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In dit artikel wordt aan de hand van het Urgenda-vonnis onderzocht 
hoe de rechter eenheid construeert in een meergelaagde rechtsorde, 
en hoe het streven naar rechtseenheid rechtstheoretisch kan worden 
begrepen. Daarbij stuiten wij op twee noties van rechtseenheid – 
formele en materiële rechtseenheid – die verwant zijn aan vertrouwde 
standpunten: het rechtspositivisme en het anti-positivisme. Zo blijkt 
een aloude controverse uit de rechtstheorie in onze meergelaagde 
rechtsorde haar actualiteit te behouden.

1 Inleiding
In een democratische rechtsstaat is de uni-
forme toepassing van het recht een van de 
belangrijkste opgaven voor de rechter. Het 
streven naar rechtseenheid is immers wat de 
rechter in een rechtsstaat onderscheidt van 
de rechter die het gelijkheidsbeginsel schendt 
of – erger nog – naar willekeur rechtspreekt. 
Tegelijkertijd weten wij dat ons rechtssysteem 
tal van lacunes, overlappingen, discretionaire 
bevoegdheden, algemene beginselen en open 
normen kent, waardoor een uniforme toepas-
sing van het recht eerder een opgave is dan 
een realiteit.1 Die opgave is nog aanzienlijk 
complexer geworden door de ontwikkeling van 
onze nationale rechtsorde in een meergelaagde 
rechtsorde, waarin verschillende transnatio-
nale verdragen, regimes en regelsystemen over 
elkaar heen (en in elkaar) schuiven (zoals de 

EU2 en het EVRM3).4 Voor de rechter is het 
de vraag hoe hij in een dergelijke situatie de 
uniforme rechtstoepassing kan waarborgen 
nu elke rechtsorde wordt gekenmerkt door 
eigen beginselen, regels, toepasselijkheidsvoor-
waarden en rechtsgevolgen met vaak eigen 
instituties om de juiste toepassing daarvan te 
verzekeren (zoals het HvJ EU en het EHRM). 
Hoe constitueert de rechter rechtseenheid in 
zo’n complexe omgeving? Voor wetenschappers 
is het veeleer de vraag hoe het streven naar 
rechtseenheid in een meergelaagde rechtsorde 
dient te worden geduid zodanig dat rechterlijke 
rechtsvorming een waarborg blijft bieden tegen 
ongelijkheid en willekeur. Hoe verantwoorden 
wij met andere woorden rechtseenheid in een 
meergelaagde rechtsorde? Aan de beantwoor-
ding van deze praktische en theoretische 
vragen wil dit artikel een bijdrage leveren.5

Het streven naar rechtseenheid 
is wat de rechter in een 
rechtsstaat onderscheidt 
van de rechter die het 
gelijkheidsbeginsel schendt of 
naar willekeur rechtspreekt
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Daartoe zal allereerst aan de hand van een 
concreet voorbeeld worden onderzocht hoe 
deze vragen kunnen worden beantwoord. In 
de Urgenda-zaak heeft de Rechtbank Den 
Haag een andere werkwijze gevolgd om het 
recht uniform toe te passen dan door de Staat 
was bepleit. Uit de verschillen tussen beide 
benaderingen kunnen wij verschillende soor-
ten rechtseenheid afleiden. Het betoog van de 
Staat geeft blijk van de wijze waarop traditio-
neel met de verhouding tussen de verschillen-
de lagen werd omgegaan, terwijl het vonnis 
van de rechtbank illustreert hoe de rechter 
tegenwoordig rechtseenheid con strueert in 
een meergelaagde rechtsorde (paragraaf 2). 
Voorts zal worden geprobeerd deze verschil-
lende noties van rechtseenheid rechtstheo-
retisch te duiden. Daarbij zal blijken dat 
de meer traditionele opvatting van eenheid 
tussen de verschillende lagen rechtspositivis-
tisch is georiënteerd. De nadruk ligt hierbij op 
de formele eenheid tussen de diverse bronnen 
van uiteenlopende herkomst. De moderne op-
vatting van rechtseenheid is daarentegen veel 
inhoudelijker, in die zin dat de nadruk ligt op 
de materiële (normatieve) eenheid tussen de 
diverse bronnen van uiteenlopende herkomst 
(paragraaf 3). Ten slotte zal worden onder-
zocht hoe in dit licht het streven naar rechts-
eenheid vorm en inhoud krijgt voor de rechter 
(als een streven naar coherentie) en voor de 
rechtswetenschapper (als een streven naar 
‘integrity’ binnen het systeem) (paragraaf 4). 

