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en dat ik dat ook moest willen. Een en ander heeft een stuk van het boek op z'n
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Hoofdstuk 1:

Inleiding

Een gong wordt geluid. Vanuit het niets verschijnen achter de lange tafel aan
het eind van de zaal tegelijkertijd negen rechters in zwarte gewaden. Zij nemen
plaats achter de tafel en nog voordat het geluid van de gong goed en wel is
weggestorven, steekt de advocaat van de eisende partij van wal met zijn plei-
dooi. Hij weet zich verzekerd van de volledige aandacht van de negen rechters
achter de tafel. Echter niet alleen van hen, maar van vrijwel een ieder die zich in
de Verenigde Staten met het recht bezig houdt.

De vraag hoe de negen rechters zo plotseling vanuit het niets achter de ta-
fel konden verschijnen, is eenvoudig te beantwoorden. Achter elke stoel hangt
een gordijn met daarachter een deur. Dat is dus een kwestie van organisatie.
Minder eenvoudig is de vraag hoe het komt dat elke zaak die voor dit hof komt,
in juridisch Amerika zo veel aandacht krijgt. Is er een verband met het mysteri-
euze  feit  dat dit grote  'See  you in court!'-land  maar 66n hoogste rechterlijke
instantie kent? Hoe kan een college dat uit slechts negen rechters bestaat, func-
tioneren, wanneer er meer dan 8000 keer per jaar een beroep op wordt gedaan?

Het antwoord op deze vraag is, dat de gong in het gebouw van het Supre-
me Court gemiddeld slechts tachtig keer per jaar luidt. Alleen in deze tachtig
zaken wordt door het Supreme Court uitspraak gedaan. Het Supreme Court be-
handelt namelijk alleen die zaken waarin een uitspraak van groot belang wordt
geacht voor de rechtsvorming en voor de coordinatie daarvan in het federale
recht. Elke uitspraak is dus een mijlpaal in de rechtsontwikkeling, waarmee
tevens de aandacht die elke uitspraak krijgt, is verklaard.

De situatie in de Verenigde Staten staat in groot contrast met de Neder-
landse situatie. Wij kennen alleen al voor het bestuursrecht meerdere hoogste
rechtscolleges  en een totaal van ongeveer 130 rechters dat werkzaam  is  op  het
niveau van de hoogste rechterlijke instantie: Een dergelijk groot aantal rechters
is verklaarbaar vanuit de heersende leer in Nederland, die inhoudt dat in princi-
pe iedereen het recht heeft om zijn zaak ter toetsing aan de hoogste rechter voor
te leggen. Het laten uitvoeren van de rechtspraak op dit niveau door veel rech-
ters en veel rechterlijke colleges levert echter een probleem op. Deze rechters

zijn immers met z'n allen verantwoordelijk voor de betekenis die het recht uit-
eindelijk in de jurisprudentie krijgt en dus voor de codrdinatie van het rechts-
vormende aspect van hun uitspraken.

1     Een precieze telling ter plaatse ligt hieraan niet ten grondslag. Verschillende bronnen
zoals jaarverslagen en de Adressendisk voor De Rechtspraktijk zijn hierover niet
eensluidend. Een schatting van het totaal aantal rechters bij deze gerechten op ongeveer
130 lijkt echter realistisch. De Adressendisk voor De Rechtspraktijk, uitgave november
1999 geeft de volgende cijfers: Hoge Raad 38 raadsheren; Afdeling Bestuursrecht-
spraak Raad van State 42 staatsraden; de Centrale Raad van Beroep 39 raadsheren, het
College van Beroep  voor het bedrij fsleven 12 raadsheren.
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HOOFDSTUK 1

1    CoOrdinatie van rechtspraak
Dit boek handelt over coordinatie van rechtspraak. Waar rechtspraak plaats-
vindt, komt jurisprudentie tot stand. Deze rechtsvorming wordt in Nederland
gerealiseerd in vele uitspraken van vele rechters. De handeling waardoor deze
stukjes rechtsvorming op elkaar worden afgestemd, duid ik aan als coOrdinatie
van rechtspraak.2 Voor een gedeelte treedt afstemming min of meer spontaan op
en hoeft geen actieve coordinerende daad te worden verricht. Een ander ge-
deelte vergt een intensieve uitwisseling van informatie of argumenten. Verder-               1
gaande coordinatie vergt het stellen van een norm in de vorm van

rechterlijke          afspraken of in de vorm van een uitspraak van een hoogste rechterlijke instantie
door middel van rechtsvorming.

De verschillende middelen die ten behoeve van de facilitering van coordi-
natie van rechtspraak kunnen worden ingezet, worden aangeduid als mechanis-            
men van co8rdinatie van rechtspraak. Dit kan een procesrechtelijke constructie
zijn die een coordinerende uitspraak mogelijk maakt, bijvoorbeeld een rechts-
middel of een bijzondere rechterlijke instantie. Het kan ook iets zijn dat buiten
de rechtspraak ligt, waarbij de coordinatie niet door middel van uitspraken
wordt bewerkstelligd, maar door iets anders, bijvoorbeeld door middel van
overleg en rechterlijke afspraken. Op de verschillende soorten mechanismen
kom ik terug in Hoofdstuk 2, waar tevens wordt aangegeven welke in dit onder-
zoek worden betrokken.
Coordinatie van rechtspraak betreft dus de coOrdinatie van het rechtsvormings-
aspect van rechtspraak en daarmee de inhoud van het recht. Het gaat bij het co-
ordineren van rechtspraak om een probleem van beheer. Daar waar
rechtsvorming tot stand komt en dus de inhoud van het recht wordt veranderd,
bestaat de noodzaak om beheer te voeren ten aanzien van deze veranderingen in             1
het recht. Voor dit materiele vraagstuk biedt coordinatie van rechtspraak een
formele oplossing.

Waar verschillende rechterlijke instanties aan rechtsvorming doen en
hierin niet tan laatste woord bestaat, maar verschillende instanties hierin hun
laatste woord kunnen uitspreken, is sprake van verschillende kapiteins op 66n
schip. Een mechanisme voor courdinatie van rechtspraak is niets anders dan een
middel dat het mogelijk maakt om in het beheer van de rechtsvorming 66n laat-
ste woord mogelijk te maken. Het onderzoeksobject van dit boek betreft de ver-
schillende vormen hiervoor.

Het gaat er dus om coordinatie van rechtspraak mogelijk te maken, het
gaat om de facilitering van coordinatie, niet om de coOrdinatie zelf. De bevor-
dering van coordinatie van rechtspraak kent verschillende kanten. Ten eerste
dient co8rdinatie mogelijk gemaakt te worden door de instelling van geschikte
instituties en het voorzien in andere randvoorwaarden. Ten tweede dient de co-
ordinatie feitelijk plaats te vinden. Er moeten besluiten worden genomen en

2       Voor een vergelijkbaar gebruik van deze term, zie: A.R. Bloembergen, CoOrdinatie van
rechtspraak, in: Rechtsvorming  in de sociale rechtsstaat, Kluwer, Deventer  1989,  p.  3-
12.
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INLEIDING

uitspraken worden gedaan. Deze laatste, meer inhoudelijke, kant van coordina-
tie komt in dit onderzoek niet aan bod. Ik beperk me tot een onderzoek naar het
processuele kader dat coordinatie mogelijk maakt.3

Het onderzoeksobject wordt beperkt tot die coordinatie die door rechters kan
worden bewerkstelligd. Zij zijn verantwoordelijk voor de toepassing van het
recht en daarmee voor het geven van betekenis aan het recht door middel van
jurisprudentie. Hoewel ook wetgever en bestuur door middel van codificatie
respectievelijk eenheid in de uitoefening van bestuurlijke bevoegdheden voor
aspecten van colirdinatie kunnen zorgen, is dat wat anders dan coordinatie van
rechtspraak.

Niet rechtseenheid is wenselijk, maar courdinatie
Het moet worden benadrukt dat het doel van collrdinatie van rechtspraak niet de
unificering van rechtsnormen betreft. Zelfs wanneer aan unificering in het ge-
heel geen behoefte bestaat, is een mechanisme voor coordinatie van rechtspraak
van belang. Het belang van coordinatie van rechtspraak staat dus los van het
belang van een harmonisering of unificering van het recht. Co6rdinatie van
rechtspraak is niet noodzakelijk vanwege een behoefte aan harmonisering maar
maakt het mogelijk om de vraag 6fharmonisering gewenst is te beantwoorden.

De term 'mechanisme voor courdinatie' is dan ook zuiverder dan de inge-
burgerde term 'rechtseenheidsvoorziening'. Een rechtseenheidvoorziening lijkt
een voorziening te willen zijn ter vergroting van de eenheid in het recht. Te-
recht leiden vragen omtrent de invoering van een rechtseenheidvoorziening tot
de vraag of unificering wel wenselijk is: Coijrdinatie hoeft niet tot unificering
te leiden, maar maakt het mogelijk om, wanneer daartoe aanleiding is, wel of
niet voor unificering te kiezen en de keuzes die bij rechtsvorming worden ge-
maakt op elkaar af te stemmen.

Aanleiding voor onderzoek naar courdinatie van rechtspraak
Hoewel de term 'rechtseenheidsvoorziening' verder zal worden vermeden en in
plaats daarvan het neutrale 'mechanisme voor coordinatie van rechtspraak' zal
worden gebruikt, vormen de pogingen om tot een rechtseenheidsvoorziening te
komen wel de aanleiding voor dit onderzoek.

De plannen tot invoering van een rechtseenheidsvoorziening in Nederland
maakte al onderdeel uit van de herziening van de rechterlijke organisatie, die in
1971 in gang is gezet door minister van justitie Van Agt met de instelling van
een werkgroep onder voorzitterschap van Wiersma. Het thema is in 1994 nieuw
leven ingeblazen met de Discussienota derde fase herziening rechterlijke orga-

3      Over het inhoudelijke aspect van coordinatie van rechtspraak is al veel geschreven. Zie
recentelijk het NJB naar aanleiding van de NJB Salon op 18 februari 2000, NJB  2000
no. 13. Zie ook: J.M. Barendrecht, De Hoge Raad op de hei, kwaliteitsbewaking en lei-
ding over de rechtspraak door de civiele cassatie: een analyse en denkrichtingen voor
de toekomst, W.E.J. Tjeenk Willink, 7.wolle  1998, p.  26-34.

4    Een vraag die bijvoorbeeld door Loeb wordt gesteld. Zie: L.W.R. Loeb, Appel op
maat, in: Beroep in herziening, Preadviezen NJV 1997-I, p.  1-59.
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HOOFDSTUK 1

nisatie onder minister van justitie Hirsch Ballin.5 Overigens is dit nieuwe leven
intussen weer gesmoord vanwege de voorrang die minister van justitie Sorgdra-
ger aan de instelling van een Raad voor de Magistratuur heeft verleend.6

Aanleiding voor het nieuwe leven vormde de inwerkingtreding van de Algeme-
ne wet bestuursrecht. Deze wet betekende een belangrijke uniformering van het
bestuursrecht, zowel ten aanzien van het materiele bestuursrecht als ten aanzien
van het bestuursprocesrecht. De brede toepasselijkheid van deze wet onder vele
verschillende rechterlijke instanties deed de behoefte ontstaan aan coilrdinatie
van rechtspraak met het oog op een eenvormige interpretatie van deze wet.
Waar het strafrecht, het fiscale recht en het civiele recht elk op zichzelf een
hoogste rechtsprekend gremium van iets meer dan tien rechters kennen kent het
bestuursrecht op dit niveau namelijk ongeveer honderd rechters.

Naast de noodzaak van co6rdinatie van de bestuursrechtelijke rechtspraak
bestaat er ook groeiende aandacht voor de wenselijkheid van samenhang in de
rechtspraak van de verschillende rechtstakken: het civiele recht, het strafrecht,
het belastingrecht en het bestuursrecht. Samenhang in de rechtspraak van deze
verschillende gebieden blijkt noodzakelijk vanwege de toenemende verweven-
heid daarvan.7

In dit onderzoek zijn deze twee aspecten aan de orde: de coOrdinatie van de
rechtspraak binnen een enkele rechtstak en de coordinatie van rechtspraak be-
treffende rechtsvragen die in verschillende rechtstakken een rol spelen. Het be-
lang van deze twee aspecten van coordinatie zal nader aan de orde komen in
Hoofdstuk 2. De centrale vraag van dit onderzoek is de vraag in welke vorm
hierin het best kan worden voorzien.

2 Probleemstelling
Dit onderzoek beoogt inzicht te verschaffen in de keuzes die gemaakt moeten
worden om een beslissing te kunnen nemen de introductie van 66n of meer me-
chanismen die co6rdinatie van rechtspraak beter mogelijk maken.
De eerste stap betreft een bespreking van de verschillende manieren waarop een
mechanisme voor coordinatie van rechtspraak dit doel kan bewerkstelligen. Ten
behoeve hiervan wordt in Hoofdstuk 2 een verschil gemaakt tussen cotlrdinatie
van rechtspraak door middel van rechterlijke uitspraken en anderszins ten be-
hoeve van rechtspraak.

Aan de hand van rechtsvergelijkend onderzoek in de Verenigde Staten,
Frankrijk en Duitsland wordt een aantal mechanismen voor co6rdinatie van
rechtspraak besproken. Bij de beoordeling hiervan komt in de eerste plaats aan

5      TK 1993-1994, 23701, nr. 2.
6    De besluitvorming over de rechtseenheidsvoorziening is voor onbepaalde tijd uitge-

steld. Zie: Verslag van een algemeen overleg van de vaste commissie voor Justitie op 2
september 1998. TK 1998-1999, 26 200 VI, nr. 9 p. 13. Zie ook: Contourennota, TK
nr. 26352, nr. 2, p. 25.

7      Zie Hoofdstuk 2, §2.
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de orde in welke mate zij in staat zijn om een coordinerende rol te spelen in de
rechtspraak. Verder is hier van belang wat voor positieve of negatieve conse-
quenties deze mechanismen hebben voor de andere functies van rechtspraak:
het voorzien in rechtsbescherming en rechtsvorming in meer algemene zin.
Hierbij dient bovendien rekening gehouden te worden met staatsrechtelijke no-
ties over de rol van de rechter, als geschillenbeslechter en als rechtsvormer, en
over de wijze waarop deze vervuld dient te worden. Deze vragen zijn de hoofd-
vragen van dit onderzoek. Zij luiden:

1.      Op welke  verschillende  manieren  kunnen  rechters  door  middel van  rech-
terlijke  uitspraken  of andere  middelen  hun  rechtspraak  coUrdineren?

2.    Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende mechanismen voor co-
ordinatie van rechtspraak?

3.         Welke  positieve  of negatieve  consequenties   hebben  deze  oplossingen  voor
andere aspecten van rechtspraak?

4.      Welk mechanisme voor co6rdinatie van rechtspraak verdient de voorkeur?
Deze vragen komen in Hoofdstuk 2 tot en met negen aan bod. Voor een precie-
zere indeling van dit boek, zie §7 van deze inleiding.

3 Gevestigde belangen
Een vraag die in verschillende discussies over de instelling van een mechanis-
me voor coordinatie van rechtspraak een belangrijke plaats heeft ingenomen, is
de vraag welke plaats de huidige rechterlijke instanties daarbij in zullen nemen.
Dit speelt met name een rol wanneer als codrdinerend mechanisme wordt geko-
zen voor de instelling van 66n hoogste rechterlijke instantie.

In dit onderzoek wordt geabstraheerd van de problematiek betreffende de
gevestigde belangen van de bestaande rechterlijke instanties. Hoewel deze vra-
gen van invloed zullen zijn op wat politiek haalbaar is, wordt daaraan geen aan-
dacht besteed. Voor de vraag op welke manier vanuit juridisch perspectief een
hoogste rechterlijke instantie het best een rol kan spelen in de coOrdinatie van
rechtspraak, maakt het geen verschil of deze instantie Afdeling bestuursrecht-
spraak Raad van State, Centrale Raad van Beroep, College van het Beroep voor
het bedrijfsleven of Hoge Raad genoemd wordt, uit welke rechterlijke instantie
zij ontstaat en welke raadsheren daar deel van uitmaken.

Dit soort vragen zal in dit boek niet aan de orde komen, omdat de beant-
woording ervan een obstakel vormt bij het denken over de juridische aspecten
van coordinatie van rechtspraak. Een zakelijke discussie over de belangen van
bestaande instanties is pas mogelijk, wanneer eerst zonder medeweging van
deze belangen een afweging is gemaakt betreffende de beste oplossing voor een
mechanisme voor co6rdinatie van rechtspraak.
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4     Belang van het onderzoek
De resultaten van dit onderzoek zijn in de eerste plaats van belang voor de theo-
rievorming omtrent coOrdinatie van rechtspraak. Dat betekent dat de resultaten
van dit onderzoek ook relevant zijn, wanneer de instelling van een mechanisme
voor coordinatie van rechtspraak in Nederland voorlopig niet doorgaat.

Voorts zijn de resultaten relevant voor de discussie over de werklastbeper-
king van de hoogste rechterlijke instanties. In het kader van coOrdinatie van
rechtspraak door middel van uitspraken van hoogste rechterlijke instanties ko-
men in dit boek aanpassingen aan de orde in de toegangsregeling tot deze colle-
ges. Deze aanpassingen zijn erop gericht om, onder andere door middel van een
reductie van de werklast, een betere coardinatie van rechtspraak mogelijk te
maken. Een beperking van de werklast is niet alleen gunstig voor de coOrdinatie
van rechtspraak, maar in meer algemene zin voor het functioneren van hoogste
rechterlijke instanties.

Verder komt los van het concrete voorstel voor de inrichting van een me-
chanisme voor coordinatie van rechtspraak een aspect van rechtspraak aan de
orde, dat in meer algemene zin van belang is. Onderzoek naar coardinatie van
rechtspraak dwingt namelijk tot enige bezinning op de rol die de rechter heeft
ten aanzien van rechtsvorming.8 Een belangrijk resultaat hiervan is de notie dat
met de legitimiteit van rechterlijke rechtsvorming een procedurele component
gemoeid is. Het belang van deze procedurele component noopt tot voorzichtig-
heid bij het sleutelen aan het proces waarin rechterlijke rechtsvorming tot stand
komt.

5 Rechtsvergelijking
Om de vraag naar de zin van verschillende mechanismen voor coordinatie van
rechtspraak te kunnen beantwoorden, is gekozen voor een rechtsvergelijkend
onderzoek naar de verschillende wijzen waarop in Duitsland, Frankrijk en de
Verenigde Staten in coOrdinatie van rechtspraak wordt voorzien. Hierdoor is de
horizon van mogelijkheden verbreed en wordt profijt getrokken van de ervaring
die in andere landen is opgedaan.
Het is niet de bedoeling om per land conclusies te trekken over de mate waarin
deze coOrdinatie tot materiele rechtseenheid heeft geleid, maar om vast te stel-
len welke mechanismen bij kunnen dragen aan de coOrdinatie, wat de ratio
daarachter is en welke consequenties zij met zich brengen.

Al eerder is rechtsvergelijkend onderzoek verricht naar coordinatie van
rechtspraak door middel van uitspraken van hoogste rechterlijke instanties.9

8       Zie Hoofdstuk 6.
9       P. Bellet en A. Tune et al., La cour judiciaire supreme, une enquete comparative, Re-

vue internationale de droit compard  1978, p.  5485; A. Bonami, Der Kampf gegen die
Oberlastung der hOheren Gerichte, eine vergleichende Studie uber Rechtsmittelverfah-
ren und Massnahmen zur Entlastung der Gerichte, Schulthess, Zurich 1996; A.M.I. van
der Does, De toegang tot de hoogste rechter, onderzoek naar certiorari en andere me-
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Deze onderzoeken zijn echter grotendeels van beschrijvende aard. Ten aanzien
van de vergelijking van de voor- en nadelen van de verschillende mechanismen
en de verklaring hiervoor beoogt dit onderzoek een stap verder te gaan. Er zal
daarom vooral aandacht worden besteed aan de ratio van de verschillende wij-
zen waarop coordinatie van rechtspraak mogelijk gemaakt kan worden. Op die
manier wordt gepoogd inzicht te verschaffen in de functie van de verschillende
elementen waaruit mechanismen voor coordinatie van rechtspraak zijn opge-
bouwd.

De keuze voor de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland laat zich het
best achteraf verantwoorden op grond van de onderzoeksbevindingen die zijn
gedaan. Een dergelijke verantwoording neemt echter niet weg dat onderzoek in
andere landen ook interessante resultaten had kunnen opleveren. Vooraf is de
keuze verantwoord vanuit de zeer eigen signatuur die de drie gekozen landen
kennen op het gebied van co6rdinatie van rechtspraak.

In de Verenigde Staten wordt groot belang gehecht aan co6rdinatie in de
grote lijnen van de rechtspraak. Mede om die reden is gekozen voor een rech-
terlijke organisatie met 66n enkele hoogste rechterlijke instantie die uit slechts
66n kamer bestaat, voor het gehele federale recht. Dit is het Supreme Court.
Door deze inrichting kan dit gerecht de grote lijnen in alle federale rechtspraak
overzien en door middel van jurisprudentie aansturen. Deze inrichting, die voor
de co6rdinatie van de rechtspraak op het eerste gezicht gunstig lijkt, blijkt ech-
ter als consequentie te hebben dat het hof ook veel rechtsvragen moet laten lig-
gen en moet overlaten aan lagere rechters.

In Frankrijk is gekozen voor een tweedeling in het recht tussen bestuurs-
recht enerzijds en strafrecht en civiel recht anderzijds. Deze keuze heeft geleid
tot de instelling van het Tribunal des Conflits, dat deze rechtsgebieden uit el-
kaar houdt. Hier is dus welbewust niet gekozen voor eenheid in de grote lijnen
van het recht, maar voor een tweedeling daarin. De courdinatie van de recht-
spraak wordt hier ter hand genomen door twee verschillende hoogste rechterlij-
ke instanties in combinatie met het Tribunal des Conflits dat verantwoordelijk
is voor de grensbepaling tussen deze instanties. Interessant is daarnaast dat bin-
nen Frankrijk grote verschillen bestaan in de manier waarop binnen de hoogste
rechterlijke instanties de coOrdinatie van rechtspraak ter hand wordt genomen.
Binnen het Cour de Cassation wordt de beslissingsmacht van de individuele
kamers voorop gesteld, terwijl binnen de Conseil d'Etat de collectieve besluit-
vorming prevaleert.

In het Duitse recht is gekozen voor stelsels van toegang tot de hoogste
rechterlijke instanties, die gericht zijn op de bevordering van bepaalde bijzon-
dere functies van die gerechtshoven met een gelijktijdige werklastvermindering.
Bij de ene hoogste rechterlijke instantie is de toegangsregeling gericht op het
bieden van rechtsbescherming, terwijl bij andere hoogste rechterlijke instanties
de toegangsregeling juist de mogelijkheid van rechtsvorming en de coordinatie
daarvan bevordert.

thoden om de toegang tot de hoogste rechter te beperken in de Verenigde Staten, Klu-
wer,  Deventer  1990.
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Door in het rechtsvergelijkend onderzoek landen te betrekken met een dusdanig
verschil in signatuur, is getracht een enigszins objectief beeld te krijgen van de
ratio van verschillende mechanismen voor coordinatie van rechtspraak. De keu-
ze om onderzoek in andere landen achterwege te laten, berust op de wens om in
de betrokken landen tamelijk diepgaand onderzoek te verrichten.

Om een zo realistisch mogelijk beeld te scheppen van de verschillende
mechanismen voor codrdinatie van rechtspraak die in deze landen voorkomen,
heeft de verzameling van de gegevens hierover grotendeels in de betreffende
landen plaatsgevonden. Dat maakte het mogelijk om referenties na te trekken en
het verkregen beeld ter toetsing voor te leggen aan deskundigen ter plaatse. Te-
vens zijn interviews gehouden met rechters uit de besproken hoogste rechterlij-
ke  instanties  en met andere betrokkenen  bij deze gerechten.10 Deze interviews
waren niet alleen nuttig voor de verificatie en precisering van het verkregen
beeld, maar ook om informatie te verkrijgen over interne werkwijzen die van
invloed zijn op de coordinatie van rechtspraak.

De zin van rechtsvergelijking als onderzoeksmethode wordt gerllustreerd
door hetgeen de Amerikaanse rechtsgeleerde Lewellyn daarover schrijft. In zijn
ogen is rechtsvergelijking noodzakelijk om een tegenwicht te kunnen bieden
tegen:

'...the unconscious snobbery of social institutions: against  the
bland assumption that because things social are, therefore they
must be; against the touching faith that the currrent rationalizati-
ons of an institution, first. fit the fact, second, exhaust the subject,
third, negate other, negate better possibilities. Nowhere more than
in law do you need armor against that type of ethnocentric and
chronocentric snobbery - the smugness of your own tribe and
your own time...'11

Het is wellicht onmogelijk om vanuit een neutraal gezichtspunt zonder enig
vooroordeel oplossingen in verschillende rechtsstelsels met elkaar te vergelij-
ken. Een poging tot relativiteitszin ten opzichte van het eigen gezichtspunt moet
echter wel worden ondernomen. Rechtsvergelijking biedt daarvoor een goed
aanknopingspunt.

