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Mijnheer de rector magnificus,
Mevrouw de decaan,
Dames en heren hoogleraren,
Zeer gewaardeerde toehoorders,

1. De democratische rechtsstaat 
is geen rustig bezit

Mijn rede begin ik met een citaat:

‘Wij hebben een staatsvorm, die niet een navolging is van de wetten van 
onze buren; neen, wij zijn veeleer zelf een voorbeeld voor menig ander, dan 
dat anderen ons tot voorbeeld strekken. De naam van deze staatsvorm is 
volksregering (democratie), omdat invloed op staatszaken bij ons niet een 
recht is van weinigen, maar een recht van velen. In geschillen tussen bur-
gers geldt voor allen gelijkheid voor de wetten en met de maatschappelijke 
beoordeling staat het zo: heeft iemand om iets een bijzonder aanzien, dan 
dankt hij een hogere onderscheiding in het openbare leven minder aan zijn 
afkomst dan aan zijn persoonlijke verdienste. Armoede is geen schande; 
voor ieder, hoe arm ook, staat de mogelijkheid open, de gemeenschap te 
dienen… zo hij dat kan. Vrij leven wij als burgers in onze gemeenschap en 
in het dagelijkse leven remmen wij elkaars gedragingen niet door spieden-
de argwaan, want wij zijn niet misnoegd over onze naaste, zo die zich eens 
buiten de conventies stelt; ja, zelfs onze blik, die wel niet straffen, maar 
toch pijnlijk steken kan, verraadt daarover geen wrevel. Zonder ergernis 
dus in onze persoonlijke omgang, begaan wij als staatsburgers, vooral uit 
diep ontzag, geen wetsovertreding, gehoorzamend aan de opeenvolgen-
de overheden en aan de wetten, in het bijzonder (gehoorzamend) aan die 
wetten, welke gemaakt zijn tot steun voor hen die onrecht lijden en aan die 
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(weliswaar) ongeschreven wetten, waarvan de overtreding door de open-
bare mening met schande wordt gebrandmerkt.’1

Dit citaat schetst een beeld van een samenleving waarin wij ons 
goed kunnen herkennen. Een samenleving waarin niet de macht, 
maar de wetten regeren en waarvan vrijheid, gelijkheid en tole-
rantie de pijlers zijn.2 Een samenleving waarvan wij hopen dat 
die er morgen nog zal zijn.

Het citaat dateert echter van bijna 2500 jaar geleden. Het komt 
uit een beroemde rede die, volgens de historicus  Thucydides, 
de Atheense staatsman Pericles hield in de winter van 430 voor 
Christus als eerbetoon aan de gesneuvelden in de  Peloponnesische 
oorlog. Wij herkennen daarin de essentie van de democratische 
rechtsstaat, waarvan nog geen twee decennia geleden werd aan-
genomen dat het universeel als het ideaalbeeld werd omarmd. 
Een beeld waaraan uiteindelijk alle beschavingen zich zouden 
willen conformeren.

Illustratief voor deze gedachte is het bekende boek dat Francis 
Fukuyama na de val van de Berlijnse Muur in 1989 schreef, met 
de titel The end of history and the last man. Volgens Fukuyama 
betekende het einde van de Koude Oorlog niet het einde van 
een tijdperk, maar van de geschiedenis. De westerse liberale 

1 Thucydides, Een blijvend bezit. De oorlog tussen de Peloponnesiërs en de 
Atheners, Amsterdam: Wereldbibliotheek 1937, Boek II, de rede van Pericles, 
vertaling D. Loenen.

2 Hier moet de kanttekening worden geplaatst dat de Atheense democratie niet 
mag worden geïdealiseerd nu deze naar moderne maatstaven bepaald niet 
voldeed aan de rechtsstatelijke waarden zoals neergelegd in het hierna aan-
gehaalde artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie. Zo hadden 
 vrouwen, buitenlanders en slaven geen of andere juridische en politieke rech-
ten dan mannelijke Atheense burgers.
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democratie was het universele ideaal, ‘the final form of human 
government’, geworden.3

‘Het kan verkeren’ zeggen wij dan. Wij weten inmiddels immers 
beter. Niet alleen is duidelijk geworden dat de democratische 
rechtsstaat niet in alle uithoeken van de wereld als het ideaal 
wordt gezien, maar ook dat die democratische rechtsstaat ook in 
ons deel van de wereld onder druk staat. En dit op een manier 
die wij sinds de Tweede Wereldoorlog niet hebben meegemaakt. 
Zoals Tjeenk Willink – toen nog niet in de hoedanigheid van 
informateur – het begin dit jaar uitdrukte: ‘De democratische 
rechtsstaat is geen rustig bezit. Door gebrekkig onderhoud vindt 
er een sluipende uitholling (betonrot) plaats.’4

Die uitholling is op vele plekken zichtbaar. Ik noem slechts 
enkele van de symptomen. Uit onderzoeken van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau blijkt dat het vertrouwen van burgers in 
de overheid en in de instituties van de rechtsstaat relatief laag 
is.5 In de politiek winnen stromingen terrein die zich buiten het 

3 F. Fukuyama, The end of history and the last man, Free Press 1992.
4 H. Tjeenk Willink, De inhoud van de rechterlijke functie? Zonder duidelijk-

heid geen kwaliteit noch onafhankelijkheid, inleiding tijdens de gerechts-
vergadering van de Rechtbank Noord-Nederland op 9 mei 2017, te vinden op 
www.ivorentoga.nl. Deze uitspraak kan worden aangevuld met een keur aan 
vergelijkbare analyses en/of meningen, zie o.a. de directeur van het  Sociaal 
en Cultureel Planbureau (SCP), Kim Putters, in de Dreeslezing van 2016: 
Het virus heeft de democratische rechtsstaat bereikt; K. Putters, Land tussen 
hoop en vrees: over het politiek en maatschappelijk vertrouwen van Neder-
landers (Drees-lezing, 17 november 2016), Den Haag: SCP 2016, te vinden op:  
www.scp.nl/Nieuws/Willem_Drees_lezing_door_Kim_Putters.

5 De twee belangrijkste, de regering en de Tweede Kamer, scoren sinds de continue 
metingen door het SCP die in 2008 zijn begonnen rond de 50%, met  uitschieters 
naar beneden naar 40% en naar boven tot 55%. Zie voor de laatste cijfers: SCP, 
Burgerperspectieven 2017/2, Kwartaalbericht van het Continu Onderzoek 
 Burgerperspectieven, 29 juni 2017, te vinden op www.scp.nl/Publicaties/Alle_
publicaties/Publicaties_2017/Burgerperspectieven_2017_2. Onder bepaalde 
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gevestigde politieke stelsel plaatsen en zich daartegen keren. 
Zij hebben een veranderagenda die bepaald niet strookt met de 
waarden waaraan Pericles in het citaat van zojuist refereerde. 
Die waarden komen goed overeen met de waarden die in arti-
kel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie zijn neer-
gelegd. Het gaat dan om:

‘eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, 
de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rech-
ten van personen die tot minderheden behoren. Deze waarden hebben de 
lidstaten gemeen in een samenleving die gekenmerkt wordt door pluralis-
me, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit 
en gelijkheid van vrouwen en mannen.’6

De ‘staat van de rechtsstaat’ zoals beschreven door Tjeenk 
Willink, is ook buiten ons land problematisch. Het beeld in 
de EU-lidstaten Hongarije en Polen en in Turkije is vele malen 
 zorgelijker.7 In deze landen wordt onder meer de persvrijheid 
aan banden gelegd en gemorreld aan de onafhankelijke positie 
van de rechterlijke macht. Zo hebben de regeringen van deze 
landen, met steun van een meerderheid in het parlement, maat-

groepen in de samenleving is het beeld nog negatiever; zie nader over dit ver-
schijnsel en de duiding ervan: Putters 2016. 

6 Verdrag zoals laatstelijk gewijzigd door het Verdrag van Lissabon tot wijziging 
van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting 
van de Europese Gemeenschap van 13 december 2007, Trb. 2008, nr. 11.

7 De lijst van landen in de wereld die niet kwalificeren als democratische rechts-
staat is uiteraard (veel) langer. Bij mijn opsomming gaat het om landen die tot 
voor kort wel als zodanig waren aan te merken en recentelijk een zorgelijke 
ontwikkeling hebben laten zien. Daarnaast betreft het landen waarmee ons 
land in een gezamenlijke internationale rechtsorde – de Europese Unie en/of 
de Raad van Europa – zit, die erop is gericht fundamentele rechtsstatelijke aan-
spraken van burgers tegen hun overheden – zoals neergelegd in het Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie – te garanderen.
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regelen genomen – door middel van (het wijzigen van grond)
wetgeving of het uitvaardigen van decreten – of zijn deze aan 
het voor bereiden om de greep van de politiek op het Openbaar 
Ministerie en de rechtspraak te versterken. Het beeld daarbij is 
dat rechters worden ontslagen en/of overgeplaatst en worden 
vervangen door rechters die de regerende meerderheid gun-
stig gezind zijn. Waar het Polen betreft is de schending van de 
elementaire beginselen van de rechtsstaat zo ernstig en syste-
matisch, dat de Europese Commissie overweegt een zogeheten 
‘artikel 7-procedure’ tegen het land te beginnen.8

Ook de ‘leider van de vrije westerse wereld’, de Verenigde Staten, 
verkeert in rechtsstatelijke verwarring, die leidt tot forse aan-
varingen tussen de rechterlijke macht en de zittende politieke 
macht. Er wordt daar openlijk gesproken over een president die 
minachting heeft voor of zelfs in oorlog is met de instituties van 
de rechtsstaat.9 Daarbij wordt onder meer verwezen naar zijn 
denigrerende uitspraken over rechters die hem onwelgevallige 

8 Zie o.a. www.europa-nu.nl/id/vkg1gsrh7zx6/nieuws/timmermans_roept_polen _ 
op_wetten_te?ctx=vjhzlnx4pbzc&tab=0 op 19 juli 2017: ‘Timmermans roept Po-
len op wetten te bevriezen’. Een lidstaat kan door middel van deze procedure het 
stemrecht in de Europese Raad worden ontnomen. Omdat dit moet gebeuren met 
‘eenparigheid van stemmen’, is de kans dat dit middel effectief kan worden inge-
zet zeer klein, temeer nu Hongarije snel na de mededeling van EU- commissaris 
Timmermans liet weten ‘alle juridische middelen’ aan te zullen grijpen om zijn 
solidariteit met Polen te betuigen, aldus fd.nl op 22 juli 2017: ‘Hongarije wil Polen 
beschermen tegen “EU-inquisiteur” Timmermans’.