In het Urgenda-proces heeft 
de rechtbank zich onder meer 
beroepen op de reflexwerking 
van bronnen van internationaal 
recht die geen rechtstreekse 
werking hebben op grond van 
artikel 93 Grondwet omdat 
ze geen eenieder verbindende 
bepalingen behelzen

2 Urgenda en de eenheid van het 
(trans)nationale recht
In de Urgenda-zaak had de rechter te oor-
delen over de vordering van Urgenda om 
(samen gevat) de Staat te bevelen zijn beleid 
met betrekking tot de reductie van CO2-uit-
stoot aan te scherpen, in die zin dat die reduc-
tie 25-40% bedraagt in 2020 ten opzichte van 
1990 en niet de door de regering voorgenomen 
17%.6 In zijn beoordeling van die vordering 

heeft de rechtbank een veelheid aan rechts-
bronnen van diverse herkomst in aanmerking 
genomen. In het vonnis wordt onder meer 
verwezen naar:

 – internationale bronnen, zoals het VN Kli-
maatverdrag 1992, het Kyoto Protocol 1997, 
het Doha Amendement 2012, en het no-
harm-beginsel; 

 – Europese bronnen, zoals de Klimaatconfe-
renties, het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie (VWEU), het Besluit 
tot vaststelling van het Zesde Milieuactie-
programma van de Europese Gemeenschap, 
de ETS Richtlijn, diverse mededelingen 
van de Europese Commissie, de Beschik-
king van het Europese Parlement en de 
Raad van 23 april 2009, de resolutie van het 
 Europese Parlement van 22 januari 2014, 
en het beleidskader klimaat en energie 
2030 voor de Europese Unie;

 – nationale bronnen, zoals artikel 21 Grond-
wet, de Wet Milieubeheer, het Werkpro-
gramma Nieuwe energie voor het klimaat 
van het project Schoon en Zuinig uit 2007, 
diverse ministeriële brieven, een klimaat-
agenda, en het Energieakkoord;

 – een grote hoeveelheid wetenschappelijke en 
feitelijke informatie, onder meer afkomstig 
van het internationale klimaatpanel van de 
VN (IPCC), het Planbureau voor de Leef-
omgeving (PBL), het Koninklijk Neder-
lands Meteorologisch Instituut (KNMI), de 
Emissions Database for Global Atmospheric 
Research (EDGAR), en het United Nations 
Environment Program (UNEP). 

Als bouwstenen speelden deze bronnen een rol 
bij de beantwoording van de vragen waar de 
rechter voor stond: handelt de Staat in strijd 
met zijn wettelijke plicht (art. 21 Grondwet en 
diverse verdragen)? Maakt de Staat inbreuk 
op subjectieve rechten van eisers (art. 2 en 
8 EVRM)? Handelt de Staat in strijd met de 
maatschappelijke zorgvuldigheid en over-
schrijdt hij daarbij zijn beleidsvrijheid? Mede 
op grond van overwegingen met betrekking 
tot de Kelderluik-criteria voor onrechtmatige 
gevaarzetting, de toerekening, de schade, de 
causaliteit en de relativiteit, concludeerde 
de rechtbank dat de Staat jegens Urgenda 
onzorgvuldig en daarmee onrechtmatig heeft 
gehandeld door voor het jaar 2020 uit te gaan 
van een reductiedoelstelling van minder dan 
25% ten opzichte van 1990. De conclusie dat 
de Staat een op hem rustende zorgplicht 
heeft geschonden door niet minstens aan te 
koersen op een reductie van 25%, is derhalve 

Schoep (red.), Rechterlijke 
samenwerking, Deven-
ter: Gouda Quint 2001, 
p. 113-115, en: ‘Verloren ze-
kerheid? Over vertrouwen 
en rechtszekerheid in het 
strafrecht’, Tijdschrift 
voor Rechtsfilosofie en 
Rechtstheorie 1999, afl. 3, 
p. 209-222).

6 Rechtbank Den Haag 
24 juni 2015, ECLI: NL: 
RBDHA: 2015: 7145.
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gebaseerd op een veelheid aan rechtsbronnen 
en aan wetenschappelijke informatie, die zijn 
samengesmeed tot een zorgplicht met een 
tamelijk specifieke inhoud. In dit proces heeft 
de rechtbank zich onder meer beroepen op de 
reflexwerking van bronnen van internationaal 
recht die geen rechtstreekse werking hebben 
op grond van artikel 93 Grondwet omdat ze 
geen eenieder verbindende bepalingen behel-
zen (zoals het VN Klimaatverdrag, het Kyoto 
Protocol en het no-harm-beginsel). Hoewel 
laatstgenoemde bronnen alleen verplichtingen 
scheppen voor de Staat jegens andere staten – 
zodat de schending daarvan niet onrechtmatig 
is jegens Urgenda – spelen zij wel een rol bij 
de interpretatie en de toepassing van nationa-
le bepalingen en open normen. De reden is dat 
de Staat wordt vermoed zijn volkenrechtelijke 
verplichtingen te willen nakomen. Daaruit 
volgt dat een nationale bepaling niet mag wor-
den uitgelegd of toegepast op een wijze die een 
schending met een volkenrechtelijke verplich-
ting oplevert, tenzij geen andere interpretatie 
of toepassing mogelijk is (het zogenoemde 
beginsel van consistente interpretatie). 