10    In de Verenigde Staten betreft dit: Arthur D. Hellman (University of Pittsburgh School
of Law), Ruth Bader Ginsburg (Supreme Court Justice), David Codell (Lawclerk van
Justice Ginsburg), William K. Suter (Clerk of the Supreme Court), Drew S. Days III
(Yale Law School en voormalig Solicitor General), Guido Calabresi (Yale Law School
en rechter in court of appeals), Akhil Reed Amar (Yale Law School), Owen M. Fiss
(Yale Law School), Jerry L. Mashaw (Yale Law School), David L. Shapiro (Harvard
Law School), Judith McKenna (Federal Judicial Center, Research Department). In
Frankrijk betreft dit D. Boden (Paris II), J. Lemontey (President van de eerste civiele
kamer van de Cour de Cassation), B. Stirn (Raadsheer Conseil d'Etat), A.M. Morgan de
Rivery-Guillaud (Paris II en Cassatie-advocate bij Salans Hertzfeld & Heilbronn). In
Duitsland betreft dit: Dr. Groneberg (BundesgenchtshoD, Dr. Dose (Bundesgenchts-
hoO, Prof.dr. Achim Kramer (Advocaat bij het Bundesgerichtshof), Dr. Gielen (Bun-

desverwaltungsgericht), Dr. Bier (Oberverwaltungsgerichts Koblenz), Dr. Jaath
(Bundesministerium der Justiz, Abteilung Rechtspflege), Dr. Muhlens (Bundesministe-
rium der Justiz, Abteilung Rechtspflege)

11     K.N. Llewellyn, The Bramble Bush, Oceana Publications, New York 1960, p. 44.
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6    Opzet van dit boek
Dit boek valt uiteen in vier onderdelen. In het eerste onderdeel wordt een kader

geschapen, dat een beoordeling mogelijk maakt van de mechanismen voor co-
ordinatie van rechtspraak die in de rest van het boek aan de orde komen. Het
tweede onderdeel beschrijft de mechanismen voor coordinatie van rechtspraak
zoals zij zich voordoen in Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten. In het
derde onderdeel worden vanuit het perspectief van de rechtsvorming eisen ge-
steld aan co6rdinatie van rechtspraak. Het vierde en laatste onderdeel vergelijkt
de besproken mechanismen en laat zien welke keuze gemaakt dient te worden.

Het eerste onderdeel beslaat de eerste twee hoofdstukken van dit boek. Na het
inleidende hoofdstuk zal in Hoofdstuk 2 aan de orde komen wat het belang is
van coordinatie van rechtspraak. In het vervolg van Hoofdstuk 2 wordt een on-
derscheid gemaakt tussen twee wijzen waarop coOrdinatie van rechtspraak kan
worden gerealiseerd: door middel van rechterlijke uitspraken, of door middel
van iets anders maar weI ten behoeve van rechterli/ke uitspraken. Vervolgens
wordt aandacht besteed aan het verband tussen de toegangsregelingen tot de
verschillende over coordinatie beslissende gremia en de mogelijkheid van coor-
dinatie van rechtspraak. Op grond van het belang van dit verband wordt beslo-
ten om de toegangsregeling tot de verschillende mechanismen voor coOrdinatie
van rechtspraak tot een centraal thema in dit onderzoek te maken.

Het tweede onderdeel van het boek betreft de directe resultaten van het
rechtsvergelijkend onderzoek. Dit onderdeel omvat de hoofdstukken 3 tot en
met 5. Hierin worden de mechanismen voor co6rdinatie van rechtspraak be-
sproken zoals zij voorkomen in de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland.

Het derde onderdeel omvat twee hoofdstukken. Dit onderdeel betreft theo-
rievorming over de legitimiteit van rechterlijke rechtsvorming en toepassing
van deze theorie op een aantal mechanismen die coOrdinatie van rechtspraak

beogen te bevorderen door middel van rechtsvorming.
In het eerste hoofdstuk van dit onderdeel, Hoofdstuk 6, worden procedu-

rele eisen gesteld aan rechterlijke rechtsvorming. Wanneer coordinatie plaats-
vindt door middel van rechtsvorming dient in de gaten te worden gehouden dat
aan deze eisen wordt voldaan. Deze vereisten worden in het slot van dit hoofd-
stuk toegepast op twee mechanismen voor coordinatie van rechtspraak: de cas-
satie in het belang der wet en de prejudiciele procedure.

In Hoofdstuk 7 wordt ingegaan op een mechanisme voor coordinatie van
rechtspraak waarbij de coordinatie niet in de eerste plaats via rechterlijke uit-
spraken gestalte krijgt. Deze vorm betreft het maken van rechterlijke afspraken,
ook wel aangeduid met: rechterlijke beleidsregels, rechterlijke richtlijnen, etc.
Toetsing van rechterlijke afspraken aan de in Hoofdstuk 7 ontwikkelde proce-
durele eisen, aan rechtsstatelijke eisen en aan een Amerikaans voorbeeld levert
een aantal bedenkingen op ten aanzien van deze afspraken. Vervolgens wordt
aangegeven onder welke voorwaarden en op welk terrein coordinatie van recht-

spraak via het maken van rechterlijke afspraken gelegitimeerd geacht kan wor-
den en wanneer niet.
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Het laatste onderdeel van dit boek betreft de twee slothoofdstukken. In
Hoofdstuk 8 worden aan de hand van de informatie uit de rechtsvergelijkende
hoofdstukken verschillende procedures besproken, die coordinatie van recht-
spraak door middel van rechterlijke uitspraken kunnen faciliteren. De voors en
tegens van verschillende oplossingen worden hier tegen elkaar afgezet. In
hoofdstuk negen komen de uitgezette argumentatielijnen bij elkaar en worden
keuzes gemaakt en conclusies getrokken.

10



Hoofdstuk 2:

De zin van courdinatie van rechtspraak

1   Inleiding

In dit hoofdstuk wordt eerst bekeken waarom het van belang is om na te denken
over mechanismen ten behoeve van coi;rdinatie van rechtspraak. Vervolgens
wordt ingegaan op de verschillende manieren waarop deze coOrdinatie kan
worden bewerkstelligd.

In §2 wordt ingegaan op het belang van coordinatie van rechtspraak en
wordt ook aangegeven wat hieronder niet wordt verstaan. In §3 komt aan de
orde hoe nu in coilrdinatie van rechtspraak wordt voorzien en waar de huidige
mechanismen voor coordinatie van rechtspraak te kort schieten. In §4 wordt een
onderscheid gemaakt tussen coOrdinatie van rechtspraak door middel van rech-
terlijke uitspraken en coordinatie met behulp van andere middelen, met het oog
op toekomstige rechterlijke uitspraken. Daarnaast wordt hier ingegaan op het
onderscheid tussen horizontale en verticale coordinatie en in verband hiermee
op het belang van de toegangsregeling bij coordinatie van rechterlijke uitspra-
ken. In §5 wordt een aantal conclusies getrokken.

2     Het belang van coOrdinatie van rechtspraak?

Co6rdinatie van wat?
De taak van de rechter om recht te spreken houdt in dat mede aan de hand van
abstracte rechtsnormen wordt vastgesteld wat in een bepaalde feitelijke situatie
behoort te golden. Met andere woorden: rechtsnormen worden toegepast op
feitelijke situaties. Deze toepassing van rechtsnormen houdt echter tegelijkertijd
een interpretatie van het recht in. In elke uitspraak wordt aangegeven wat in de
voorgelegde zaak de betekenis is van de abstracte norm. Hiermee wordt dus
vastgesteld hoe het recht luidt.

Nu de toepassing van rechtsregels op feitelijke situaties tevens de duiding
van de betekenis van het recht inhoudt, wil dat zeggen dat overal in het land,
door vele verschillende rechters, gebouwd wordt aan wat rechtens geldt. Omdat
het maken van gelijke keuzes in deze meer of minder abstracte rechtsvorming
niet vanzelf kan gaan, bestaat er behoefte aan coordinatie van rechtspraak. Het
belang van coOrdinatie van rechtspraak is op zich dus eenvoudig aan te geven:
66n kapitein op het schip. Net als een schip behoeft rechtsvorming naast stuur-
manskunst een eensluidend gezag dat de verschillende onderdelen coordineert.

Het is haast vanzelfsprekend dat coardinatie van rechtspraak van belang is ten
aanzien van de rechtsvorming met betrekking tot 66n rechtsregel. Het gelijk-
heidsbeginsel garandeert aan allen die zich in Nederland bevinden een gelijke
behandeling in gelijke gevallen. Rechtsregels dienen in verschillende zaken op
gelijke wijze te worden geYnterpreteerd, onafhankelijk van de vraag welke
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rechter uitspraak doet. Toevalligheden die de hoedanigheid van het rechterlijk
gremium bepalen, zoals bijvoorbeeld: de persoon van de rechter, het niveau van
de rechtspraak, de soort rechtspraak, de rechtstak waarbinnen de rechtspraak
plaatsvindt, de samenstelling en omvang van de beslissende kamer of de plaats
van de rechtspraak, behoren geen invloed te hebben op de interpretatie van het
recht. Het mag dus niet zo zijn dat de 'behandeling' door het recht afhankelijk
is van kenmerken van een zaak die beslissend zijn voor de relatieve competen-
tie. De regels omtrent de relatieve competentie beogen niet het Nederlandse
recht op te delen in arrondissementen en ressorten met elk hun eigen wijze van
rechtstoepassing.

Het is minder vanzelfsprekend dat coordinatie van rechtspraak van belang
is ten aanzien van de rechtsvorming met betrekking tot verschillende rechtsre-
gels, zeker wanneer zij tot verschillende rechtsgebieden worden gerekend.
Echter ook de rechtsvorming van verschillende regels dient op elkaar te zijn
afgestemd. Het gaat er tenslotte om dat het recht als geheel functioneert. Nu kan
het onderscheid in rechtstakken juist de functie vervullen dat het binnen het
recht verschillende ontwikkelingen mogelijk maakt al naar gelang de eisen die
het te reguleren fenomeen stelt. Dat wil echter nog niet zeggen dat coOrdinatie
tussen die verschillende deelgebieden niet noodzakelijk is.

Onderscheiden rechtsregels  die op verschillende wetsteksten of jurispru-
dentie berusten, kunnen in wezen dezelfde of gelijkende materie betreffen of
een onderlinge wisselwerking kennen. Er is dus een belang bij dat ook zij op
consistente wijze worden geinterpreteerd. 12 Hierbij valt bijvoorbeeld te denken

aan regels die de doorwerking vormen van algemene rechtsbeginselen. Ook kan
gedacht worden aan delen van het Nederlandse recht die genormeerd worden
door internationale verdragen en rechtspraak of door communautair recht!3 en
de consequenties daarvan voor de verschillende rechtstakken. Vragen omtrent
een consistente interpretatie van het recht worden verder opgeworpen door de
toepassing van rechtsregels uit de ene rechtstak in de andere rechtstak. Nog in-
grijpender worden de grenzen van de rechtstakken overschreden door de trans-
formatie van bepaalde juridische complexen van de ene rechtstak naar de

12       Ook op de vergadering van de Nederlandse Juristen Vereniging van  1997 werd erkend
dat er behoefte bestaat aan meer samenhang en eenheid in de privaatrechtelijke, straf-
rechtelijke en bestuursrechtelijke rechtspraak rechtspraak. De tijd leek echter nog niet
rijp voor de invoering van een mechanisme voor coordinatie van rechtspraak. Zie: J.M.
Polak, Beroep in herziening. Verslag van de vergadering van de Nederlandse Juristen-
Vereniging op 13 juni 1997, NJB 1997, p. 1205-1206.

13 Dat geldt met name als een norm wordt geimplementeerd die in Nederland verwel-
komd wordt als een doorbraak, zoals bijvoorbeeld de gelijke behandeling van vrouwen
en mannen op de arbeidsmarkt en in de sociale zekerheid zoals die door het Hof van de
EG afgedwongen wordt. Zie: A.T.J.M. Jacobs, Europese wanklanken in de Nederland-
se sociale symfonie?, Ars Aequi  1996, p. 355-362.  Zie ook:  I.C. van der Vlies, Rechts-
eenheid als monoliet of als open constructie, Ars Aequi  1996, p. 293-299,296; H.U.
Jessurun d'Oliveira, Succes allerminst verzekerd. Iets over Europees non-recht, NJB
1992, p. 1565-1567.
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andere. Te denken valt bijvoorbeeld aan de omzetting van strafrechtelijke
handhaving en sancties in bestuursrechtelijke.

Met name in het grensgebied tussen het privaatrecht en het bestuursrecht
bestaat een behoefte aan coardinatie van rechtspraak door vervlechtingen tussen
deze  rechtstakken. 14 Een recent voorbeeld hiervan biedt de erkenning  van  de
bestuursrechtelijke werking van een aantal rechtsbeginselen uit het privaatrecht,
zoals het recht op vergoeding van schade die het gevolg is van onrechtmatig
handelen. 15 Een ander voorbeeld biedt de algemeen verbindendverklaring  van
een CAO:6 Ook in het kader van de privatisering spelen de nodige vragen die
zowel privaatrecht als bestuursrecht betreffen. 17 Een wat specifieker vraagstuk
is aangeroerd door Vijfeijken omtrent de betekenis van 'krachtens erfrecht' in
het civiele en het fiscale recht. I 8

In het grensgebied tussen het strafrecht en het bestuursrecht bestaat ook
een toenemende aandacht voor de vervlechting daartussen. Dit geldt bijvoor-
beeld ten aanzien van de handhaving in het algemeen en ten aanzien van het
bewijsrecht  in  het  bijzonder."  Het  recht  op een fair trial van artikel 6 EVRM
biedt een goed voorbeeld van de invloed van internationaal recht op de grenzen
tussen nationale rechtstakken. Dit artikel normeert niet alleen de rechtspraak die
op grond van nationaal recht onder het strafrecht valt, maar ook andere recht-
spraak wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Zelfs de afscheiding tussen privaatrecht en strafrecht is niet waterdicht.20

Dit blijkt het duidelijkst bij de voordeelsontneming in het kader van de Pluk-ze-

14 Zie bijvoorbeeld het themanummer van WPNR 1992, nr. 6074; A.R. Bloembergen, lets
over de verhouding van burgerlijk recht en de Algemene wet bestuursrecht, NTB  1996,
p. 8-16. Zie ook recenteluk: M. Scheltema, Verwachting. Het verband tussen het be-
stuursrecht en het privaatrecht,  NTB  1999  p.  127

15 Zie hierover bijvoorbeeld: N. Verheij, Een eigen rechter, Recente verschuivingen in de
bevoegdheidsverdeling tussen burgerlijke rechter en bestuursrechter, in: Verschuiving
van de magische lijn, Preadviezen VAR  1999, p.  28-32; J.H. Nieuwenhuis, Magisch
realisme, NTB  1999, p.  77-80.

16  M.M. Olbers, De AVV-CAO: een hybride rechtsfiguur, Sociaal Maandblad Arbeid
1998 p. 305.

17 S.C.J.J. Kortmann et al. (red.), Overheid en onderneming: tussen publiek en privaat
ondernemen, Kluwer, Deventer  1998.

18    I.J.F.A. van Vijfeijken, Krachtens erfrecht, oratie, Sdu Fiscale & Financiele uitgevers,
Amersfoort 2000.

19    J.W. van den Hulst, et al. Handhaving van het bestuursrecht. Preadviezen van de Vere-
niging voor Administratief Recht, Trema   1995 p. 187-192; A.B. Blomberg, Handha-
ving in drievoud, Milieu en Recht 1997, p. 98-104; A.R. Hartmann, Bewijs in het
bestuursstrafrecht, Sanders Instituut van de Erasmus Universiteit en Gouda Quint,
Rotterdam en Deventer  1998; M.C.D. Embregts, Een onrechtmatige overheidsdaad  in
het strafrecht en het bestuursrecht, NTB nr.  1,jan.  1999.

20 J.C.M. Leijten, De blauwe bijbel en het rode boekje. Het grensverkeer tussen privaat-
recht en strafrecht: symposium 3 juni 1994 Leiden, Ars Aequi 1994 p. 645-649; A.M.
Hol en C.J.J.M. Stolker (red.), Over de grenzen van strafrecht en burgerlijk recht, Klu-
wer, Deventer  1995.
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wetgeving en bij de toekenning van schadevergoeding aan slachtoffers van
misdrijven. 21

Een bekend voorbeeld van een behoefte aan coordinatie van rechtspraak
tussen verschillende hoogste bestuursrechtelijke instanties biedt de rechtspraak
omtrent de begrippen arbeid en loon in de sociale zekerheidswetgeving en in de
fiscale wetgeving. 22

In alle grensgevallen kan het aangewezen zijn dat deze rechtsregels on-
danks het verschil in rechtsbron of ondanks het verschil in context waarin een
norm wordt toegepast, dezelfde betekenis krijgen, althans op consistente wijze
worden geYnterpreteerd. Er bestaat met andere woorden ook ten aanzien van
'gelijkende rechtsvragen' behoefte aan coOrdinatie van rechtspraak.
De afstemming van de rechtsvorming met betrekking tot verschillende rechts-

regels is niet alleen van belang vanwege de onderlinge wisselwerking daartus-
sen, maar ook om andere redenen. Zo vergt het rechtszekerheidsbeginsel
duidelijkheid over de betekenis van het recht. Door middel van coOrdinatie van
rechtspraak kan ook zorg worden gedragen voor een zekere interne logica en
coherentie, die het recht doorzichtiger en begrijpelijker maken. Daardoor wordt
het recht beter voorspelbaar, hetgeen gunstig is voor de rechtszekerheid.23

Ook voor de gelding van het recht is een zekere afstemming in de rechts-

vorming van belang. Voor de gelding van het recht moet namelijk verondersteld
worden dat het niet een willekeurige verzameling van regels vormt. Interne dis-
harmonie kan immers leiden tot een relativering van de waarden waar het recht
geacht wordt een uitingsvorm van te zijn.24 Recht moet verondersteld worden
een zekere waarheid te verkondigen, om een appel te kunnen doen uitgaan op
de rechtsgenoten. Interne disharmonie doet afbreuk aan dit appel.

Als laatste vergt de uitoefening van bepaalde aspecten van het juridisch
metier coordinatie van rechtspraak. Het recht moet in enige mate intern consis-

21   B. Wessels, Crimineel privaatrecht, WPNR nr. 6147 1994 p. 555-556; Voor een re-
cente vergelijking van de positie van het slachtoffer bij schadevergoeding in Europees
perspectief, zie: M.E.I. Brienen en E.H. Hoegen, Victims of crime in 22 European cri-
minal justice systems, Wolf Legal Productions Nijmegen, 2000.

22    Coordinatiewet sociale verzekering artikel 18c lid 1 jo. artt. 4-8.
23 Dit argument wordt onder andere door Bloembergen gebruikt ten aanzien van de co6r-

dinatie van de rechtsvorming in het privaatrecht en het bestuursrecht. Zie: A.R. Bloem-
bergen, De eenheid van privaatrecht en administratief recht,  WPNR  1977,  p.   1-5,  17-
23,33-36 en 49-54.

24  P.J.J. van Buuren, Harmonisatie van wetgeving, in: Kracht van wet, opstellen over
publiekrechtelijke wetgeving, aangeboden aan Mr. W.J. van Eijkern bij zijn afscheid
als hoofd van de stafafdeling Wetgeving Publiekrecht van het Ministerie van Justitie,
W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle  1984, p 233-248; A.M.  Bos, Over rechtsvinding en so-
ciologie, in: 't Exempel dwinght, opstellen aangeboden door vrienden en vereerders aan
prof. mr. I. Kisch ter gelegenheid van zijn 70ste vetjaardag, W.E.J. Tjeenk Willink,
Zwolle  1975,  p.  35  e.v.:  'Ik  denk, dat consistentie en niet syllogisme het sleutelwoord
is Voor de logica van de rechterlijke werkzaamheid. De rechter trekt geen onontkoom-
bare conclusies, maar hij moet zorgen dat zijn uitspraken consistent zijn met de gel-
dende rechtsregels.'

14
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tent zijn om bepaalde juridische interpretatietechnieken toe te kunnen passen,
zoals systematische en analoge interpretatie en redeneringen a contrario. 25

Naast de taak die de wetgever hierin heeft, kan de rechtspraak hieraan door
middel van coordinatie in zijn rechtsvorming een bijdrage leveren.
Ook de werkelijkheid van de 'gebruiker' van het recht, degene die met het recht
moet leven, vergt coOrdinatie van rechtspraak. Vragen met betrekking tot het
recht van de verschillende rechtstakken of van de verschillende onderdelen
daarvan hebben in zijn werkelijkheid vaak een sterke verbondenheid. Deze oe-
fent druk uit op wetgever en rechter om het recht als integraal normstelsel te
laten functioneren. Immers, om de doelstellingen van het recht te kunnen be-
werkstelligen, bijvoorbeeld het mogelijk maken van een samenleving, het bie-
den van gelijke kansen, of iets concreters zoals ouderenzorg, is het noodzakelijk
om aan te sluiten op de werkelijkheid van de normadressant. Op veel terreinen
zijn functionele rechtsgebieden ontstaan, die de traditionele grenzen tussen ci-
viel, bestuurs- en strafrecht doorkruisen, zoals milieurecht, informatica-recht,
bankrecht, gezondheidsrecht en bouwrecht.26 Het belang van deze functionele
rechtsgebieden relativeert het belang van de scheiding in rechtstakken en laat
zien hoe zeer rechtstakoverschrijdende coordinatie van rechtspraak van belang
is.

Een nieuw mechanisme voor co6rdinatie van rechtspraak in plaats van rech-
terlijke afspraken.
Met het voorgaande is aangegeven welke belangen er gediend zijn met co6rdi-
natie van rechtspraak en ten aanzien van welk soort vragen de behoefte aan co-
ordinatie zich doet gevoelen. Tevens is aangegeven dat door verschillende
schrijvers is gewezen op concrete zaken waarin behoefte bestaat aan meer cotsr-
dinatie. Er is echter nog een andere aanwijzing voor het feit dat de bestaande
mechanismen voor coOrdinatie van rechtspraak niet voldoen.

Daartoe kan worden gewezen op de vele terreinen ten aanzien waarvan
rechterlijke afspraken worden gemaakt. Uit het bestaan van rechterlijke afspra-
ken kan namelijk afgeleid worden dat de andere mechanismen ter coOrdinatie
van rechtspraak niet afdoende in de behoefte aan coordinatie kunnen voorzien.
Zoals we zullen zien in Hoofdstuk 7 worden rechterlijke afspraken met name
daar gemaakt, waar geen instantie bestaat die door middel van rechterlijke uit-

25    J.B.J.M. ten Berge en B.W.N. de Waard, Harmonisatie: begrip en methode, in: Tussen
eenheid en verscheidenheid, opstellen over harmonisatie in staats- en bestuursrecht,
W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1988, p. 29. Dit vereiste geldt des te sterker wanneer in
het belang van de inpassing in het rechtssysteem een 'onrechtvaardige' uitspraak ge-
rechtvaardigd geacht wordt. Leijten wijst hierop wanneer hij aangeeft dat er een de
spanning bestaat tussen rechtspraak en rechtvaardigheid, tussen systeemgebondenheid
en concrete billijkheid. Zie: Leijten, J.C.M., De droom der gerechtigheid, in: Eenheid
van recht, Voordrachten en discussieverslagen van de Studiedag J.M. Polak van 18 de-
cember 1987, Kluwer, Deventer  1988.

26 Ten aanzien van bouwrecht, zie bijvoorbeeld: D.A. Lubach, Andere grenzen dan die
tussen privaat- en publiekrecht? Een bouwrechtelijke verkenning, in: In wederkerig-
heid, Opstellen voor Prof.mr. M. Scheltema, Kluwer, Deventer 1997, p. 141-147.
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spraken in courdinatie kan voorzien. Kennelijk bestaat daar behoefte aan een
mechanisme voor coordinatie dat verder gaat dan de spontane wisselwerking
tussen rechterlijke uitspraken in het juridisch discours.27 Als het zo is dat het
maken van rechterlijke afspraken onwenselijk is, hetgeen betoogd zal worden in
Hoofdstuk 6 en 7, dient in plaats van deze afspraken de co8rdinatie op andere

wijze gefaciliteerd te worden.

3 Huidige mechanismen voor coOrdinatie van rechtspraak
Op verschillende wijzen vindt nu al coOrdinatie van rechtspraak plaats. Dit va-
rieert van de wederzijdse uitwisseling van informatie over rechtspraak en het
maken van rechterlijke afspraken over rechtsvorming tot stelsels van hoger be-

roep en cassatie.
Het burgerlijk recht, het strafrecht en het fiscaal recht kennen in de vorm

van cassatieberoep op de Hoge Raad een gezamenlijke hoogste rechterlijke in-
stantie die leiding kan geven aan de rechtsvorming binnen deze rechtstakken.

Hoewel op de co8rdinatie die cassatie binnen deze rechtstakken mogelijk
maakt, aanmerkingen mogelijk zijn, klinkt hier weinig kritiek. De kritiek die
verwoord wordt, betreft meestal die terreinen waarop de Hoge Raad niet kan
optreden.

Zo geeft onder andere Leijten al enige tijd aan dat coordinatie wenselijk is
ten aanzien van de strafmaat.28 De Hoge Raad kan hierin niet voorzien, omdat

hij de vaststelling van de strafmaat in overwegende mate van feitelijke aard
acht. Daarmee stuiten we op een eerste beperking van het coordinerend vermo-

gen van cassatie. De Hoge Raad kan alleen co6rdinerend optreden ten aanzien

van datgene dat hij als recht in de zin van art. 99 RO aanduidt.29

Op sommige terreinen die de Hoge Raad feitelijk acht, bestaat echter wel
behoefte aan coordinatie. Die behoefte blijkt uit het bestaan van rechterlijke
afspraken of richtlijnen, of pogingen om daartoe te komen, bijvoorbeeld ten
aanzien van alimentatietoekenning, strafmaat en de toekenning van vergoedin-
gen bij ontbinding van arbeidsovereenkomsten.30

27       Over het juridisch discours, zie Hoofdstuk 6, §5.
28 J.C.M. Leijten, Gelijke gevallen ongelijk behandeld,  in: Ars Aequi   1979, p. 529-531;

J.C.M. Leijten, Gelijkheid van bestraffing, een onoplosbaar probleem?, in: Recht

Vooruit  1996,  p.  3-4.  Zie ook:  J.  van der Vinne, Nostra.  Op  weg naar een grotere een-
heid in de strafmaat, Trema 1999 p. 309-312.