9 Een groot aantal vooraanstaande Amerikaanse rechtsgeleerden was al voor de 
verkiezing van Trump verontrust over diens rechtsstatelijke attitude; zie The 
New York Times van 3 juni 2016: ‘Donald Trump Could Threaten U.S. Rule of 
Law, Scholars Say’. Niet ten onrechte, zo is nadien gebleken; zie o.a. de analyse 
van de decanen van Yale Law School en Harvard Law School in een oped in 
The Boston Globe van 10 februari 2017: ‘Standing up for “so-called” law’.
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uitspraken doen.10 Daarnaast zijn er uiteraard nog de aantijgin-
gen aan zijn adres wegens collusion en obstruction of justice.

In ons land is de druk op de instituties van de rechtsstaat wel-
iswaar minder extreem, maar nog steeds zorgwekkend.11 De 
zorgen worden helder verwoord door de Raad van State in zijn 
laatste jaarverslag.12 De Raad signaleert dat er in de samen leving 
grote onvrede bestaat met de bestaande politieke en institu-
tionele ordening en internationale samenwerking. Als reactie 
hierop is sprake van hernieuwd vertrouwen in nationalisme, 
protectionisme en machtspolitiek.13 Volgens de Raad beginnen 
er hierdoor breuklijnen in de fundamenten van de instituties 
zichtbaar te worden en is er alle reden om de schokbestendigheid 
van die instituties nader te bezien.14 Als de toch altijd voorzich-
tig formulerende Raad van State zich in zulke termen uitdrukt, 
is er echt wat aan de hand.

De schokbestendigheid van de instituties van de rechtsstaat 
waarover de Raad van State spreekt, is al eens onder de loep 

10 Zie de opsomming van judge insults van Trump via Twitter naar aanleiding 
van rechterlijke uitspraken met betrekking tot de travel ban in de column van 
David Leonardt in The New York Times van 6 juni 2017: ‘this so-called judge’; 
‘a single, unelected district judge’; ‘ridiculous’; ‘so political’; ‘terrible’; ‘a hater 
of Donald Trump’; ‘essentially takes law-enforcement away from our country’; 
‘THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!’. ‘We need the courts to 
give us back our rights.’

11 Zie over ‘trumpiaanse’ uitspraken over rechters hier te lande J. Hoekstra in 
zijn jaarrede als voorzitter van de Nederlandse Juristenvereniging tijdens de 
jaarvergadering van de NJV op 9 juni 2017; J. Hoekstra, De rechter kan tegen 
een stootje, ja zelfs tegen een beuk, maar behoeft zich stoten onder de gordel 
niet te laten welgevallen, NJB 2017/1515, p. 1975-1979. Hoekstra maakt in zijn 
rede overigens niet duidelijk welke handelingsopties er voor de rechter zijn als 
hij vindt dat uitlatingen van politici over de schreef gaan.

12 Raad van State, Jaarverslag 2016.
13 Raad van State, Jaarverslag 2016, p. 10.
14 Raad van State, Jaarverslag 2016, p. 12.
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genomen door Alex Brenninkmeijer in zijn oratie in deze zaal 
in 2015.15 Hij onderwierp de Nederlandse rechtsstaat aan wat hij 
noemde een ‘stresstest’. Zijn conclusies stemden ook toen al niet 
optimistisch. Ons land kon de test niet doorstaan. Het lijdt geen 
twijfel dat de uitslag twee jaar later niet veel beter zou uitpakken.

Van belang voor mijn betoog van vandaag is wat volgens 
 Brenninkmeijer bepalend was voor de uitslag van de test. Dat 
was vooral de constatering dat de rechtsprekende bevoegdheden 
van de rechter in Nederland niet zijn afgestemd op de rol die hij 
zou moeten spelen, namelijk het bieden van tegenkracht in de 
democratische rechtsstaat. Hij pleit daarom voor een prominen-
tere rol van de rechter in het samenspel van krachten en tegen-
krachten in de democratische rechtsstaat.16

Brenninkmeijer wist toen nog niet dat hij door de rechterlijke 
macht op zijn wenken zou worden bediend. Nog geen twee 
maanden later wees de Rechtbank Den Haag een vonnis in de 
Urgenda-zaak dat insloeg als een bom. Het vonnis kan worden 
opgevat als een niet mis te verstaan signaal dat de rechter wel 
degelijk zijn rol opeist in het rechtsstatelijke krachtenspel.17

Zeer kort voor de kleine groep die nog niet weet waar het over 
ging en ontdaan van de vele juridische ladingen die in het von-
nis zitten. De rechtbank beveelt de Staat om de emissies van 
broeikas gassen verder te beperken dan waartoe politiek was 
besloten. Een lawine aan reacties en commentaren uit politiek, 

15 A.F.M. Brenninkmeijer, Stresstest rechtsstaat Nederland (oratie) Utrecht 2015, 
verkort weergegeven in NJB 2015/16, p. 1046-1055.

16 Brenninkmeijer 2015, p. 1055.
17 Rb. Den Haag 24 juni 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:7145, AB 2015/336, O&A 

2015/58, M en R 2016/38.
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samenleving en rechtswetenschap was het gevolg. Daarmee 
stond de aandacht voor de veranderende verhouding tussen de 
rechterlijke macht en wat ik gemakshalve even de beide politieke 
staatsmachten noem – de wetgevende en de uitvoerende macht – 
weer stevig op de kaart.
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2. De ontwikkeling in de rol van de 
civiele rechter

Er is dus alle aanleiding om de positie van de rechter in de demo-
cratische rechtsstaat onder de loep te nemen. De vraag staat 
daarbij centraal welke rol de rechter speelt en zou kunnen spelen 
in het licht van de zorgen over het functioneren van de rechts-
staat. Ik zal mij bij de beantwoording van deze vraag concentre-
ren op de civiele rechter. Niet alleen omdat het bloed kruipt waar 
het niet gaan kan, maar vooral omdat de positionering van de 
rechter hier de meest interessante ontwikkeling heeft laten zien 
en de discussie hier op het ogenblik door het Urgenda-vonnis 
het meest op scherp staat.

Mijn betoog bestaat uit drie onderdelen. Eerst beschrijf ik in drie 
grote stappen hoe de bevoegdheden van de civiele rechter ten 
opzichte van de beide andere staatsmachten zich in het verleden 
hebben ontwikkeld (par. 3-5). Die historische ontwikkeling leert 
ons iets over de relatie en interactie tussen rechter, politiek en 
samenleving en daarmee kunnen wij ook naar het heden en de 
toekomst kijken. Het stelt ons in staat ons huidige perspectief te 
relativeren. Vervolgens kom ik aan de huidige verhouding tus-
sen rechter en politiek (par. 6) en pleit ik voor een debat over 
de noodzaak van veranderingen in de bestaande checks and 
balances (par. 7). Daarbij zijn uiteraard de staatsrechtelijke en 
rechtsstatelijke beginselen leidend. Maar meer dan voorheen 
moet ook de noodzaak om iets te doen aan de ‘onvrede met de 
bestaande politieke en institutionele ordening’, die de Raad van 
State in zijn jaarverslag signaleerde, in de beschouwingen wor-
den betrokken. Tot slot ga ik in op de benodigde veranderingen 
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in de civiele procedure die samenhangen met de ontwikkeling 
van de positie van de civiele rechter in de democratische rechts-
staat (par. 8). Ik rond af met enkele conclusies (par. 9) en dank-
woorden (par. 10)

Eerst dus een blik in het verleden. Dat verleden laat zien dat 
de Urgenda-uitspraak kan worden geplaatst in een ontwikke-
ling die zelfs al meer dan een eeuw geleden is begonnen. Een 
ontwikkeling die laat zien dat de positie van de civiele rechter 
zich langzaam maar gestaag heeft bewogen in de richting van 
de andere staatsmachten, waardoor de aanvaring waarvan met 
Urgenda sprake lijkt te zijn onvermijdelijk was. Omwille van de 
beperkingen waaraan een inaugurele rede nu eenmaal is onder-
worpen, en omdat hiermee eenvoudig een dik handboek kan 
worden gevuld, is de hiernavolgende beschrijving ontdaan van 
de vele nuances en sidelines.18 Ik onderscheid drie fasen in de 
ontwikkeling van de bevoegdheden van de civiele rechter, die in 
de drie volgende paragrafen zullen worden toegelicht. Het gaat 
bij deze fasen niet om opeenvolgende tijdsperiodes, maar om 
parallelle ontwikkelingen die een afzonderlijke aanleiding en 
dynamiek hebben en in samenhang de huidige rol van de civiele 
rechter zijn gaan bepalen.

18 Denk aan de ontwikkeling in de jurisprudentie rond vragen als ‘welke belan-
gen door artikel 1401/artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek worden beschermd’ en 
de toepassing van het relativiteitsvereiste. 



17

3. Uitdijende bevoegdheden

De eerste fase begint rond de tijd van de Russische revolutie, dit 
jaar een eeuw geleden. In die tijd voltrok zich nog een andere, 
maar dan stille revolutie in de rechtspraak van de Hoge Raad. 
In een bestek van vijf jaar werden de fundamenten gelegd voor 
de bevoegdheden van de civiele rechter die diens positie in het 
staatsbestel hebben bepaald. In drie tussen 1914 en 1919 gewezen 
arresten werden de bevoegdheden van de civiele rechter drastisch 
uitgebreid en werd tegelijk de overheid binnen het bereik van de 
civiele rechter gebracht.19 Het is geen toeval dat deze omwente-
ling zich voordeed in een periode van grote maatschappelijke 
veranderingen en instabiliteit. Niet alleen internationaal met de 
Eerste Wereldoorlog en de Russische revolutie, maar ook natio-
naal. De gevolgen van de industrialisatie veroorzaakte ook in 
ons land veel sociale onrust en politieke chaos. Illustratief voor 
dit laatste is de mislukte ‘Troelstra-revolutie’ van 1918. Ik durf 
de stelling aan dat de grote veranderingen in de sociale en poli-
tieke verhoudingen van invloed zijn geweest op de ontwikkeling 
in de jurisprudentie die ik hierna zal beschrijven. Het is inte-
ressant om deze verbanden eens in bredere zin te onder zoeken. 
Wat hier ook van zij, in een periode van enkele jaren verander-
den de bevoegdheden en daarmee de positie van de civiele rech-
ter ingrijpend. En dit door toedoen van de rechterlijke macht 
zelf: een aantal uitspraken van de Hoge Raad. Twee van de drie 

19 Zie over deze eerste fase ook J.M. van den Berg, De rechter en de politiek: een 
drieluik, in: J.M. van den Berg e.a., Rechtspraak en politiek: hoe leven die sa-
men in het huis, dat democratische rechtsstaat heet?, Den Haag: Boom juri-
disch 2017, p. 17-36. Zie ook het verslag van de voorjaarsvergadering 2016 van 
de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht in TCR 2016/3, p. 111-118.
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arresten behoren nog steeds tot de  standaardarresten, maar de 
 victorie begon in 1914 met een arrest dat veel minder bekend-
heid geniet.