In hoger beroep heeft de Staat bezwaar 
gemaakt tegen deze redenering.7 Het bezwaar 
komt er kort gezegd op neer dat de rechter op 
deze wijze aan volkenrechtelijke bepalingen 
die geen rechtstreekse werking hebben op 
grond van artikel 93 Grondwet op indirecte 
wijze – namelijk via de interpretatie van de 
ongeschreven normen van het aansprakelijk-
heidsrecht – alsnog een effect geeft dat in feite 
neerkomt op rechtstreekse werking. Anders 
dan de rechtbank heeft geoordeeld, betoogt 
de Staat dat een dergelijke reflexwerking 
geen afdoende basis biedt voor de invulling 
van een ongeschreven zorgvuldigheidsnorm. 
In de eerste plaats bieden deze volkenrechte-
lijke bepalingen onvoldoende houvast voor de 
invulling van een ongeschreven zorgvuldig-
heidsnorm om dezelfde reden als waarom zij 
niet eenieder verbindend zijn: zij zijn onvol-
doende concreet. Bovendien is het onwenselijk 
om het onderscheid tussen rechtstreeks en 
niet-rechtstreeks werkende bepalingen zo te 
vervagen. Daardoor zou Nederland wel eens 
meer terughoudend kunnen worden bij het 
aangaan van verdragen. Ten slotte zou artikel 
6:162 BW veranderen in een ‘carte blanche’ 
voor het aannemen van zorgplichten. 

Op haar beurt heeft Urgenda dit betoog van 
de Staat in hoger beroep bestreden.8 Kern van 
de repliek van Urgenda is dat de reflexwer-
king van volkenrechtelijke bepalingen nauw 
verwant is aan volkenrechtsconforme (ver-
dragsconforme) uitleg van nationale bepalin-

gen. Al sinds de Grondwetswijzigingen van 
1953 en 1956 heeft het onderscheid tussen 
rechtstreeks en niet-rechtstreeks werkende 
bepalingen een vaste plaats in onze Grond-
wet, maar nog veel ouder is de rechtspraak 
van de Hoge Raad dat nationale wetgeving 
en internationale verdragen worden vermoed 
met elkaar in overeenstemming te zijn, tenzij 
uit de tekst van de wet of de bedoeling van 
de wetgever anders blijkt. In de literatuur 
spreekt men wel van de ‘presumptie van niet 
met een verdrag strijdige wetgeving’.9 Op 
basis van die presumptie heeft de rechter een 
lange jurisprudentie van verdragsconforme 
uitleg opgebouwd, waarbij soms door exten-
sieve uitleg en soms door restrictieve uitleg 
de wet in overeenstemming wordt gebracht 
met toepasselijke verdragen. De notie van 
reflexwerking in het Urgenda-vonnis brengt 
dus eigenlijk niet zoveel nieuws; het is een 
beproefde strategie van de rechter om inhou-
delijk-normatieve eenheid te smeden tussen 
verdragsrechtelijke bepalingen en nationale 
normen (zie verder par. 3).

Het standpunt van de Staat 
en de redenering van de 
rechtbank in de Urgenda-zaak 
markeren twee fundamenteel 
verschillende manieren 
om tegen de rechtseenheid 
in een meergelaagde 
rechtsorde aan te kijken

3 Twee soorten rechtseenheid in de 
meergelaagde rechtsorde
Het standpunt van de Staat en de redene-
ring van de rechtbank in de Urgenda-zaak 
markeren twee fundamenteel verschillende 
manieren om tegen de rechtseenheid in een 
meergelaagde rechtsorde aan te kijken. 

Formele rechtseenheid volgens het Stufenbau-
model
Het standpunt van de Staat berust op de 
gedachte dat onze nationale rechtsorde en 
de verschillende transnationale rechtsor-
des waarbij wij zijn aangesloten in begin-
sel gescheiden circuits vormen, die door de 
artikelen 93 en 94 van de Grondwet met 
elkaar verbonden zijn. Direct van toepassing 
in de nationale rechtsorde zijn rechtstreeks 
werkende bepalingen uit verdragen (vergelijk 
het EVRM) en besluiten en regelingen van 

7 Memorie van grieven, grief 
21, p. 108-112.

8 Memorie van antwoord, 
p. 124-129.

9 Zie J.C. de Wit, Artikel 94 
Grondwet toegepast, een 
onderzoek naar de beteke-
nis, de bedoeling, en de 
toepassing van de woorden 
‘vinden geen toepassing’ in 
artikel 94 van de Grondwet 
(diss. Rotterdam), Den 
Haag: BJu 2012, p. 55.
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transnationale herkomst die zelfverklaarde 
suprematie boven, en directe werking in, de 
nationale rechtsorde hebben (vergelijk de 
EU). De toepasselijkheid van bronnen van 
transnationale herkomst is derhalve van 
formele aard, dat wil zeggen, zij berust op de 
bevoegdheid van de desbetreffende regelgever 
die tot de Grondwet of nationale zelfbinding 
herleidbaar is. Op de achtergrond speelt de 
notie van soevereiniteit mee; in Nederland 
gelden alleen normen van nationale herkomst 
en/of normen van transnationale herkomst 
die berusten op zelfbinding of de overdracht 
van soevereiniteit.