29    Overigens wil de afwezigheid van normering op feitelijk geacht terrein niet zeggen dat
de lagere rechter hier geheel vrij is; de Hoge Raad toetst het oordeel van de lagere
rechter hierover via het motiveringsvereiste. Zie hierover de verhelderende analyse in:
Barendrecht  1986, p. 26-34.

30   De richtlijn voor alimentatietoekenning verschijnt jaarlijks in een bijlage bij Trema.
Voor de pogingen tot coordinatie met betrekking tot de strafmaat, zie: G. Knigge, De
prijs van gelijkheid, RM Themis   1998, p. 209-210. Zie hierover verder onder andere:
G.J.M. Corstens, Eenheid van rechtspraak, in het bijzonder in de strafrechtspleging,
NJB 1998, p. 297-302; J.P.S. Fiselier, J.A.W. Lensing, Afstemming van de straftoeme-
ting, Trema 1995, p. 105-117. De kantonrechtersformule met betrekking tot de toeken-
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Een belangrijk punt is dat de verschillende kamers kampen met overbelas-
ting. Vanwege het coordinerend vermogen van de Hoge Raad wordt uitbreiding
van het aantal raadsheren echter zo veel mogelijk tegen gehouden. Immers, hoe
meer raadsheren hoe moeilijker het wordt om de codrdinatie binnen de ver-
schillende kamers te verzekeren. Deze overbelasting wordt echter gezien als 66n
van de redenen voor de terughoudendheid die de Hoge Raad betracht bij het
trekken van de grens tussen feit en recht, zodat zijn courdinatie-taak beperkt
blijft.31

Een ander probleem is door Vranken aangekaart.32 Hij wijst op het toeval
waarvan de Hoge Raad afhankelijk is om een rechtsvormende uitspraak te kun-
nen doen. Vranken laat zien dat dit toeval inherent is aan de cassatieprocedure.
Partijen moeten er voor kiezen om tot de Hoge Raad door te procederen en om
daar de betreffende vraag voor te leggen. Bovendien moet om die vraag voor te
kunnen leggen ook reeds in de lagere instanties op de juiste manier zijn gepro-
cedeerd.

Ook in het bestuursrecht spelen de hoogste rechterlijke instanties een belangrij-
ke rol bij de coOrdinatie van rechtspraak. Het belangrijkste probleem is dat het
bestuursrecht verschillende hoogste rechterlijke instanties kent. Hierdoor kan
weliswaar ten aanzien van grote delen van het bestuursrecht coordinatie van
rechtspraak plaatsvinden. Ten aanzien van vragen die zich onder verschillende
hoogste rechtscolleges voordoen, is hun codrdinerende rol door middel van het
doen van uitspraken echter veel geringer. Een oplossing waarvoor in het be-
stuursrecht veelvuldig wordt gekozen, betreft het maken van rechterlijke af-
spraken.

33

Het codrdinatie-tekort en rechterlijke afspraken
Naast de stelsels van hoger beroep en cassatie vormen rechterlijke afspraken in
het huidige recht een belangrijk mechanisme ter collrdinatie van rechtspraak.
Steeds wanneer de mogelijkheid tot coardinatie door middel van rechterlijke

ning van vergoedingen bij ontbinding van arbeidsovereenkomsten, kwam voor het eerst
tot stand in 1996.

31 Veegens spreekt van een functionele benadering van deze grens (D.J. Veegens, Schen-
ding van het recht als cassatiegrond, Ars Aequi  1967, p. 91-102,97). Koopmatis, Kort-
hals Altes en Groen wijzen op de doelmatige arbeidsverdeling tussen Hoge Raad en
andere rechtscolleges (T. Koopmans, Juridische dialectiek, Noord-Hollandse Uitgevers
Maatschappij, Amsterdam/Oxford/New  York   1982,  p.  20;  D. J. Veegens, Cassatie  in
burgerlijke zaken, 3e druk, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1989, p. 191). Barendrecht
en Hondius wijzen rechtstreeks op de beperkingen die overwegingen omtrent de werk-
last de Hoge Raad opleggen. Zie: Barendrecht 1998, p. 38-41; E.H. Hondius, De Hoge
Raad in rechtsvergelijkend perspectief, van rechtseenheid naar rechtsvorming, in: De
Hoge Raad der Nederlanden, De plaats van de Hoge Raad in het huidige staatsbestel,
W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1988, p. 241-253.

32 J.B.M. Vranken, Toeval of beleid? Over rechtsvorming door de hoogste rechter, NJB
2000 p. 1-5.

33   J.B.J.M. ten Berge, B.W.N. de Waard en R.J.G.M. Widdershoven, Ervaringen met de
Awb, het bestuursprocesrecht, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1996, p. 358 e.v..
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uitspraken beperkt is en coordinatie door louter informatie-uitwisseling niet
genoeg oplevert, wordt dat opgelost door het maken van rechterlijke afspraken.
Nu rechterlijke afspraken onwenselijk geacht moeten worden, zie Hoofdstuk 7,
bestaat daarmee een coordinatie-tekort. Het coordinerend vermogen van organi-
satorische maatregelen die op informatie-uitwisseling zijn gericht kan namelijk
het coordinatie-tekort niet opheffen.34

Kort gezegd betreft het tekort aan coordinatie dus drie verschillende za-
ken: de coordinatie van de rechtspraak van de diverse hoogste rechterlijke in-
stanties in het bestuursrecht; het tekort aan courdinerend vermogen van de
cassatieprocedure ten aanzien van 'feitelijke' vragen; en de coordinatie van de
rechtspraak tussen de verschillende rechtstakken. Naast deze drie tekorten aan
coordinatie valt nog het door Vranken gesignaleerde probleem te noemen dat
rechterlijke rechtsvorming afhankelijk is van het toeval. Hetgeen hij aanduidt
als toeval acht ik onder de noemer van beinvloeding van de rechtsvorming door
procesrechtelijk gestuurde geschillenbeslechting, van essentiele betekenis voor
de aanvaarding van rechtsvorming door de rechter.35 Ik zal dit dan ook niet als
codrdinatie-gebrek behandelen. Centraal in dit onderzoek staan de drie hierbo-
ven genoemde tekorten aan cotirdinatie van rechtspraak binnen het bestuurs-

recht, binnen de cassatieprocedure en tussen de rechtstakken.

4    CoOrdinatie van rechtspraak door middel van uitspraken of
ten behoeve van uitspraken

CoOrdinatie van rechtspraak kan op verschillende manieren worden ingericht.
Twee hoofdvormen kunnen worden onderscheiden, waarbij in het ene geval
coordinatie plaatsvindt door middel van een rechterlijke (deel)uitspraak in een
rechtszaak, terwijl in het andere geval de beslissing buiten een rechtszaak om
wordt genomen.

Het onderscheid tussen coordinatie van rechtspraak door middel van uit-
spraken en coordinatie anderszins ten behoeve van uitspraken, is geYnspireerd
op het door Bloembergen geYntroduceerde onderscheid tussen formele en in-
formele coordinatie.36 Met coordinatie doelt Bloembergen op een activiteit die

erop is gericht uitspraken van verschillende hoogste rechters zoveel mogelijk
met elkaar in overeenstemming te doen zijn, althans zo min mogelijk met elkaar
te doen botsen. Bloembergen geeft aan dat bij formele coOrdinatie de verant-

woordelijkheid over de rechterlijke beslissing verschuift van het ene naar het
andere gremium, terwijl die bij informele coOrdinatie bij dezelfde rechter blijft.

Dit door Bloembergen gehanteerde criterium, de overgang van de verant-
woordelijkheid, wil ik operationaliseren door aan te nemen dat de verantwoor-
delijkheid alleen kan verschuiven door een procesrechtelijke toedeling van de
bevoegdheid tot het nemen van een bepaalde beslissing in een rechtszaak. De

34 Zie hierover §4.3 van dit hoofdstuk.
35 Zie Hoofdstuk 6.
36  A.R. Bioembergen, CoOrdinatie van rechtspraak, in: Rechtsvorming in de sociale

rechtsstaat, Kluwer, Deventer 1989, p. 3-12.
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termen formele en informele coordinatie zal ik niet gebruiken, omdat bepaalde
vormen van informele courdinatie vergaand geformaliseerd kunnen zijn door
besluitvormingsprocedures. De benamingen formeel en informeel kunnen hier-
door verwarrend zijn. Ik houd daarom vast aan de wat omslachtige omschrij-
vingen: codrdinatie van rechtspraak door middel van rechterlijke uitspraken en
coordinatie van rechtspraak met andere middelen ten behoeve van rechterlijke
uitspraken.

4.1 COORDINATIE VAN RECHTSPRAAK DOOR MIl)DEL VAN UITSPRAKEN

Wanneer co6rdinatie van rechtspraak geschiedt door middel van rechterlijke
uitspraken, zullen deze gedaan moeten worden door een rechter van wiens uit-
spraken voldoende sturende werking uitgaat. Dit zal dus een hoogste rechterlij-
ke instantie moeten betreffen. Deze heeft het daarvoor benodigde inhoudelijke
gezag en bovendien de formele mogelijkheid om uitspraken die met haar inter-
pretatie in strijd zijn, te vernietigen.

De bevoegdheid van een hoogste rechterlijke instantie om door middel van
uitspraken een courdinerende rol te spelen, kan zien op het doen van een deel-
uitspraak, tussenuitspraak of einduitspraak. Deze bevoegdheid wordt de rechter
op grond van procesrechtelijke bepalingen opgedragen.

Het procesrecht regelt hoe de bevoegdheid, om over een concreet geschil
of een deel daarvan te beslissen, over kan gaan op het gerechtelijke gremium
dat beoogt een mechanisme van coordinatie te zijn. De betreffende procesrech-
telijke regeling zal ik verder aanduiden als toegangsregeling, omdat deze rege-
ling bepaalt wanneer en onder welke voorwaarden welk gerechtelijk gremium
bevoegd is om de uitkomst van een proces te beYnvloeden en in welke mate.

Het is deze toegangsregeling die maakt dat de tot stand gekomen rechts-
vorming geldt als beslissing in de betreffende rechtszaak. De co8rdinatie van de
rechtspraak wordt op deze manier proeesrechtelijk opgenomen in de gerechte-
lijke procedure, die het geschil beoogt te beslechten. Deze toegangsregeling kan
op verschillende manieren worden ingericht. Zij kan beroep openstellen tegen
uitspraken van lagere rechters of bijvoorbeeld een prejudiciele procedure of
cassatie in het belang der wet inhouden.

Rechtsvorming zo;vet middel als doel
Zoals in Hoofdstuk 1 aangegeven gaat het bij coordinatie van rechtspraak om
coOrdinatie van de rechtsvorming die optreedt bij rechtspraak. Wanneer coOrdi-
natie van rechtspraak plaatsvindt door middel van rechterlijke uitspraken, vindt
deze coordinatie echter ook plaats door middel van rechtsvorming. Het is im-
mers de rechtsvormende uitspraak van de hoogste rechterlijke instantie die de
verschillende rechtsvormende uitspraken van de lagere gerechten coordineert.
Rechtsvorming betreft hier dus zowel het doel van de coOrdinatie als het middel
van coOrdinatie. Dit komt doordat elke rechtsvormende uitspraak van een hoog-
ste rechterlijke instantie een aspect kent dat op coordinatie is gericht.
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4.2 VERTICALE EN HORIZONTALE COORDINATIE

De coordinatie van rechtspraak door middel van rechterlijke uitspraken betreft
twee niveaus. Op het eerste niveau is sprake van verticale co6rdinatie. Dit be-
treft het geven van sturing aan lagere instanties door middel van uitspraken van
een hoogste rechterlijke instantie. Het tweede niveau, de horizontale codrdina-
tie, betreft de afstemming die noodzakelijk is in de uitspraken van de verschil-
lende hoogste rechterlijke instanties, of de verschillende kamers waaruit een
hoogste rechterlijke instantie bestaat. Dit is nodig om een consistent signaal te
kunnen laten uitgaan naar de lagere rechtspraak. De mogelijkheid tot verticale
coordinatie is dus mede afhankelijk van de mate waarin horizontale coordinatie
binnen het hoogste college plaatsvindt.

Het verband tussen horizontale en verticale co8rdinatie laat zien dat er
geen principieel verschil is tussen de coOrdinatie binnen een rechtstak of tussen
verschillende rechtstakken. Het is slechts een kwestie van schaal. Beide vergen
namelijk zowel horizontale als verticale coOrdinatie. In beide gevallen moeten
hogere rechters ten behoeve van lagere rechters sturing kunnen geven aan de
rechtsvorming waartoe de horizontale coardinatie tussen de verschillende hoog-
ste rechters verzekerd moet zijn.

Het belangrijkste verschil bestaat in de deskundigheid die deze voorzie-
ningen vereisen. De coordinatie van de rechtspraak binnen een rechtstak vereist
in ieder geval specialistische deskundigheid ten aanzien van het betreffende
recht. De coardinatie van de rechtspraak tussen de rechtstakken vergt een ge-
combineerde deskundigheid ten aanzien van zowel specialistische vragen als
ten aanzien van vragen die verschillende specialismen overschrijden.

De notie van horizontale co8rdinatie laat ook zien waarom de samenvoe-

ging van de huidige hoogste rechterlijke instanties in 66n instantie, met als
oogmerk de verbetering van de coordinatie van rechtspraak, niet veel oplevert.
Hierdoor verschuift namelijk het courdinatieprobleem in wezen alleen maar,
van co8rdinatie tussen colleges, naar coordinatie tussen al dan niet gespeciali-
seerde kamers. Een dergelijke oplossing verlegt alleen het probleem van exter-
ne co6rdinatie tussen verschillende gerechten, naar interne coBrdinatie binnen
66n gerecht.37

De omvang van het probleem van horizontale courdinatie, intern of extern,
wordt bepaald door het aantal rechtsprekende gremia op het niveau van de
hoogste rechterlijke instantie. Naarmate het aantal rechtsprekende gremia of
kamers kleiner is, kunnen deze gemakkelijker van elkaars jurisprudentie op de
hoogte zijn, zodat de horizontale co8rdinatie daarvan eenvoudiger te bewerk-
stelligen is. Nu is het aantal rechtsprekende gremia sterk afhankelijk van de
werklast op dit niveau. Dit is een voor de hand liggende, maar wel belangrijke
constatering, omdat die werklast op zijn beurt alhankelijk is van het aantal za-
ken dat door de gremia berecht moet worden en dus van de toegangsregeling tot
die gremia.

37    Bloembergen 1989, p. 3-12.
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Wanneer de toegang tot een hoogste rechterlijke instantie geregeld is door
het openstellen van beroep tegen uitspraken van lagere rechters, kleeft hier dus
een probleem aan. Immers, die toegang zal met het oog op een verkleining van
het aantal rechters mogelijk beperkt moeten worden om horizontale courdinatie
voldoende mogelijk te maken.

Het probleem van horizontale coordinatie kan langs twee verschillende wegen,
of een combinatie daarvan, worden aangepakt. Ten eerste kan een verkleining
van het aantal rechters de omvang van de coordinatie-behoefte verkleinen. Dit
is mogelijk door middel van een regeling die de toegang tot de hoogste rechter-

lijke instantie verder beperkt. Hiervoor biedt het verlofstelsel een mogelijkheid,
maar er kan ook aan andere toegangsbeperkingen worden gedacht, bijvoorbeeld
in de vorm van financiele drempels.

Ten tweede kan de omvang van de behoefte aan horizontale co6rdinatie als

uitgangspunt genomen worden en kunnen er organisatorische en procedurele
maatregelen genomen worden om hierin te voorzien. De horizontale cot;rdinatie
kan worden overgelaten aan de spontane wisselwerking die plaatsvindt door
kennisname van elkaars uitspraken en via de literatuur. Ter versterking van de
horizontale coordinatie kunnen echter ook rechterlijke afspraken of op infor-
matie-uitwisseling gerichte organisatorische maatregelen worden ingezet.

38

Voorts zou hiertoe een gemengde kamer kunnen worden ingezet.
Deze biedt een combinatie van horizontale en verticale co6rdinatie. Een

gemengde kamer is een bijzonder gremium dat is samengesteld uit de verschil-
lende gremia op het niveau van de hoogste rechtspraak dat door middel van
rechterlijke uitspraken in coordinatie voorziet. Met het doen van een uitspraak
wordt de rechtspraak van de verschillende betrokken gremia op hetzelfde ni-
veau gecoordineerd. Tegelijkertijd beYnvloedt deze uitspraak echter de recht-

spraak van de lagere gerechten en bewerkstelligt aldus verticale coOrdinatie.
Ook bij een gemengde kamer is de toegangsregeling van groot belang. Ten eer-
ste bepaalt deze of niet te veel andere zaken worden toegelaten, hetgeen over-

belasting zou kunnen veroorzaken of procedures onnodig langer zou kunnen
laten duren. Ten tweede bepaalt de toegangsregeling of dit gremium inderdaad
wordt ingeschakeld wanneer de behoefte aan courdinatie dat vergt.
Het belang van de toegangsregeling voor coordinatie van rechtspraak door mid-
del van rechterlijke uitspraken is dus groot. Het rechtsvergelijkend deel van het
onderhavige onderzoek zal zich dan ook concentreren op toegangsregelingen.
Dit betreft de toegangsregelingen inzake het beroep op een hoogste rechterlijke
instantie tegen uitspraken van lagere rechters, voor zover deze haar werklast
kunnen beperken ten behoeve van een eenvoudigere horizontale courdinatie.
Daarnaast zijn van belang andere toegangsregelingen tot de hoogste rechterlijke
instantie, zoals de prejudiciele procedure en cassatie in het belang der wet. Ver-
der wordt gekeken naar gemengde kamers en hun toegangsregeling.

38     Op het verschil hiertussen kom ik terug in §4.3.
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4.3 COORDINATIE ANDERS DAN DOOR UITSPRAKEN

Wanneer coordinatie van rechtspraak anders tot stand komt dan door uitspra-
ken, is de besluitvorming hieromtrent niet procesrechtelijk opgenomen in de
rechtspleging. De besluitvorming geldt dan ook niet als een uitspraak in de pro-
cedure, maar oefent op een andere manier invloed uit op 66n of meer rechterlij-
ke uitspraken. De besluitvorming kan gericht zijn op de beYnvloeding van
concrete procedures, of los van een concrete procedure op de coOrdinatie van
toekomstige rechtspraak.

Twee hoofdvormen zijn te onderscheiden. De eerste betreft coordinatie
door middel van afspraken tussen rechters of rechterlijke colleges  over de inter-
pretatie van rechtsnormen. Dit is kort aan te duiden als: rechterlijke afspraken.
Hiertoe reken ik elke vorm van besluitvorming met betrekking tot coordinatie
van rechtspraak waarbij meerdere rechters betrokken zijn, terwijl het genomen

39besluit niet geldt als (deel-)uitspraak in een concrete gerechtelijke procedure.
De tweede vorm betreft courdinatie buiten rechterlijke uitspraken om zon-

der directe besluitvorming over concrete rechtsvragen. In dat geval is geen
sprake van rechterlijke afspraken. Dit betreft bijvoorbeeld organisatorische
maatregelen die een betere informatie-uitwisseling tussen verschillende rechters
of rechterlijke colleges bewerkstelligen, zoals wederzijds toegankelijke databa-
ses, periodiek overleg tussen voorzitters en andere gremia, gezamenlijke verga-
deringen of personele unies.

Aan deze laatste categorie van mechanismen voor coordinatie van recht-
spraak zal in dit boek weinig aandacht worden geschonken. Hoewel informatie-
uitwisseling onontbeerlijk is voor coordinatie van rechtspraak, is het hiervoor
namelijk niet voldoende. Het is niet waarschijnlijk dat verschillende rechtspre-
kende kamers op elkaar afgestemde conclusies zullen trekken en in hun recht-
spraak kunnen doorvoeren, zonder dat een normstellende handeling plaatsvindt.
Deze normstelling kan plaatsvinden in rechterlijke afspraken of door middel
van een leidinggevende uitspraak van een hoogste rechterlijke instantie. In bei-
de gevallen vindt de afstemming dus uiteindelijk plaats door iets anders dan
alleen door de verbeterde informatie-uitwisseling.

Verder betreft een beoordeling van de zin van dit soort maatregelen geen
juridische vraagstelling. Veeleer zou hierover vanuit de hoek van de informa-
tiekunde, de bedrijfskunde of vanuit de sociale wetenschappen iets zinnigs ge-
zegd kunnen worden.

Dit soort mechanisme voor coordinatie van rechtspraak komt slechts aan
de orde bij de vergelijking van het Cour de Cassation met de Conseil d'Etat. De
interne organisatie blijkt daar namelijk essentieel voor de verklaring van de ver-
schillen tussen deze colleges. Dit voorbeeld biedt daardoor een goede illustratie
van de waarde van op co6rdinatie van rechtspraak gerichte organisatorische
maatregelen. Bij de Conseil d'Etat zullen deze maatregelen belangrijke rand-
voorwaarden blijken te zijn bij de coordinatie door middel van rechterlijke uit-
spraken.

39 Zie hierover verder het hoofdstuk over rechterluke afspraken, Hoofdstuk 8.

22



DE ZIN VAN COORD]NATIE VAN RECHTSPRAAK

4.4 CONSTITUTIONELE EN INTERNATIONALE RECHTERS EN COORDINATIE VAN

RECHTSPRAAK

Een bijzondere categorie van rechterlijke uitspraken die van invloed kunnen

zijn op de coordinatie van rechtspraak betreft de rechtspraak van bijzondere
rechterlijke instanties, die vanuit een rechtstakoverschrijdend perspectief wer-
ken. Dit zijn bijvoorbeeld het EHRM en de EG-gerechten, maar ook hoven met
een taak die zich beperkt tot constitutionele toetsing, zoals het Duitse Bundes-

verfassungsgericht.
Dergelijke rechterlijke instanties kunnen nationale regelgeving toetsen aan

hoger recht, internationaal of constitutioneel. Hiermee kunnen zij door hun in-
terpretatie van normen uit grondwet en verdrag, de jurisprudentie van de ge-
wone rechters beinvloeden. Deze beYnvloeding kan met name aanzienlijk zijn,
wanneer de grondwettelijke of verdragsrechtelijke normen centrale bepalingen
betreffen die in de verschillende rechtstakken hun uitwerking vinden. De uitleg
van deze centrale normen beinvloedt daardoor de rechtspraak van deze rechts-
takken, hetgeen tot courdinatie van rechtspraak kan leiden.

De beslissingsbevoegdheid van deze bijzondere rechtscolleges is echter
beperkt tot het terrein van constitutioneel of internationaal recht. De beslissing
of en op welke manier hieraan gevolgen moeten worden verbonden in het nati-
onale recht, is vervolgens aan de rechterlijke colleges van de 'gewone' rechts-
takken, of aan de wetgever. De beslissing omtrent de rechtsvorming met be-
trekking tot de betreffende rechtsvraag in de rechtstakken wordt dus uiteindelijk
niet door deze bijzondere colleges genomen.

Hun bevoegdheid tot het nemen van een beslissing in een rechtszaak be-
treft niet de coardinatie van rechtspraak zelf, maar maakt juist dat co8rdinatie
van rechtspraak mogelijk of noodzakelijk wordt. Deze rechterlijke instanties
kunnen dus wel een bron van uniformering of integratie zijn, maar de besluit-
vorming over hoe daarop in een rechtstak gereageerd moet worden, is aan de
rechterlijke colleges van die rechtstak.

In dit boek zal verder geen aandacht worden gegeven aan bijzondere con-
stitutionele en internationale rechterlijke instanties, voorzover zij niet tevens los

van toetsing aan hoger recht de betekenis van gewoon nationaal recht in hun
rechtspraak kunnen bepalen. Wanneer een gerecht niet alleen bevoegd is tot
constitutionele toetsing maar tevens tot gewone rechtspraak, kan het in zijn uit-
spraken wel rechtstreeks coOrdinerende uitspraken doen. Van de in de rechts-
vergelijking betrokken landen blijven hierdoor twee constitutionele rechters
buiten beschouwing: het Duitse Bundesverfassungsgericht en de Franse Conseil
Constitutionnel. Het Supreme Court van de Verenigde Staten komt wel aan de
orde, omdat dit gerecht ook gewone rechter is.

Ook de taak van het Hof van Justitie van de EG is niet beperkt tot het toet-
sen van nationale regelgeving aan internationaal recht. Deze betreft immers
tevens het beheer van de eigen Europese rechtsorde. Ten aanzien van dit recht
heeft het Hof een bijzondere positie voor zover het rechtstreekse werking heeft.

Bij dit rechtstreeks werkende recht bepaalt het Hof namelijk zelf wat de gel-
dende interpretatie daarvan is in de lidstaten. De toetsing is hier dus niet beperkt
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tot de vraag wat dit recht eist van het nationale recht. Ten aanzien van recht-
streeks werkende bepalingen kan het Hof wel degelijk rechtstreeks coOrdinatie
van rechtspraak in Nederland inhouden.  Aan dit hof zal echter verder ook geen
aandacht worden besteed nu dit gezien zijn beperkte taak niet in staat is te voor-
zien in de in Nederland bestaande behoefte aan coOrdinatie van rechtspraak.