In het arrest Kieft/Otjes werd in 1914 het keurslijf van arti-
kel  1275 van het oude Burgerlijk Wetboek verlaten.20 Dit arti-
kel kwam erop neer dat de enige sanctie die de civiele rechter 
kon opleggen bij schending van verplichtingen was de verplich-
ting tot het vergoeden van de schade die het gevolg was van die 
schending. In zijn arrest breidde de Hoge Raad de mogelijkheid 
uit door te aanvaarden dat de rechter ook een verbod tot ver-
dere schending kan opleggen. Later werd dit aangevuld met de 
mogelijkheid om een bevel op te leggen.21 Eerst kon een verbod 
of bevel slechts worden gevorderd in combinatie met schade-
vergoeding, later ook los daarvan bij een dreiging van een 
schending. Daarmee stond de weg open voor een ontwikkeling 
die pas decennia later een grote vlucht nam. Het civiele recht 
bood nu een instrumentarium voor anderen dan de overheid 
om op te treden tegen normschendingen. Via een vordering bij 
de civiele rechter konden nu ook individuele burgers en private 
organisaties handhavend optreden. Voordien was dit exclusief 
voorbehouden aan de overheid. Zo ontstond tevens een podium 
om maatschappelijk ongewenst gedrag aan de kaak te stellen. 
Met de groeiende mondigheid van de burger in de jaren zestig 
en zeventig nam dit vooral in de jaren tachtig een grote vlucht. 
Het waren de hoogtijdagen van het civiele kort geding, waar-
aan voor altijd de namen van rechtbankpresidenten als Asscher, 
 Borgerhoff Mulder, Wijnholt en Van Delden zijn verbonden.22

20 HR 13 november 1914, NJ 1915/98.
21 HR 29 december 1921, NJ 1922/225.
22 Zie over deze periode en presidenten F. Bruinsma, Korte gedingen: een rechts-

sociologisch verslag, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1995.
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Terug naar het begin van de vorige eeuw. Slechts een jaar na Kieft/
Otjes volgde een volgende doorbraak. Met het inmiddels klas-
sieke arrest Guldemond/Noordwijkerhout kwam de overheid, 
zij het nog beperkt, binnen het schootsveld van de civiele rech-
ter.23 De Hoge Raad bepaalde dat de burgerlijke rechter bevoegd 
was kennis te nemen van een vordering tegen de overheid, ook 
als zij heeft gehandeld in de uitoefening van een typische over-
heidstaak. Zolang de burger zich daarbij maar kan beroepen op 
schending van een burgerlijk recht. Sindsdien en nu nog steeds 
speelt de civiele rechter een sleutelrol in de rechtsbescherming 
van de burger tegen de overheid. Ook nadat later een uitgebreid 
systeem van bestuursrechtelijke rechtsbescherming werd opge-
tuigd. Nog steeds is de rol van de bestuursrechter beperkt. Deels 
omdat het overheidshandelen dat hij mag toetsen beperkt is. 
Deels omdat de toets die hij daarbij aanlegt naar veler smaak 
doorgaans als te terughoudend en soms zelfs gouvernementeel 
wordt aangemerkt.24

Over het laatste arrest van de drie kan ik kort zijn nu het hier 
gaat om waarschijnlijk de bekendste uitspraak uit de (moderne) 
geschiedenis van het (civiele) recht. Met het arrest Lindenbaum/
Cohen uit 1919 aanvaardde de Hoge Raad de schending van 
ongeschreven rechtsplichten als basis voor een vordering op 
grond van onrechtmatige daad.25 Dit opende de deur naar de 
civiele rechter als middel om maatschappelijk ongewenst gedrag 
aan de kaak te stellen. Met de uitspraak ontdeed de rechterlijke 
macht zich definitief van het ‘legistische juk’ dat voordien in de 

23 HR 31 december 1915, NJ 1916/407.
24 Zie o.a. E.M.H. Hirsch Ballin, Dynamiek in de bestuursrechtspraak, in: 

Rechtsontwikkeling door de bestuursrechter (Preadviezen VAR), Den Haag: 
Boom juridisch 2015 (‘te terughoudend’) en Brenninkmeijer 2015, p. 1053 
(‘gouvernementeel’).

25 HR 31 januari 1919, NJ 1919/161, m.nt. W.L.P.A. Molengraaf.
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(veronderstelde) geest van Montesquieu als bouche de la loi de 
rol van de civiele rechter bepaalde.26 Hiermee is de civiele rech-
ter geleidelijk van (louter) wetstoepasser tot (mede)rechtsvormer 
geworden. Daarmee is ook de afweging van maatschappelijke 
belangen meer centraal komen te staan in de rechterlijke functie 
en werd het onvermijdelijk dat hij zich op het terrein van wet-
geving en bestuur zou begeven. Ik kom hier later op terug.

De geschetste ontwikkelingen hebben gezamenlijk geleid tot de 
noodzakelijke modernisering van de taakuitoefening, die het 
mogelijk heeft gemaakt dat de civiele rechter heden ten dage 
zijn maatschappelijk zo belangrijke rol kan vervullen. Het meest 
opvallend is wellicht dat er bij deze ‘revolutie’ geen wetgeving 
aan te pas is gekomen. De (hoogste) civiele rechter heeft zelf de 
noodzaak van verandering ingezien, koers bepaald en de lijnen 
uitgezet.

26 Ik spreek van ‘veronderstelde’, omdat de opvatting van Montesquieu 
 aanzienlijk genuanceerder was dan de betekenis die daar later aan gegeven 
is. Zie hierover H. de Kok, Montesquieu en de rechter. Een commentaar, AA 
2015/4, p.  294-295, alsmede het later in deze oratie aangehaalde citaat van 
Montesquieu.
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4. Aanvaarding collectief 
actierecht

Dit brengt mij bij de tweede fase in de ontwikkeling in de positie 
van de civiele rechter binnen ons staatsbestel, die wordt ingeleid 
door de introductie van de collectieve actie in het privaatrecht. 
Daarvoor spoelen wij de band door naar de jaren zeventig. Bij 
die ontwikkeling heeft – zo kan ik niet zonder trots vermelden – 
het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, waarvan ik sinds 
vorig jaar voorzitter mag zijn, een vooraanstaande rol gespeeld. 
Daaraan zijn twee namen verbonden. In de eerste plaats is dat 
de naam van Iens Verburgh, die in 1974 zijn Utrechtse oratie 
hield over ‘Privaatrecht en kollektief belang. Verdediging van 
kollektieve belangen via de burgerlijke rechter’.27 Zijn geschrif-
ten over dit onderwerp en zijn benoeming in de Hoge Raad in 
1981 hebben zonder twijfel een belangrijke rol gespeeld bij de 
aanvaarding van de collectieve actie in de rechtspraak van de 
Hoge Raad in de jaren tachtig. Het zal geen toeval zijn geweest 
dat de arresten die tot deze aanvaarding hebben geleid en die 
een impuls hebben gegeven aan de later tot stand gekomen wet-
geving, zijn gewezen kort nadat Verburgh raadsheer in de Hoge 
Raad werd.28 Als tweede moet hier Niels Frenk worden genoemd, 
die in 1994 hier in Utrecht promoveerde bij Ewoud Hondius op 
het proefschrift ‘Kollektieve akties in het privaatrecht’.29 Dit nog 
steeds belangrijke werk is de basis geweest voor de wetgeving op 

27 M.J.P. Verburgh, Privaatrecht en kollektief belang. Verdediging van  kollektieve 
belangen via de burgerlijke rechter (oratie Utrecht 1972), Zwolle: W.E.J. Tjeenk 
Willink 1975. 

28 O.a. HR 1 juli 1983, NJ 1984/360 (LSV) en HR 27 juni 1986, NJ 1987/743. 
29 N. Frenk, Kollektieve akties in het privaatrecht (diss. Utrecht; Serie Rechte en 

Praktijk nr. 81), Deventer: Kluwer 1994.
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het gebied van collectieve acties zoals die vandaag nog geldt en 
waaraan Niels Frenk als wetgevingsjurist bij het ministerie van 
Justitie een onmisbare bijdrage heeft geleverd.30 Het is dan ook 
duidelijk dat het Molengraaff Instituut hier een reputatie hoog 
te houden heeft.

Het ‘magische’ – als ik het zo mag uitdrukken – van het collectief 
actierecht is dat inbreuken op individuele rechten en belangen, 
die voordien vanwege hun beperkte omvang niet bij de rechter 
terecht zouden zijn gekomen, kunnen worden gebundeld. Zo 
kan klein burgerleed veranderen in een kwestie van maatschap-
pelijk belang. De mogelijkheid van bundeling van belangen 
maakt het voor burgers mogelijk, maar ook financieel haalbaar, 
om de bescherming van hun belangen bij de rechter in te roe-
pen. Zo zal een individuele burger die stankoverlast ondervindt 
van een nabijgelegen fabriek daarover niet snel gaan procede-
ren. Daarvoor zijn de risico’s te groot en de kosten te hoog. Als 
hij echter de krachten bundelt met lotgenoten – die een groeps-
belang delen – is die procedure wel degelijk haalbaar. Ook kan 
via het collectief actierecht worden opgekomen voor het alge-
meen belang, zoals ‘het milieubelang’ of ‘de volksgezondheid’, 
dat voorheen het (juridische) domein van de overheid was.31

De betekenis van de aanvaarding van de mogelijkheid om voor 
groeps- en algemene belangen op te komen voor de positie van 
de civiele rechter kan nauwelijks worden overschat. Door het 
aanvaarden van het collectief actierecht werd de civiele rechter 

30 Wet van 6 april 1994, Stb. 1994, 269.
31 Verburgh definieerde groepsacties als collectieve acties waarbij de personen 

om wier belangen het gaat zijn te individualiseren, en algemeenbelangacties 
als collectieve acties waarbij de personen om wier belangen het gaat niet zijn 
te individualiseren, omdat het belangen betreft van zo’n algemeen karakter dat 
zij een facet vormen van vrijwel ieders bestaan (Verburgh 2015, p. 9).
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vanaf het begin van de jaren tachtig geconfronteerd met een 
gestage stroom van groeps- en algemeenbelangacties. En daar-
mee kwamen ook steeds vaker maatschappelijke vraagstukken 
op zijn bordje terecht. Het is frappant hoe uit het aanbrengen 
van collectieve acties de dominante maatschappelijke thema’s 
van een bepaalde periode zijn af te lezen. Zo wordt het beeld in 
de jaren tachtig sterk bepaald door collectieve acties waarmee 
wordt opgekomen tegen aantasting van het milieu.32 Terwijl het 
tijdens de bankencrisis – en nog een hele tijd daarna – ging om 
vorderingen tegen het inperken van financiële aan spraken of de 
maatregelen van de (rijks)overheid in het kader van die crisis.33 
Daarnaast is discriminatie een steeds terugkerend  thema.34 In 
ons land bestaat voor elk denkbaar groeps- of algemeen belang 
wel een stichting of vereniging en dit vertaalt zich direct in 
vorderingen bij de civiele rechter wanneer die belangen in het 
geding dreigen te komen, doorgaans door het beleid van de over-
heid.