De verschillende lagen in 
onze meergelaagde rechtsorde 
kunnen vanuit inhoudelijk-
normatief perspectief behoorlijk 
divergeren, zoals de bronnen in 
de Urgenda-zaak illustreren

Deze benadering past uitstekend in het beeld 
van een gelaagde opbouw van de rechtsorde 
(‘Stufenbau’), zoals ooit door Hans Kelsen 
geschetst.10 In dat beeld is iedere geldende 
rechtsnorm te herleiden tot een bevoegde 
regelgever en uiteindelijk tot de Grondwet 
(Kelsens befaamde ‘Grundnorm’). Deze rechts-
positivistische benadering van de structuur 
van een rechtsorde roept in de huidige tijd 
zowel theoretische als praktische vragen op. 
Theoretisch is zij problematisch omdat zij 
mank gaat aan het effect van ‘het Droste-
vrouwtje’; want waarop berust de bevoegdheid 
van de (eerste) Grondwetgever? Praktisch is 
zij problematisch omdat de eenheid tussen de 
nationale rechtsorde en transnationaal recht 
formeel en dus beperkt is. De verschillende 
lagen in onze meergelaagde rechtsorde kun-
nen vanuit inhoudelijk-normatief perspectief 
behoorlijk divergeren, zoals de bronnen in de 
Urgenda-zaak illustreren. Anders gezegd, de 
Staat zou op deze wijze eenvoudig verdrags-
rechtelijke verplichtingen kunnen aangaan 
die binnen de nationale rechtsorde zonder 
gevolgen blijven, omdat zij rechtstreekse 
werking missen. Maar doet dat wel voldoende 
recht aan de rechtskracht van dergelijke ver-
plichtingen, die immers even bindend zijn voor 
de Staat als de verplichtingen die zij jegens 
haar burgers is aangegaan? Dient hier niet 
het adagium te gelden dat wie A zegt (ik com-
mitteer mij jegens andere verdragsluitende 
staten) ook B moet zeggen (daar trek ik ook de 
consequenties uit voor mijn eigen burgers)?

Materiële rechtseenheid volgens het 
‘Vernetzungsmodel’
Juist om normatieve divergentie te voorko-
men heeft de rechter zich van meet af aan 
bediend van interpretatiestrategieën om de 
gevolgen van de regulering en normering 
van de verschillende rechtsordes waarvan 
wij deel uitmaken op elkaar af te stemmen. 
Zowel bepalingen van transnationaal recht 
als normen van nationale herkomst zijn veelal 
multi-interpretabel, waardoor het mogelijk 
is om ze inhoudelijk-normatief op elkaar af 
te stemmen. Hiervoor verwees ik al naar het 
beginsel van consistente interpretatie, de 
presumptie van niet met een verdrag strijdige 
wetgeving, en het instrument van verdrags-
conforme uitleg, als gevestigde strategieën om 
doorwerking van internationaal recht binnen 
de nationale rechtsorde te verzekeren. Dat 
deze strategieën belangrijke rechtsvormende 
resultaten kunnen opleveren, is genoegzaam 
bekend. De bepalingen van het EVRM heb-
ben een revolutionaire invloed gehad op het 
nationale recht (vergelijk art. 8 EVRM en het 
nationale personen- en familierecht).11 De 
uitspraak in de Urgenda-zaak laat zien dat de 
rechtsvormende potentie van transnationaal 
recht zich uitstrekt tot belangrijke onderwer-
pen van nationale beleidsvorming (zoals het 
klimaatbeleid). Waar het hier om gaat zijn 
evenwel niet de consequenties van deze stra-
tegieën voor de rechtsvorming, maar voor de 
rechtseenheid. Die eenheid is niet van formele 
aard – zoals hiervoor geschetst – maar heeft 
een materieel (inhoudelijk-normatief) karak-
ter. De toepasselijke normen worden – onge-
acht hun herkomst – zoveel mogelijk inhou-
delijk aaneengesmeed. Deze benadering past 
uitstekend in het beeld van ‘law as integrity’, 
zoals dat door Ronald Dworkin is geschetst.12 
In dat beeld ligt de nadruk voor de rechter op 
de coherente voortzetting van het verhaal van 
het recht. De gelding van rechtsnormen heeft 
dan ook een inhoudelijk-normatieve dimensie, 
die de formele bevoegdheid van de normstel-
ler overschrijdt. De nadruk ligt hier immers 
niet op de bevoegdheid van de normsteller, 
maar op de inhoud van de norm. De accent-
verschuiving naar de inhoudelijk-normatieve 
dimensie draagt bij aan een grotere rechts-
eenheid in de meergelaagde rechtsorde.

Het vonnis van de rechtbank is in dit 
verband illustratief. In de eerste plaats vormt 
het een duidelijke mijlpaal in de ontwikkeling 
van een formele naar een materiële (inhou-
delijk-normatieve) conceptie van rechtseen-
heid in de meergelaagde rechtsorde. Het 
demonstreert dat de rechter steeds minder 

10 H. Kelsen, Reine Rechts-
lehre, Wien: Österreichi-
sche Staatsdruckerei 1992 
(1934), p. 228-283 (‘Der 
Stufenbau der Rechtsord-
nung’).