5 Conclusie
Er bestaat op verschillende vlakken behoefte aan meer coordinatie: de coordi-
natie van de rechtspraak van de diverse hoogste rechterlijke instanties in het
bestuursrecht; het tekort aan coOrdinerend vermogen van de cassatieprocedure
ten aanzien van 'feitelijke' vragen; en de coordinatie van de rechtspraak tussen
de verschillende rechtstakken. Het feit dat behoefte bestaat aan coordinatie van
rechtspraak die verder gaat dan hetgeen mogelijk wordt gemaakt door de stel-
sels van hoger beroep en cassatie met onderlinge informatie-uitwisseling tussen
rechters, blijkt mede uit het gebruik dat gemaakt wordt van rechterlijke afspra-
ken. Deze afspraken vormen een onwenselijke vorm van coOrdinatie van recht-
spraak, zoals in Hoofdstuk 7 uiteengezet zal worden. Hiermee is een antwoord
geformuleerd op de eerste deelvraag van dit onderzoek, namelijk die naar het
doel dat wordt beoogd met de instelling van een mechanisme voor courdinatie
van rechtspraak.

In §4 is een onderscheid gemaakt in de coOrdinatie door middel van rech-
terlijke uitspraken en coOrdinatie met andere middelen. Hierbij kwam onder
meer het belang naar voren van de toegangsregeling bij coordinatie van recht-
spraak door middel van rechterlijke uitspraken. Bij coilrdinatie door middel van
iets anders dan een rechterlijke uitspraak, maar wel ten behoeve van rechterlijke
uitspraken, kan een nader onderscheid gemaakt worden in coordinatie door
middel van besluitvorming over rechtsvragen waarbij meerdere rechters betrok-
ken zijn, de rechterlijke afspraken, en andere mechanismen die gericht zijn op
courdinatie.

In deze paragraaf is verder de keuze gemaakt om de mechanismen voor
coordinatie van rechtspraak die in dit boek aan de orde zullen komen, te beper-
ken tot twee hoofdvormen. Dit betreft het maken van rechterlijke afspraken en
het voorzien in co8rdinatie van rechtspraak door middel van rechterlijke uit-
spraken. Organisatorische maatregelen die gericht zijn op coOrdinatie door
middel van een betere informatie-uitwisseling worden daarmee uitgesloten van
dit onderzoek. De reden daarvoor is dat het niet reeel is om te verwachten dat
voldoende courdinatie bewerkstelligd kan worden zonder een normstellende
handleiding  in de vorm van uitspraak of een rechterlijke afspraak.

Rechterlijke afspraken komen aan bod in Hoofdstuk 7 aan de hand van een
beperkte rechtsvergelijking met een bepaalde vorm van rechterlijke afspraken
in de Verenigde Staten. Van de mogelijkheid van coordinatie van rechtspraak
door middel van rechterlijke uitspraken zullen in de rechtsvergelijkende hoofd-
stukken verschillende vormen worden besproken. In drie achtereenvolgende
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hoofdstukken zullen de mechanismen voor coordinatie van rechtspraak in de
Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland worden beschreven.
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Hoofdstuk 3:

Verenigde Staten

1 Inleiding
In de Verenigde Staten is het Supreme Court de hoogste instantie voor federale
rechtspraak.40 Ten behoeve van de courdinatie van rechtspraak wordt het wen-
selijk geacht dat alle federale rechtspraak op het niveau van de hoogste rechter
door hetzelfde college worden gedaan. Om dit ondanks het grote aantal inge-
stelde beroepen te kunnen bewerkstelligen, werd in de loop van deze eeuw
langs geleidelijke weg een verlofstelsel ingevoerd. Dit verlofstelsel maakt het
mogelijk dat alle rechtspraak door 66n college van zeer beperkte omvang wordt
verricht. Het Supreme Court bestaat uit negen rechters, die als plenum recht-
spreken.

De tegenstelling tussen de Amerikaanse situatie met 66n hoogste rechter-
lijke instantie bestaande uit negen rechters en de Nederlandse situatie is enorm.
Bij de verklaring van deze tegenstelling speelt de toegangsregeling een belang-

rijke rol. In een onderzoek dat zich onder andere richt op de mogelijkheid om in
coordinatie van rechtspraak te voorzien door middel van een aangepaste toe-
gangsregeling met het oog op de verkleining van de omvang van de hoogste
rechterlijke instantie, mag de Verenigde Staten dus niet ontbreken.

Dit onderzoek zal zich beperken tot de federale rechtspraak; er zal geen
aandacht worden geschonken aan de statelijke hoogste rechtscolleges. De be-
langrijkste reden hiervoor is hierboven al aangegeven: het Supreme Court biedt
een buitengewoon fraai voorbeeld van hoe door middel van rechterlijke uitspra-
ken in codrdinatie van rechtspraak voorzien kan worden door een bijzondere
toegangsregeling. Nu bovendien veel statelijke hoogste rechtscolleges naar dit
model zijn ingericht en hierover veel minder literatuur bestaat dan over het fe-
derale Supreme Court is deze keuze niet moeilijk te rechtvaardigen.41

Het Supreme Court is alleen bevoegd tot berechting van federaalrechtelijke
kwesties. De federale gerechten zijn niet verdeeld in verschillende rechtstakken,
maar zijn bijna allemaal generalistisch. Dit is een beperkt generalisme doordat
het federale recht hoofdzakelijk 'statutory law' en 'constitutional law' betreft.
De berechting van het common law, dat een groot deel van het privaatrecht om-
vat, behoort tot de bevoegdheid van de statelijke rechters. Het generalisme van

40 Zijn bevoegdheid berust op artikel III van de Constitution en is uitgewerkt in de artt. 28
U.S.C. 1254(1) en 1257 (deze afkorting staat voor het eerste lid van art. 1254 van de
28e sectie van de United States Code).

41    De statelijke hoogste rechtscolleges volgen vrijwel allemaal dit model met Hn hoogste
rechterlijke instantie en een verlofstelsel. In twee Staten wordt hierop een uitzondering
gemaakt: Texas en Oklahoma. In beide staten bestaat naast het Supreme Court een
aparte hoogste rechter voor het strafrecht. Bij deze staten bestaat geen voorziening in
het geval zich afwijkende rechtspraak tussen de verschillende hoogste rechterlijke in-
stanties voordoet.
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de federale rechtspraak beperkt zich dus tot constitutioneel recht, federaal straf-
recht en ander federaal statutory law. Dit laatste, het statutory law, betreft recht
dat veelal publiekrechtelijke bevoegdheden in het leven roept en kan daarom
wellicht het best als bestuursrechtelijk worden aangeduid. Er bestaan op het
federale niveau ook gespecialiseerde gerechten, die een uitzondering vormen op
de regel van generalistische rechtspraak.

Door het generalisme fungeert het Supreme Court niet in de eerste plaats
als mechanisme voor de coordinatie van de rechtspraak van de verschillende
rechtstakken, maar voornamelijk voor de rechtspraak binnen 66n grote rechts-
tak. Het onderwerp van dit hoofdstuk is dan ook in de eerste plaats hoe een
verlofstelsel kan bijdragen aan de coordinatie van rechtspraak binnen een rech-
terlijke organisatie die in wezen als 66n rechtstak functioneert.

Dit is slechts anders waar tegen uitspraken van gespecialiseerde federale
gerechten beroep op het Supreme Court openstaat. Voor deze situaties zijn
echter geen speciale voorzieningen geschapen. Tegen uitspraken van gespecia-
liseerde rechters staat steeds beroep open op een gewoon federaal gerecht. Dit
kan een court of appeals of het Supreme Court zijn. Voor deze beroepen geldt
geen afwijkende toegangsregeling tot het Supreme Court. Voor beroepen die
worden ingesteld tegen uitspraken van bestuursrechtelijke agencies geldt wel
een ander regime, dat in §4.1 aan de orde komt. Het bijzondere van dit regime
betreft met name de toetsingsgronden. Dit heeft echter niets van doen met het
Supreme Court als mechanisme voor coordinatie van rechtspraak. Het laat wel
zien hoe rechtstakken op een Andere manier met elkaar verbonden kunnen wor-
den.

In dit hoofdstuk wordt in §2 uiteengezet welke positie het Supreme Court in-
neemt in het systeem van rechterlijke instanties van de Verenigde Staten. Ver-
volgens wordt in §3 de toegangsregeling tot het Supreme Court uiteengezet. In
§4 wordt ingegaan op de bijzondere positie die de uitvoerende macht heeft bij
het voorzien in coordinatie van rechtspraak. De conclusies van dit hoofdstuk
staan  in  §5.

2 Achtergrond
2.1 DE STRUCTUUR VAN DE RECHTERLIJKE ORGANISATIE

Om de positie van het Supreme Court in de Verenigde Staten goed te kunnen
begrijpen, is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de structuur van de rech-
terlijke organisatie. Die komt hier aan de orde in een ornschrijving van de com-
petentie van de verschillende rechterlijke instanties en van de manier waarop zij
door middel van beroepsgangen met elkaar verbonden zijn.

De rechterlijke organisatie van de Verenigde Staten bestaat uit een statelij-
ke en een federale kolom. De federale rechterlijke organisatie kent feitelijke
rechtspraak in eerste instantie en toetsing van rechtsvragen in tweede en derde
instantie. Deze rechtspraak wordt verricht door respectievelijk de district courts,
de courts of appeals en het Supreme Court. Dit zijn de zogenaamde 'artikel-III-
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gerechten'; zij vormen de hoofdstructuur van de federale rechtspraak.42 De

hoogste federale rechterlijke instantie in de Verenigde Staten is het Supreme
Court, dat als generalistische rechter aan de top van een piramide van in hoofd-
zaak generalistische gerechten staat.

Naast deze artikel-III-gerechten kent de Verenigde Staten 'legislative
courts'.43 Deze hebben een bijzondere, bij de wet ingestelde, bevoegdheid. Te-

gen uitspraken van een gespecialiseerde legislative court staat in principe altijd
beroep open op een generalistisch artikel-III-gerecht.44 Er bestaat dus wel ge-

specialiseerde rechtspraak, maar geen gespecialiseerde hoogste rechterlijke in-
stantie. Voorbeelden hiervan zijn het Tax court met hoger beroep bij de courts
of appeals en het Court of Federal Claims en het Military Court met beroep op
het Supreme Court.

Een andere categorie van niet-artikel-III-gerechten wordt gevormd door de
agencies. Een agency is een orgaan van de federale overheid, behorend tot de
uitvoerende macht, dat een zekere zelfstandigheid geniet ten opzichte van het
Congress en de President. De bevoegdheid van een agency wordt bepaald bij
wet en is vaak van regelgevende, uitvoerende en rechtsprekende aard. In dit
onderzoek ga ik slechts in op de rechtsprekende bevoegdheid.
De basisstructuur van de rechterlijke organisatie bestaat uit 94 regionale gene-
ralistische gerechten van eerste aanleg. De competentie van deze District Courts
omvat meestal een deel van een staat. Tegen hun beslissingen kan beroep wor-
den ingesteld op  11 regionale tweede instantie gerechten, de courts of appeals,
ook vaak de circuits genoemd.45 Een court of appeals omvat 66n tot elf district
courts. Tegen hun beslissingen kan beroep open worden gesteld op de hoogste
rechterlijke instantie, het Supreme Court.

42 Deze gerechten worden zo genoemd omdat zij zijn ingesteld ter uitvoering van artikel
III van de Constitution. Dit artikel regelt de inrichting van de rechterlijke macht van de
Verenigde Staten. Instanties die op grond van dit artikel zijn ingesteld kennen een al-
gemene bevoegdheid ten aanzien van de berechting van kwesties in verband met de
Constitution en ander federaal recht. Hun rechters genieten bijzondere bescherming ten
aanzien van hun onafhankelijkheid.

43    De legislative courts zijn ingesteld op grond van de wetgevende bevoegdheid van het
Congress, ingevolge artikel I van de Constitution.

44    Zie §4.1.
45 Overigens vervult 66n van deze regionale circuits een bijzondere functie, doordat deze

appeljurisdictie heeft over het DC Circuit. Dit is de hoogste beroepsrechter van het
District of Colombia waar de federale hoofdstad Washington zich bevindt. Doordat
zich in dit gebied veel administratieve rechtspraak concentreert heeft deze generalisti-
sche rechter toch een zekere specialistische inslag.
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Basisstructuur· generalistische federale gerechten

Supreme Court

1 1 -- 1 .-
Court of Appeals Court of Appeals  -   - 1

1

Etc.. nog 9 gewone regionate circuits

1 -   1
1 /ot I I district courts 1 101 1 I district courts I

--  -- -   - - - -  - - - -                                                                                    Lii. dii,i.,:, e.„,1,

Het Supreme Court oefent echter ook jurisdictie uit ten opzichte van de statelij-
ke hoogste rechtscolleges. Het federale Supreme Court kan uitspraken van de
statelijke hoogste rechtscolleges vernietigen,  maar is hiertoe slechts bevoegd
voor zover het toezicht op de interpretatie van het federale recht betreft. State-
lijke gerechten zijn ook slechts gebonden aan uitspraken van het Supreme Court
voor zover ze federaal recht betreffen. De toegang tot dit beroep is via hetzelfde
verlofstelsel geregeld als de beroepsgang tegen een uitspraak van een court of
appeals.

Basisstructuur Generalistische gerechten. federaal plus statelijk

Supreme Court

1 I courts .fappeals Statelijke hoogste rechterlijke instanties

1 1

I maal 1 lot 11 district courts Statelijke eerste en tweede instanties

Naast deze gerechten met generale jurisdictie kennen de Verenigde Staten ge-
specialiseerde federale rechtspraak. De eerste instantie daarvan bestaat voor een
groot deel uit agencies. Binnen deze agencies kan de rechtspraak al uit meerde-
re 'instanties' bestaan. Vanuit de agencies staat doorgaans door middel van ju-
dicial review beroep open op de courts of appeals. Dit is opvallend omdat dat
met zich brengt, dat er tegen een uitspraak van een specialistische rechter met
nationale jurisdictie beroep openstaat bij een generalistische rechter wiens ju-
risprudentie slechts binnen een beperkte regio geldt.46 Hierover handelt §4.

Buiten de agencies bestaan een aantal gespecialiseerde gerechten. Tegen
hun uitspraken staat beroep open op de eveneens gespecialiseerde tweede in-
stantie rechter, het Federal Circuit, of op het Supreme Court. Hoewel de bena-
ming circuit anders doet vermoeden is dit een gerecht met nationale jurisdictie.
Dat wil zeggen: het is een gerecht dat op het niveau onder het Supreme Court
als enige verantwoordelijk is voor de rechtspraak binnen de gehele Verenigde
Staten op een bepaald terrein. Tegen de uitspraken van het Federal Circuit staat
beroep open bij het Supreme Court. Er zijn, zoals hierboven aangegeven, ook

46    Overigens kan dit in Nederland ook spelen: tegen beslissingen van nationale bestuurs-
organen kan beroep open staan bij de regionale rechtbank. Verschil is echter dat een
besluit van een bestuursorgaan in Nederland niet als een rechterlijke uitspraak wordt
gezien terwijl dat in de Verenigde Staten wel het geval kan zijn.
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enkele gespecialiseerde gerechten tegen wiens beslissingen direct beroep op het
Supreme Court openstaat. Dit zijn het Court of Federal Claims en het Military
Court.47

2.2 STARE DECISIS EN COORDINATIE VAN RECHTSPRAAK

Vragen rond co8rdinatie van rechtspraak lijken sterk beYnvloed te worden door
de regel van stare decisis. Hier volgt daarom een korte analyse van stare decisis
voor zover dit van belang lijkt voor het denken over coOrdinatie van rechtspraak
in de Verenigde Staten.

De stare-decisis-regel houdt in dat rechters in vervolgrechtspraak zijn ge-
bonden aan de in hun eigen uitspraken, en in uitspraken van hogere rechters,
neergelegde regels. Deze binding geldt alleen de uitspraken van die hogere
rechters onder wier jurisdictie een gerecht valt. Wanneer tegen uitspraken van
een district court beroep openstaat bij het court of appeals van bijvoorbeeld het
eerste Circuit, is dit district court dus niet gebonden aan uitspraken van andere
courts of appeals, maar slechts aan die van het 'eigen' court of appeals en aan
die van het Supreme Court. Zoals we zullen zien kan dit tot langdurige inter-
pretatie-conflicten tussen de circuits leiden die alleen maar opgelost kunnen
worden door ingrijpen door het Supreme Court. Aan uitspraken waaraan een
rechter niet door middel van stare decisis gebonden is, komt slechts gezag toe
voor zover zij overtuigingskracht hebben.

De regel van stare decisis houdt in dat een eerdere uitspraak bindend is,
louter omdht het een eerdere uitspraak is. Het is puur de formele aanwezigheid
van een eerdere uitspraak die maakt dat de in die zaak gevolgde regel geldig is.

Dat is dus iets anders dan binding op grond van de inhoudelijke kracht van de
uitspraak. Of, zoals in een Engelse uitspraak eens uiteengezet: 'The principle of
stare decisis does not apply only to good decisions. If it did, it would have nei-
ther value nor meaning. It is only if a decision is doubtful that the principle has
to be invoked'.48

Het is echter belangrijk om te begrijpen, wat het betekent, dat een prece-
dent 'bindt'. De binding op grond van stare decisis heeft namelijk louter be-
trekking op de in de uitspraak neergelegde 'rule'. Deze rule is echter niet de
regel die de rechter in zijn precedent neerlegt, maar datgene dat door latere
rechtspraak als ratio decidendi van de betreffende uitspraak wordt erkend.49 De
betekenis van een uitspraak wordt dus altijd vastgesteld in een samenwerking

47    Zie voor een volledig overzicht van gespecialiseerde rechters: Epstein, Lee, 1958-, The
Supreme Court compendium: data, decisions, and developments. Washington, D.C.:
Congressional Quarterly Inc., 1994. p. 634-668.

48    Jones v. DPP (1962) AC 635,711.
49      Met de ratio decidendi wordt gedoeld op elke rechtsregel die expliciet of impliciet door

de rechter wordt gebruikt als een noodzakelijke stap om de juridische conclusie te be-
reiken. Zie hierover bijvoorbeeld: J. Drion, Stare decisis, het gezag van precedenten,
Martinus Nijhoff, Den Haag 1950.
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tussen het beslissende gerecht en de gerechten die de betreffende uitspraak in-
terpreteren.

50

De wisselwerking tussen het neerleggen van een regel in een uitspraak
enerzijds en anderzijds het interpreteren van deze regel en het bepalen van de
reikwijdte ervan, maakt dat het stelsel niet zo rigide is, als op het eerste gezicht
lijkt. De mogelijkheid om de reikwijdte en de betekenis van een in jurispruden-
tie neergelegde regel nader te interpreteren, maakt immers dat een rechter in
latere rechtspraak nog een zekere vrijheid heeft. Bovendien geldt in de Vere-
nigde Staten, dat wanneer blijkt dat een bepaalde uitspraak van het Supreme
Court incorrect is geweest, of in de nieuwe maatschappelijke situatie niet meer
passend is het toegestaan is om voor de oude uitspraak een nieuwe in de plaats
te stellen.5'  Iets wat tot  1966 in Engeland ondenkbaar was.52

Consequentie voor coordinatie van rechtspraak
Welke consequenties heeft een dergelijk systeem van bindende precedenten
voor vragen betreffende codrdinatie van rechtspraak? De ratio van stare decisis
is natuurlijk dat deze regel juist beoogt co8rdinatie van rechtspraak te verzeke-
ren. Door de in eerdere uitspraken neergelegde 'rules' als bindende rechtsregels
te laten gelden voor latere rechtspraak, is afwijkende jurisprudentie eenvoudig
niet toegestaan. Afhankelijk van de verhouding tussen de rechterlijke instantie
die het precedent negeert en de rechterlijke instantie wiens precedent het be-

53treft, zijn hierin drie situaties te onderscheiden.
De eerste situatie is die waarin een lagere rechter een precedent van een

hogere rechter - dat wil zeggen een rechter bij wie beroep tegen zijn uitspraken
kan worden ingesteld - niet opvolgt. In dat geval vormt deze lagere rechtspraak
geen precedent, maar blijft het niet gevolgde precedent gelden. Hier kan dus
geen tegenstrijdigheid in de jurisprudentie ontstaan.

De tweede situatie is die waarin een hogere rechter het precedent van een
lagere rechter niet volgt. In dat geval heeft het genegeerde precedent de hogere
rechter echter nooit gebonden, maar alleen het lagere gerecht zel f en de rechter-
lijke instanties tegens wiens uitspraken beroep openstaat op deze rechter. Door
de nieuwe uitspraak van de hogere rechter komt deze precedentwerking te ver-
vallen en bindt het nieuwe precedent.

De derde situatie betreft die waarin het niet gevolgde precedent een uit-
spraak van dezelfde rechterlijke instantie betreft. Hier bestaan twee mogelijk-

50    Zie: R.A. Posner, The federal court, crisis and reform, Harvard University Press, Cam-
bridge, etc. 1985, p. 247-258.

51 Zie bijvoorbeeld: R.B. Cappalli, The American common law method, Transnational
Publishers, Inc., New York 1997, p. 86-87.

52       In dat jaar liet het House of Lords de volgende verklaring uitgaan: Their Lordships...
propose... to modify their present practice and, while treating former decisions of this
House as normally binding, to depart from a previous decision when it appears right to
do so. Zie NJB 1966, p. 681-682.

53     Zie: R.J.P. Kottenhagen, Van precedent tot precedent, Gouda Quint BV, Arnhem 1986,
p. 247 e.v..
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heden. Wanneer in de nieuwe uitspraak niet naar de eerdere uitspraak verwezen
wordt, wordt de latere uitspraak als een vergissing gezien, die geen precedent
kan vormen. In dat geval blijft het eerste precedent bindend recht en ontstaat
dus geen tweede lijn in de jurisprudentie. Wanneer de rechter wel naar zijn eer-
dere uitspraak verwijst, wordt hierdoor de eerdere uitspraak geacht nader geYn-
terpreteerd te zijn, ofwel geacht te zijn 'overruled'. Een derde optie betreft die
waarin de rechter door middel van distinguishing een nieuwe lijn in de jurispru-
dentie uitzet. Deze lijn wordt echter geacht te gelden voor een andere categorie
van gevallen en is dus ook niet in strijd met een eerdere uitspraak.
Er lijkt dus nooit sprake te zijn van twee uitspraken die elkaar tegenspreken,

terwijl beide als precedent geldig zijn. Hiermee lijkt stare decisis het mogelijk
te maken om het vraagstuk van coOrdinatie van rechtspraak als het ware weg te
definieren. Er is evenwel toch nog behoefte aan verdere coordinatie van recht-
spraak.

Ten eerste is het mogelijk dat in verschillende regionale jurisdicties tegen-
gestelde precedenten gelden. Precedenten binden immers alleen verticaal. Het is
deze problematiek die in de Amerikaanse discussie over courdinatie van recht-
spraak centraal staat.

Ten tweede betreft 66n van de manieren om de reikwijdte van de geldig-
heid van een precedent te beperken distinguishing. Dit houdt in dat een rechter
aangeeft dat hoewel de door hem berechte zaak onder een precedent lijkt te
vallen, deze hiervan op grond van bepaalde belangrijke verschillen dient te
worden onderscheiden. Dit onderscheid kan vervolgens meebrengen dat de zaak
volgens een andere regel moet te worden berecht. Distinguishing maakt het dus
mogelijk om ten opzichte van een algemene regel een uitzonderingscategorie te
scheppen. Hierdoor kan ondanks het stare decisis beginsel behoefte ontstaan
aan co6rdinatie tussen de verschillende hierdoor in het leven geroepen domei-
nen binnen het recht.

3     Toegang tot het Supreme Court

3.1 INLEIDING

Aan het hoofd van alle federale gerechten, generalistische en specialistische,
staat het Supreme Court. Het beroep op dit gerechtshof tegen uitspraken van
lagere rechters, kan certiorari of appeal betreffen. Het enige verschil tussen cer-
tiorari en appeal betreft de toegangsregeling: certiorari kent een verlofstelsel en
appeal niet. Vrijwel alle beroepen op het Supreme Court betreffen certiorari.54

54    Daarnaast is het Supreme Court in sommige gevallen toegankelijk als gerecht in eerste
en enige instantie. Dit betreft de zogenaamde original jurisdiction. Dat komt echter
slechts zo eens per jaar voor. Zie: A.D. Hellman, The shrunken docket ofthe Rehnquist
Court, The Supreme Court Review 1996, p. 403-438,406. Verder wordt per jaar zo'n
vij f keer via appeal beroep gedaan op het Supreme Court. Aldus A.D. Hellman, hoog-
leraar aan de University of Pittsburgh School of Law, in een door mij gehouden inter-
view.
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Kenmerkend voor de toegangsregeling bij certiorari is dat het Supreme Court
ruime discretionaire bevoegdheden heeft om een zaak al  of niet te behandelen,
ook wanneer die zaak aan alle wettelijke toegangsvereisten voldoet. Dit wordt
daarom wel de discretionaire jurisdictie van het Supreme Court genoemd.