Het is duidelijk dat deze opkomst van wat wel wordt genoemd 
public interest litigation de rechter dwingt om zich tot maat-
schappelijke vraagstukken te verhouden en uitspraken te doen in 
kwesties waarover nog felle maatschappelijke discussie woedt.35 
Hij is immers gehouden uitspraak te doen in de zaken die aan 

32 Zie voor een overzicht Groene Serie Onrechtmatige daad, VIII.6.6.2 (Bauw). 
33 Zie bijvoorbeeld de reeks uitspraken als gevolg van de reddingsoperatie van 

het Fortis-concern: Rb. 18 mei 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ4815, Hof 
 Amsterdam 29 juli 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:3005 en HR 30 september 
2016, ECLI:NL:HR:2016:2213, NJ 2017/47.

34 Het meest bekend is het SGP-arrest: 9 april 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK4547, 
AB 2010, 190.

35 De public interest litigation wordt actief gepropageerd door ‘The Public Interest 
Litigation Project’ (PILP). Het PILP is een vijfjarige pilot waarmee het Neder-
lands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) de mogelijkheid van 
strategisch procederen op het gebied van mensenrechten in Nederland ver-
kent; zie https://pilpnjcm.nl. 
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hem worden voorgelegd. Rechtsweigering is niet toegestaan.36 
De rechter komt daarmee onvermijdelijk in politiek vaarwater 
terecht. Twee aspecten van de zaken die belangenorganisaties 
aan de rechter voorleggen, zetten de spanning met de politiek 
verder op scherp.

In de eerste plaats richten de vorderingen in collectieve acties 
zich veelal tegen de overheid. Het gaat dan doorgaans om de 
Staat, maar ook lagere overheden komen geregeld aan bod. 
Bovendien strekken zij er regelmatig – en het lijkt wel steeds 
vaker – toe om het gebruik van typische overheidsbevoegd-
heden te beïnvloeden. Ik kom daar later nog op terug.

In de tweede plaats wordt in die zaken vaak een beroep gedaan 
op de verplichtingen die op de overheid rusten op grond van 
internationale verdragen. Zoals bekend, verplichten de artike-
len 93 en 94 van de Grondwet de rechter ertoe om bepalingen 
die geschreven zijn om rechtstreeks rechten aan burgers toe te 
kennen direct in Nederlandse rechtssfeer toe te passen en natio-
nale wetgeving die daarmee strijdig is buiten toepassing te laten. 
Die wetgeving verliest dan weliswaar niet haar geldigheid, maar 
mist haar effect.37 Dat is natuurlijk niet wat de wetgever beoogt 
en kan diens politieke agenda stevig doorkruisen.

36 Artikel 13 Wet algemene bepalingen: ‘De regter die weigert regt te spreken, 
onder voorwendsel van het stilzwijgen, de duisterheid of de onvolledigheid der 
wet, kan uit hoofde van regtsweigering vervolgd worden.’

37 Dit laatste maakt een vorm van ‘terugkoppeling’ van rechter naar wetgever van 
belang. Het is immers van belang dat een verdragsstrijdige bepaling uit de rou-
latie wordt gehaald. Zie hierover nader E. Bauw, Onbekend maakt onbemind. 
Naar betere communicatie tussen wetgever en rechter, Regelmaat 2013/4, en 
J.H. Gerards, Wisselwerking tussen rechter en wetgever – naar een betere 
dialoog?, in: De Lange (red.), Wetgever en grondrechten, preadviezen voor de 
Staatsrechtconferentie, Nijmegen: Wolf Legal Publisher 2008, p. 161-199.
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5. Grensverkenningen

Dit brengt mij bij de derde fase in de ontwikkeling, waar wij 
nog middenin zitten. Deze wordt erdoor gekenmerkt dat belan-
genorganisaties de grenzen van de bevoegdheden van de civiele 
rechter in collectieve acties verder zijn gaan verkennen. Dat 
geldt overigens – ironisch genoeg – ook voor vertegenwoordi-
gers van de politieke staatsmachten. Van tijd tot tijd stappen 
ook leden van de Tweede Kamer naar de civiele rechter om hun 
‘gelijk te halen’.38 Het gaat daarbij soms om zeer vergaande vor-
deringen die de rechter vragen om diep in te grijpen in het poli-
tieke domein.39 Bij deze ontwikkeling dienen zich vragen aan die 
raken aan de relatie tussen rechter en politiek. Kan de rechter 
de wetgever een bevel geven tot het intrekken van wetgeving die 
in strijd is met internationale verdragen – en daarmee onrecht-
matig? Kan een bevel worden gegeven om juist wetgeving op te 
stellen omdat internationale of Europese bepalingen daartoe 
verplichten? Of, heel algemeen, kan de rechter een beslissing 

38 Zie o.a. Rb. Amsterdam 28 februari 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:1151 (Forum 
voor Democratie vordert bevel tot wijziging uitnodigingen verkiezingsdebat 
NOS: afgewezen) en Rb. Den Haag 12 april 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:3667 
(Forum voor Democratie vordert (primair) verklaring voor recht dat de Staat 
onrechtmatig heeft gehandeld door (kort gezegd) onvoldoende gevolg te geven 
aan het raadgevend referendum over Oekraïne: afgewezen).

39 Zie de vordering in kort geding van het Kamerlid Wilders om (kort gezegd) de 
Staat (het destijds demissionaire kabinet) primair te bevelen om de behandeling 
van wetsvoorstellen tot goedkeuring van het Europees Stabiliteits mechanisme 
(ESM) aan te houden en pas na de verkiezingen ter goedkeuring aan Tweede 
en Eerste Kamer voor te leggen en (meer en uiterste subsidiair) te verbieden om 
de betreffende wetsvoorstellen te ondertekenen. Vzr. Rb. Den Haag 1 juni 2012, 
ECLI:NL:RBSGR:2012:BW7242, NJF 2012/294, maakte hier korte metten mee. 
Opmerkelijk is een dergelijke vordering, zeker van een politicus die niet de 
indruk geeft dat hij een groot vertrouwen heeft in (het beoordelingsvermogen 
van) de leden van de rechterlijke macht.
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nemen die politieke besluitvorming doorkruist? Het behoeft 
geen betoog dat hiermee de verhoudingen in de trias politica op 
scherp worden gezet.

Dergelijke vorderingen zijn echter nog op een andere manier 
confronterend voor de vertegenwoordigers van de politieke 
staatsmachten. De procedures drukken de overheid met de neus 
op de feiten waar het gaat om de inperking van de autonomie 
van de nationale overheden ten gevolge van aangegane inter-
nationale verplichtingen. De beperkingen die dit stelt aan de 
mogelijkheden voor nationale politici om zelf oplossingen voor 
maatschappelijke problemen vorm te geven, worden indringend 
gevoeld en, zo lijkt het, steeds meer als knellend ervaren. De 
realiteit is dat Nederland onderdeel is van een internationale en 
Europese rechtsgemeenschap en dat dit in toenemende mate de 
politieke speelruimte is gaan bepalen. Het onderdeel uitmaken 
van deze meerlagige (internationale) rechtsorde heeft voor- en 
nadelen. Evidente voordelen zijn dat de rechten van de eigen bur-
gers en bedrijven in andere landen worden gerespecteerd en dat 
regionale of mondiale problemen, zoals het klimaatprobleem, 
effectiever kunnen worden aangepakt. Daar staat tegenover dat 
met de internationale afspraken die hiertoe worden gemaakt 
de eigen ‘regelruimte’ – de ruimte die er is om zelf keuzes te 
maken – wordt beperkt.

Dit laatste is iets waarmee politici zichtbaar moeite hebben als zij 
onder maatschappelijke druk oplossingen beloven en vervolgens 
niet bij machte zijn om de zaken zo te regelen als zij hun kie-
zers hebben voorgehouden. Op zichzelf is dit begrijpelijk vanuit 
het perspectief van een gekozen volksvertegenwoordiger. Het is 
echter niet fair om de pijlen te richten op de rechter nu deze niet 
anders kan dan de overheid houden aan verplichtingen die zij 
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zelf is aangegaan. Dit is immers zijn grondwettelijke opdracht 
indien en voor zover het gaat om internationale verplichtin-
gen die bedoeld zijn om rechtstreeks de rechten van burgers te 
beschermen.40 Artikelen 93 en 94 van de Grondwet verplichten 
hem daartoe en daarbij kan ook de Nederlandse rechter maar in 
beperkte mate een eigen nationale koers varen.41 Hij dient hierbij 
in beginsel in lijn te blijven met de uitleg die door internationale 
rechterlijke colleges – in het bijzonder het Hof van Justitie van 
de Europese Unie en het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens – aan verdragsbepalingen en andere internationale regel-
geving wordt gegeven.

Daargelaten het feit dat de Nederlandse rechter derhalve niet 
veel meer doet dan waartoe hij is gehouden op grond van de 
verplichtingen die ons land internationaal is aangegaan, mag ‘de 
politiek’ niet klagen over de wijze waarop de Hoge Raad tot op 
heden is omgegaan met vorderingen tegen de Staat, die zijn geba-
seerd op internationale verplichtingen en die zich richten op het 
ingrijpen in politieke besluitvorming. In een reeks arresten heeft 
de Hoge Raad een duidelijke en terughoudende koers gevaren. 
Daarbij werd gewezen op de bevoegdheidsverdeling in de artike-
len 81 en 120 van de Grondwet. Volgens de eerste bepaling stel-
len regering en Staten-Generaal de wetten vast, waarbij de vraag 
of, wanneer en in welke vorm een wet tot stand zal komen, moet 

40 Over wanneer daarvan sprake is, zie A. Kuiper-Slendebroek, Het  internationale 
recht en de nationale (t)rechter: de een ieder beschermende toepassing van 
 artikel 94 Grondwet, AA 2016/2, p. 79-87.

