripert en Hayek gevreesde gevaren op te roepen. De rechtsweten
schap wordt er echter, evenals de rechtspraktijk, door de nieuwe vervlechtingsverschijnselen 
tussen privaat- en publiekrecht niet eenvoudiger op. 
"Door de oprichting van het Nederlands Instituut voor Sociaal en Economisch Recht 
(NISER) . 
•• Voorshands met name in de propaedeuse fase , waarbij het begrip economische orde het ver
bindende uitgangspunt moet vormen. De al in de jaren zeventig gestarte afstudeerrichting voor 
bedrijfs- en sociaal-economisch recht (B.S.E.R .) leidde wel tot het naast elkaar doceren van 
onder meer economisch publiekrecht, economisch privaatrecht, sociaal recht, belastingrecht en 
economie. Het werkelijk interdisciplinair op elkaar betrekken van die vakgebieden kwam echter 
maar moeizaam en onvoldoende van de grond. 
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onder meer ook de leden van het in zijn rechtspraak vele vakgebieden inte
grerende Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen behoren. 

b. Een basisformule voor de Westeuropese rechtsopvattingen over economie 

Wat de opvatting van juristen over de verhouding tussen recht en economie 
ten principale betreft, is mijn indruk, dat vele, zo niet de meeste, Westeuro
pese juristen op uiteenlopende gronden menen, dat het waarborgen van een 
rechtvaardige samenleving en van rechtmatig handelen ook een noodzakelij
ke voorwaarde voor het bereiken van een optimale materiële welvaart vormt 
en dat zij zich tot het handhaven en zo mogelijk versterken van deze voor
waarde kunnen beperkenY Anderzijds menen juristen echter niet, dat zij in 
een rechterlijke functie de besluiten van de economische wetgever en van het 
economisch bestuur in volle omvang behalve aan hogere, wetgever en bestuur 
bindende, wettelijke rechtsnormen ook aan gevonden economische grond
rechten en andere algemene materiële en procedurele rechtsbeginselen kun
nen toetsen (met inbegrip van algemene rechtsbeginselen voor behoorlijk be
stuur). Zo wordt afwijking van economische grondrechten op aantoonbare 
gronden van algemeen belang door het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen toegelaten. De toetsing van economische wetten en econo
misch bestuur door de rechter blijft een marginaal karakter dragen. Rechters 
respecteren een ruime beleidsvrijheid van de economische beleidsvormers. In 
deze beide door mij veronderstelde elementen van hun opvatting over de 
verhouding tussen recht en economie ligt een algemeen uitgangspunt voor 
een vruchtbare discussie tussen juristen en economen, waarbij ook wet
gevingsjuristen op de eerder door mij genoemde gronden zouden moeten 
worden ingeschakeld. De betekenis van de door mij in de aanvang genoemde 
School van Chicago voor die discussie ligt dan onder meer in de mogelijk
heid van toetsing van de juistheid van het door mij veronderstelde vóóroor
deel van juristen, dat rechtvaardigheid en juridisch goed gemotiveerde rech
terlijke uitspraken ook de welvaart bevorderen. 

c. Enkele concrete aspecten van de Westeuropese rechtsopvattingen over economie 

De opstelling van juristen tegenover de economie heeft echter ook meer con
crete aspecten. Bij de vaststelling en analyse van gecompliceerde economi
sche feitencomplexen, bijvoorbeeld bij de vaststelling van kosten en prijzen 
en de berekening van dumping-marges en schade in antidumping-procedu-

.7 In noot 43. van mijn preadvies voor de Vereniging voor Arbeidsrecht heb ik er op gewezen, 
dat economen als E.F. Schumacher en J. Zijlstra op het eerste gezicht een soortgelijke opvatting 
huldigen, maar dat bij nadere beschouwing blijkt, dat zij hierbij niet de 'juristenrechtvaardig
heid', maar absolute gerechtigheidsnormen op het oog hebben. Belangrijker voor de economi
sche waardering van de rol der ethiek in het positieve recht is daarom de conclusie van Posner 
(o.c. p. 185) ten aanzien van de plaats van de ethiek in de common law: 'In fact there appears 
to be no fundamental inconsistency between morality and efficiency'. 
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res ofbij de analyse van marktstructuren in kartelprocedures ofbij de analyse 
van de marktverhoudingen voor bepaalde landbouwprodukten zal de jurist 
een voldoende inzicht in door economen verrichte economische analyses no
dig hebben. De door Donner gesignaleerde wisselwerking tussen feiten en 
normen maakt dat onvermijdelijk. Voor zover de feiten slechts met behulp 
van economische analyses begrepen kunnen worden, kunnen hun selectie en 
juridische kwalificatie en de vaststelling van hun betekenis voor de uitlegging 
van de relevante normen vaak pas na een dergelijke economische analyse 
plaatsvinden. Voor advocaten in de betrokken procedures en voor bestuurs
juristen en bedrijfsjuristen zal dat in veel sterkere mate gelden dan voor de 
rechters. De vaststelling van de relevante feiten of de bewijslast, dat door de 
tegenpartij tijdens een rechterlijke procedure naar voren gebrachte feiten 
kennelijk onjuist of voor de procedure niet relevant zijn, zal immers vooral 
op hun schouders drukken en zij zullen daartoe veelal met economen met 
veelsoortige specialisaties en accountants moeten samenwerken. Een anti
dumping-advocaat vertelde mij, dat hij in een anti-dumping-procedure met 
niet minder dan 15 dergelijke deskundigen van het betrokken exportbedrijf 
had moeten samenwerken. Althans het Hofvanjustitie van de Europese Ge
meenschappen schakelt slechts bij hoge uitzondering zelf economische des
kundigen in om relevante economische feiten of samenhangen op te helde
ren. Het laatste mij bekend geworden geval betrof de Cofaz-zaak, waarin 
Franse concurrenten van de Nederlandse kunstmestindustrie stelden, dat 
deze laatste door Nederlandse aardgastarieven met een specifiek steunverle
ningseffect onrechtmatig werd bevoordeeld.48 