11 EHRM 13 juni 1979, ECLI: 
NL: XX: 1979: AC3090 
(Marckx vs. België).

12 R. Dworkin, Law’s empire, 
Cambridge, MA: The Bel-
knap Press of Harvard 
University Press 1986, 
p. 176-225 (‘Integrity’).
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geïnteresseerd is in de formele samenhang in 
onze rechtsorde en steeds meer in haar mate-
riële (inhoudelijk-normatieve) samenhang. 
Vermoedelijk schuilt daar ook een opvatting 
achter met betrekking tot de beleidsbepaling 
van de overheid in dit specifieke geval. In die 
opvatting gaat het niet aan om als overheid 
extern (tegenover andere staten en volken-
rechtelijke subjecten) verplichtingen aan te 
gaan en tegelijkertijd intern (binnen de eigen 
rechtsorde) een zwakker beleid te voeren, 
aangezien het enkel leidt tot het verder 
aanwakkeren van de neiging van staten om 
van twee walletjes te eten. In zo’n geval is 
het aan de rechter om rechtsbescherming te 
bieden aan degenen die de nadelige gevolgen 
van dat zwakkere beleid ondervinden. De 
genoemde externe verplichtingen vormen dan 
de hefboom om de overheid te dwingen met 
één mond te spreken. 

Het vonnis demonstreert 
dat de rechter steeds minder 
geïnteresseerd is in de 
formele samenhang in onze 
rechtsorde en steeds meer in 
haar materiële (inhoudelijk-
normatieve) samenhang

Maar ook in een ander verband is het vonnis 
illustratief. Het biedt namelijk ook zicht op 
de grenzen van deze benadering. De invulling 
van de open normen van het aansprakelijk-
heidsrecht aan de hand van bronnen van in-
ternationaal recht die rechtstreekse werking 
missen, is tamelijk verstrekkend. In combi-
natie met het gebruik van wetenschappelijke 
informatie leidt die invulling namelijk tot een 
(ongeschreven) zorgplicht met een specifieke 
inhoud, namelijk om de CO2-uitstoot te redu-
ceren met minimaal 25% (en niet met 17%). 
Niet alleen wordt daarmee het onderscheid 
tussen bepalingen met rechtstreekse werking 
en bepalingen die zodanige werking missen 
de facto opgeheven (zoals de Staat op zich 
terecht betoogt), maar ook roept dat vragen 
van legitimiteit op. Hoever strekt het begin-
sel van consistente interpretatie eigenlijk? 
Impliceert dat een verbod van tegenspraak 
aan de rechter, in die zin dat hij gehouden 
is zoveel als mogelijk is tegenstrijdigheden 
‘weg’ te interpreteren? Of gaat het verder en 
impliceert het een gebod van coherentie, in 
die zin dat hij gehouden is om zoveel mogelijk 
eenheid te construeren? Deze vragen zijn nog 

onvoldoende verkend, maar zij illustreren dat 
ook de keuze voor een inhoudelijk-normatieve 
benadering van rechtseenheid nog niet alle 
problemen oplost. 

4 Het streven naar rechtseenheid en zijn 
consequenties
De ontwikkeling van een formele naar een 
materiële (inhoudelijk-normatieve) rechtseen-
heid in onze meergelaagde rechtsorde heeft 
belangrijke consequenties. Een van de meest 
in het oog springende is het gegeven dat de 
hiërarchie van regelgevers en normstellers – 
in een formele benadering van de rechtsorde 
erg belangrijk – snel aan betekenis verliest. 
Hoewel we nog vaak geneigd zijn over het 
recht in hiërarchische termen te denken – zo 
zien wij het Unierecht als van ‘hogere’ orde 
dan het nationale recht – bestaat daarvoor 
in een materiële (inhoudelijk-normatieve) 
benadering van de meergelaagde rechtsorde 
steeds minder grond. De onderlinge verhou-
ding tussen de verschillende soorten rech-
ters in onze rechtsorde vormt een sprekend 
voorbeeld. In de rechtspositivistische benade-
ring is het HvJ EU ‘hoger’ dan de Hoge Raad, 
die op zijn beurt van hogere orde is dan de 
feitenrechters. In de materiële (inhoudelijk-
normatieve) benadering wordt deze hiërarchie 
natuurlijk niet helemaal opgeheven, maar 
toch gerelativeerd door de relatieve bijdrage 
van de verschillende soorten rechters aan de 
rechtseenheid.

Het vonnis heeft internationaal 
grote aandacht getrokken, 
claims als die van Urgenda 
hebben in het buitenland 
navolging gekregen en de 
impact van het vonnis zal er 
door eventuele vernietiging 
of cassatie niet noodzakelijk 
minder op worden