Dit in tegenstelling tot de mandatoire jurisdictie, het appeal, waarbij geldt
dat alle beroepen op het Supreme Court die aan de wettelijke ontvankelijk-
heidsvereisten voldoen, recht hebben op toegang. Oorspronkelijk bestond de
volledige jurisdictie van het Supreme Court uit het mandatoire appeal, maar
gedurende deze eeuw is dit geleidelijk teruggebracht tot minder dan 66n procent
van het aantal aangebrachte zaken.55 Bovendien heeft het Supreme Court de
ontvankelijkheidsvereisten geleidelijk dermate opgeschroefd dat deze in wezen
niet meer veel verschillen van de bij certiorari toegepaste criteria. In verband
met het geringe belang van het appeal en de marginale verschillen met certiorari
zal deze procedure verder niet behandeld worden.

Het is ook mogelijk om toegang tot het Supreme Court te verkrijgen door
middel van certification.56 Dit is een prejudiciele procedure waarbij een court of
appeals een prejudici8le vraag mag stellen aan het Supreme Court. Het Supreme
Court kan hierop bindende aanwijzingen geven of de zaak aan zich trekken.
Deze methode wordt echter zeer weinig gebruikt:  van  1946 tot 1974 slechts drie
keer.57 Hoewel certification tot de mandatoire jurisdictie van het Supreme Court
behoort, is het hof altijd zeer terughoudend geweest in het erkennen van dit
recht. De belangrijkste reden hiervoor is dat het Supreme Court niet verplicht
wil zijn om antwoord te geven op een gestelde vraag. Het Supreme Court acht
een dergelijke plicht een onwenselijke beperking van zijn vrijheid om zelf te
beslissen welke zaken het berecht.58 Een andere reden om certification slechts
mondjesmaat toe te staan, is dat het Supreme Court het ongewenst acht om in
abstracte zin over een rechtsvraag te oordelen.59 Deze vorm van toegangsverle-

55   R. H. Fallon et al., Hart and Wechsler's the federal courts and the federal system, 4e
druk Westbury N.Y. Foundation Press 1996, p. 1636-1641.

56    Opengesteld in 28 U.S.C. 1254 (2).
57      Robert L. Stem et al., Supreme Court practice, for practice in the Supreme Court of the

United States, Bureau of National Affairs, Washington D.C., 1993, p. 592.
58    Stern et al. 1993, p. 449-451.
59 Het Supreme Court is hier onder andere op ingegaan  in een uitspraak  uit  1941  waar de

beantwoording van een via certification gestelde vraag werd geweigerd. 'The questions
do not focus the controversy  in its setting. (...) To answer the questions we would have
to make a supposition (...) The necessity of making that supposition reveals the hypo-
thetical and abstract quality of the questions. Since the questions certified do not reflect
the precise (... feiten en omstandigheden  ...), they necessarily have an 'objectionable
generality." Zie: National Labor Relations Board v. ;Fltite Swan Co., 313 U.S. 23, 61
S.Ct. 751,85 L.Ed. 1165 (1941). Deze codes verwuzen naar een uitspraak en kunnen
als volgt begrepen worden. Het betreft de zaak van National Labour Relations Board
tegen White Swan Co.. Net als in Amerikaanse verwijzingen naar tijdschriften is het
getal voor de afkorting steeds het nummer van het jaar van uitgave of van het deel en
het getal erna het paginanummer. U.S. staat voor: Supreme Court Reports, S.Ct. voor:
Supreme Court Reporter; en L.Ed.2d. voor: Lawyers Supreme Court Reports, Lawyers
Edition.
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ning zal, mede vanwege het gebrek aan literatuur hierover, verder niet meer aan
de orde komen. In de hoofdstukken 4 en 6 wordt aan de hand van een procedure
in Frankrijk wel ingegaan op de inzet van de prejudiciele procedure ten behoeve
van de coordinatie van rechtspraak.

In dit hoofdstuk wordt het verlofstelsel bij certiorari beschreven. Daarvoor
zal gekeken worden hoe de besluitvorming omtrent de verlofverlening tot stand
komt en aan de hand van welke criteria dit gebeurt.

3.2 DE VERLOFPROCEDURE

Certiorari is formeel een bevel van de hoogste rechter aan een lagere rechter,
om het dossier van een zaak voor review aan hem te sturen. Het betreft een dis-
cretionaire bevoegdheid van de hoogste rechter om een zaak te behandelen,
partijen hebben hierop geen recht.60 Partijen kunnen slechts het Supreme Court
verzoeken om tot certiorari over te gaan. Dit verzoek, een petition for a writ of
certiorari, dient binnen 90 dagen na de betreffende uitspraak gemotiveerd inge-
diend te worden.6' Een certiorari-verzoek kan door niet-partijen door middel
van een amicus curiae brief worden ondersteund of tegengesproken worden.62

Een amicus curiae brief is een schrijven van een persoon of instantie die geen
partij is, maar die door middel van informatieverstrekking aan het gerecht pro-
beert de loop van een proces te beYnvloeden. Een bijzondere invloed oefenen
hierbij de amicus curiae briefs van de Solicitor General uit. 63

De toelatingscriteria zijn door het Supreme Court vastgesteld in artikel 10
van de Rules of the Supreme Court.64 De rule begint met nog eens te herhalen

60   Bevoegdheid is gebaseerd op Artikel III, sectie 2 van de Constitution en nader uitge-
werkt in 28 U.S.C. 1254-1259. Het Supreme Court heeft deze bevoegdheid zelf nader
geregeld in de Supreme Court Rules zoals ze gelden sinds 3 mei  1999, Rule  10-16.

61 Supreme Court Rules zoals  ze gelden sinds  3  mei  1999,  Rule 13 eerste  lid en  Rule  15
achtste lid. Na deze datum kan de motivering voor het verzoek alleen nog worden aan-
gevuld wanneer nieuwe wetgeving ofjurisprudentie daartoe aanleiding geeft.

62 Hiervoor geldt wei dat toestemming van beide partijen of van het Supreme Court zelf
verkregen moet worden. Supreme Court Rules zoals ze gelden sinds  3  mei  1999,  Rule
37.

63    Zie §3.4.4.
64 Supreme Court Rules zoals ze gelden sinds   3   mei   1999,   Rule 10: Considerations

Governing Review on Certiorari.
Review on a writ of certiorari is not a matter of right, but ofjudicial discretion. A peti-
tion  for a writ of certiorari will be granted only for compelling reasons. The following,
although neither controlling nor fully measuring the Court's discretion, indicate the
character o f the reasons the Court considers:

(a)    a United States court of dppeals has entered a decision in conflict with the de-
cision of another United States court of appeals on the same important matter;
has decided an important federal question in a way that conflicts with a deci-
sion by a state court of last resort; or has so far departed from the accepted and
usual course ofjudicial proceedings, or sanctioned such a departure by a lower
court, as to call for an exercise of this Court's supervisory power;
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dat certiorari review geen recht is, 'not a matter ofright', maar een discretionai-
re bevoegdheid. Verlof wordt alleen toegestaan wegens 'compelling reasons'.
De belangrijkste reden om certiorari toe te staan, is wanneer zich conflicterende
interpretaties hebben voorgedaan over een 'important federal question'. Dit zijn
de zogenaamde 'conflicts'. Daarnaast kan in extreme situaties ook het noodza-
kelijke toezicht op de procesgang tot toelating leiden. Dit komt echter bijna
nooit voor.65 De genoemde redenen om certiorari te bevelen geven volgens de
rule overigens slechts een indicatie omtrent welke criteria het Supreme Court
hanteert. Ze zijn 'neither controlling nor fully measuring'. De manier waarop
het Supreme Court deze criteria invult, komt aan de orde in §3.4. Hier ga ik
eerst verder in op het selectieproces.
Elke petition66 wordt door iedere Justice67 afzonderlijk beoordeeld. Het is mo-
gelijk om de + 8000 aanvragen elk door negen rechters te laten beoordelen
doordat de beslissing over het verlof doorgaans reeds op basis van weinig in-
formatie genomen kan worden.68 Het belangrijkste criterium is immers of er
conflicterende interpretaties met betrekking tot een bepaalde rechtsvraag zijn.
Deze informatie wordt geproduceerd door de gerechtelijke ondersteuning, de
lawclerks. De gezamenlijke lawclerks van de Justices maken hiertoe in enkele
pagina's een samenvatting van de aanvraag, waaraan de individuele lawclerk
van elke Justice nog een advies toevoegt, waarin hij rekening kan houden met
de persoonlijke voorkeuren van die rechter.69 Over de meeste petitions kan een
Justice beslissen op basis van advies en samenvatting. Een enkele keer wordt
hier nog de eigenlijke aanvraag bijgehaald, het volledige dossier van de zaak

(b)   a state court of last resort has decided an important federal question in a way
that conflicts with the decision of another state court of last resort or of a
United States court of appeals;

(c)  a state court or a United States court of appeals has decided an important
question of federal law that has not been, but should be, settled by this Court,
or has decided an important federal question in a way that conflicts with rele-
vant  decisions of this Court.

A petition for a writ of certiorari is rarely granted when the asserted error consists of
erroneous factual findings or the misapplication  of a properly stated rule  of law.

65  S.M. Shapiro, The big picture, Certiorari practice: the Supreme Court's shrinking
docket, in: Westlaw lawprac index, JUID-Judicial Management, Process & Selection,
West 1998, p. 26.

66 Ter wille van de efficientie van de procedure moeten de processtukken van verschil-
lende kleuren kaften worden voorzien en mag het hoofddocument niet langer zijn dan
30 pagina's. Verder dient een inhoudsopgave en opgave van jurisprudentie en literatuur
aanwezig te zijn. Relevante adressen moeten vermeld worden.

67    Amerika kent Justices en judges, Justices zijn als rechter aan een statelijk of federaal
Supreme Court verbonden, terwijl judge een verzamelbegrip is voor alle rechters.

68  Perry, H.W. Jr., Deciding to decide, Agenda setting in the United States Supreme
Court, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England
1991,p. 69.

69    Shapiro 1998, p. 26.
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heeft een rechter echter vrijwel nooit nodig om over de wenselijkheid van toe-
lating te kunnen beslissen.70

Aan de hand van de beoordeling van de petitions door de individuele Jus-
tices wordt bepaald of een petition in vergadering besproken moet worden en
eventueel toegelaten. Hiertoe wordt gewerkt met een discusslist. De discusslist
wordt opgesteld door de Chief Justice, maar de wens daartoe van 66n andere
Justice is voldoende om een zaak op deze lijst te krijgen.7' Dit heeft als resul-
taat dat gemiddeld ongeveer 20% van alle petitions ter vergadering komt.72 On-

geveer 80% wordt dus afgewezen zonder dat ook maar enig aspect van de zaak
plenair aan de orde is geweest. Als op de vergadering vier van de negen rech-
ters voor de behandeling van het ingestelde beroep zijn, wordt verlof tot certio-
rari verleend. Dit wordt de 'rule of four' genoemd, een meerderheid is voor
toelating dus niet vereist.

Het Supreme Court kan besluiten tot aanhouding, verkorte behandeling,
volledige behandeling of afwijzing van de zaak. Tot aanhouding van de verlof-
beslissing, het zogenaamde relisten, kan op drie gronden besloten worden. Dit
komt voor wanneer een minderheid van drie of minder Justices van mening is
dat een zaak zo belangrijk is dat extra moeite gedaan moet worden om een vier-
de, doorslaggevende, stem te verkrijgen. Dit lukt soms door het schrijven van
een dissenting opinion ten aanzien van een afwijzend verlof Die kan zo over-
tuigend zijn dat alsnog vier stemmen verkregen worden. Als dat gebeurt, ver-
dwijnt de dissenting opinion en wordt overgegaan tot certiorari.73 Soms wordt
een zaak aangehouden om de Solicitor General kans te geven zijn mening over
het verzoek te geven.74

Een petition wordt ook wel eens aangehouden, wanneer het Supreme Court wil
wachten tot in een vergelijkbare zaak is beslist.75 Nadat het Supreme Court ver-
volgens in die andere zaak uitspraak heeft gedaan, wordt de uitspraak in de zaak
die is aangehouden, vernietigd en terugverwezen voor een beslissing met in-
achtneming van de uitspraak in de eerdere zaak.

Dit is de zogenaamde GVR-uitspraak. GVR staat voor granted, vacated
and remanded: verlof wordt verleend, de uitspraak van het lagere gerecht ver-
nietigd en de zaak terugverwezen. Er vindt geen zitting plaats en de uitspraak

70 Zie: Perry  1991, p.  69.
71    De discusslist is de opvolger van de 'dead list' die het spiegelbeeld van de huidige lijst

vonnde.

72 Het Supreme Court Compendium gaat uit van 25% (Epstein, Lee, 1958-, The Supreme
Court compendium : data, decisions, and developments. Washington, D.C. : Congres-
sional Quarterly Inc., 1994. p. 38-39), Justice Ginsburg van het Supreme Court hield
het in een door mij afgenomen interview op  15%.

73 Zie: Perry 1991, p. 166-192.
74      Voor de Solicitor General, zie §3.4.4.
75      Aangezien het Supreme Court in alle zaken die het in een bepaald jaar aanneemt, in het

zelfde jaar uitspraak doet, bestaat de mogelijkheid van een GVR dus doorgaans alleen
voor zaken uit hetzelfdejaar.
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wordt slechts summier gemotiveerd.76 In deze GVR-uitspraak geeft het Supre-
me Court de lagere rechter in overweging, om, wanneer dat naar de mening van
dat lagere gerecht nodig is om zijn uitspraak in overeenstemming te brengen
met een ondertussen door het Supreme Court gedane uitspraak, een andere uit-
spraak te doen dan zijn initiele.77 De verwijzing naar deze uitspraak moet voor
de lagere rechter vervolgens genoeg aanwijzing opleveren wat hem te doen
staat. 78

De GVR-uitspraken maken dat een scherp kantje van het verlofstelsel
wordt afgeslepen. Hierdoor hebben meerdere zaken een kans om te profiteren
van een ontwikkeling in het recht. Het certiorari-stelsel kan er immers toe lei-
den dat een partij in een bepaalde 729* geen toegang tot het Supreme Court
verkrijgt, terwijl zij, wanneer zij wel toegelaten zou zijn, door het Supreme
Court in het gelijk gesteld zou zijn. Een GVR biedt echter alleen een oplossing
voor die categorie van zaken waarin al een uitspraak van de lagere rechter is
gevallen, maar waarbij het Supreme Court nog over de verlofverlening moet
beslissen. 79

3.3 MOTIVERING

Het Supreme Court is niet verplicht om zijn beslissingen omtrent het verlof toe
te lichten. Bij de afwijzing van een verlofverzoek geeft het dan ook vrijwel
nooit enige motivering. Hier zijn verschillende redenen voor.

De belangrijkste is wellicht de bewerkelijkheid van een motivering. Niet
alleen kost het tijd om een motivering te schrijven, zij valt ook niet met de ge-
bruikte werkmethode met de discusslist te combineren. Een motivering vereist
namelijk een plenaire behandeling waarbij steeds een meerderheid bereikt moet
worden voor een bepaalde formulering. Wanneer een motiveringsplicht zou
gelden, zou het afwijzen van een verlofvraag dus veel meer tijd kosten, hetgeen
in het huidige stelsel, waarin elke zaak voor verlof aan het Supreme Court
voorgelegd kan worden, onmogelijk zou zijn.

Een andere belangrijke reden is erin gelegen dat het voor het Supreme
Court niet aantrekkelijk is om zich te binden in zijn beleidsvrijheid ten aanzien

76     A.D. Hellman, Error correction, lawmaking, and the Supreme Court's exercise of dis-
cretionary review, University of Pittsburgh Law Review  1983, p. 795-877 (44 U.  Pitt.
L. Rev. 795).

77 In Henry v.  City of Rock Hill (375 U.S. 6 (1963)) maakte het Supreme Court duidelijk
dat een zaak wordt verwezen voor heroverweging wanneer het Supreme Court niet ze-
ker is of een zaak vernietigd moet worden op grond van het nieuwe precedent, maar het
op grond van analogie wei vermoedt en heroverweging dus geindiceerd is.

78 Hetgeen overigens lang niet altijd zo is. Zie: A. D. Hellman, 'Granted, vacated, and
remanded' -- shedding light on a dark corner of Supreme Court practice, Judicature
1984, p. 389-401.

79 Verder bestaat in een enkel geval de mogelijkheid van 'Rehearing out of time'  of 'Re-
calling the mandate' Zij zijn vergelijkbaar met onze herzieningsprocedures. Zie:
R. Krimbel, Rehearing sua sponte in the U.S. Supreme Court, a procedure for judicial
policymaking, Chicago-Kent Law Review  1989, p. 919-946 (65 Chi.-Kent.  L.  Rev.
919).
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van het toestaan of weigeren van verlof. Elke motivering die meer inhoudt dan
een standaardverwijzing naar de criteria zoals het Supreme Court die opgesomd
heeft in de bepaling omtrent zijn toelatingsbeleid,80 zal namelijk een nadere

precisering van die criteria inhouden. Deze nadere precisering kan een beknot-
ting van zijn vrijheid betekenen. Deze vrijheid wordt nu juist zo belangrijk ge-
vonden, omdat daardoor het Supreme Court precies die zaken kan kiezen, die
het voor de co6rdinatie van rechtspraak het meest van belang acht.

Een derde reden voor het Supreme Court om een afwijzing niet te motive-
ren, is het gevaar dat een dergelijke motivering in wezen een kort oordeel kan
inhouden over de merites van de interpretatie van het recht zoals die ten grond-
slag ligt aan de aangevallen uitspraak. Een motivering kan het ongewenste ef-
feet hebben dat daarmee stelling wordt genomen over de beantwoording van de
betreffende rechtsvraag. Dit gevaar is met name niet denkbeeldig omdat het
Supreme Court zo weinig zaken per jaar doet dat aan elk woord het grootste
belang voor de rechtsvorming wordt gehecht.

3.4 CRITERIA VOOR VERLOF

Zoals gezegd geeft Rule 10 het Supreme Court in principe veel vrijheid in de
keuze van de zaken die het wil toelaten. Nu het Supreme Court groot belang
hecht aan coordinatie van rechtspraak, is het interessant om te bekijken welke
criteria het Supreme Court in de praktijk aanlegt om deze te kunnen bewerk-
stelligen. Dat verschaft immers inzicht in de gevolgen die het vooropstellen van
co6rdinatie van rechtspraak heeft voor het verlofbeleid.  In deze paragraaf wordt
daarom besproken op welke wijze het Supreme Court deze vrijheid invult. 81

Eerst komt aan de orde wanneer sprake is van een conflict in de zin van
Rule   10  en  dus  van een noodzaak tot coOrdinatie van rechtspraak. Daarna  ko-
men drie criteria aan de  orde  die niet  in Rule 10 genoemd worden,  maar die  wel
elders door het Supreme Court als criterium erkend zijn: de aanwezigheid van
een 'good vehicle,' de wenselijkheid van 'percolatie' en de wensen van de Soli-
citor General omtrent toelating.
Het is van belang om hierbij in het achterhoofd te houden dat het Supreme
Court een zeer restrictief verlofbeleid voert. Slechts een zeer klein percentage
van de verlofverzoeken wordt gehonoreerd. Sinds de jaren zestig is het percen-
tage van de beroepen waarin verlof verleend wordt, geleidelijk teruggelopen
van een redelijk stabiele zeven tot een ongeveer even stabiele 66n procent. 82

Ook in absolute zin is sprake van een afname van het aantal verlofverleningen

80     Dit is Rule 10 van de Supreme Court Rules zoals ze gelden sinds 3 mei 1999. Zie §3.2.
81    Doordat het Supreme Court zijn verlofbeslissingen in principe niet motiveert, bestaat

hier geen uitgekristalliseerde jurisprudentie over. In de literatuur en met name ook in
de interviews (zie Hoofdstuk 1, voetnoot 9) bleek dat over het verlofbeleid toch weI het
een en ander kan worden afgeleid: uit uitlatingen door individuele rechters, uit andere
uitspraken inclusief de dissenting en concurring opinions en uit stemgedrag van rech-
ters.

82 The Supreme Court compendium : data, decisions, and developments. Washington,
D.C. : Congressional Quarterly Inc., 1994, tabel 2-2, p. 57-62.
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en  wel  van  rond  de  150 tot ongeveer 80 zaken per jaar.83 Wat precies  de  oor-

zaak hiervan is, blijft ondanks veel speculatie hierover onduidelijk.84

3.4.1 Conflicterende interpretaties ten aanzien van belangrijke federale

vraag

Het bestaan van conflicterende interpretaties over belangrijke federale vragen is
de voornaamste reden om tot verlofverlening over te gaan.85 Dergelijke con-
flicts zijn in verschillende mate denkbaar. Is reeds de rechtsgeleerde schijn dat
het ene circuit een andere kant op gaat dan het andere circuit voldoende reden

voor verlofverlening? Moet het ene circuit expliciet de uitleg van het andere
circuit verwerpen? Of is er pas sprake van een conflict wanneer er tussen ver-
schillende circuits al jarenlang een strijd woedt over de interpretatie van een
bepaalde rechtsregel? Het Supreme Court geeft daar in zijn uitspraken geen
uitsluitsel over. De ene keer laat het een kwestie jarenlang voortslepen, de ande-
re keer treedt het al op wanneer een conflict voor de eerste keer opduikt.86

Duidelijk is wel dat het belang van een conflict niet wordt bepaald door de
waarde van het geschil voor de individuele partijen, maar door het belang van
de rechtsvraag in het nationale recht. Wat in het belang van het nationale recht
wordt geacht, is mede afhankelijk van het tijdsgewricht. Het verlofbeleid ten
aanzien van sommige rechtsvragen wisselt daardoor met de jaren. 87

Hoewel het bestaan van een conflict een sterk argument is om een zaak toe
te laten, wil dat niet zeggen dat alle geschillen waarin een conflict speelt, toe-
gelaten worden. Ook andere criteria spelen hierbij een rol. De aanwezigheid
van een conflict is bovendien geen conditio sine qua non voor toelating: ook
zonder conflict maakt een petition nog kans op honorering.

3.4.2 Good vehicle

Het belangrijkste argument voor het verlenen van verlof naast de aanwezigheid
van een conflict is de vraag of er sprake is van een 'good vehicle'. Hierbij gaat
het erom of de voorliggende zaak de eigenschappen heeft, die het een geschikt
vehikel maken om over een bepaalde rechtsvraag jurisprudentie te vormen. Of
een zaak een good vehicle is, hangt samen met de volgende eigenschappen. Ten

83 Zie hierover buvoorbeeld: Hellman 1996, p. 403-438,403. Naast deze 80 uitspraken
komen nog ongeveer even zo veel verkorte uitspraken gedaan. De zogenaamde per cu-
riarn opinions. Voor een overzicht van verkorte procedures zie: Stern et al. 1993, p.
246-257.

84    Hellman 1996, p. 403-438,403.
85 Zie bijvoorbeeld: Hellman 1983, p. 522-634 (44 U. Pitt. L. Rev. 521); Michael F.

Sturley, Observations on the Supreme Court's certiorari jurisdiction in intercircuit con-
flict cases, Texas Law Review 1989, p. 1251-1275 (67 Tex. L. Rev. 1251); R.B. Gins-
burg (Supreme Court Justice), The Work Ways of the United States Supreme Court:
Case selection; oral argument; reaching and writing decisions, voordracht gehouden te

Barcelona op  11 juli 1996 (ongepubliceerd).
86 Zie: Hellman 1983, p. 522-634.
87 Zie: Hellman  1983, p. 522-634; Shapiro 1998, p. 30.
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eerste moet er duidelijkheid bestaan over het feitensubstraat; er mag bijvoor-
beeld geen gebrek aan bewijs zijn.

Ten tweede moeten de feiten geschikt zijn om het issue op te lossen. Hier-
bij prefereert het Supreme Court een 'one issue'-zaak zodat het oordeel over het
ene onderwerp niet beYnvloed kan worden door een ander onderwerp. Boven-
dien wacht men het liefst tot er een zaak voorligt waarbij de moraal van de con-
crete zaak dezelfde kant op wijst als de door de meerderheid voor wenselijk
gehouden abstracte regel. Een nieuwe regel die voor een aansprekende oplos-
sing in een concreet geschil zorgt, is gemakkelijker te accepteren dan een nieu-
we regel die dat niet doet. Dit vereenvoudigt bovendien het behalen van een
meerderheid binnen het Supreme Court voor een bepaalde uitspraak.

Ten derde heeft het Supreme Court voorkeur voor zaken die na toepassing
van de nieuw te stellen regel uitgeprocedeerd zijn, boven zaken waarin de eind-
oplossing in het geschil nog afhankelijk is van andere rechterlijke beslissingen.
In dat geval kan het Supreme Court immers niet zeker zijn van het gelijk op-
gaan van de moraal van de oplossing in het geschil met de moraal van de ge-
stelde regel.

Consequentie van het good vehicle-argument is dat wanneer een andere
zaak in de pijplijn zit, die beter voldoet aan de good vehicle vereisten dan een
voorliggend geschil, dit reden kan zijn om het verlof in de voorliggende zaak af
te wijzen.88 Met een zaak in de pijplijn wordt een zaak bedoeld die ter beslis-
sing bij een court of appeals ligt of waarin reeds uitspraak is gedaan. Het good-
vehicle-argument kan er zelfs toe leiden dat reeds wanneer verwacht wordt dat
zich met betrekking tot een bepaalde rechtsvraag meer geschillen zullen voor-
doen, voorliggende verzoeken tot verlof worden afgewezen in de hoop dat zich
later een geschikter vehikel zal voordoen.

