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een overheidsmonopolie: je kiest je rechter niet; klanten die niet tevreden
zijn met een aangeboden dienst daarentegen kunnen zich tot andere aan-
bieders richten. De relatie tussen overheid en burger is, zeker op het vlak van
rechtsbedeling, fundamenteel asymmetrisch: aanvaardbaarheid van zo’n
asymmetrie vereist dat ze dat ook in gelijke mate is ten aanzien van alle bur-
gers, daarom is in dezen zelfs een schijn van partijdigheid verdacht; dat
rechters een soort uniform dragen is hierbij niet onbetekenend, net zo min
als een gedereguleerd alternatief waarbij zowel spijkerbroeken als half ont-
blote buiken geoorloofd zijn, dat zou zijn (of een bijkomend uniform, wat de
hoofddoek wel eens is).
Dat sommige argumenten van de auteur aanvechtbaar zijn (en hoe zou het
anders kunnen?), doet echter niets af aan de waarde van zijn boek. Zelfs die-
genen die de pertinentie van veel van die argumenten in twijfel zouden
trekken, biedt het nog altijd een schat aan discussiestof, en in die zin is het
op zijn minst een weldoende provocatie voor de lezer. Een must.

Fernand Tanghe (Antwerpen)

Taco Groenewegen, Wetsinterpretatie en rechtsvorming (diss. UvA), Den Haag:
Boom Juridische uitgevers 2006, 234 p.

Wie het eerste en zeer beknopte hoofdstuk leest van Taco Groenewegens
proefschrift Wetsinterpretatie en rechtsvorming, denkt even een proefschrift
van enkele decennia terug in handen te hebben. Die indruk bestaat niet
alleen vanwege de literatuurverwijzing in dit hoofdstuk – verwezen wordt
naar Fockema Andreae (1904), Suijling, Scholten, Houwing, Bregstein, Kisch,
Polak, Geppaart en, ten slotte, Snijders (1978) – maar ook vanwege het onder-
werp van onderzoek: wetsinterpretatie. Dat klinkt nogal ouderwets in een
tijd waarin supranationaal recht steeds belangrijker wordt en de wet zelf
verwijst naar open, maatschappelijke normen die in de beoordeling van
geschillen moeten worden betrokken. Met wetsinterpretatie alleen kan
men dan ook nauwelijks meer uit de voeten voor de oplossing van juridische
geschillen. Maar oneigentijdse beschouwingen in de wetenschap zijn niet
op voorhand suspect. De wet is nog steeds een zeer voorname bron van recht
– en daarmee is de vaststelling van de norm die in de regelformulering
geacht wordt besloten te liggen nog steeds een belangrijk aspect van de
rechtsvinding. Maar hoe stel je die betekenis vast?
Het uitgangspunt van de studie van Groenewegen is dat wetteksten een
betekenis bezitten die soms wel en soms niet met behulp van interpretatie
achterhaald kan worden. Het primaire doel van wetsinterpretatie, zo stelt
Groenewegen, is het achterhalen van geldend recht. Soms lukt dat wel, maar
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soms ook niet, bijvoorbeeld omdat de verschillende interpretatiemethoden
niet naar dezelfde betekenis wijzen. In deze gevallen zal de rechter moeten
overgaan tot rechtsvorming. Ofschoon het onderscheid tussen het vaststel-
len van geldend recht en het vormen van nieuw recht volgens Groenewegen
conceptueel duidelijk is, worstelen wij in de praktijk met het probleem dat
er fundamentele meningsverschillen bestaan over de wijze waarop de wet
moet worden geïnterpreteerd. Groenewegen verwijst hierbij naar de opvat-
tingen van enkele oudere Nederlandse auteurs als Bregstein, Houwing en
Suijling. De auteurs bepleiten ieder een andere onderlinge rangorde van de
interpretatiemethoden, wat in voorkomende gevallen tot een telkens ande-
re uitleg van de wet leidt. Aangezien de keuze voor de ene of andere rangor-
de uiteindelijk berust op een waardeoordeel, is het gevolg dat onduidelijk is
of de betekenis die de rechter aan een regelformulering heeft toegekend de
vaststelling is van geldend recht, of de vorming van nieuw recht.