Het vonnis van de rechtbank in de Urgenda-
zaak laat dat goed zien. Het zou kunnen wor-
den vernietigd in hoger beroep en/of cassatie, 
maar hoe belangrijk is dat? In een rechtspo-
sitivistische benadering komt daardoor zijn 
gelding te vervallen, maar in een materiële 
(inhoudelijk-normatieve) benadering doet dat 
geen afbreuk aan zijn betekenis. Het vonnis 
heeft internationaal grote aandacht getrok-
ken, claims als die van Urgenda hebben in het 
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buitenland navolging gekregen en de impact 
van het vonnis zal er door eventuele vernieti-
ging of cassatie niet noodzakelijk minder op 
worden. Rechters elders nemen kennis van 
de beslissing van de Haagse rechtbank en de 
redenering die in deze zaak is gevolgd – die 
overigens ook in het Engels is gepubliceerd; 
waarom zou dat nodig zijn indien het vonnis 
geen internationale uitstraling beoogt? – en 
doen er hun voordeel mee. Daarmee dragen zij 
in aanzienlijke mate bij aan de rechtseenheid 
in de meergelaagde rechtsorde, hetgeen nog 
wordt versterkt indien zij navolging krijgen. 
In de literatuur en in de rechtspraak wordt 
al gerept van een ‘dialoog tussen rechters’, 
zowel binnen de formele kaders van de pre-
judiciële procedure van artikel 267 VWEU 
als daarbuiten.13 Daarmee is niet gezegd 
dat de deelnemers in de dialoog per definitie 
gelijk(waardig) zijn, noch dat het een ‘herr-
schaftsfreie’ dialoog is, maar wel dat er een 
element van wederkerigheid in de interactie 
is gekomen die niet door bevoegdheid wordt 
gerechtvaardigd, maar door de respectieve-
lijke inhoudelijk-normatieve bijdragen.14 
‘Courts are talking to one another all over the 
world’, schreef Anne-Marie Slaughter bijna 25 
jaar geleden al en sindsdien is het verschijn-
sel alleen maar toegenomen.15

Het streven naar rechtseenheid 
heeft in onze meergelaagde 
rechtsorde een materiële 
dimensie gekregen die nog 
niet eerder is vertoond. 
Daarmee is ook het 
belang van de rechterlijke 
hiërarchie gerelativeerd

Rechtsvorming door feitenrechters
Voor de rechter is het streven naar rechtseen-
heid hiermee wezenlijk veranderd. Nog niet 
zo lang geleden kwam dat streven erop neer 
dat de rechter volgens de wet recht sprak, in 
lijn met de jurisprudentie van hogere rech-
ters en rechters van gelijke orde. De wetgever 
bepaalde het wettelijk kader en de Hoge Raad 
specificeerde dat kader in zijn jurisprudentie, 
waaraan de feitenrechters zich te houden 
hadden. Het klinkt allemaal zo vanzelfspre-
kend, maar dat is het steeds minder.16 Het 
streven naar rechtseenheid heeft in onze 
meergelaagde rechtsorde een materiële 
(inhoudelijk-normatieve) dimensie gekregen 
die nog niet eerder is vertoond. Daarmee is 

ook het belang van de rechterlijke hiërarchie 
gerelativeerd. Feitenrechters die de bepalin-
gen van het EVRM toepassen in de nationale 
rechtsorde letten daarbij niet alleen op het 
EHRM, maar ook op de wijze waarop buiten-
landse collega’s diezelfde bepalingen inter-
preteren.17 Daarnaast proberen zij de grond-
rechtenbescherming die het EVRM biedt op 
coherente wijze te integreren in het nationale 
recht, in het licht van de jurisprudentie van 
de Hoge Raad. Wanneer zij worden gecon-
fronteerd met toepasselijk Unierecht, dan 
zijn zij op grond van de jurisprudentie van 
het HvJ EU gehouden dat direct toe te pas-
sen en te laten prevaleren boven afwijkende 
bepalingen van nationaal recht (sinds Costa/
Enel en Van Gend en Loos). Indien nodig of 
gewenst kunnen zij daartoe rechtstreeks 
prejudiciële vragen stellen aan het HvJ EU, 
zonder dat daarbij een rol is weggelegd voor 
de Hoge Raad. Voor de feitenrechters zijn er 
in onze meergelaagde rechtsorde thans dus 
meer bakens voor rechtseenheid dan enkel 
de hoogste rechter. Niet alleen de trans-
nationale rechters in Straatsburg en Luxem-
burg spelen een rol, maar ook de rechters in 
andere aangesloten lidstaten. Bovendien is 
het karakter van de rechterlijke werkzaam-
heden veranderd waar het de rechtseenheid 
betreft. Die werkzaamheden zijn niet langer 
beperkt tot de toepassing van de jurispruden-
tie van de hoogste rechter in het voorliggende 
geval, maar strekken zich uit tot het smeden 
van een coherent normatief kader waaruit 
de norm volgt die dat geval tot een oplos-
sing brengt. Het vonnis van de rechtbank 
in de Urgenda-zaak laat zien dat de werk-
wijze van de feitenrechter in dit opzicht niet 
veel (meer) verschilt van wat de Hoge Raad 
pleegt te doen. Daarmee krijgt dat vonnis een 
precedentwerking voor andere rechters in 
omringende landen, ook al heeft de rechtbank 
daar geen jurisdictie. Inhoudelijk-normatieve 
overwegingen verdringen formele bevoegd-
heden in de motivering van de rechter.