Vanwege de eisen die het good vehicle-argument met zich brengt, worden
sommige zaken ook vermeden wanneer ze niet op heldere wijze oplosbaar lij-
ken. Dit speelt bijvoorbeeld wanneer wet of Constitution weinig aanknopings-
punten bieden en binnen het gerecht sterk tegengestelde meningen omtrent een
bepaald punt bestaan.89 Men heeft liever geen uitspraak dan een onduidelijke
uitspraak. Dit laatste hangt samen met het hierna te behandelen percolatie-
argument.

3.4.3 Percolatie

Een reden om een conflict, zelfs bij de aanwezigheid van een good vehicle, eni-
ge tijd te laten voortbestaan betreft de percolatie-gedachte. De in de Amen-
kaanse literatuur gebruikte term 'percolation' verwijst naar hetgeen in een
percolator gebeurt. Dit is een koffiepot waarin koffie gezet kan worden door
steeds opnieuw kokend water een zelfde weg te laten afleggen door de gemalen
koffie. Het gaat er bij de percolatie-gedachte om dat een bepaald proces enige

88   Ook kan ervoor gekozen worden om de voorliggende zaak aan te houden en na be-
slechting de good vehicle zaak via GVR af te doen.

89 Dit wordt soms ook opgelost door een zaak te motiveren 'on as narrow grounds as
possible', Peny 1991, p. 240
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tijd moet duren of herhaald moet worden om tot het gewenste resultaat te ko-
men.

In het geval van rechtspraak staat dit voor de noodzaak om een bepaalde

rechtsvraag verschillende keren door verschillende rechters te laten beantwoor-
den, om tot het juiste antwoord te kunnen komen.90 In de Verenigde Staten be-
tekent dat, dat het niet zo mag zijn, dat een antwoord van de hoogste rechter op
een bepaalde rechtsvraag de discussie omtrent die vraag te vroeg afkapt. Wan-
neer eenmaal door het Supreme Court een standpunt is ingenomen, zullen lage-
re rechters niet snel meer een afwijkend standpunt innemen, vanwege de
erkenning van de stare-decisis-regel. Een lagere rechter zal, wanneer hij het
oneens is met de rechtspraak van het Supreme Court doorgaans toch 'according
to authority' uitspraak doen, en hooguit laten doorschemeren dat hij het niet
eens is met de uitspraak van het Supreme Court. Een uitspraak van het Supreme
Court ten aanzien van een bepaald punt zal dus de rechtsvorming over dat punt
door lagere rechters sterk afremmen.

De percolatie-gedachte houdt in dat het ongunstig is om de discussie in
een vroeg stadium af te kappen. De eerste keer dat een bepadde rechtsvraag
door een court of appeals beantwoord wordt, bestaat er immers een behoorlijke
kans dat nog niet alle relevante argumenten en alternatieven aan bod gekomen
zijn. Een onmiddellijke beslissing van het Supreme Court over deze rechtsvraag
zal zich dan ook op minder relevante informatie kunnen baseren dan een oor-
decl dat uitgesteld wordt totdat meerdere circuits, aan de hand van meerdere
verschillende casus, toegelicht door verschillende advocaten, een kans hebben
gekregen een antwoord op deze rechtsvraag te formuleren.

Het bestaan van een conflict is vanuit het perspectief van de wenselijkheid
van percolatie dan ook te beschouwen als een gunstige situatie voor een goede

rechtsontwikkeling. Een conflict betekent immers een prikkel voor de lagere
gerechten om extra aandacht aan nieuwe uitspraken hieromtrent te besteden. Al
was het maar vanwege de extra kritische aandacht die uitspraken omtrent dit
conflict in de juridische pers krijgen.91 Bovendien dwingt het bestaan van een
conflict een rechter om zijn eigen argumentatie tegen die van een conflicterende
uitspraak af te wegen.

Hoewel de wenselijkheid van percolatie een reden kan zijn om een verlof-
vraag af te wijzen,  is het niet altijd doorslaggevend.  Soms is het gunstiger om
meteen in te grijpen in een bepaalde rechtskwestie, bijvoorbeeld om onrust te
voorkomen of wanneer een kwestie geen uitstel duldt.92

90 Een gedachte die ook in Nederland weI verkondigd wordt, zie bijvoorbeeld: S.K. Mar-
tens, Mogelijkheden en grenzen van rechterlijke samenwerking, een verkenning, in: De
mogelijkheden en grenzen van rechterlijke samenwerking, redactie: P. Ingelse et al.,
Prinsengrachtreeks van Gerechtsho f te Amsterdam  1997, p.  7-25,  10.

91 Zie onder andere: Richard L. Revesz, Specialized courts and the administrative lawma-
king system, University of Pennsylvania Law Review 1990, p. 1111-1170 (138 U. Pa.
L. Rev. 1111).

92    Perry 1991, p. 235.
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3.4.4 Solicitor General

De Solicitor General speelt op twee manieren een rol als selecteur in het verlof-
stelsel: als amicus curiae en als partij in het geding. Hieronder komen deze twee
wijzen van selectie aan de orde. De Solicitor General maakt deel uit van de uit-
voerende macht, maar wordt vanwege zijn functie wel als brug tussen de recht-
sprekende en de uitvoerende macht gezien.

93

De Solicitor General als amicus curiae
De Solicitor General kan door zijn optreden als amicus curiae een zekere voor-
selectie verrichten in zaken waaromtrent een verlofverzoek is gedaan. Hij doet
dit door de indiening van een amicus curiae brief in zaken waarin de overheid
geen partij is.M In zijn amicus curiae brief informeert hij de rechter omtrent het
overheidsstandpunt betreffende de wenselijkheid van rechtsontwikkeling met
betrekking tot de voorliggende rechtsvraag. Als criterium voor zijn optreden
hanteert hij het algemeen belang zoals de uitvoerende macht dat ziet.95

Het Supreme Court acht deze informatie van groot belang. Dat blijkt onder
meer hieruit dat het Supreme Court de Solicitor General regelmatig uitnodigt
om een amicus curiae brief in te dienen. 96 Bovendien blijkt het Supreme Court
in de praktijk meestal bereid om de zaken te berechten waarin de Solicitor Ge-
neral een uitspraak wil, hoewel het niet verplicht is om zich hieraan ook maar
iets gelegen te laten liggen.

De overheid als partij
Wanneer de federale overheid partij is in een rechtszaak, kan de Solicitor Gene-
ral invloed uitoefenen op de wijze waarop deze procedeert. Op die manier kan

93 Hij wordt benoemd door de president en is in dienst van de uitvoerende macht. Hij
vervult echter semi-rechterlijke taken en werkt in grote mate onafhankelijk van het be-
stuur. Zie bijvoorbeeld: D. S. Days III, The honorable Drew S. Days III, Solicitor Ge-
neral  of the United States, New England Law Review  1996, p. 397-405  (30 New Eng.
L. Rev. 397); D. S. Days III, The Solicitor General and the American legal ideal, SMU
Law Review 1995, p. 73-82 (49 SMU L. Rev. 73); K. A. Norman-Major, The Solicitor
General: executive policy agendas  and the court, Albany Law Review  1994,  p.   1081-
1109 (57 Alb. L. Rev. 1081).

94    De Solicitor General mag onafhankelijk van de toestemming van de procederende par-
tijen daartoe als amicus optreden. (Supreme Court Rules zoals ze gelden sinds 3 mei
1999, Rule 37 vierde lid.) Een andere mogelijkheid voor de overheid om de berechting
van een zaak te beinvloeden is door voeging in een priv6-geschil. Wanneer de consti-
tutionaliteit van een federale wet aan de orde is, kan de Solicitor General zich hier na-
mens de Verenigde Staten als partij voegen.

95    Days 1995, p 73-82.
96 Zie hierover: Government Litigation in the Supreme Court: the role of the Solicitor

General, Yale Law Journal 1969, p. 1442-1481 (88 Yale L.J. 1442). Zie ook: Statement
of D.S. Days III, in: Solicitor General oversight, Hearing before the Committee on the
judiciary United States Senate, one hundred fourth Congress, first session on: Examin-
ing the operation and activities of the office o f the Solicitor General  of the Department
of Justice, U.S. Government printing office, Washington 1997.

43



HOOFDSTUK 3

de Solicitor General indirect ook invloed uitoefenen op de zaken die het Su-
preme Court berecht.

Federale overheden hebben op een paar uitzonderingen na autorisatie no-
dig van de Solicitor General om in beroep te gaan tegen een uitspraak van een
federale rechter.97 Hierdoor fungeert de Solicitor General als een eerste zeef
voor juridische conflicten waarin een overheidsorgaan een uitspraak van een
federale rechter wil aanvechten. De Solicitor General is hierin tamelijk selec-
tief, zodat hij het Supreme Court een belangrijk deel van de verlofverlening uit
handen neemt.

Ook wanneer door een derde een procedure tegen de federale overheid is
aangespannen, kan de Solicitor General de verlofverlening door het Supreme
Court beinvloeden. Hij kan namelijk besluiten 'to confess error ., 98 Hiermee

geeft hij aan dat hij de positie die de overheid tot dusverre heeft ingenomen,
onhoudbaar vindt. In de meeste gevallen leidt dit ertoe dat het Supreme Court
de zaak door middel van een verkorte behandeling naar de lagere rechter ver-
wijst voor verdere berechting. Hierdoor komt het Supreme Court niet toe aan
een gemotiveerde uitspraak en wordt dus geen jurisprudentiele regel gesteld,
waardoor de Solicitor General zelf de mogelijkheid houdt om te beslissen hoe
een regel binnen de discretionaire ruimte van de overheid verder ontwikkeld
moet worden.99

De invioed van de Solicitor General
Cijfermatig lijkt de Solicitor General aanzienlijke invloed uit te oefenen op het
verlofbeleid van het Supreme Court. Zowel in de zaken waarin de overheid een
uitspraak van het Supreme Court van groot belang acht en de Solicitor General
dit in een amicus brief laat weten, als in de zaken die de Solicitor General na-
mens een federale overheid aanbrengt bij het Supreme Court, blijkt het Supre-
me Court in ongeveer 70% van de gevallen bereid om verlof toe te laten.100 Dit
staat in groot contrast met het ene procent waarin het Supreme Court verlof
verleent wanneer de Solicitor General niet optreedt.

97    Op grond van 28 U.S.C. 516. Deze uitzondering betreft enkele zogenaamde indepen-
dent agencies. Dat zijn agencies waarvan het hoofd niet op politieke gronden door de
President verwijderd kan worden. Zij mogen wel zelf beslissen over de rechtsgang,
maar zij maken daarvan zelden gebruik omdat zij zonder hulp van de Solicitor General
minder sterk staan. Zie: Drew S. Days III (een voormalig Solicitor General), Address at
the 83rd annual meeting of the American Law Institute, May 14-17,1996.

98     Voor een overzichtsartikel, zie: David M. Rosenzweig, Confession of error in the Su-
preme Court by the Solicitor General, Georgetown Law Journal 1994, p. 82 (82 Geo.
L.J. 2079).

99 Government Litigation  in the Supreme Court:  the role of the Solicitor General,  in Yale
Law Journal, Vol. 78: 1442, 1969, p. 1472.

100   Stern et al.  1993, p. 164; Statement of Th.G. Hungar, in: Solicitor General oversight,
Hearing before the Committee on the judiciary United States Senate, one hundred
fourth Congress, first session on: Examining the operation and activities of the office of
the Solicitor General of the Department of Justice, U.S. Government printing office,
Washington 1997, p. 52.
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Door de manier waarop de invloed van de Solicitor General is geregeld, is
echter niet duidelijk wie in de selectie als initiator beschouwd moet worden en
wie er volgt. De overeenstemming tussen de door de Solicitor General en het
Supreme Court geselecteerde zaken kan zowel veroorzaakt zijn doordat het Su-
preme Court de wensen van de Solicitor General volgt, als door een juiste in-
schatting van de wensen van het Supreme Court door de Solicitor General.
Vermoedelijk ligt de waarheid ergens in het midden. 101 Enerzijds zal een Soli-
citor General geen zaak voordragen aan het Supreme Court waarvan hij weet
dat deze geen kans heeft. Anderzijds is de ontkenning van het belang van een
zaak door het Supreme Court geen reden voor de Solicitor General om niet keer
op keer te wijzen op het belang dat de federale overheid eraan hecht. Door
steeds opnieuw te laten zien dat een bepaalde kwestie in meerdere zaken een
centrale rol speelt en steeds opnieuw aan te geven waarom de kwestie van be-
lang is voor de federale overheid, kan de Solicitor General het toelatingsbeleid
van de Supreme Court ten aanzien van een bepaald punt proberen te beinvloe-
den. Het Supreme Court geeft bovendien ook toe de Solicitor General te volgen,
wanneer het zaken betreft waarin de overheid partij is. 102

Er kan niet met zekerheid een conclusie getrokken worden over de invloed
die de Solicitor General heeft. Ook al niet omdat omtrent de beweegredenen
voor afwijzingen door de Solicitor General nauwelijks iets bekend is. Hij moti-
veert dat wel, naar het betreffende agency toe, maar maakt zijn motivering niet
publiek. Het wordt dus niet duidelijk of de Solicitor General daadwerkelijk in-
vloed uitoefent op het verlofbeleid van de Supreme Court, of dat hij slechts als
een voorselectie maakt op grond van criteria die het Supreme Court anders zelf
aan zou leggen.

3.5 CONCLUSIE

Kort samengevat komt het verlofbeleid van het Supreme Court er op neer, dat
verlof verleend wordt wanneer zich een good vehicle voordoet, aan de hand
waarvan een conflict dat geen percolatie meer behoeft, opgelost kan worden.
Uitzondering op dit systeem vormt de verlofverlening op grond van een ver-
zoek van de Solicitor General, waardoor een rechtsvraag voorrang krijgt wan-
neer de overheid het belang van coardinatie van rechtspraak groot acht.

Het toelatingsbeleid is dus geheel gericht op het bewerkstelligen van cot;r-
dinatie van rechtspraak. Zelfs het niet-toelaten van een verlofvraag wanneer
rechtsvorming wel aangewezen lijkt, is via percolatie gericht op de optimalise-
ring hiervan. Dit zeer gerichte verlofbeleid is mogelijk door de grote mate van
vrijheid die het Supreme Court heeft om zaken te selecteren, al naar gelang het-
geen op het moment het belangrijkst lijkt. En vrij verlofstelsel maakt dus een
toegangsregeling mogelijk die met het oog op de coordinatie van rechtspraak

101 Aldus voormalig Solicitor General, D. S. Days III, in een door mij afgenomen inter-
view.

102 Chief Justice Rehnquist heeft eens gezegd: 'We depend heavily on the Solicitor Gene-
ral in deciding whether to grant certiorari in cases in which the government  is a party.'
In Avarado v. United States, 110 S.Ct., 2997.
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zeer selectief is.'03 In §3.4 is echter al aangegeven dat het verlofbeleid dat het
Supreme Court voert, ertoe leidt dat slechts een zeer klein percentage van de
verlofverzoeken wordt gehonoreerd. Dit heeft een aantal negatieve consequen-
ties voor de coordinatie van de rechtspraak die uiteengezet zullen worden in
Hoofdstuk 8, §5.
Een opvallend kenmerk van de toelatingscriteria is dat zij geen van alle op de
gegrondheid van het ingestelde beroep zien. Dit is belangrijk omdat de verlof-
verlening daardoor niet beYnvloed wordt door de goedkeuring of afkeuring door
het Supreme Court van de uitspraak waartegen beroep wordt ingesteld. Een
beslissing over het verlof is hierdoor niet een voorlopig oordeel over de juist-
heid van de aangevallen uitspraak. In overeenstemming hiermee wordt de bete-
kenis van een afwijzing van het verlof voor het jurisprudentiele recht dan ook
geacht nul te zijn. Dat is door het Supreme Court althans diverse malen bena-
drukt.'04

In sommige gevallen kan het oordeel van individuele rechters over de
wenselijkheid van een bepaalde lijn in de rechtspraak echter toch van invloed
zijn op de verlofverlening. Het kan voor een individuele rechter namelijk aan-
trekkelijk zijn om bij een hem welgevallige uitspraak van een lagere rechter
tegen toelating te stemmen, wanneer hij verwacht dat deze uitspraak bij een
beoordeling op de merites van de zaak geen stand zal houden. Hierin kan een
rechter zich dus opportunistisch opstellen ten aanzien van het te bereiken eind-
resultaat. Dergelijk stemgedrag is echter doorgaans niet doorslaggevend voor de
verlofverlening. 105

4 Andere mechanismen voor colirdinatie van rechtspraak
Naast het Supreme Court dat door middel van rechterlijke uitspraken in coordi-
natie van rechtspraak kan voorzien, doen zich in de Verenigde Staten twee op-
vallende vormen van coordinatie van rechtspraak voor.

De eerste betreft het maken van rechterlijke afspraken in de Judicial Con-
ference ten aanzien van het procesrecht. De Judicial Conference is een afvaar-
diging van rechters van de federale gerechten, met de bevoegdheid om door
middel van afspraken procesrechtelijke regels te stellen. Deze vorm van rech-
terlijke afspraken komt aan de orde in het hoofdstuk over rechterlijke afspraken.

4.1 BIJZONDERE POSITIE VAN HET BESTUURSRECHT

De tweede bijzondere manier waarop in co6rdinatie van rechtspraak voorzien
kan worden, heeft te maken met de positie van het bestuursrecht in het Ameri-
kaanse recht. Ten eerste maakt deze dat binnen de bestuursrechtelijke recht-
spraak op een bijzondere wijze in coordinatie van rechtspraak voorzien kan

103  Wat ik bedoel met selectiviteit naar coordinatie van rechtspraak wordt behandeld in
Hoofdstuk 8, §4.2.

104 Zie bijvoorbeeld: Supreme Court uitspraak Brown v. Allen, 344 U.S. 443 (1953), of
United States v.  Kras, 409 U.S. 434 (1973).

105  Perry 1991, p. 198-207.
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worden. Ten tweede is in het bestuursrecht uiteindelijk altijd beroep op een ge-
neralistische rechter mogelijk. Hierdoor wordt op een abstract niveau co6rdina-
tie van rechtspraak bewerkstelligd tussen het bestuursrecht en het andere
federale recht.
De Verenigde Staten kennen schijnbaar geen onderscheiding in verschillende
rechtstakken. Er is in principe immers slechts 66n piramidale organisatie voor
generalistische rechtspraak met 66n hoogste rechter. Toch kent de Verenigde
Staten bestuursrecht als specialisatie met de daarbij behorende eigen rechterlij-
ke organisatie met een eigen procesrecht en eigen rechters.

De tegenspraak tussen de generalistische rechterlijke organisatie bestaande
uit 66n piramidale organisatie, en een afzonderlijke bestuursrechtelijke organi-
satie, is als volgt te verklaren. De administratieve rechtspraak geschiedt in
Amerika in principe buiten de gewone rechtspraak om, maar wordt hiermee
verbonden, doordat tegen bestuursrechtelijke uitspraken in principe beroep
openstaat op de gewone rechter. Dit wordt judicial review genoemd. De gespe-
cialiseerde administratieve rechtspraak wordt verricht binnen de agencies, door
een zogenaamde 'administrative law judge'. (In het vervolg ALJ.)

De ALJ kan binnen een agency op twee manieren optreden. In het ene ge-
val zit hij een procedure voor waarin hij als rechter een besluit neemt in de
vorm van een uitspraak. De ALJ van het agency fungeert dan als gespeciali-
seerde rechter. Hij berecht zaken, waarbij een andere afdeling van het agency
verantwoordelijk is voor de vervolging:06 In het andere geval wordt een initieel
besluit genomen door een ambtelijk lid van het agency en zit de ALJ de be-
roepsgang tegen deze besluiten voor.'07 In dit geval betreft het besluit veelal de
toekenning van een recht, zoals bijvoorbeeld een vergunning of een subsidie.

De werkwijze van een ALJ en het soort beslissingen dat hij neemt, stem-
men in verregaande mate overeen met die van een artikel-III-rechter. Er zijn
echter ook enige essentiele verschillen, die het gevolg zijn van het feit dat de
ALJ decl uitmaakt van de uitvoerende macht. Zo kunnen zijn uitspraken wor-
den overruled door het bestuur van het betreffende agency. Verder staat tegen
zijn uitspraken in principe altijd beroep open op een artikel-III-rechter. Ook
tegen een besluit van zijn bestuur dat zijn uitspraak overrulet, staat overigens
beroep open op een artikel-III-rechter. Verder zijn uitspraken van ALJ's niet
onderworpen aan de stare decisis-regel en is de onalhankelijke positie van de
ALJ's niet constitutioneel gegarandeerd. Zijn onafhankelijkheid is door wette-
lijke maatregelen echter toch in hoge mate gewaarborgd. Zo zeer zelfs, dat die
vrijwel gelijk te stellen zou zijn met de constitutionele onafhankelijkheid van de
gewone rechter. 108

106 Voorbeeld: Federal Trade Commission.
107 Voorbeeld: Social Security Administration.
108 Zie: Davis, Kenneth Culp en Richard J. Pierce, Jr. Administrative law treatise, third

edition, Little, Brown and Company, Boston/New York/Toronto/London, 1994, §9.9.
Hun salaris wordt vastgesteld door de 'Office of Personnel Management' onafhankelijk
van aanbevelingen inzake door het agency (5 U.S.C. 5372). Disciplinaire maatregelen
zijn alleen mogelijk na goedkeuring daarvan in een formele procedure bij een andere
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Integratie van de rechtspraak van deze ALJ's in het 'gewone' recht is mo-
gelijk, voor zover tegen uitspraken van ALJ's beroep kan worden ingesteld op
een artikel-III-rechter. Het uitgangspunt van de Constitution, dat tegen elke uit-

spraak van een niet-artikel-III-gerecht beroep open staat bij een artikel-III-hof,
is daarom gunstig voor de coardinatie van rechtspraak. Dit is de zogenaamde
'presumption of reviewability: 109 Deze kan evenwel doorbroken worden door
middel van wettelijke appelverboden, 'preclusion', of door middel van het toe-
wijzen aan het agency van 'discretion by law':10 Ook dit laatste heeft tot ge-

volg dat geen review mogelijk is. Op deze wijzen kan agency-rechtspraak
onttrokken worden aan review door de gewone rechter. Beide vormen van uit-

sluiting van beroep op de rechter komen evenwel zelden ofnooit voor. 111

Het toezicht door de gewone rechter over de rechtspraak door het agency
wordt door dit doorbreken van de presumption of reviewability dus nauwelijks
beperkt. Dit gebeurt echter wel doordat de presumption of reviewability op
dusdanige wijze wordt geinterpreteerd, dat de gewone rechter zich terughou-
dend moet opstellen in zijn toetsing van agency-beslissingen. Hierbij wordt ver-
schil gemaakt tussen de toetsing van die beslissingen aan het recht en de
toetsing van de vaststelling van de feiten.

Met betrekking tot de interpretatie van de feiten geldt een hoge graad van
eerbiedigende toetsing. Hier geldt de substantial evidence test, die inhoudt dat
een beslissing van een agency stand moet houden wanneer zijn conclusie over
de feiten een in redelijkheid mogelijke interpretatie inhoudt.112 De terughou-
dendheid op feitelijk terrein heeft echter geen invloed op de coordinatie van
rechtspraak en is daarom hier verder niet van belang. Dit ligt anders met de te-
rughoudende toetsing aan het recht.

Met betrekking tot de toetsing aan het recht heeft het Supreme Court in de
Chevron-uitspraaki 13 aangegeven op welke wijze de artikel-III-gerechten terug-
houdend moeten zijn in hun toetsing. Deze zogenaamde 'deferential' toetsing

agency (5 U.S.C. 3105). ALJs roteren en kunnen niet makkelijk van een zaak worden
afgehaald (5 U.S.C. 557(b)(2), 557(d), 3105). Een ALJ kan geen aanwijzingen knjgen
van met de handhaving belaste personen binnen het agency en moet van alle contacten

met betrekking tot een zaak verantwoording afleggen aan alle partijen (5 U.S.C.
554(d)).

109 Uitspraak van het Supreme Court Abbott Laboratories v. Gardner, 387 U.S. 136
(1967).

110 Administrative Procedural Act §554: 'This chapter applies, according to the provisions
thereof, except to the extent that (1) statutes preclude judicial review; or (2) agency ac-
tion is committed to agency discretion by law.

111 Hiervoor wordt bijvoorbeeld gekozen bij beslissingen door de President over het vei-
ligheids- of buitenlandbeleid.

112 J.L. Mashaw et al., Administrative law, The American public law system, cases and

materials, 3e druk, West Publishing Co., St. Paul, Minnesota 1992, p.  750 c.v.
113  Chevron U.S.A. Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc., 467 U.S. 837,844.

Pp. 19-21,81 L. Ed. 2d 694,104 S. Ct. 2778 (1984). Zie Anthony, Which agency in-
terpretation should bind citizens and courts? Yale Journal on Regulation  1990, p.  1  (7
Yale J. on Reg. 1).
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houdt in dat de interpretatie van het recht door een agency vergaand geeerbie-
digd dient te worden. Een artikel-III-rechter dient volgens deze uitspraak een
statute te interpreteren: 1. in overeenstemming met een duidelijke uitspraak van
het Congress over de 'precise question at issue', of, als een dergelijke uitspraak
er niet is, 2. zoals het agency hem interpreteert, zolang dat een 'reasonable in-
terpretation' is.