41 Artikel 93 Grondwet: ‘Bepalingen van verdragen en van besluiten van volken-
rechtelijke organisaties, die naar haar inhoud een ieder kunnen verbinden, 
hebben verbindende kracht nadat zij zijn bekendgemaakt.’ Artikel 94 Grond-
wet: ‘Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen 
toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbin-
dende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke orga-
nisaties.’
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worden beantwoord op grond van politieke besluitvorming en 
afweging van de erbij betrokken belangen. Volgens de tweede 
bepaling is het de rechter verboden de aldus tot stand gekomen 
wetten te toetsen aan de Grondwet.

Bij dit grondwettelijk stelsel past volgens de Hoge Raad niet dat 
de rechter de wetgever voorschrijft hoe hij deze taak moet uit-
oefenen. Zelfs niet als internationale of Europese verplichtingen 
daartoe overduidelijk verplichten.42 In dat geval kan de Staat wel 
worden gehouden om eventuele schade die daaruit voortvloeit te 
vergoeden,43 maar een verbod of bevel is niet aan de orde.44

De gedachte van de Hoge Raad lijkt daarnaast te zijn gestoeld op 
de opvatting dat een wetgevingsbevel ook niet nodig zou moeten 
zijn. Zoals het Hof Den Haag het in de SGP-zaak verwoordde:

‘verwacht mag worden dat de Staat, die rechterlijke beslissingen pleegt na 
te komen, daaraan de juiste gevolgtrekking zal verbinden door, ook zon-
der daartoe door dwangmiddelen of sancties te zijn gedwongen, de nodige 
wetgeving tot stand te brengen’.45

42 HR 21 maart 2003, ECLI:NL:HR:2003:AE8462, NJ 2003/691 ( Waterpakt/Staat). 
Ook over het schenden van procedurevoorschriften tijdens het wetgevingsproces 
kan niet worden geklaagd (HR 19 november 1999,  ECLI:NL:HR:1999:AA1056, 
NJ 2000/160). Hetzelfde uitgangspunt geldt waar het gaat om politieke besluit-
vorming en de belangenafweging door gekozen volksvertegenwoordiger op de 
lagere politieke niveaus; zie o.a. HR 1 oktober 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO8913, 
NJ 2004/679 (Faunabescherming/Provincie Fryslân). 

43 HR 18 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2722 en ECLI:NL:HR:2015:2723, 
NJ 2016/166 (arbeidstijdenrichtlijn).

44 Zie ook HR 9 april 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK4549, NJ 2010/388 (SGP).
45 Hof Den Haag 20 december 2007, ECLI:NL:GHSGR:2007:BC0619, NJ 2008/133, 

r.o. 7.4.
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6. Rechter en politiek

Als wij de verhouding tussen rechter en de beide andere (poli-
tieke) staatsmachten nader onder de loep nemen, dan zijn er 
meer argumenten aan te voeren voor de tot op heden terug-
houdende opstelling van de Hoge Raad.

Ten eerste is dat de constatering dat de rechter niet is toegerust 
en het civiele proces er niet op is ingericht om de belangen-
afweging te maken die nodig is om een ingreep in politieke 
besluitvorming door de rechter te rechtvaardigen. Het civiele 
proces is van oudsher ingericht op een geschil tussen in beginsel 
twee partijen. Alleen deze partijen zijn aan het woord in de pro-
cedure, en de uitspraak van de rechter heeft in beginsel slechts 
werking tussen partijen.46 In een procedure waarin gebruik 
wordt gemaakt van het collectief actierecht tegen de overheid is 
dat in beginsel niet anders. Anders aan een dergelijke procedure 
is echter dat de uitkomst ervan al gauw meer belangen raakt dan 
die waarop de procedure betrekking heeft.47 Immers, daar waar 

46 Het uitgangspunt vormt hier het gezag van gewijsde van artikel 236 Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering. Toch schrijf ik ‘in beginsel’, omdat er wel 
degelijk een zekere bindende werking voor derden uit kan gaan van een rech-
terlijke uitspraak; zie B.T.M. van der Wiel, Derdenwerking van rechterlijke 
uitspraken, NJB 2011/13, p. 792-796.

47 Hiermee doel ik niet op de belangen van degenen wier belangen gebundeld 
worden in een collectieve actie en ter bescherming van wie de actie rechts-
vordering in die actie strekt. Zij zijn belanghebbenden en geen derden. Of alle 
belanghebbenden zichzelf wel als zodanig zien en gedragen, doet daar niet 
aan af. Ook ‘de omstandigheid dat een (al dan niet aanmerkelijk) deel van 
de personen ter bescherming van wier belangen een collectieve actie strekt, 
niet instemt met (het doel van) de rechtsvordering of zelfs een tegenover-
gesteld standpunt inneemt’, staat niet in de weg aan een collectieve actie, aldus 
HR  26  februari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK5756, NJ 2011/473. Een belang-
hebbende die het niet eens is met de vordering kan zich wel verzetten tegen de 
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de rechter de overheid beveelt of verbiedt tot handelen, heeft dit 
tal van consequenties. Dit is zelfs het geval als de rechter volstaat 
met het vaststellen dat de overheid onrechtmatig handelt door 
een bepaalde situatie of regelgeving in stand te houden. Ook 
dan geldt immers dat de overheid – ‘die rechterlijke beslissin-
gen pleegt na te komen’ – die onrechtmatige toestand zal willen 
beëindigen. De rechter zou dan ook in een collectieve actie tegen 
de overheid rekening dienen te houden met een breed palet van 
belangen, wil hij recht doen aan allen die door zijn uitspraak 
geraakt zullen worden. De vraag is echter op basis waarvan en 
hoe hij dat moet doen. De civiele procedure biedt immers onvol-
doende garantie dat hij voldoende wordt geïnformeerd over alle 
betrokken belangen. Bovendien beschikt hij over onvoldoende 
middelen en mogelijkheden om tot een verantwoorde inhoude-
lijke afweging van belangen te komen. Ik kom daar hierna op 
terug.

Als we vanuit dit perspectief kijken naar de Urgenda–uitspraak, 
rijzen vragen als: Heeft de rechtbank zich een goed beeld kun-
nen vormen van de gevolgen van haar uitspraak? Als het kabinet 
wordt verplicht tot meer uitgaven uit de algemene middelen om 
de uitstoot van CO2 verder te beperken, op welke andere bud-
getten moet dan worden gekort? Moeten dergelijke afwegingen 
niet worden overgelaten aan gekozen politici, die over alle rele-
vante informatie kunnen beschikken die daarvoor nodig is?

Dit laatste brengt mij bij het tweede argument voor een terug-
houdende opstelling: Het ‘primaat van de politiek’ of het ‘pri-
maat van de democratie’. Het is een even simpel als  fundamenteel 

werking van de uitspraak in de procedure ten opzichte van hem, tenzij de aard 
van de uitspraak meebrengt dat de werking niet slechts ten opzichte van deze 
persoon kan worden uitgesloten (art. 3:305a lid 5 Burgerlijk Wetboek).
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argument: het feit dat de leden van de beide andere staatsmach-
ten direct of indirect door het volk zijn gekozen, geeft hun de 
democratische legitimatie die nodig is om de verschillende 
maatschappelijke belangen af te wegen en daarover te beslissen. 
Een legitimatie waarop de Nederlandse rechter zich niet kan 
beroepen.

Daartegen lijkt op het eerste gezicht weinig in te brengen. In 
de stelsels waar rechters wel vergaande bevoegdheden ten aan-
zien van de wetgever zijn toegekend, is die democratische legi-
timatie er – in ieder geval deels – wel. De benoemingen van 
rechters in het Supreme Court van de Verenigde Staten, in het 
 Bundesverfassungsgericht van Duitsland of in de Franse Conseil 
Constitutionnel – instanties die de bevoegdheid hebben om in 
wetgeving in te grijpen – zijn politieke benoemingen. Daarmee 
zijn die rechters – zij het indirect – democratisch gelegitimeerd 
om beslissingen te nemen die ingrijpen in de politieke besluit-
vorming. In ons land is hiervan geen sprake. Weliswaar worden 
de raadsheren in de Hoge Raad op voordracht van de Tweede 
Kamer benoemd – en zou de Kamer daarom invloed op die 
benoemingen kunnen uitoefenen –, maar dat is in de praktijk 
een formaliteit.48

48 Leden van de Hoge Raad worden benoemd bij koninklijk besluit uit een voor-
dracht van drie personen, opgemaakt door de Tweede Kamer (art. 118 Grond-
wet). De Hoge Raad stelt ten behoeve van de Tweede Kamer een aanbevelings-
lijst samen van zes personen (art. 5c lid 6 van de Wet rechtspositie rechterlijke 
ambtenaren). Op basis hiervan maakt de Tweede Kamer een lijst met drie kan-
didaten op die geldt als een bindende voordracht voor de regering. De voor-
gedragen personen staan op de door de Kamer opgemaakte lijst in volgorde 
van voorkeur. Daarbij pleegt de Kamer de volgorde van de Hoge Raad aan te 
houden. De discussie in de Kamer vindt achter gesloten deuren plaats. Deze 
praktijk komt in feite neer op een coöptatiesysteem: de selectie van leden ge-
beurt door de Hoge Raad zelf.
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Ook de Rechtbank Den Haag in de Urgenda-uitspraak heeft zich 
het hoofd gebroken over de legitimatievraag. Zij relativeert het 
primaat van de politiek door erop te wijzen dat ons land geen 
volledige machtenscheiding kent, maar dat het gaat om even-
wicht tussen de staatsmachten en verder dat het de wettelijke 
opdracht van de rechter is om burgers, individueel of collectief, 
in concrete rechtsgeschillen rechtsbescherming tegen de over-
heid te bieden. De democratisch tot stand gekomen wetgeving, 
van nationale of internationale herkomst, die hij daarbij toepast, 
biedt op zichzelf voldoende legitimatie.49

De rechtbank is daarbij in goed gezelschap. Ook de Weten-
schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft zich 
over de vraag naar de democratische legitimering van de rech-
ter gebogen tegen de achtergrond van de waarneming dat diens 
rol en invloed in de trias politica na de Tweede Wereldoorlog 
sterk is toegenomen, vooral door de grotere rol van de rech-
ter in de rechtsvorming.50 De WRR citeert met instemming 
 Brenninkmeijer51 en Martens,52 die het gebrek aan legitimatie 
aan de kant van de rechter sterk relativeren, en komt tot de con-
clusie dat:

49 Rb. Den Haag 24 juni 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:7145, AB 2015/336, O&A 
2015/58, M en R 2016/38, r.o. 4.94 e.v.