Voor de vraag, wélke feiten relevant zijn is echter een terugkoppeling naar 
de betrokken voorschriften nodig. Ik ben hierop naar aanleiding van het ge
citeerde artikel van Donner al eerder in deze mededeling ingegaan. De 
vraag, welke markt relevant is voor de vaststelling van een economische 
machtspositie en welke marktverhoudingen in de overwegingen moeten wor
den betrokken om een concurrentiebeperking in de zin van het kartelverbod 
van artikel 85 EEG vast te stellen vraagt dan eveneens een voldoende econo
misch inzicht van de rechter om de nodige relevante criteria te kunnen vast
stellen. De Continental-Can-zaak, de Hoffmann-Laroche-zaak, het Chiquita
arrest, de twee Metro/Saba arresten over selectieve distributiesystemen, de 
bierbrouwerij-arresten, de Michelin-banden-zaak en het Pronuptia-arrest 
ten aanzien van een franchise-regeling leveren goede illustraties van het 
soort problemen, dat de rechter hier moet oplossen.49 Door de regeling van 

48 Zaak 169/84 (COFAZ tegen Commissie), interlocutoir arrest over de ontvankelijkheid van 28 
januari 1986. De zaak ten gronde is - volgens mij van Nederlandse kant verstrekte inlichtingen 
als gevolg van dit deskundigenonderzoek - nog niet afgesloten. 
49 Enige van die zaken heb ik hiervoor reeds vermeld . Voor een iets uitgebreidere behandeling 
van deze problematiek verwijs ik naar pp. 328-378 van de vierde druk van onze ' Inleiding tot 
het recht van de Europese Gemeenschappen' (Zwolle 1987), in het bijzonder pp. 336-337 en 
pp. 349-352 voor brouwerijcontracten, selectieve distributieovereenkomsten en franchise-over-
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de bewijslast heeft de rechter wel de mogelijkheid de toepassing van zijn rele
vantiecriteria onder de advocaten van partijen te verdelen, maar de relevan
tie-criteria zelf moet de rechter, gehoord partijen, vaststellen. Wanneer dat 
pas na de schriftelijke en mondelinge procedure in het arrest zelf geschiedt, 
zal deze vaststelling overigens soms vooral voor de behandeling van vol
gende zaken van belang zijn en voor de zaak zelf dan een verrassing achteraf 
opleveren. Door het stellen van gerichte vragen zal de rechter het verras
singskarakter, dat zijn relevantie-criteria soms hebben, echter wel kunnen 
verminderen. 

Wanneer de relevante en vaak economisch ingewikkelde feitelijke verhou
dingen eenmaal zijn vastgesteld, moeten zij vervolgens in het licht van de re
levante voorschriften worden geïnterpreteerd en gekwalificeerd. Toen mij na 
mijn aftreden als advocaat-generaal op een conferentie van antidumping-ad
vocaten werd gevraagd, hoeveel begrip voor cijfers, boekhoudingen, jaar
stukken en ingewikkelde economische feitencomplexen in het algemeen zij 
bij het Hof konden veronderstellen, heb ik geantwoord, dat het de taak van 
de advocaten is, de relevantie van het gepresenteerde feitenmateriaal juri
disch zodanig te kwalificeren, dat de rechter zich over de juridische relevan
tie een oordeel kan vormen. 