Voor de feitenrechters zijn 
er in onze meergelaagde 
rechtsorde thans meer bakens 
voor rechtseenheid dan 
enkel de hoogste rechter

Behoefte aan theorievorming
Afgezien van tamelijk vage noties als het 
concept van de rechterlijke dialoog missen 
wij nog een scherp theoretisch kader om deze 

13 Vergelijk A.C.M. Meuwese 
& M.V.R. Snel, ‘Constitu-
tional dialogue: an over-
view’, Utrecht Law Review 
(9) 2013, afl. 2, p. 123-140, 
met verdere verwijzingen. 

14 Over het communicatieve 
en/of strategische karakter 
van deze dialogen verwijs 
ik naar J. Krommendijk & 
M.A. Loth, Europese rech-
ters in gesprek; verhalende 
annotaties, Den Haag: 
Boom juridisch 2018.

15 A.M. Slaughter, ‘A typology 
of transjudicial commu-
nication’, University of 
Richmond Law Review 
1994, p. 99-137.

16 Zie J.M. Smits, ‘The com-
plexity of trans national 
law: coherence and 
fragmentation of private 
law’, Electronic Journal 
of Comparative Law (14) 
2010, afl. 3, p. 12.

17 Voor een uitwerking van 
het dialogische karakter 
van de rechtsvorming in 
het kader van het EVRM 
verwijs ik naar L.R. Glas, 
The theory, potential and 
practice of procedural 
dialogue in the European 
Convention on Human 
Rights System (diss. Nijme-
gen), Mortsel: Intersentia 
2016.
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nieuwe situatie te conceptualiseren en te ver-
klaren. Een van de kernvragen daarbij is hoe 
klassieke noties als soevereiniteit, jurisdictie, 
legaliteit, bevoegdheid en hiërarchie zich 
verhouden tot nieuwe verschijnselen als het 
ontstaan van inhoudelijk-normatieve rechts-
eenheid, de toegenomen interactie tussen 
rechters uit verschillende jurisdicties, en het 
toenemend belang van de rol van feitenrech-
ters. Anders gezegd, hoe verhoudt de formele 
benadering van rechtseenheid zich tot de 
materiële benadering? Het wordt hoog tijd 
dat rechtswetenschappers van uiteenlopende 
expertise – van constitutioneel recht, via het 
bestuursrecht en het privaatrecht, tot aan de 
rechtsfilosofie en de rechtstheorie – zich over 
deze vragen buigen. Intussen kan wel worden 
vastgesteld dat het streven naar rechtseen-
heid in de vorm van materiële (inhoudelijk-
normatieve) coherentie een ondersteuning 
biedt aan de theorie van Ronald Dworkin 
en anderen, die de nadruk hebben gelegd 
op het karakter van ‘law as integrity’. Wat 
zich in het interne (deelnemers)perspectief 
van de rechter aandient als de noodzaak de 
rechtseenheid te dienen door inhoudelijk-
normatieve coherentie te construeren, dat 
past in het externe (toeschouwers)perspectief 
van de wetenschapper in een beeld van het 
recht als een normatief geheel waarin rech-
terlijke beslissingen en wettelijke regulering 
niet meer dan uiterlijke verschijningsvormen 
zijn van onderliggende juridische, morele en 
politieke beginselen. Het zijn deze funderende 
beginselen – die het cement van het recht 
vormen – waarmee lacunes worden ingevuld, 
overlappingen worden ‘weg’-geïnterpreteerd, 
vaagheden worden gespecificeerd, kortom: 
waarmee van geval tot geval aan een nieuw 
coherent systeem wordt gebouwd. In het werk 
van Dworkin is de activiteit van de rechter 
op allerlei wijzen treffend beschreven als een 
constructieve normatieve werkzaamheid, 
waarbij voortdurend wordt bijgedragen aan 
de coherente ontwikkeling van het recht. Dat 
beeld is in een meergelaagde rechtsorde als 
die van ons accurater dan ooit. Juist in deze 
situaties heeft het streven naar rechtseenheid 
immers de materiële (inhoudelijk-normatieve) 
dimensie gekregen waarvan het Urgenda- 
vonnis getuigt en die de formele rechtseen-
heid meer en meer relativeert. 

Op dit punt kunnen wij een antwoord for-
muleren op de praktische en de theoretische 
onderzoeksvraag waarmee dit artikel opende. 
De praktische vraag was: hoe construeert de 
rechter rechtseenheid in een meergelaagde 
rechtsorde als de onze? Het antwoord luidt: 

door in het voorliggende geval te streven naar 
de constructie van een norm die materiële 
(inhoudelijk-normatieve) coherentie tussen 
de toepasselijke rechtsbronnen constitueert, 
van welke herkomst of bron zij ook afkomstig 
zijn. In de kern is dat wat de rechtbank in het 
Urgenda-vonnis heeft gedaan. De theoretische 
vraag was vervolgens: hoe verantwoordt de 
wetenschapper rechtseenheid in een meerge-
laagde rechtsorde? Het antwoord is: door de 
werkzaamheden van de rechter te analyseren 
als de bijdrage aan de materiële (inhoudelijk-
normatieve) eenheid van het recht, zowel in 
het voorliggende geval, als in algemene zin 
als een bijdrage aan de ontwikkeling van ‘law 
as integrity’. In die analyse zal de verhouding 
tussen de formele en de materiële (inhoude-
lijk-normatieve) dimensie van rechtseenheid 
nog verder moeten worden doordacht.