Hoewel aan de Chevron rule wordt vastgehouden, is de strengheid van de-
ze regel sterk context-afhankelijk. 1 14 Zo komt het voor dat artikel-III-gerechten
de 'precise question at issue' oprekken zodat het agency een bepaling alleen
nog zo kan interpreteren dat het belang van de regeling zo goed mogelijk wordt
waargenomen.115 Hierdoor hoeven deze al een stuk minder terughoudend te zijn
in hun toetsing. Verder komt het voor dat artikel-III-gerechten al strijd met een
'reasonable interpretation' aannemen wanneer die in strijd is met de door de
rechter geYnterpreteer(le bedoeling van het Congress of van de wet als geheel.'16
Een dergelijke invulling van Chevron staat ook vrij verdergaande toetsing toe.

Een duidelijke consistente lijn valt hierin nog niet te ontdekken. De mate
van terughoudendheid lijkt sterk afhankelijk te zijn van het onderwerp en de
veronderstelde deskundigheid  van de rechter daarin. ' 17 Zo worden bijvoorbeeld
beslissingen van de Federal Communication Commission vrij strikt getoetst.
Mashaw brengt dit in verband met de gelieerdheid hiervan aan het constitutio-
nele vraagstuk van vrije meningsuiting. Het Supreme Court is ten aanzien van
dit laatste terrein bij uitstek bevoegd en voelt zich daardoor ook thuis op hier-
aan gelieerde terreinen. Aan de andere kant wordt het oordeel van het Food and
Drug Administration (FDA) over de veiligheid van medicijnen zeer terughou-
dend getoetst. Op dit terrein is het Supreme Court veel minder thuis. Hier speelt
kennelijk mee dat de toetsing diepgaander mag zijn wanneer de rechter zich ten
opzichte van het bestuursorgaan ter zake kundig mag achten.

4.2      COORDINATIE VAN RECHTSPRAAK EN HET BESTUURSRECHT

Het openstaan van beroep tegen administratieve beslissingen bij de generalisti-
sche artikel-III-gerechten maakt in principe integratie mogelijk tussen het be-
stuursrecht en het gewone federale recht dat generalistisch is. De
terughoudende opstelling die de rechter inneemt bij de toetsing van de inter-
pretatie van het recht door het agency, maakt echter dat de integratie van het
bestuursrecht met het gewone recht slechts marginaal is. Bovendien kan de ge-

114 Zie bijvoorbeeld: T.W. Merrill, Judicial deference to executive precedent, Yale Law
Journal 1992, p. 969-1034 (101 Yale L.J. 969, 980); Mashaw 1992, p. 735-740. Voor
verschillende theoritn over de toepassing van Chevron, zie: Orin S. Kerr, Shedding
Light on Chevron: An Empirical Study of the Chevron Doctrine in the U.S. Courts of
Appeals, Yale J. on Reg 1998, p. 1-60 (15 Yale J. on Reg. 1); Ronald M. Levin, The
anatomy of Chevron, step two reconsidered, Chicago-Kent Law Review 1997, p. 1253-
1297 (72 Chi.-Kent. L. Rev. 1253).

115   Davis et al. 1994, §3.6.
116   Davis et al. 1994, §3.6.
117  Aldus J.L. Mashaw, hoogleraar aan de Yale Law School, in een door mij afgenomen

interview.
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wone rechter hierdoor ook nauwelijks eisen stellen aan agency-overschrijdende
consistentie in de interpretatie van bestuursrechtelijke normen. De integratie
tussen de verschillende bestuursrechtelijke agencies en tussen het bestuursrecht
en het gewone recht is dan ook zeer gering en blijft beperkt tot een abstract-

ideologische verbinding via normen die aan de Constitution gelieerd zijn.
118

Dit geldt a fortiori waar het agency zelf rechtsregels mag stellen. In dat
geval spreekt het agency immers recht volgens regels die het zelf heeft gesteld
en toegepast. Dat maakt dat de gewone rechter hier nog minder handvatten
heeft om aan te toetsen.

Een opvallende consequentie van de geringe invloed die de gewone rechter op
de rechtsvorming door de agencies heeft, is dat de agencies binnen hun eigen
gelederen in coOrdinatie van rechtspraak kunnen voorzien. De ALJ's kunnen

namelijk zorgdragen voor een eenvormige interpretatie van regels binnen het
agency. Voor zover de uitspraak van de ALJ's binnen een agency niet op elkaar

zijn afgestemd, kan het bestuur ingrijpen en de hem onwelvallige uitspraken
overrulen. Aangezien veel agencies een nationale functie hebben, kunnen ze
daarmee voor coordinatie van de rechtspraak in de hele federatie zorgen. Bo-
vendien kan de rechtsvorming door de ALJ's ten dienste gesteld worden van de
coherentie tussen verschillende regelingen met het oog op bepaalde beleids-
doelen. WeI blijft dit steeds beperkt tot het rechtsgebied dat aan een bepaalde

agency is toegekend. Het lijkt wellicht gek dat de zorg voor de codrdinatie van
rechtspraak bij een bestuursorgaan ligt. Gezien de rechtsprekende taken die de-
ze bestuursorganen in de Verenigde Staten hebben, is dat echter maar betrekke-
lijk.

De eerste acht jaar na Chevron laten in overeenstemming hiermee een toe-
nemende mate van codrdinatie zien in de toepassing van het bestuursrecht. 119

Een dergelijke coordinatie zou met een ingrijpender rechterlijke toetsing niet
mogelijk zijn, omdat dan boven het agency in plaats van 66n bestuur, elf courts
of appeals zouden staan. Immers zij maken in de artikel-III-rechtspraak de
dienst uit, gezien de zeer geringe centrale sturing door het Supreme Court.

De bijzondere positie die het bestuursrecht inneemt in het Amerikaanse recht,
maakt dus dat de uitvoerende macht hierin op een bijzondere manier voor coBr-
dinatie van rechtspraak kan zorgen. De terughoudende toetsing van het agency-
handelen door de gewone rechter en de mogelijkheden voor de Solicitor Gene-
ral om tot confession of error over te gaan, of te besluiten geen beroep in te
stellen, maken dat het agency vaak het laatste woord heeft met betrekking tot de

interpretatie van het recht. De leiding van het agency kan er daardoor voor zor-
gen dat in de gehele regio die het agency bestrijkt, dezelfde interpretatie wordt
toegepast. Een dergelijke rot in de coordinatie van rechtspraak door het bestuur
is echter alleen mogelijk, wanneer geaccepteerd wordt dat de rechterlijke toet-
sing tamelijk terughoudendheid is.

118   Aldus J.L. Mashaw in een door mij afgenomen interview.
119   Schuck & Elliott, To the Chevron station: an empirical study of federal administrative

law, 1990 Duke L.J. 984, 1031-1033.
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5 Conclusies Verenigde Staten
In de Verenigde Staten is gekozen voor een verlofstelsel dat de werklast van het
Supreme Court zodanig terugbrengt, dat het mogelijk is om alle zaken met 66n
college van negen rechters af te doen. Daartoe is het verlofstelsel zo ingericht,
dat reeds op grond van een oppervlakkige kennisname van het dossier over de
toelating besloten kan worden, waardoor met de verlofverlening per zaak
slechts een geringe werklast gemoeid is. Het Supreme Court is hierdoor in staat
om met slechts negen rechters meer dan 8000 zaken perjaar te beoordelen.

De arbeidsbesparing die het verlofstelsel mogelijk maakt, berust op twee
pijlers. Ten eerste maakt de toegangsregeling een dermate restrictief beleid mo-
gelijk maakt, dat slechts 70 A 80 zaken per jaar door het Supreme Court berecht
worden. Ten tweede levert de procedure levert per zaak geen grote werklast op,
doordat open toegangscriteria worden gehanteerd en nauwelijks procedurele
vereisten gelden, zoals bijvoorbeeld een motiveringsplicht.

De toegangscriteria maken een beslissing  over het verlof reeds mogelijk na
summier onderzoek van de zaak. Hiertoe is gekozen voor criteria die de coordi-
natie van rechtspraak voorop stellen, waarbij de toegang tot de hoogste rechter-
lijke instantie is losgemaakt van een oordeel over de merites van het ingestelde
beroep. De gehanteerde criteria maken een beslissing over de toelating mogelijk
zonder dat kennis genomen hoeft te worden het hele dossier. De toetsing aan
deze criteria kan hierdoor goed door de gerechtelijke ondersteuning worden
voorbereid, waarna de eigenlijke beslissing in zeer korte tijd genomen kan wor-
den. De snelle toepasbaarheid van de criteria maakt bovendien dat 80% van de
zaken zonder plenaire behandeling afgewezen kan worden.

Daarnaast maakt toepassing van het good vehicle criterium dat ook aan
w61 toegelaten vragen niet meer tijd besteed hoeft te worden dan strikt noodza-
kelijk. Moeilijke rechtsvragen hoeven immers slechts opgelost te worden aan de
hand van daarvoor geschikte casus. Hierdoor gaat geen tijd verloren aan het
uitpluizen van ingewikkelde casusposities.

De vrijwel volledige afwezigheid van procedurele waarborgen maakt ver-
der dat aan procedurele verplichtingen slechts weinig tijd besteed hoeft te wor-
den. De keerzijde van deze werkbesparing is dus dat geaccepteerd dient te
worden dat een afwijzing van een verlofvraag geschiedt, zonder dat die beslis-
sing is omgeven met de nodige procedurele waarborgen.
Het verlofstelsel bij het Supreme Court maakt een werklastbesparing mogelijk
die gunstig is voor de interne horizontale courdinatie, onidat hierdoor op het
niveau van de hoogste rechterlijke instantie slechts 66n rechtsprekend gremium
bestaat. Het geringe aantal zaken dat per jaar berecht hoeft te worden, maakt het
bovendien mogelijk om voldoende tijd te besteden aan consistentie in de eigen
rechtspraak. Het verlofstelsel maakt daarnaast dat elke rechter van deze hoogste
rechterlijke instantie, ook al is het maar zeer kort, alle beroepen en de daarin
spelende rechtsvragen krijgt te zien. Dit biedt een waarborg voor enig overzicht
over de verschillende rechtsvragen die spelen en geeft ook enig idee over het al
dan niet bestaan van problemen in de praktijk. Op het eerste gezicht lijkt het
gekozen verlofstelsel dus gunstig voor de codrdinatie van rechtspraak. Het is
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echter nog te vroeg om daar een oordeel over te geven. Daarvoor zij daarom
verwezen naar Hoofdstuk 8, §5.2, waarin een aantal nadelen van dit soort ver-
lofstelsels voor het voetlicht komt.
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Hoofdstuk 4:

Frankrijk

1 Inleiding
De Franse rechterlijke organisatie biedt verschillende mechanismen ten behoe-
ve van de co6rdinatie van rechtspraak. De variatie aan voorzieningen laat zien
hoe verschillend dit vraagstuk aangepakt kan worden.

Opvallend is als eerste dat coordinatie van rechtspraak bereikt kan worden
door de keuze voor dualiteit van de rechtspraak. Frankrijk kent een dualistisch
stelsel met aan de ene kant de gewone, 'judiciaire' rechtsorde, waartoe het ci-
viel recht en het strafrecht worden gerekend, en aan de andere kant de admini-
stratieve rechtsorde, het bestuursrecht. Als hoogste rechterlijke instanties
kennen deze rechtsordes respectievelijk het Cour de Cassation en de Conseil
d'Etat. Wanneer zich een conflict voordoet tussen deze rechtsordes, kan het Tri-
bunal des Conflits, samengesteld uit rechters van het Cour de Cassation en van
de Conseil d'Etat, dit oplossen. We zullen zien dat het Tribunal des Conflits dit
doet op het niveau van de bevoegdheidsafbakening, waardoor niet zozeer de
eenheid van het recht benadrukt wordt, alswel de dualiteit daarvan.

Een tweede punt is dat schijnbaar vergelijkbare voorzieningen bij de ene
hoogste rechterlijke instantie wel blijken te werken en bij de andere niet. Voor
de coordinatie van rechtspraak binnen een rechtstak kent het Franse recht de

gemengde kamer als oplossing. Een gemengde kamer is een rechtsprekend
gremium dat is samengesteld uit rechters uit verschillende kamers en dat be-
voegd is tot berechting van zaken - of delen daarvan - waarin een uitspraak van
bijzonder belang is voor de codrdinatie van rechtspraak. Het Cour de Cassation
kent als gemengde kamer de Assemblde pldnidre en de Chambre mixte en de
Conseil d'Etat kent de Section du Contentieux en de Assemblde du Contentieux.
Het functioneren van deze gemengde kamers zal blijken sterk afhankelijk te
zijn van de cultuur van de verschillende 'cours supr6mes'.

Een derde interessant punt vormt de toegangsregeling tot de cours su-
pr6mes. Beide cours supremes kennen een verkorte procedure ten behoeve van

de werklastbeperking. Bij de Conseil d'Etat is die gegoten in de vorm van een
voorprocedure, die enige gelijkenis vertoont met een verlofstelsel.

Als vierde valt te wijzen op een bijzonder instituut dat binnen een recht-
stak in coOrdinatie van rechtspraak beoogt te voorzien: het saisine pour avis. Dit
is een prejudiciele procedure waar een lagere rechter aan de hoogste rechterlijke
instantie een advies vraagt over de beantwoording van een nieuwe rechtsvraag.

In dit hoofdstuk komt eerst in §2 het Tribunal des Conflits aan de orde,
daarna het Cour de Cassation en dan de Conseil d'Etat in §3 en 4. Verder be-
spreek ik in §5 de toegangsregelingen tot de gemengde kamers binnen de twee
hoogste rechterlijke instanties en de toegangsregelingen via het saisine pour
avis. Met betrekking tot deze veelheid aan onderwerpen worden aan het eind
van elke paragraaf conclusies getrokken. In de slotparagraaf van dit hoofdstuk,
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§6, zullen deze nog eens kort de revue passeren ten behoeve van het overzicht
over de manier waarop in Frankrijk de coordinatie van rechtspraak ter hand
wordt genomen.

Voor ik met de bespreking van het Tribunal des Conflits begin, volgen hier
eerst een paar zaken die de verschillende cours suprBmes gemeenschappelijk
hebben. Ik behandel ze hier reeds, om niet later bij de bespreking van deze in-
stanties in herhaling te hoeven vallen.

Zaken die het Cour de Cassation en de Conseil d'Etat gemeenschappelijk heb-
ben.

Er is een aantal zaken dat typerend is voor de Franse cassatierechtspraak, dat de
verschillende hoogste rechters gemeenschappelijk hebben. Het betreft de
werkwijze binnen de kamers van de cours supremes bij het concipieren van
uitspraken, de taak van het Parket, de verplichte procesvertegenwoordiging, het
renvoi en de cassatie in het belang der wet.

Beide cours supremes werken met een systeem waarin binnen het beslis-
send gremium, bijvoorbeeld een kamer, 66n raadsheer optreedt als rapporteur.
Hij bereidt de zaak voor door middel van een 'rapport', een chronologische be-
schrijving van wat zich in het geschil heeft voorgedaan. Daarnaast schrijft hij
66n of meerdere concept-uitspraken en zorgt hij  voor een 'note' waarin de voors
en tegens hiervan worden afgewogen.

In elke zaak wordt daarnaast advies gegeven door een onafhankelijke per-
soon, zoals bij ons door het Parket. Bij het Cour de Cassation zijn dit de avocats
g6n6rals, bij de Conseil d'Etat en bij het Tribunal des Conflits de Commissaires
du gouvernement. Voor hen geldt net als voor de raadsheren dat ze zijn toege-
wezen aan een bepaalde kamer. 120

Een opvallende eigenschap van de rechtspraak door de cours supr6mes is
de betekenis van het renvoi. Na cassatie wordt een zaak in principe niet verder
afgehandeld door de cassatierechter, maar terugverwezen aan een lagere rechter
ter verdere berechting. Bij het Cour de Cassation wordt in civiele zaken na cas-
satie vrijwel altijd terugverwezen, in strafzaken wordt een zaak soms ook zelf
afgedaan.121  Het hof waarnaar verwezen wordt, is niet gebonden aan de beslis-
sing van het Cour de Cassation.122 Het is vrij om zowel voor wat betreft de in-
terpretatie van de feiten als voor wat betreft de beantwoording van de

120   Voor de Conseil d'Etat, zie: Juris-Classeur, Edition administratif, Conseil d'Bat, Fasci-
cule  1020,1996,  p.  15.  Voor  het  Cour de Cassation, zie.  J.  Bort, La cassation  en  ma-
titre civile, Dalloz, Parijs 1997, p. 26.

121 De mogelijkheid om een zaak na cassatie zel f af te doen bestaat sinds  1979, op grond
van Code de l'organisation judiciaire Art.  L.  131-5. Het zelf afdoen is slechts toege-
staan voor zover daarvoor geen nieuwe feitenvaststelling noodzakelijk is. Dat wil zeg-
gen dat de geldende rechtsregel toegepast moet kunnen worden op de feiten zoals die
door de feitenrechter zijn vastgesteld. Zie hierover: J. Ghestin, Traita de droit civil, 4e
druk, L.G.D.J., 1996, p. 412.

122 Na terugverwijzing zit het beslissende hof in bijzondere samenstelling, als 'audience
solenelle', dat wil zeggen met twee kamers gezamenlijk onder de Premier Pr6sident
(Art.  R.212-5  Code de l'organisation judiciaire).
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rechtsvraag zijn eigen weg te gaan. 123 Wanneer het hof de interpretatie van het
Cour de Cassation niet gevolgd heeft, kan een partij echter opnieuw cassatie
instellen.124 Na herhaalde cassatie is het nieuwe renvoi vervolgens wel bindend
voor wat betreft de interpretatie van het recht. Dit dubbele beroep op het Cour
de Cassation wordt nuttig gevonden ten behoeve van de discussie met de lagere
rechtspraak. 125

Bij de Conseil d'Etat wordt het in meer gevallen geaccepteerd dat dit col-
lege een zaak na cassatie zelf afhandelt. 126 Wanneer de Conseil d'Etat toch ver-
wijst, is de lagere rechter gebonden aan de door de Conseil d'Etat gestelde
regel.127 De figuur van het deuxidme pourvoi - cassatie ingesteld op dezelfde

gronden als een eerdere cassatie - komt bij de Conseil d'Etat niet voor. Wan-
neer de uitspraak na verwijzing toch aanleiding mocht geven voor een tweede
cassatieberoep dan is de Conseil d'Etat verplicht om de zaak ten gronde te be-
slissen. Hij mag niet meer verwijzen. 128

De beide cours suprBmes kennen ook cassatie in het belang der wet als
toegangsregeling. Voor het Cour de Cassation is deze toegangsregeling te vin-
den in de Code de proc6dure ptnale artt. 620-621 en in de Nouveau Code de
procddure civile artt. 168 e.v.. Bij de Conseil d'Etat berust deze toegangsrege-
ling niet op een wettelijke bepaling.129 Deze procedures zullen verder niet wor-
den besproken. Wel zal hier in algemene zin op worden ingegaan in Hoofdstuk
7, §6.2 cassatie in het belang der wet.

2    Tribunal des Conilits

2.1 INLEIDING
Het Tribunal des Conflits is de rechterlijke instantie die toeziet op conflicten
tussen de gewone en de administratieve rechtsorde. Het is paritair samengesteld
uit rechters vanuit de verschillende cours supr6mes. Door deze paritaire samen-
stelling en het feit dat dit hof alleen die zaken beslist een uitspraak van belang
is voor de coordinatie van rechtspraak, lijkt het een goed mechanisme voor co-

123 Hierover: Ghestin 1996, p. 412-413.
124    Code de l'organisation judiciaire Art. L.  131-4
125 Feitelijke vragen liggen voor het hof waarnaar verwezen is echter opnieuw open en het

is dus mogelijk dat de partij die tot tweemaal toe in cassatie gewonnen heeft alsnog in
het ongelijk gesteld wordt. Zie: Ghestin 1996, p. 413.

126   In 40% van de gevallen doet de Conseil d'Etat een zaak na cassatie zonder renvoi af In
twee van de drie gevallen betreft dat fiscaal recht. Zie: J. Massot, 0. Fouquet en
J.H.  Stahl, Le Conseil d'Etat, juge de cassation, Berger-Levrault, Parijs  1996, p.  IV. 1.4.

127 Over renvoi, zie: Massot et al. 1996, p. IV. 1.1 en p. IV. 1.6.
128   Art. 11 van de wet van 31 december 1987.
129 Ch. Huglo en C. Lepage Jessua, Code des procedures contentieuses du droit public, 2e

editie, Litec, Paris  1994.
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ordinatie van rechtspraak te kunnen zijn.130 Bij nadere bestudering  valt  dat
echter tegen.

Het Tribunal des Conflits bestaat uit negen leden en is samengesteld uit
vier rechters van elk van de cours supr6mes. 131 Hieraan is de Minister van Jus-
titie als formeel voorzitter toegevoegd, maar die bemoeit zich alleen met de
zaak als de stemmen staken, hetgeen zelden voorkomt.132 De paritaire verdeling
binnen het Tribunal des Conflits werkt door in het stelsel van rapporteurs. Als
de rapporteur een rechter van het Cour de Cassation is, wordt de taak van de
Commissaire du gouveinement uitgevoerd door een Commissaire du gouver-
nement van de Conseil d'Etat, terwijl die taak door een avocat g6neral van het
Cour de Cassation wordt uitgevoerd, wanneer de rapporteur een rechter van de
Conseil d'Etat is.

Er zijn vier situaties waarin het Tribunal des Conflits in actie komt. Hierbij
is stee(is sprake van een competentie-conflict tussen de twee rechtsordes. Uit de
beschrijving van deze vier situaties zal blijken dat het woord conflict hier, in
tegenstelling tot in de Verenigde Staten, niet duidt op conflicterende interpreta-
ties door verschillende rechterlijke instanties met betrekking tot een zelfde
rechtsregel, maar op onduidelijkheid over de afgrenzing van de competentie
van de twee rechtsordes. 133

In de eerste situatie waarin het Tribunal des Conflits in actie komt, is sprake
van een positief competentie-conflict.134 Hier acht een gewone rechter zich be-
voegd ten aanzien van een geschil, waarbij het bestuur meent recht te hebben op

130  Overigens is de verbinding van het Tribunal des Conflits om verschillende redenen
sterker met de Conseil d'Bat dan met het Cour de Cassation. Zie: J. Morand-Deviller,
Cours de droit administratif,  3e druk, Montchrestien, Parijs   1993,  p.  556.  Zie  ook:
R. Perrot, Institutions judiciaires, Montchrdstien, Parijs  1995, p. 436-437.

131 Drie rechters per cour suprtme worden door hun collega's gekozen. De zes rechters
plus de minister kiezen samen twee aanvullende leden en twee reserve-leden. De leden
van het Tribunal des Conflits worden voor drie jaar benoemd. Het Tribunal des Con-
flits is gecreeerd in  1848 en heeft zijn huidige vorm sinds  1872.

132    J. Rivero, Droit administratif,   13e druk, Paris  1990,  p. 182. Overigens wordt  deze
rechterlijke taak van de minister van justitie wel bekritiseerd. Zie buvoorbeeld:
Ph. Bernard, Un arrtt du Tribunal des Conflits suscite une vive controverse, Le Monde
16  mei  1997, p.  15. De doorslaggevende stem van de minister is den van de punten  van
kritiek ten aanzien van het Tribunal des Conflits (interview Lemontey, President van de
eerste civiele kamer van de Cour de Cassation, en Boden, onderzoeker aan de rechten-
faculteit van tan van de Parijse universiteiten; Paris II, en interview Morgan de Rivery-
Guillaud, Paris II en Cassatie-advocate bij Salans Hertzfeld & Heilbronn). Het zou
vaak voorkomen dat leden van de beide cours suprtmes en bloc tegenover elkaar staan.

De doorslaggevende stem van de minister van justitie, de stem van de administratie
dus, dwingt in dat geval met name het Cour de Cassation tot concessies.

133 Zie Hoofdstuk 4, §3.4.
134 Zie: Ordonnance  van  1  juni  1828,  art.  1-6  en  Dtcret  van 26 oktober 1849, artikel  39.

Ook in sommige strafzaken bestaat ook de mogelijkheid om een conflict op te werpen.
Dit kan wanneer de handhaving van een overtreding is opgedragen aan het bestuur.
Zie: Juris-Classeur, Edition administratif, Tribunal des Conflits, Organisation. Proctdu-
re, Fascicule 1065,1997, p. 7-8.
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berechting door een administratieve rechter. Bijvoorbeeld omdat de administra-
tieve rechter bevoegd is, of omdat het bestuur het wenselijk acht om een be-
paalde overheidshandeling immuniteit te verlenen voor toetsing door de
gewone rechter. 135 Het bestuur  kan  in dat geval bij monde  van de pr6fet  een
conflict opwerpen door indiening van een 'dtclinatoire de compttence' bij de
gewone rechter. 136 Het betreffende gerecht dient zich vervolgens  uit te spreken
omtrent zijn bevoegdheid. Wanneer de rechter het niet eens is met de beweerde
bevoegdheid van de bestuursrechter en dus het dtclinatoire afwijst, komt de
zaak bij het Tribunal des Conflits. Dit doet zich in ongeveer 25 zaken per jaar

137voor.