Met zijn studie beoogt Groenewegen een instrumentarium te ontwikkelen
waarmee deze problemen vermeden kunnen worden: ‘Het instrumentari-
um moet ons in staat stellen om uitspraken te doen over interpretatie en
rechtsvorming die beoordeeld kunnen worden aan de hand van objectieve
criteria, zodat een uiteindelijke stellingname zo min mogelijk gebaseerd is
op waardeoordelen.’ Met zijn onderzoek beoogt hij een antwoord te vinden
op vragen als: wat is interpretatie; hoe vindt interpretatie plaats en wanneer
is interpretatie tevens rechtsvorming? Dit met als doel om objectieve criteria
te vinden aan de hand waarvan uitgemaakt kan worden of de rechter heeft
vastgesteld wat geldend recht is, dan wel recht gevormd heeft.
Wie vraagstellingen en doelstelling van Groenewegens studie overdenkt,
ontkomt niet aan de indruk dat zijn opvatting over taal en betekenis niet
wezenlijk verschilt van die van de legisten – dat wil zeggen: oneigentijds is –
ook al stemt hij niet in met hun normatieve rechtsvindingstheorie, die de
rechter zou opdragen de wet naar de letter te begrijpen. Wezenlijk voor zijn
project is het scherpe onderscheid tussen ‘geldend recht’ en ‘rechtsvorming’.
Van geldend recht is in zijn optiek sprake als de betekenis van een wetsbepa-
ling ‘duidelijk’ is. Maar wanneer is die betekenis duidelijk? Een prima facie
duidelijke regel kan onduidelijk blijken te zijn, omdat (in de niet heel helde-
re formulering van Groenewegen) ‘een heldere regelformulering niet nood-
zakelijkerwijs meebrengt dat de betekenis ervan volkomen duidelijk is’ (p.
42). En die is dat niet, omdat ‘een andere interpretatiemethode afbreuk [kan]
doen aan bijvoorbeeld de duidelijkheid van de woorden van een regelformu-
lering.’ In andere gevallen kan een prima facie onduidelijke regel bij nadere
beschouwing echter wel duidelijk blijken te zijn.
Maar wanneer is een regelformulering ‘helder’? En wat maakt dat een regel
prima facie onduidelijk is? Groenewegens criterium voor onduidelijkheid is:
indien de betekenis van een regelformulering, ook na interpretatie, niet een-
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duidig is vast te stellen (p. 43). Duidelijkheid en onduidelijkheid lijken voor
Groenewegen primair bepaald door de woorden van de wet. Dat lijkt op de
legistische visie op rechtsvinding dat de letter van de wet beslissend is en
dat uitlegging pas begint bij onduidelijkheid (vgl. Scholten 1974:37). Veel-
zeggend is de tussenzin: ‘ook na interpretatie’, alsof de interpretatie pas een
rol gaat spelen bij onduidelijkheid. De vraag is natuurlijk wat maakt dat een
klaarblijkelijk duidelijke regel toch onduidelijk is, of een op het eerste
gezicht onduidelijke regel duidelijk. Volgens Groenewegen is een regel
onduidelijk, als de verschillende interpretatiemethoden tot uiteenlopende
betekenissen leiden. Maar is dit juist, dan betekent dit dat van geen enkele
regel ooit voorafgaand aan een uitputtende interpretatie gezegd kan wor-
den dat deze ‘volkomen’ duidelijk is. En dan is eigenlijk het scherpe onder-
scheid tussen ‘geldend recht’ en ‘rechtsvorming’ niet langer houdbaar. Want
volgens Groenewegen bestaat er geen absolute rangorde van interpretatie-
methoden, op basis waarvan de ene methode prevaleert boven de andere.