In de door mij aan Donner ontleende beschrijving van de dialectische 
verhouding tussen normen en feiten is dan de laatste schakel, dat de rechter 
een interpretatie van de in geding zijnde normen voor het concrete geval of 
in prejudiciële procedures voor een in abstracto verondersteld (en in de na
tionale procedure concreet vast te stellen) soort feitelijke situaties moet ge
ven. Ook hierbij wordt bij economische wetgeving weer een voldoende in
zicht in de achterliggende economische ratio van de betrokken voorschriften 
of beschikkingen verondersteld. Daarbij zal de rechter in hoofdzaak echter 
afgaan op de gegeven motivering van een in geding zijnde wettelijke regeling 
of beschikking. Daaraan stelt het Hofvanjustitie dan ook betrekkelijk stren
ge eisen. In geval van ernstige twijfel of de motivering werkelijk draag
krachtig is, zal de rechter volgens Duk50 eerder een motiveringsgebrek of in 
voorkomende gevallen proceduregebreken tijdens de voorbereiding van de 
betrokken rechtshandeling vaststellen dan dat hij het resultaat van het be
sluitvormingsproces inhoudelijk aanvalt. Mits voldoende procedurele waar
borgen voor alle betrokkenen in acht zijn genomen en het besluit voldoende 
is gemotiveerd om beoordeling door belanghebbenden en het Hof mogelijk 
te maken, respecteert ook het Luxemburgse Hof als gezegd de in de verdra
gen vastgelegde beleidsvrijheden. Arresten van het Hof in Luxemburg, 
waarin het Hof vaststelt, dat de Commissie of de Raad in redelijkheid niet 
tot de betrokken beleidsconclusie had kunnen komen, zou ik niet kunnen 

eenkomsten en pp. 362-372 met verwijzingen naar relevante rechtspraak en literatuur voor de 
ingewikkelde verhouding tussen feiten en normen bij de interpretatie en toepassing van artikel 
86 EEG-verdrag met betrekking tot misbruik van economische machtsposities. 
'0 o.c. (noot 26.) 
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noemen. Arresten, waarbij het Hofvaststelt, dat een voorschrift of besluit in
houdelijk in strijd is met een wettelijk voorschrift of algemeen materieelrech
telijk beginsel of grondrecht, bijvoorbeeld het discriminatieverbod, komen 
wel vrij regelmatig voor. Zij zijn niettemin naar mijn indruk eveneens zeld
zamer dan uitspraken waarin gesteld wordt, dat wezenlijke procedurebegin
selen zijn miskend of dat niet of voldoende gemotiveerd is, dat met een be
paald dwingend voorschrift rekening is gehoudenY Op dit punt zijn mij 
echter geen statistische onderzoeken bekend. 

Mijn eindoordeel ten aanzien van deze concrete problemen is dan ook, 
dat de rechter en evenmin de advocaat, de bedrijfsjurist en de bestuurs- of 
wetgevingsjurist zelf econoom behoeven te worden. Ook rechters (en in veel 
sterkere mate de andere genoemde juridische rollenspelers) moeten echter 
betogen over economische samenhangen en hun juridische relevantie, alsme
de economische motiveringen van voorschriften en beschikkingen wel vol
doende kunnen begrijpen om deze juridisch te kunnen kwalificeren en aan 
de relevante rechtsnormen te kunnen toetsen. Ten aanzien van het door de 
Europese Akte mogelijk gemaakte gerecht in eerste aanleg, dat naar de voor
stellen van het Hof in het bijzonder met economisch gecompliceerde zaken 
te maken zou krijgen, hebben Kapteyn en ik dan ook in de vierde druk van 
onze 'Inleiding tot het Recht van de Europese Gemeenschappen' gesteld, 
dat zijn leden niet alleen zouden moeten voldoen aan de formele vereisten 
van artikel 167, eerste alinea, van het EEG-verdrag, maar ook ervaring moe
ten hebben met het behandelen van de soort economisch gecompliceerde za
ken, waarmede het gerecht te doen krijgt. 52 

d. De wenselijkheid van verdere discussie tussen juristen en economen 

Tenslotte ben ik van oordeel, dat de steeds verder gaande verfijning van het 
juridisch begrippenapparaat in ook economisch relevante zaken, waartoe de 
rechtspraak en de rechtswetenschap in de meeste Westeuropese landen als
mede in de Europese Gemeenschap zijn gekomen, na het geslaagde sympo
sium over de verhouding tussen economie en andere maatschappij- en ge
dragswetenschappen van de afgelopen herfst ook een nadere discussie over 
de verhouding tussen economie en recht met tweezijdige belichting alleszins 
zou rechtvaardigen. 

Ol Zie bijvoorbeeld het arrest van 23 mei 1985 in de antidumpingzaken 239 en 257/82 (Allied 
Corporation e.a. tegen Commissie) en mijn conclusie ter zake, alsmede het op steunmaatregelen 
betrekking hebbende arrest van 24 november 1987 in de zaak 223/85 (Rijn-Schelde-Verolme 
Machinefabrieken en Scheepswerven N.V. tegen Commissie van de E.G. ) In dit laatste arrest 
werd op de materieelrechtelijke grieven in het geheel niet ingegaan. De beschikking werd ver
nietigd op grond van overschrijding van de grenzen van behoorlijk bestuur door zonder geldige 
reden 26 maanden voorbij te laten gaan alvorens een beschikking te geven (r.o. 12-19) . 
" o.c., p. 108. 
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