50 WRR, De toekomst van de nationale rechtsstaat (Rapporten aan de regering 
nr. 63), Den Haag: Sdu 2002, p. 185 e.v., www.wrr.nl/publicaties/rapporten/ 
2002/10/29/de-toekomst-van-de-nationale-rechtsstaat. 

51 A.F.M. Brenninkmeijer, De plaats van de rechter in onze constitutionele orde, 
in: De rechter als dictator? (RAIO-Congresbundel), Lochem: Van den Brink & 
Co 1987, p. 51-70.

52 S.K. Martens, De grenzen van de rechtsvormende taak van de rechter, NJB 
2000/75, p. 747-758.
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‘deze ontwikkeling [de toegenomen invloed van de rechter in de trias poli-
tica; EB] geenszins in strijd [is] met de grondslagen van de democratische 
rechtsstaat. Rechters worden in continentale rechtsstelsels weliswaar niet 
democratisch gekozen, maar hun rol bij de uitleg van wetten en normen, 
mits op zorgvuldige en terughoudende manier aangewend, past geheel in 
de uitgangspunten van de rechtsstaat.’53

53 WRR 2002, p. 271.
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7. Nieuwe checks and balances

Het voorgaande overziend, meen ik dat er alle aanleiding is om 
de verhouding tussen rechter en politiek opnieuw te bezien. Ik 
vraag mij daarbij af of de oude argumenten voor de afbakening 
van de grens tussen beide nog voldoen in het licht van de bedrei-
gingen voor de rechtsstaat waaraan ik in het begin refereerde.

Laat ik de discussie op scherp zetten door in de eerste plaats te 
constateren dat die bedreigingen laten zien dat het niet denk-
beeldig is dat de rechtsstaat volkomen democratisch gelegiti-
meerd kan worden onttakeld. Ik verwijs naar wat ik hiervoor 
heb opgemerkt over wat zich het laatste jaar in democratieën als 
Turkije, Polen en Hongarije heeft afgespeeld. En hoe zeker zijn 
wij ervan dat in ons land niet ook een meerderheid van popu-
listische politieke stromingen in het parlement ontstaat, die de 
instituties van de rechtsstaat vooral zien als hindermacht die de 
wil van het volk maar in de weg staan, en daarom geneigd zijn 
om weinig respectvol met die instituties om te gaan?54 Zouden 
wij dan nog steeds graag zien dat de rechter ‘in zijn hok’ blijft? 
Of hopen wij op onafhankelijke rechters die tegenwicht durven 
te bieden in een ‘populistische democratie’?55 In de Verenigde 
Staten hebben wij in de afgelopen maanden een dergelijke strijd 

54 Zie J. Thomassen, Populisme: verrijking of bedreiging van de democratie (voor-
dracht KNAW), p. 6, te vinden op: www.knaw.nl/shared/resources/ actueel/ 
publicaties/pdf/populisme-verrijking-of-bedreiging-van-de- democratie. 

55 Zie in deze zin T. Barkhuysen, Is onze rechtsstaat Trump-proof, NJB 2017/471, 
p. 573: ‘Kent onze rechtsstaat voldoende instrumenten om hieraan [de steun 
voor anti-rechtsstatelijke voorstellen in de politiek; EB] weerstand te bieden? 
(…) Uiteindelijk is het (…) alleen de rechter die een democratische meerder-
heid echt – althans in juridische zin – zou kunnen tegenhouden, daarbij moge-
lijk gesteund door het EHRM.’
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zien voltrekken. Dit is de rechters op scherpe, zelfs persoonlijke 
aantijgingen van de president komen te staan. Ook deze presi-
dent beroept zich op democratische legitimatie en het primaat 
van de politiek. Waar ligt uw rechtsstatelijke sympathie?

Het is de vraag of de instituties van onze rechtsstaat net zo weer-
baar zullen zijn als die tot nu toe in de Verenigde Staten zijn 
gebleken. De uitkomst van de stresstest van  Brenninkmeijer 
waaraan ik eerder refereerde, stemt niet bij voorbaat positief. 
De voornaamste reden daarvoor was volgens hem het door de 
politiek geclaimde primaat en de wijze waarop dit als argument 
wordt gebruikt om de rol van de rechter ten opzichte van de poli-
tiek in ons land klein te houden. Daarmee wordt een belangrijke 
kans gemist om de democratische rechtsstaat vitaler te maken. 
Om deze reden pleitte de WRR in zijn belangrijke advies aan 
de regering uit 2002 al om het primaat van de politiek, en het 
complement daarvan, om het argument van (het gebrek aan) 
democratische legitimering aan de kant van de rechter te relati-
veren en de centralere plaats van de rechter in de trias politica te 
erkennen en een expliciete plaats te geven in ‘het bestel’. Dit laat-
ste onder meer door de rechter de bevoegdheid te geven formele 
wetten te toetsen aan de Grondwet.56 Ook de Staatscommissie 
Grondwet adviseerde in 2010 de regering om het toetsings-
verbod van artikel 120 van de Grondwet te heroverwegen. En 
naar mijn waarneming is onder juristen, mede onder invloed 
van het groeiende populisme, een groeiende communis opi-
nio in deze richting.57 Met de te verwachten teloorgang van het 

56 WRR 2002, p. 271: ‘De druk van de internationale rechtsvorming maakt het 
welhaast onontkoombaar om deze bevoegdheid [het toetsen van formele wet-
ten aan de Grondwet; EB] van de rechter in ons land formeel vast te leggen, 
tenminste voor het laatstbedoeld terrein van de klassieke grondrechten.’

57 Rapport Staatscommissie Grondwet, november 2010, p. 47.
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 initiatiefwetsvoorstel Halsema/Van Tongeren tot ( gedeeltelijke) 
afschaffing van het toetsingsverbod, ligt het helaas niet in de 
rede dat dit binnen afzienbare termijn zal gebeuren.58 Dit en het 
nog wel in behandeling zijnde initiatiefwetsvoorstel Taverne, dat 
de rol van de rechter juist verder wil terugdringen, lijkt erop te 
wijze dat de politiek niet zit te wachten op tegenkrachten in de 
trias politica.59

Dit, terwijl de rechtsstaat vraagt om checks and balances en een 
interactie van krachten en tegenkrachten. ‘Het geheim van de 
democratische rechtsstaat is nu juist dat het een gedeelde rechts-
orde is.’60 ‘De essentie van de trias politica is: de noodzaak van 
evenwicht van machten, vanuit het ervaringsfeit dat “elke macht 
tot een absolute macht dreigt te worden, ook de macht van 
de democratisch gekozen meerderheid”. Dat evenwicht moet 
steeds opnieuw gevonden worden binnen de staat en de staat 
en maatschappij. Evenwicht is onbestaanbaar zonder tegen-
wicht. Het beroep op de rechter organiseert dat tegenwicht.’61 
Wonderlijk genoeg past dit goed in het gedachtegoed van 

58 Momenteel buigt de Raad van State zich over de vraag of het thans in tweede 
lezing bij de Tweede Kamer voorliggende wetsvoorstel (Kamerstukken 32334) 
nog wel voldoet aan de eisen die artikel 137 Grondwet daaraan stelt. Zie de 
brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 
23 juni 2017, Kamerstukken II, 32334, 9.

59 Er lijkt in de politiek wel een gevoel van urgentie te bestaan waar het gaat om 
het functioneren van het staatsbestel, maar aan dat gevoel wordt vooral uiting 
gegeven door wat ik wil noemen ‘navelstaren’. Zo is er (weer eens) een staats-
commissie ingesteld die zich moet bezinnen op parlementair stelsel. Zie de 
brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 
2 februari 2017, Kamerstukken 34430, 4. Barkhuysen (2017) hoopt dat deze 
commissie toch een lans zal durven breken voor het creëren van de mogelijk-
heid formele wetten aan onze Grondwet te toetsen. 

60 Brenninkmeijer 2015, p. 1055.
61 W.E.J. Tjeenk Willink, Introductie, in: J.M. van den Berg e.a., Rechtspraak en 

politiek: hoe leven die samen in het huis, dat democratische rechtsstaat heet?, 
Den Haag: Boom juridisch 2017, p. 11-16, op p. 15.
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 Montesquieu. Dat gaat immers verder dan de woorden ‘bouche 
de la loi’ als  typering van de rol van de rechter in het staats bestel. 
 Montesquieu beschreef dat er bij een scheiding van machten een 
dynamiek ontstaat, waarbij de machten met elkaar rekening 
zullen houden. Juist daarin ligt een waarborg tegen tirannieke 
machtsuitoefening: ‘Le pouvoir arrête le pouvoir.’ Daarbij past 
niet dat de rechter steevast moet wijken voor de politiek.

Laten wij daarom het primaat van de politiek niet als een dogma 
beschouwen, maar zoeken naar een interactie tussen de staats-
machten die past bij de huidige tijd. Het is daarom tijd de staats-
rechtelijke schuttersputjes te verlaten en te komen tot een meer 
inhoudelijke discussie. Laat ik ten behoeve van het debat alvast 
wat argumenten aanvoeren die het politieke primaat op zijn 
minst kunnen nuanceren.

Ten eerste is dat het maatschappelijk vertrouwen als basis voor 
legitimatie. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Plan-
bureau blijkt keer op keer dat burgers aanzienlijk meer vertrou-
wen hebben in de rechtspraak dan in de politieke instituties. Het 
gaat dan niet om een verschil van enkele procentpunten, maar 
om een fors verschil en dat al gedurende een groot aantal jaren.62 
Ik maak daar uit op dat de burgers de rol van de rechter zien en 
de wijze waarop die wordt vervult waarderen. Dat niet alleen, 
ik denk dat deze rol voorziet in een maatschappelijke behoefte.