Hoogstens bestaat er zoiets als een relatieve rangorde, waarbij sommige
interpretatiemethoden weliswaar in de meeste gevallen voorrang hebben,
maar niet altijd. Omdat het onwaarschijnlijk is dat rechtsregels onder de
verschillende gezichtspunten die in de interpretatiemethoden hun uitdruk-
king hebben gevonden, exact dezelfde betekenis opleveren – het gaat
Groenewegen immers om de ‘volkomen duidelijke’ betekenis van de regel –
zal van geen enkele regel ooit gezegd kunnen worden wat deze ‘naar gel-
dend recht’ precies betekent. Alle betekenisverlening berust, anders gezegd,
altijd enigszins op een waardeoordeel – en dus op rechtsvorming. Deze con-
clusie ligt althans impliciet besloten in de stellingen van Groenewegen over
interpretatie, zonder dat hij zich dit bewust lijkt te zijn geweest. Hij houdt
vast aan het scherpe onderscheid, zonder dat hij het onderscheid zelf heeft
geproblematiseerd. Dat lijkt mij de zwakke stee van zijn proefschrift. Want
wat zijn eigenlijk de vooronderstellingen van dit onderscheid en wat is
daarvan het probleem?
Groenewegen blijkt uit te gaan van een opvatting over betekenis die bekend
staat onder de naam ‘meaning determinism’: wie weet wat de betekenis van
een regel is, kent met die betekenis in principe alle toepassingen ervan.
Bezien vanuit de actieve zijde en in de woorden van Wittgenstein: ‘I feel that
I have given the rule an interpretation before I have followed it; and that this
interpretation is enough to determine what I have to do in order to follow it
in the particular case’ (Remarks on the Foundation of Mathematics, 1978, VI:
30). Maar hoe is het mogelijk dat in het begrip van een regel alle mogelijke
toepassingen besloten liggen? Het feit dat we in concrete gevallen over de
juiste toepassing van een regel vaak geen enkele twijfel hebben, betekent
niet dat die toepassing al vooraf besloten ligt in ons ‘begrip’ van die regel. De
hantering van regels vereist, integendeel, iedere keer opnieuw een beslis-
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sing: in logisch opzicht zit een sprong van feit naar kwalificatie. De kwalifi-
catie berust uiteindelijk op een doen, een handelen dat zijn grond vindt in
een handelingspraktijk. We kunnen een bestaande regelformulering wel
vervangen door een interpretatie ervan, maar dat is niet veel meer dan de
vervanging van de ene uitdrukking van de regel door een andere (Witt-
genstein, Philosophical Investigations, 1953:201). Ons begrip van de regel
blijkt uit onze vaardigheid te handelen in overeenstemming met de regel.
De regels staan voor prototypische gevallen, gevallen waarvan voor iedere
competente regelgebruiker onmiddellijk evident is dat die onder het toepas-
singsbereik van de ene of andere regel vallen. Voor het volgen van een regel
is volgens Hart dan ook niet vereist dat we ons eerst afvragen welke eisen de
regel stelt: ‘When we move a piece in chess in accordance with the rules, or
stop at a traffic light when it is red, our rule-complying behaviour is often a
direct response to the situation, unmediated by calculation in terms of the
rules. The evidence that such actions are genuine applications of the rule is
their setting in certain circumstances’ (Hart, The Concept of Law, 1994:140).
Regels spelen in dergelijke gevallen pas een rol, als de juistheid van ons
gedrag wordt betwist: de regels doen dan dienst als rechtvaardiging. Zij
staan voor wat Hart de ‘plain cases’ noemt, ‘constantly recurring in similar
contexts, where there is general agreement in judgements as to the applica-
bility of the classifying terms.’ Op het moment dat twijfel bestaat of het
geval onder de regel valt (Groenewegens ‘onduidelijke regel’), stuurt de
regelformulering ons op een vergelijkbare manier als een gezaghebbend
precedent dat doet: ‘[T]he language of the rule seems now only to mark out
an authoritative example, namely that constituted by the plain case’ (Hart
1994:127). Duidelijkheid of onduidelijkheid van regels is dan ook niet zozeer
een gevolg van de taal: iedere wet kan interpretatie behoeven. Een ‘op zich-
zelf duidelijke regel’ (wat dat ook moge betekenen) kan in verband met de
voorgelegde feiten onduidelijk zijn (vgl. Scholten, Algemeen Deel, 1974:37). In
andere gevallen spreekt ons rechtsgevoel zulke duidelijke taal, dat van auto-
nome rechtsvinding bij de toepassing van een vage norm geen sprake is
(Smith, Regels van rechtsvinding, 2005: 158 e.v.). Dat is een andere manier om
te zeggen dat dergelijke gevallen evident binnen het toepassingsgebied van
de regel vallen: de regel is voor dergelijke gevallen een duidelijke regel.