Het gaat bij rechtsvorming in 
een meergelaagde rechtsorde 
niet enkel om meer of minder 
rechtseenheid, maar ook en 
vooral om een ander soort 
rechtseenheid: materiële 
rechtseenheid verdringt 
formele rechtseenheid

5 Slot
In een meergelaagde rechtsorde als de onze 
is het streven naar rechtseenheid wezenlijk 
van karakter veranderd. Zolang de horizon 
beperkt is tot het recht van nationale her-
komst, betekent rechtseenheid de uniforme 
toepassing en uitleg van het recht, zoals 
gewaarborgd door één hoogste rechter.18 Zodra 
het blikveld wordt verruimd tot de meerge-
laagde rechtsorde waarin wij nu leven, krijgt 
rechtseenheid een extra dimensie en vereist 
zij dat coherentie wordt gebracht tussen 
conflicterende normen van diverse herkomst. 
Die coherentie is wel vergeleken met de 
eenheid van een symfonie, verrijkt met een 
verscheidenheid aan instrumenten, tonen, 
en noten.19 Dat beeld maakt duidelijk dat de 
rechtseenheid in een meergelaagde rechtsorde 
van karakter is veranderd. Vaak wordt die 
ontwikkeling geschetst in termen van meer 
verscheidenheid en minder eenheid. Dat is op 
zichzelf correct, maar niet volledig. 

Het gaat bij rechtsvorming in een meerge-
laagde rechtsorde niet enkel om meer of min-
der rechtseenheid, maar ook en vooral om een 

18 M. Scheltema, ‘The chang-
ing role of highest courts: 
concluding observations’, 
in: A.S. Muller & M.A. 
Loth (red.), Highest courts 
and the internationaliza-
tion of law, challenges 
and changes, The Hague: 
Hague Academic Press 
2009, p. 191. 

19 H. Patrick Glenn, ‘Accom-
modating unity’, in: A.S. 
Muller & S. Richards 
(red.), Highest courts and 
globalisation, The Hague: 
Hague Academic Press 
2010, p. 97. 
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ander soort rechtseenheid: materiële (inhou-
delijk-normatieve) rechtseenheid verdringt 
formele rechtseenheid. Dat blijkt onder meer 
hieruit, dat de nadruk in toenemende mate 
ligt op de eenheid in gedachten, argumenten 
en redeneringen, en veel minder op de een-
heid van bevoegdheid, legaliteit en jurisdictie. 
Het vonnis van de rechtbank in de Urgenda-
zaak biedt een treffend voorbeeld. De rechter 
heeft gestreefd naar een maximale coherentie 
tussen de rechtsbronnen van uiteenlopende 
herkomst, daarbij optimaal gebruikmakend 
van uniformerende interpretatiestrategieën 
als het beginsel van consistente interpreta-
tie en het instrument van verdragsconforme 
interpretatie. Daarmee verwerft de uitspraak 
onverwachte scherpte; in combinatie met een 
veelheid aan wetenschappelijke gegevens 
 leverde het een zorgplicht op met een speci-
fieke inhoud (een reductieverplichting van 
25% in 2020). 

Klassieke meningsverschillen 
hebben in onze meergelaagde 
rechtsorde een onverwachte 
actualiteit gekregen. De 
geschiedenis herhaalt 
zich, maar steeds in een 
nieuwe gedaante

Tegelijkertijd roept dit laatste vragen op van 
legaliteit en legitimiteit: wat is de geldings-
kracht van de gehanteerde bronnen, en waar-
aan ontleent de rechter de legitimiteit voor de 
constructie van zo’n specifieke zorgplicht? Bij 
het onderzoek van deze vragen stuiten wij op 
het gegeven dat wij niet beschikken over een 
scherp theoretisch kader. Sterker nog, de tra-
ditionele tweespalt in de rechtstheorie tussen 
de positivistische en de anti-positivistische 
benadering – hier gepresenteerd in de tegen-
stelling tussen Kelsen en Dworkin – lijkt zich 
in de meergelaagde rechtsorde alleen maar te 
herhalen. Een positivistische analyse van de 
nationale rechtsorde levert een ander beeld 
op van haar verhouding tot transnationaal 
recht dan een anti-positivistisch beeld. Ver-
rassend is dat niet, ongemakkelijk is het wel. 
De antwoorden op de wezenlijke vragen die 
onze meergelaagde rechtsorde oproept, lijken 
afhankelijk te zijn van klassieke verschillen 
van inzicht over de essentialia van het recht. 
Of anders gezegd, die klassieke meningsver-
schillen hebben in onze meergelaagde rechts-
orde een onverwachte actualiteit gekregen. 
De geschiedenis herhaalt zich – ook die van 
de rechtstheorie – maar steeds in een nieuwe 
gedaante. Bij de ontwikkeling van nieuwe 
gedachten en theorieën over rechtseenheid in 
onze meergelaagde rechtsorde mag reflectie 
op deze fundamentele dimensie van de proble-
matiek dan ook niet ontbreken.
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