62 De rechtspraak schommelt sinds de continue metingen door het SCP in 2008 
zijn begonnen rond de 65%, met uitschieters naar 70%. Dit is fors hoger dan 
de cijfers voor regering en parlement die zijn gegeven in noot 5. Zie voor de 
laatste cijfers SCP, Burgerperspectieven 2017/2, Kwartaalbericht van het Con-
tinu Onderzoek Burgerperspectieven, 29 juni 2017, te vinden op www.scp.nl/
Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2017/Burgerperspectieven_2017_2. 
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Zoals ik heb laten zien, biedt het civiele proces een podium waar 
groeperingen in de samenleving maatschappelijke  vraagstukken 
aan de orde kunnen stellen en op scherp kunnen stellen. Of het 
nu gaat om onvrede over milieubeleid, over discriminatie of 
over het afnemen van financiële aanspraken door de overheid. 
De weg naar de civiele rechter staat open.63 Onvrede kan wor-
den aangekaart en wordt gekanaliseerd. Men voelt zich gehoord, 
zeker nu de media steevast de nodige aandacht besteden aan dit 
soort zaken. De civiele rechter biedt hiermee een platform dat 
burgers bij de andere staatsmachten niet (kunnen) krijgen.

Om deze belangrijke functie te kunnen vervullen moeten bur-
gers erop kunnen vertrouwen dat de rechter waarlijk onafhan-
kelijk is en geen tandeloze ambtelijke tijger die toch steeds terug-
deinst voor de overheid. Het is de vraag of een rechter die zich 
ertoe beperkt, zoals de Hoge Raad tot nu toe voorschrijft, vast te 
stellen dat de Staat onrechtmatig handelt, maar verder de zaak 
moet overlaten aan de politiek, ook op de langere duur als door 
burgers als voldoende geloofwaardig zal worden gezien om deze 
rol te vervullen. Het is ook de vraag hoe onvrede in de samen-
leving zich zal uiten als dat niet het geval zal blijken te zijn.

Ten tweede verdient het principiële karakter van de democrati-
sche legitimatie – of liever: het gebrek daaraan aan de kant van 
de rechter – relativering als wij dit bezien vanuit rechtsvergelij-
kend perspectief. In de rechtsstelsels van het Verenigd Konink-
rijk en de Scandinavische landen bijvoorbeeld is de taakverde-
ling tussen rechter en wetgever van oudsher wezenlijk anders 

63 De poort naar de civiele rechter gaat immers open met het enkele aanroepen 
van de onrechtmatige daad, hetgeen door Nieuwenhuis wel ‘de leer van Ali 
Baba: Sesam open U’ is genoemd. Zie zijn noot bij het Nieuwe Meer-arrest in 
AA 1986, p. 638-641. 



40

dan bij ons. Daar is rechtsvorming primair een taak van de rech-
ter en is de taak van de wetgever veel beperkter. Rechters worden 
daar evenmin als bij ons gekozen. Van deze landen kan toch niet 
worden gezegd dat zij minder hechten aan democratie.64

Ook de beschrijving van de historische ontwikkeling waarmee 
ik begon leert ons relativeren. Als de Hoge Raad een eeuw ge -
leden had vastgehouden aan oude vanzelfsprekendheden, waren 
wij niet gekomen waar wij vandaag zijn. En ik geloof niet dat 
velen naar die tijd zouden terugverlangen. Wij hadden dan een 
rechterlijke macht gehad die de aansluiting met de samen leving 
volledig zou hebben verloren, terwijl juist deze staatsmacht 
nu het grootste vertrouwen van de burger geniet. Hoewel hier 
uiteraard ook andere factoren op van invloed zijn, is dit wat mij 
betreft toch een belangrijke aanwijzing dat het pad dat de Hoge 
Raad in de loop der tijd voor de civiele rechtspraak heeft uit-
gezet een juiste was en getuigt van oog voor maatschappelijke 
ver anderingen.

Verder moet men zich de vraag stellen wat er, ondanks alle 
commentaren en kritiek, nu eigenlijk is misgegaan door de 
Urgenda-uitspraak. De rechter heeft weliswaar aangegeven dat 
het klimaatbeleid moet worden bijgesteld, maar hoe dat moet 
gebeuren wordt niet voorgeschreven. Er is binnen dit door de 
rechter gegeven kader dan ook nog voldoende in politieke zin 
in te vullen. Bovendien is het een kader dat niet zelf door de 
rechter is verzonnen, maar waaraan ons land, en dus de politiek, 
zich vrijwillig heeft gebonden door middel van internationale 
afspraken.

64 In deze zin W. Snijders, De rechter als dictator?, in: E. Bauw e.a. (red), Wet-
gevende geschriften. Selectie uit de werken van mr. W. Snijders, Deventer: 
 Kluwer 1995, p. 131-137, op p. 132.
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Ben ik hiermee een roepende in de woestijn? Ik meen van niet. 
Ook iemand als Ernst Hirsch Ballin – toch iemand die zijn stre-
pen aan alle zijden van de trias politica heeft verdiend – riep 
onlangs in een preadvies op de verhouding tussen wetgever, 
bestuur en rechter opnieuw te doordenken in het licht van de 
uitdagingen waar wij in de huidige tijd voor staan.65 Eerder 
citeerde ik al Tjeenk Willink en Brenninkmeijer, die hetzelfde 
betogen. Daarnaast zie ik in de discussie over Urgenda naast 
preciezen ook voldoende rekkelijken.66

Om het debat vruchtbaar en op niveau te kunnen voeren moet 
wel worden opgebokst tegen gemakzuchtige opvattingen.67 Het 
helpt niet als een Tweede Kamerlid van de VVD, zoals onlangs, 
spreekt over activistische rechters die het beleid gaan bepalen 
en dat de Tweede Kamer dan net zo goed kan worden afge-
schaft.68 Dat is uiteraard een karikatuur. Kijkend naar het ver-
leden is er geen enkele reden om aan te nemen dat de rechter 
niet terughoudend en verantwoord zal omgaan met wat ruimere 

65 Hirsch Ballin 2015.
66 O.a. R.A.J. van Gestel & M.A. Loth, Urgenda: roekeloze rechtspraak of rechts-

vinding 3.0?, NJB 2015/1849, die de juiste nuances aanbrengen in het debat 
tegenover de kritische reacties in de Urgenda-special in NJB 2015/33, daarna 
gevolgd door anderen die zich genuanceerder uitlaten. Zie o.a. G. Boogaard, 
Urgenda en de rol van de rechter. Over de ondraaglijke leegheid van de trias 
politica, AA 2016/1, p. 26-33, die laat zien dat er meerdere visies op de functie 
van rechtspraak in de trias politica mogelijk zijn. Verder A.G. Catermans, Het 
klimaatgevaar en het gouden kelderluik, AA 2016/1, p. 34-40. 

67 Voorbeelden van dergelijke opvattingen worden gegeven door oud-politicus 
Klaas de Vries: ‘Politici en uitvoerders voelen zich met enige regelmaat gehin-
derd door de rechterlijke macht, die hun activiteiten kan toetsen aan wetten en 
verdragen. Soms wordt daaraan op luide toon uitdrukking gegeven: “Hoe kan 
een rechter nu zoiets beslissen?” of “Wat een dom vonnis!” Of zelfs: “De rechter 
gaat op onze stoel zitten”, en “We willen geen rechtersstaat”.’ K. de Vries, De 
brave rechter. Zijn er nog rechters in Den Haag?, NJB 2017/360, p. 442-449.

68 Het Tweede Kamerlid Remco Dijkstra, van de VVD, in de Correspondent, zie: 
https://decorrespondent.nl/3362/de-rechter-verplichtte-de-staat-tot-meer- 
klimaatactie-wat-is-er-met-het-vonnis-gebeurd/370522658-0ee63678. 
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 bevoegdheden ten opzichte van de politiek. Bovendien moet 
niet uit het oog worden verloren dat de macht van de rechter 
altijd in zoverre beperkt is dat hij zich niet zomaar met politieke 
vraagstukken kan bemoeien. Maar alleen als hij daartoe wordt 
geroepen in een zaak die hem door partijen wordt voorgelegd. 
In deze zin blijft de rechterlijke macht, zoals een van de founding 
fathers van de VS, Hamilton, het uitdrukte: ‘the least dangerous 
branch’.

En zelfs als de rechter naar het oordeel van de politiek zijn boekje 
te buiten gaat, dan nog is het de wetgever die uiteindelijk aan de 
knoppen zit door expliciet een andere uitkomst in de wet neer te 
leggen. Dit ‘haasje over’ tussen wetgever en rechter is onderdeel 
van de checks and balances die passen bij een moderne invulling 
van de trias politica. In een moderne rechtsstaat zijn wet gever, 
bestuur en rechter niet met schotten van elkaar gescheiden, 
maar staan zij met elkaar in een relatie van wederzijdse afhanke-
lijkheid. Dit eist vertrouwen in elkaars intenties en een dialoog. 
En af en toe mag het flink schuren, zoals in de Urgenda-zaak. 
Van een constructieve dialoog lijkt – in ieder geval van de kant 
van de politiek – helaas nog niet of nauwelijks sprake.

Het lopende hoger beroep en de ongetwijfeld daaropvolgende 
cassatie vormen een goede context en aanleiding om de dia-
loog alsnog verder te voeren. Een goede context, omdat het in 
de Urgenda-zaak echt ergens over gaat. Het klimaatprobleem is 
een existentiële kwestie en een van de grootste uitdagingen voor 
politiek en samenleving voor de komende decennia. Daarmee 
vertoont het veel overeenkomst met het milieuprobleem dat in 
de jaren zeventig op de kaart werd gezet door de Club van Rome 
en dat in de periode daarna veel maatschappelijke en politieke 
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 verandering heeft gebracht.69 Mede hierdoor zijn, zoals wij heb-
ben gezien, de collectieve actie en de mogelijkheid van het op -
komen voor het algemeen belang bij de civiele rechter in de recht-
spraak aanvaard. Hiermee is weer de rol van civil society bij het 
aanpakken van het probleem gestimuleerd. Bij problematiek van 
een dergelijke omvang en ernst dienen alle betrokkenen binnen 
de overheid en in de samenleving hun verantwoordelijkheid ten 
volle te nemen. Het klimaatprobleem is immers ‘te belangrijk 
om aan politici over te laten’.70 De Rechtbank Den Haag heeft 
dit goed voor ogen gehad en de moed gehad om haar bijdrage 
te leveren. Getuige de enorme aandacht die de uitspraak heeft 
gekregen, met succes.