Het perspectief dat Wiarda in zijn Drie typen van rechtsvinding hanteert,
lijkt een vruchtbaarder benadering te bieden voor het onderscheid tussen
regeltoepassing – als we die term na Scholten nog willen gebruiken – en
rechtsvorming: van rechtstoepassing is sprake als de rechter tot de beslis-
sing komt zonder een beroep te hoeven doen op eigen rechtsbesef, van
rechtsvorming, als de beslissing een eigenstandig waardeoordeel vereist.
Het is het onderscheid tussen heteronome en autonome rechtsvinding, een
gradueel verschil dat de focus niet legt bij de vermeende duidelijkheid of
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onduidelijkheid van de regel op zich, maar bij de praxis, waaruit de taal niet
kan worden losgemaakt zonder in onoplosbare problemen verzeild te raken.
Van dergelijke problemen geeft Groenewegens proefschrift blijk, zoals zijn
scherpe onderscheid tussen ‘geldend recht’ en rechtsvorming, een onder-
scheid dat onhoudbaar blijkt in het licht van de door hem gekozen criteria
voor duidelijkheid en onduidelijkheid van regels. Hij heeft, en dat lijkt mij de
tekortkoming van zijn onderzoek, de kennistheoretische implicaties van zijn
concept van interpretatie niet doordacht. De vragen die Groenewegen zich
stelt, zijn niet van vandaag of gisteren, maar vormen de kern van de rechts-
vindingstheorieën van de afgelopen eeuw. Maar van deze debatten is geen
spoor terug te vinden in zijn studie, op één uitzondering na, als hij gebruik-
maakt van de theorie van Searle, zoals hij deze heeft ontwikkeld in The
Construction of Social Reality (1996). Maar hij lijkt zich niet bewust te zijn
van de implicaties van Searles theorie voor het onderscheid tussen duide-
lijke en onduidelijke regels of, en dat is bij Groenewegen hetzelfde, tussen
geldend recht en rechtsvorming. Het ‘achterhalen’ van ‘geldend’ recht (een
institutioneel feit) is alleen mogelijk binnen een gemeenschap die dezelfde
conventies hanteert voor de bepaling van de betekenis. Regels zijn alleen
krachtens deze conventies duidelijk of onduidelijk. En dat betekent dat de
focus ook bij Searle niet ligt bij de woorden van de wet, maar bij de gemeen-
schap die deze standaarden, al dan niet bewust, hanteert.
Maakt Groenewegen, ten slotte, zijn claim waar om objectieve criteria te
vinden aan de hand waarvan uitgemaakt kan worden of de rechter heeft
vastgesteld wat geldend recht is, dan wel recht gevormd heeft? Dat lijkt me
niet. Zijn conclusie is dat eigenlijk niet gesproken kan worden van een
onderlinge rangorde van interpretatiemethoden, op basis waarvan bij inter-
pretatie van een onduidelijke regel de interpretatie hetzij leidt tot de vast-
stelling van geldend recht, hetzij de vorming van nieuw recht. De menings-
verschillen tussen Suijling, Houwing en Bregstein, waarmee Groenewegen
zijn proefschrift begint, duren dus nog voort.
Dit alles betekent niet dat Groenewegens proefschrift geen bijdrage aan de
rechtstheoretische literatuur vormt. Vooral zijn derde hoofdstuk, het hoofd-
stuk over de interpretatiemethoden, is de moeite van het lezen waard. Daarin
worden de traditionele interpretatiemethoden aan de hand van een schat
aan jurisprudentie besproken. Hij doet dat helder en bondig. Het boek ver-
dient daarom, ondanks de rechtstheoretische tekortkomingen, een plaats op
de boekenplank van iedereen die geïnteresseerd is in juridische interpretatie.

Carel Smith (Leiden)
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