69 ‘Limiths to growth’, rapport van de Club van Rome, 1972.
70 Aldus econoom en voormalig staatssecretaris Rick van der Ploeg; zie  

www.sg.uu.nl/nieuws/2017/labbekakkerige-politiek. 
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8. Vernieuwing van de civiele 
procedure

Dit alles neemt niet weg dat bij een verruiming van de bevoegd-
heden van de civiele rechter de beperkingen aan de inrichting 
van het civiele proces in zijn huidige vorm zich meer zullen laten 
voelen. Aan die beperkingen refereerde ik in het vorenstaande 
al even. Het is zaak om de rechter beter te equiperen in een pro-
cedure die gaat over groeps- of algemene belangen en waarbij 
ook belangen van derden die niet zijn betrokken in de proce-
dure, worden geraakt. Hij zal in staat moeten worden gesteld 
om beter zicht te krijgen op de maatschappelijke impact van zijn 
beslissing. Daarbij behoort een betere informatiepositie, die niet 
volledig afhankelijk is van partijen, en de mogelijkheid van een 
beroep op een bredere deskundigheid om gevolgen te kunnen 
inschatten en belangen te kunnen afwegen. Die behoefte is ove-
rigens niet beperkt tot collectieve acties. Ook ‘gewone’ civiele 
procedures kunnen een bredere impact hebben, vooral daar 
waar de rechter invulling geeft aan zijn rechtsvormende taak.

De laatste jaren zijn al stappen gezet om in ieder geval de Hoge 
Raad als hoogste rechter in civiele zaken op dit punt beter te 
equiperen. Het rapport van de commissie-Hammerstein over 
versterking van de cassatierechtspraak is daarvoor de wegberei-
der geweest.71 Zo is onder meer een vooralsnog beperkte moge-
lijkheid geopend om in zaken waarin het gaat om belangen die 

71 Versterking van de cassatierechtspraak, rapport van de Commissie norm-
stellende rol Hoge Raad, Den Haag 2008; zie www.rijksoverheid.nl/documenten/ 
kamerstukken/2008/07/03/rapport-commissie-normstellende-rol-hoge- raad-
versterking-van-de-cassatierechtspraak. 
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de zaak overstijgen, ook anderen dan partijen in de gelegenheid 
te stellen om van zich te laten horen.72

Deze mogelijkheid van een ‘amicus curiae-brief ’ is al veel langer 
bekend in andere rechtsstelsels en het is zaak om daar verder 
invulling aan te geven.73 Maar er is meer nodig. Het is tijd om 
het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad uit te breiden 
met andere wetenschappelijke disciplines dan alleen de juri-
dische.74 En ook anderszins moet de Hoge Raad worden voor-
zien van mogelijkheden om onderzoek te doen naar wat wordt 
genoemd ‘de macro-effecten’ van voorgenomen beslissingen.75 

72 Artikel 393 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering: ‘De Hoge Raad 
kan bepalen dat ook anderen dan partijen binnen een daartoe te bepalen ter-
mijn in de gelegenheid worden gesteld om schriftelijke opmerkingen te ma-
ken. De aankondiging hiervan geschiedt op een door de Hoge Raad te bepalen 
 wijze.’ Deze bepaling is weliswaar opgenomen in de afdeling die handelt over 
de procedure voor het stellen van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad, maar 
de Hoge Raad heeft in zijn arrest van 6 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1342, 
NJ 2014/300, ook van toepassing geacht op de procedure voor cassatie in het 
belang der wet: ‘Weliswaar betreft deze zaak geen prejudiciële vraag als be-
doeld in artikel 392 e.v. Rv, maar de functie van een vordering tot cassatie 
in het belang der wet en die van de beantwoording van prejudiciële vragen 
is dezelfde, namelijk het beantwoorden van rechtsvragen die voor de praktijk 
van belang zijn, mede in verband met de rechtseenheid en rechtsontwikkeling. 
Daarom bestaat grond de mogelijkheid tot het maken van schriftelijke opmer-
kingen ook toe te passen bij de behandeling van een cassatieberoep in het be-
lang der wet, ingeval dat daartoe naar het oordeel van de Hoge Raad aanleiding 
bestaat.’ Dit laatste arrest onderstreept mijns inziens duidelijk de waarde die de 
Hoge Raad hecht aan het goed voorgelicht worden over o.a. de macro-effecten 
van de beslissingen die hij neemt in het kader van zijn rechtsvormende taak.

73 De WRR pleitte al in 2002 in zijn rapport ‘De toekomst van de nationale 
rechtsstaat’ voor ‘meer mogelijkheden vanuit de samenleving om een rol te 
spelen bij de rechtsvorming, bijvoorbeeld door als amicus curiae een stand-
punt naar voren te brengen’ (p. 272, zie ook p. 197).

74 Ik pleitte hier al voor in mijn vorige oratie aan de Universiteit van Amsterdam: 
Rechtspraak in tijden van crisis. Over bedreigingen en kansen voor recht-
spraak, economie en rechtsstaat (oratie UvA), Amsterdam: Vossiuspers UvA 
2011. ‘Frapper, frapper toujours’, is hier het motto. 

75 Zie nader hierover E.R. de Jong & T.E. van der Linden, Rechtspreken met oog 
voor macro-effecten? Een bespreking van de mogelijkheden om rekenschap te 
geven van macro-effecten in het aansprakelijkheidsrecht, NTBR 2017/2.
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Alleen zo is het mogelijk om in een steeds complexere samen-
leving verantwoord invulling te blijven geven aan de belangrijke 
taak die de rechter heeft. De rechter moet niet terug in zijn hok, 
maar midden in de samenleving staan!
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9. Afronding

Ik kom tot een afronding. Wat heeft de analyse van de schui-
vende positie van de civiele rechter in het staatsbestel nu opge-
leverd? We hebben gezien hoe door uitdijende bevoegdheden 
de civiele rechter zich met een tektonische beweging langzaam 
maar gestaag heeft bewogen in de richting van de beide andere 
staatsmachten. Daarmee is de kans op aardschokken binnen 
de trias politica toegenomen. De Urgenda-uitspraak is er een 
geweest van zeker acht op de schaal van Richter. De automati-
sche reactie is er een geweest van ingraven in oude posities. De 
rechtsstaat vraagt in de huidige tijd echter om een heroriëntatie 
van de positie van de (civiele) rechter binnen de trias politica en 
de interactie tussen de staatsmachten. Dit tegen de achtergrond 
van de noodzaak om een antwoord te vinden op de uitdagingen 
waar de rechtsstaat en de samenleving voor staan. Daarvoor is 
discussie nodig over oude zekerheden en nieuwe maatschap-
pelijke behoeften. Bij uitstek een debat waaraan de wetenschap 
een belangrijke bijdrage kan leveren, en dan zeker niet alleen de 
rechtswetenschap. Ik heb vandaag een bijdrage willen leveren en 
beschouw het als een deel van mijn opdracht voor de komende 
jaren om dat te blijven doen.
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10. Dankwoorden

Ik zal dat graag doen in samenwerking met de wetenschappelijke 
disciplines verenigd binnen de faculteit Recht, Economie, Bestuur 
en Organisatie en met andere collega’s, bijvoorbeeld binnen het 
strategisch programma ‘Instituties voor open samen levingen’. 
Binnen de Universiteit Utrecht is er bij uitstek een omgeving 
gecreëerd die ruimte biedt voor interdisciplinair onderzoek en ik 
heb daar al veel moois van mogen ervaren.

Ik zie dan ook uit naar voortzetting van de vele verrijkende en 
vooral ook collegiale en vriendschappelijke contacten die ik in 
het afgelopen anderhalf jaar heb mogen ervaren. Zowel op het 
gebied van onderzoek als op dat van onderwijs.

Ik ben grote dank verschuldigd aan al die collega’s die mijn start 
in Utrecht zo aangenaam en vruchtbaar hebben gemaakt. Ik heb 
mij steeds gesteund gevoeld. Het is gevaarlijk om hier mensen 
uit te lichten om anderen niet tekort te doen. En ik zal dat dan 
ook niet doen. Daarvoor zijn het er ook te veel en mijn tijd is 
bijna op.

Laat ik het daarom laten bij het als eerste bedanken van de 
medewerkers van het Molengraaff Instituut. Dat prachtige insti-
tuut waarvan ik voorzitter mag zijn. Dat is een voorrecht, niet 
alleen omdat er elke dag weer zulke geweldige prestaties worden 
geleverd, maar ook omdat het gewoon zo’n fijne club mensen bij 
elkaar is.
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In het Montaigne Centrum trof ik een vergelijkbare omgeving. 
Een groep onderzoekers die met grote inzet ervoor zorgt dat 
Utrecht zich zowel nationaal als internationaal onderscheidt 
door aanpak en kwaliteit. Wij hebben veel moois in handen en 
wij gaan dat in de komende jaren verder uitbouwen.

Van het afgelopen jaar moet verder worden genoemd de samen-
werking met de collega’s van Economie en Bestuurskunde bij het 
uitdenken en opzetten van het onderzoeksprogramma ‘Resilient 
Societies’. Ik ben ervan overtuigd dat de multidisciplinaire pro-
jecten in dit programma de komende jaren mooie resultaten zul-
len opleveren. De postdoc-onderzoekers die wij hebben kunnen 
aantrekken, staan daarvoor garant.

Ik wil verder niet nalaten mijn dank uit te spreken aan het 
bestuur van de faculteit en het departement voor het vertrouwen 
en voor de steun die ik heb gekregen. Er is niets zo prettig als 
bestuurders die betrokken zijn en met je meedenken.

Dank ben ik ten slotte verschuldigd aan de aanwezige oud- 
collega’s uit de rechtspraak, het ministerie van Veiligheid en 
Justitie en de Universiteit van Amsterdam. Onze wegen hebben 
elkaar vaak vanuit verschillende richtingen gekruist. Ik spreek 
de wens uit dat dit zo zal blijven.

Ik sluit af met een dankwoord voor vrienden en familie. Het 
moet voor jullie een opgave zijn om na een promotie, een eerste 
oratie, nu naar een tweede oratie te moeten luisteren. Ik wil er 
maar niet aan denken hoeveel verlofuren jullie in al die jaren al 
hebben moeten besteden om er steeds weer bij te zijn. En som-
migen komen ook nog eens van ver. Bedankt voor dit offer en 
voor de morele steun.
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Dat laatste geldt ook in het bijzonder voor de kleinste kring die 
mij omringt. Sjook, Arthur en Charlotte, zonder jullie steun zou 
het niet gaan. En uiteindelijk draait het natuurlijk allemaal om 
jullie. Het is mooi dat Fay en Camille daar nu ook bij horen. Wie 
weet waar dat ons allen brengt.

Ik heb gezegd.