Een bepaling, waarin een burger het recht wordt gegeven om te eisen dat
een geschil voor de gewone rechter wordt berecht, wanneer het eenmaal bij de
bestuursrechter aanhangig is, bestaat niet. 138 WeI heeft de minister de mogelijk-
heid om een zaak aan de Conseil d'Etat te onttrekken en aan het Tribunal des
Conflits  toe te wijzen,  maar  van die mogelijkheid is sinds   1872 geen gebruik
gemaakt. 139

In de tweede situatie is sprake van een negatief competentie-conflict doordat
rechters uit beide rechtsordes  zich hier onbevoegd verklaren:40  Dit  kan  zich
voordoen wanneer in een geschil een rechterlijke instantie uit de ene rechtstak
zich onbevoegd heeft verklaard, en vervolgens hetzelfde dreigt te gebeuren in
de andere rechtstak. Om te voorkomen dat dit gebeurt, is de tweede rechter aan
wie het geschil wordt voorgelegd, verplicht om wanneer hij overweegt zich
onbevoegd te verklaren, de bevoegdheidskwestie bij wege van prejudiciele
vraag aan het Tribunal des Conflits voor te leggen.14' Dit komt gemiddeld on-
geveer 5 keer per jaar voor. 142

135 Zie: Juris-Classeur, Edition administratif, Tribunal des Conflits, Organisation. Proc6du-
re, Fascicule 1065,1997, p. 6.

136 De pr6fet staat aan het hoofd van 66n van de honderd departementen waarin Frankrijk
is verdeeld. Daarnaast bestaan prtfets als hoofd van de politie in Parijs en enkele ande-
re grote steden en zijn er prafets maritimes. Zie: Perrot, Institutions judiciaires, Mont-
chrdstien, Parijs 1995, p. 439.

137 Juris-Classeur, Edition administratif, Tribunal des Conflits, Organisation. Procddure,
Fascicule 1065,1997, p. 18.

138   In de meeste gevallen zal het echter ook zo zijn, dat het de burger is, die in geschillen
met het bestuur naar de rechter stapt. De burger heeft dan dus als het ware de eerste
keus, hetgeen kan rechtvaardigen dat hij daar in een latere fase aan gehouden kan wor-
den. Dit ligt echter anders wanneer derde-belanghebbenden in het geding zijn. Het is
voorstelbaar dat een burger die door een rechtszaak tussen een andere burger en de
overheid geraakt wordt, het geschil voor een andere rechter wil brengen. Daarin wordt
door het procesrecht niet voorzien.

139   Men gaat er van uit dat deze bevoegdheid bedoeld is voor een bijzondere categorie van
overheidshandelingen, de 'actes de gouvernement'. Zie: Juris-Classeur, Edition  admi-
nistratif, Tribunal des Conflits, Organisation. Procddure, Fascicule 1065,1997, p. 6.

140    Geregeld bij ddcret no. 60-728 van 25 juli 1960, artikel  34-39 en bij dtcret van 26 ok-
tober 1849, artikel  17-19.

141 Zie: Ddcret no. 60-728 van 25 juli  1960, artikel 34. Dit is een verandering ten opzichte
van de oude situatie waarin een partij zelf het geschil aan het Tribunal des Conflits
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In de derde situatie zijn door de verschillende rechtsordes binnen de eigen com-
petentie, tegenstrijdige uitspraken gedaan ten aanzien van het zelfde onder-
werp:43 Het is kennelijk mogelijk dat in de verschillende rechtsordes ten
aanzien van 66n geschil, aan de hand van verschillend materieel recht, uitspra-
ken worden gedaan die met elkaar conflicteren. Dit leidt tot, wat de Fransen
noemen, een 'dtni de justice'. Hier betreft de procedure bij het Tribunal des
Conflits geen prejudiciele vraag, maar voorziet het Tribunal des Conflits zelf in
de berechting van het geschil. De benadeelde partij kan een zaak tot twee
maanden nadat de laatste uitspraak kracht van gewijsde heeft gekregen voor het
Tribunal des Conflits brengen.144  Dit  is het enige soort conflict waarbij  de  rol
van het Tribunal des Conflits niet beperkt wordt tot het aanwijzen van de be-
voegde rechter, maar ook het beslissen van een zaak ten gronde inhoudt. Dit
komt echter slechts zelden voor, gemiddeld minder dan 66n keer per jaar.

145

In de laatste situatie waarin het Tribunal des Conflits in actie komt, kan een
prejudiciele vraag aan het Tribunal des Conflits worden voorgelegd om te
voorkomen dat een potentieel competentie-conflict zich realiseert.146 Dit mag
alleen als tegen een beslissing door die rechter ten aanzien van het punt waar-
omtrent de vraag gaat, geen beroep open staat. Het moet bovendien een zwaar-
wegend competentie-probleem betreffen, die de scheiding tussen de gewone
rechter en de administratieve rechter op het spel zet. Dit komt gemiddeld onge-
veer  15 keer per jaar voor.

147

In de gevallen waarin het Tribunal des Conflits de competentie-kwestie via een
prejudiciele vraag voorgelegd krijgt, wordt de behandeling van de zaak ge-
schorst  tot het Tribunal des Conflits antwoord heeft gegeven.'48 Tijdelijk  wor-
den alle processtukken aan het Tribunal des Conflits overgedragen. 149 Nadat het
Tribunal des Conflits over de bevoegdheidsvraag heeft beslist, verwijst het de
zaak naar de bevoegde rechter met vernietiging van alle onbevoegd gedane uit-
spraken en vernietiging van eventuele onbevoegdheidsverklaringen van de be-
voegde rechter. 150

moest voorleggen, nadat hij eerst in twee rechtstakken uitgeprocedeerd was. Dit lever-
de een te langdurige procedure op.

142 Juris-Classeur, Edition administratif, Tribunal des Conflits, Organisation. Proc6dure,
Fascicule 1065,1997, p. 17.

143   Wet van 20 april 1932, artikel 1-2.
144  Artikel 2 van de wet van 20 april 1932
145 Juris-Classeur, Edition administratif, Tribunal des Conflits, Organisation. Proctdure,

Fascicule 1065,1997, p. 21.
146    D6cret no. 60-728 van 25 juli 1960, artikel 35.
147 Juris-Classeur, Edition administratif, Tribunal des Conflits, Organisation. Proctdure,

Fascicule 1065,1997, p. 6.
148    Dit  moet op grond van artikel  7  van de ordonnance  van 12 maart 1831 binnen  drie

maanden geschieden, maar hieraan wordt niet de hand gehouden. Zie: Juris-Classeur,
Edition administrati f, Tribunal des Conflits, Organisation. Proc6dure, Fascicule   1065,
1997, p. 5.

149    Ddcret no. 60-728 van 25 juli 1960, artikel 37.
150    Ddcret no. 60-728 van 25 juli 1960, artikel 38.
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2.2 TRIBUNAL DES CONFLITS EN COORDINATIE VAN RECHTSPRAAK

In Frankrijk is met het Tribunal des Conflits gekozen voor coordinatie van
rechtspraak op het niveau van de bevoegdheidsverdeling. Door de bevoegd-
heidssfeer van de gewone en de administratieve jurisdictie strikt uit elkaar te
houden kan op formele wijze voorkomen worden dat uitspraken van het ene
hooggerechtshof conflicteren met die van het andere.15' Voor zover zij elkaar
tegenspreken betreffen de uitspraken immers formeel gescheiden rechtsgebie-
den. De toegang tot het Tribunal des Conflits is hiertoe afhankelijk gemaakt van
de aanwezigheid van vier categorieen van competentie-vragen: het declinatoire
de compttence, de dubbele ontkenning van rechterlijke bevoegdheid, het dtni
de justice en de preventieve prejudiciele vraag.

De bevoegdheid van het Tribunal des Conflits is echter niet alleen afhan-
kelijk van de aanwezigheid van een competentie-probleem, maar wordt daartoe
ook beperkt. Zijn bevoegdheid is gericht op een zo goed mogelijke splitsing van
de rechtsorde. Het Tribunal des Conflits kan geen rechtstakoverschrijdende,
generalistische normen stellen. Het kan zelfs op een niveau dat abstracter is dan
concrete regelgeving, bijvoorbeeld in de sfeer van rechtsbeginselen, geen een-
heid bewerkstelligen. Dit komt doordat het zoeken van een oplossing in termen
van competentie, steeds een keuze nodig maakt, voor de rechtsnormen zoals die
door 66n van de twee rechtsordes worden gehanteerd. Het zoeken naar over-
koepelende normen die voor verschillende rechtstakken gelden, is niet aan de
orde. Het Tribunal des Conflits geeft normen voor de splitsing, de dualiteit van
de rechtsorde zelf kan niet ter discussie worden gesteld. 152

Het Tribunal des Conflits kan bijvoorbeeld beslissen dat een onrechtmati-
ge daad die door het bestuur wordt gepleegd, door de bestuursrechter beoor-
deeld dient te worden en een gewone onrechtmatige daad door de gewone
rechter. Het kan echter geen invloed uitoefenen op de manier waarop de doctri-
ne over het begrip onrechtmatige daad zich bij de verschillende cours supremes
ontwikkelt. Wanneer het Tribunal des Conflits hierin een bepaalde richting zou
wensen, terwijl de cours supremes hun eigen koers varen, kan dit hof daar niets
aan doen. Het kan hoogstens besluiten om voortaan alle zaken betreffende een
onrechtmatige daad aan 66n rechtstak toe te wijzen. Het Tribunal des Conflits
kan dus geen integrerende beslissingen nemen ten aanzien van vergelijkbare

151  In een dergelijk stelsel met gescheiden rechtsordes, past het stelsel van prejudiciele
vragen dat Versteeg heeft voorgesteld. Hij gaat uit van de splitsbare rechtsverhouding,
waarbij uit 66n rechtsverhouding twee groepen rechtsvragen gelicht kunnen worden,
namelijk bestuursrechtelijke vragen en privaatrechtelijke vragen. Via een prejudicieel
stelsel zouden de juiste rechtsvragen door de juiste rechter beantwoord kunnen worden.
Zie: A.J.H.W.M. Versteeg, Verdeling van rechtsmacht, Kluwer, Deventer  1987,  met
name p. 197 e.v.

152 Een uitzondering hierop vormt de toegang tot het Tribunal des Conflits in 'dtni de
justice'-zaken. Hier mag het Tribunal des Conflits wel een beslissing nemen die verder
gaat dan het bepalen van de competentie-grens. Dergelijke zaken komen echter uitzon-
derlijk weinig voor.
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rechtsvragen die in de verschillende rechtsordes spelen. Dit hof kan in zoverre
dus geen co6rdinerende rot vervullen. 153

Het Tribunal des Conflits kan echter weI iets doen. Onder het dekkleed van een

competentie-toewijzing kan namelijk de keuze voor een bepaalde oplossing
schuil gaan.154 Dit kwam met name voor in de tijd dat het bestuursrecht tot

ontwikkeling kwam. Beslissingen van het Tribunal des Conflits waren toen
sterk gericht op het creeren van een eigen terrein voor het bestuursrecht ten op-
zichte van de gewone rechtsorde. Hiervoor was het functioneel om te kunnen
onderscheiden tussen bijvoorbeeld bestuurshandelingen en gewone handelin-

gen. Ten behoeve van dit onderscheid werden bestuursrechtelijke begrippen
ontwikkeld. Deze door het Tribunal des Conflits ontwikkelde begrippen gaven
evenwel niet alleen de grenzen van het bestuursrecht aan, maar bepaalden ge-
deeltelijk ook vorm en de inhoud van het bestuursrecht. 155

Het Tribunal des Conflits kan echter niet verder gaan dan het ontwikkelen
van dergelijke grensbepalende leerstukken. De uitleg van de consequenties
daarvan binnen een rechtstak moeten vervolgens weer aan de betreffende rech-
ters overgelaten worden. Nu de afgrenzing van het bestuursrecht goed en wel
heeft plaatsgevonden, worden de beslissingen van het Tribunal des Conflits dan
ook minder talrijk en minder belangwekkend. 156 Beslissingen van het Tribunal
des Conflits kunnen dus slechts een ontwikkeling van het recht van 66n van de
rechtsordes inhouden voorzover het de grensbepaling betreft.

De toegangsregeling tot het Tribunal des Conflits maakt dat deze rechter
niet zelf in coordinerende rechtspraak kan voorzien. Het Tribunal des Conflits
is uiteindelijk niet meer dan een grenswachter die kan voorkomen dat rechters
uit de verschillende rechtstakken zich op elkaars terrein begeven. Het Tribunal
des Conflits kan slechts bepalen tot wiens competentie een bepaalde rechts-

153  Door zijn uitspraken over de toewijzing van concrete rechtsvragen ontwikkelt het Tri-
bunal des Conflits wei jurisprudentie over de toewijzing van rechtsvragen waardoor
steeds meer duidelijkheid ontstaat over de competentiegrens. Zie: B. Stirn, Le Conseil

d'Etat, son rdle, sa jurisprudence, 2e druk., Hachette 1994, Paris.
154 Zie bijvoorbeeld: R Chapus, Droit Administratif gdntral,  Tome   1,7e  druk,   Mont-

chrestien, Parijs  1993,  p.  786; R. Chapus, Dualite de juridictions et unitt de  l'ordre ju-
ridique, Revue Fran ais Droit administratif 1990, p.53-58; Morand-Deviller  1993,  p
555.

155   F. Gazier, Rtflexions sur les symdtries et dissymdtries du Tribunal des Conflits, Revue

Fran ais Droit administrati f 1990,  p.  59-65.  Hij  laat zien  dat zo diverse leerstukken  zijn
ontstaan door uitspraken van het Tribunal des Conflits. Bijvoorbeeld: de publiekrech-
telijke aansprakelijkheid (Blanco, Tribunal des Conflits 8 februari   1873 en Pelletier,
Tribunal des Conflits  30 juli  1873),  het soms dubbele gezicht van organisaties,  soms
administratief, soms industrieel en commercieel (Canal de Gignac, Tribunal des Con-
flits 9 december  1899), de bestuursrechtelijke overeenkomst tussen twee privt onder-

nemingen (Sociate entreprise Peyrot, Tribunal des Conflits  8 juli   1963 en Commune

d'Agde, Tribunal des Conflits 7 juli 1975). Zie ook: Perrot 1995, p. 435; D. Bardonnet.
Le Tribunal des Conflits, juge du fond, dissertatie, L.G.D.J., Paris  1959; F. Chouvel,
T.Lambert, D. Pelissier, Les cas de partage au Tribunal des Conflits, Economica, Parijs
1984.

156  Stirn 1994, p. 73.
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vraag hoort en kan niet uitmaken wat het antwoord op een bepaalde rechtsvraag
moet zijn. Bij deze toewijzing kan het Tribunal des Conflits rekening houden
met het effect van die toewijzing voor de toepasselijke regels, maar het kan niet
steeds afhankelijk van het resultaat zijn regels over de competentie-verdeling
aanpassen. Het zal een zekere consistentie in zijn eigen jurisprudentie hierover
moeten betrachten, hetgeen een beperkende factor is in zijn mogelijkheden om
te sturen in de inhoudelijke beantwoording van rechtsvragen. Het Tribunal des
Conflits kan geen invloed uitoefenen op wat aan weerszijden van de grens ge-
beurt, het kan slechts de grens vastleggen. Voor de inhoudelijke coardinatie
tussen de twee rechtsordes zijn de cours supremes zelf verantwoordelijk.

Ondertussen worden de bijeenkomsten van de rechters van de cours su-
premes wel gebruikt om informatie uit te wisselen. In die zin speelt het Tribunal
des Conflits dus een rol in de co8rdinatie van rechtspraak. Heel ver gaat dat
niet: rechterlijke afspraken over wenselijk geachte interpretaties van rechtsvra-
gen worden hier bijvoorbeeld niet gemaakt. 157

Edn van de consequenties van de tweedeling in het recht is, dat het voor kan
komen dat binnen de berechting van een geschil dat aan de ene rechtsorde is
toegewezen, een kwestie aan de orde komt die tot de competentie van de andere
rechtsorde behoort. In dat geval is de rechter verplicht om zich aan te sluiten bij
de vaste rechtspraak van de andere rechtsorde. Wanneer hierover twijfel moge-
lijk is, moet hij dit bij wijze van prejudiciele vraag voorleggen aan een rechter
van de andere rechtsorde. De precieze regels hieromtrent zijn tamelijk complex
en hoeven hier niet aan de orde te komen. 158

3    Cour de Cassation

3.1 INLEIDING

Het Cour de Cassation is de hoogste rechterlijke instantie voor civiele en straf-
rechtelijke zaken. Het bestaat uit vijf civiele kamers en 66n strafkamer.159 De

157  Zie ook Chapus 1993, p. 785. Zo ook: interview Stirn, Raadsheer Cnseil d'Etat, en
Boden.

158 Zie daarvoor onder andere: D. Tsevas, Le contr6le de la legalite des actes administra-
tifs individuels par le juge judiciaire, Librairie Gdndrale de Droit et de Jurisprudence,
E.J.A.,  Parijs  1995; N. Verheij, Bevoegdheidsverdelingen tussen burgerlijk rechter en
bestuursrechter, Preadvies uitgebracht voor de Nederlandse Vereniging voor Rechts-
vergelijking, Kluwer, Deventer  1994, p.  44;  A.J. Bok, Rechtsbescherming in Frankrijk
en  Duitsland,  2e druk, Deventer  1992, p.  34; P.H. Banda, Administratief procesrecht  in
vergelijkend perspectief, een rechtsvergelijkende studie naar de invloed van de functie
van het beroep op de rechter bij de regeling van het administratieve procesrecht, W.E.J.
Tjeenk Willink, Zwolle 1989, p. 19.

159    Code de l'organisation judiciaire Art. L.  121-3. Tot 1938 bestond het Cour de Cassation
uit drie kamers: een strafkamer, een civiele kamer en een 'chambre des requaes',
waarbij de civiele kamer pas aan bod kwam wanneer de chambre des requaes over
toelating daartoe had besloten.  In 1938 bleef deze structuur gelijk maar werd de civiele
kamer gesplitst  in een 'Chambre civile'   en een 'Chambre sociale' (D6cret-loi  van   12
november 1938). In 1947 vond opnieuw een hervorming plaats omdat men ontevreden
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civiele kamers kennen een sterke specialisatie, en zelfs de raadsheren binnen de
kamers zijn gespecialiseerd.160 De toewijzing aan deze kamers geschiedt door
de Premier Prdsident, na advies hierover van de procureur glndral. 161 Wanneer
na de toewijzing blijkt, dat een bepaalde zaak toch beter door een andere kamer
behandeld kan worden, wordt dit door de onderlinge kamers via overleg gere-
geld.162 Ook wordt door de ene kamer wel eens een specialist uit de andere ka-
mer benaderd voor hulp. 163

Een kamer kan in twee hoedanigheden zitten: als formation restreinte (drie
rechters) of als formation ordinaire (vijf rechters).164 Voor een gewone cassa-
tieprocedure wordt uit de ongeveer twintig rechters van een kamer een gremium
van vijf rechters samengesteld. Uit 6611 kamer kunnen dus meerdere formations
ordinaires worden gevormd, de zogenaamde sections.165 De civiele sections zijn
gespecialiseerd, de strafrechtelijke sections niet.166 In formation restreinte wordt
rechtgesproken wanneer een verkorte procedure voldoet. 167

Er bestaan kleine verschillen in de toegangsregelingen tussen de strafka-
mer en de civiele kamers van het Cour de Cassation, maar voor het grootste
deel lopen zij parallel. Ik zal ze daarom als lan behandelen en slechts de be-
langrijke verschillen noemen. Voor beide categorieen zaken geldt dat dit hof
geen opvallende toegangsbeperking kent. Tegen elke einduitspraak waartegen
geen hoger beroep openstaat, staat cassatieberoep op de strafkamer of 66n van

was over de grote werklast die de chambre des requ6tes met zich meebracht. De
'Chambre des requ6tes werd toen omgevornld tot een derde civiele kamer: de 'Cham-
bre commerciale' (wet van 23 juli 1947). In verband met de werklast werd in 1952 en
1967 nog tweemaal een civiele kamer toegevoegd (respectievelijk: wet van 21 juli
1952  en van  3 juli  1976).  Het  Cour de Cassation bestaat nu uit in totaal ongeveer  140
rechters.

160 Juris-Classeurs, Edition proctdure civile, Cour de Cassation, Fascicule 760, 1992, p. 6.
Specialisatie wordt erg belangrijk gevonden binnen de civiele kamers van het Cour de
Cassation, dit met het oog op de snelheid van het afdoen van zaken. Zie: Perrot 1995,
p. 210.

161    Code de l'organisation judiciaire Art. R.  121-5
162 Interview Lemontey en Boden.
163 Juris-Classeurs, Edition civile, Pruparatoin des arrtts, Fascicule 794, 1991, p. 5. Zo

ook: interview Lemontey en Boden.
164    Code de l'organisation judiciaire Art. L.  131-6.
165 Ook tussen de sections binnen een kamer bestaat het risico op divergentie. Dit wordt

echter gemitigeerd doordat de voorzitter van de kamer deel uitmaakt van alle sections,
waardoor hij op de coordinatie van rechtspraak kan toezien. Bij principiele vragen of
bij belangrijke zaken zit de kamer bovendien als formation pltnitre. Zie: Ghestin  1996,
p. 425; Juris-Classeurs, 6dition proctdure ptnale, Pourvoi en cassation, Art. 567 8 575,
Fascicule 10,1997, p. 6

166 Juris-Classeurs, ddition civile, Pr6paratoin des arr6ts, Fascicule 794, 1991, p. 6; Andr6
Perdriau, (Doyen honoraire de la Cour de Cassation) Les formations restreintes de la
Cour de Cassation, La Semaine juridique (JCP)  1994, 6d. G, I, 3768, p. 283-284 (Per-
driau, 1994a).

167 Zie daarover §3.2.
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de civiele kamers van het Cour de Cassation open.168 C)p deze regel bestaan wel
uitzonderingen, maar die zijn voor dit onderzoek naar een coOrdinatie van
rechtspraak niet van belang.169 Net als in Nederland is de toetsing in cassatie
beperkt tot rechtsvragen en procedure-voorschriften. Zoals we echter bij de be-
spreking van de Nederlandse cassatiegrenzen zullen zien, hoeft dat niet te bete-
kenen dat hierin dezelfde grenzen worden getrokken. 170

Het grote aantal beroepen op het Cour de Cassation, ongeveer 25.000 per
jaarin  maakt dat speciale voorzieningen noodzakelijk zijn ten behoeve van de
interne coordinatie. Deze wordt langs twee wegen nagestreefd. Ten eerste be-
staat er de mogelijkheid om simpele zaken verkort af te doen. Dit brengt de
werklast zodanig terug dat het aantal rechterlijke gremia binnen het Cour de
Cassation, waartussen horizontale codrdinatie bewerkstelligd moet worden,
beperkt kan blijven. Ten tweede kent het Cour de Cassation verschillende mo-
gelijkheden om voor belangrijke rechtsvragen een bijzonder gremium samen te
stellen, een gemengde kamer, waardoor minder kans op divergentie bestaat. De
gemengde kamers zijn de Chambre mixte en de Assembl6e pl6ni6re. Zij worden
hierna besproken.

3.2 FORMATION RESTREINTE

Sinds 1981 kent het Cour de Cassation 'formations restreintes' ter berechting
van eenvoudige zaken. De formation restreinte is een formatie van drie of vier
rechters uit een kamer, die cassatieberoepen op verkorte wijze afdoet.172 Tot
voor kort kon een kamervoorzitter of de Premier Prdsident een zaak naar deze
formation restreinte verwijzen wanneer 'la solution du pourvoi lui parait

.s imposer'.173 Dat kwam erop neer dat afdoening van een zaak via een forma-
tion restreinte steeds aan de orde was wanneer een zaak eenvoudig geacht kon
worden.174 De procedure die een kamer volgde om te bepalen of een zaak een-
voudig genoeg was om door een formation restreinte afgedaan te worden, was
niet wettelijk geregeld en verschilde per kamer.

Sinds de wetswijziging van 23 april 1997 is dat veranderd en komt elke
zaak  bij een formation restreinte binnen.175 Deze beslist vervolgens  over  een
eventuele verwijzing naar een gewone formatie, hetgeen in elke staat van het
proces mogelijk is. Hierbij geldt overigens hetzelfde criterium: de formation
restreinte behandelt de zaak alleen zelf wanneer 'la solution du pourvoi lui pa-
rait s'imposer'.

168     Code de l'organisation judiciaire Art.  R.  111-2.
169  Zie: Bor6 1997, p. 27-119.
170 Zie Hoofdstuk 8, §4.4.
171   In 1996: 26.413 waarvan 20.420 civiele en 5993 strafzaken.
172  J. Bor6, La loi du 6 avril 1981 et la rtforme de la Cour de Cassation, D. 1981, chro-

nique, p. 299-306,301.
173     Code de l'organisation judiciaire Art.  L.  131-6
174   Bord 1981, p 299-306,300; : Bor6 1997, p. 894; Perdriau 19943, p 283-284.
175   Wet no. 97-395 van 23 april 1997.
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De formation restreinte kan een zaak terugverwijzen naar een volledige
kamer op verzoek van 66n der partijen. Zij is daartoe niet verplicht,176 maar het
is usance dat een dergelijk verzoek gehonoreerd wordt. Dergelijke verzoeken
komen echter weinig voor. 177 In het strafproces is terugverwijzing naar een
volledige kamer wel verplicht wanneer 66n van de drie raadsheren dit wenst. 178

De formation restreinte kan een zaak verkort afdoen, waarbij hij zowel kan
casseren als afwijzen. Een motivering is verplicht, maar bij ongegrondverkla-
ring wordt vaak volstaan met de vermelding dat de lagere rechter soeverein is in
het vaststellen van de feiten, dat de juiste rechtsregels op de juiste wijze zijn
toegepast en dat bijgevolg het middel geen doel raakt. 179

Ongeveer de helft van de zaken wordt op deze wijze afgedaan: 80 Tijd-
winst wordt met name geboekt, doordat niet zoals in de oude situatie vele rech-
ters tegelijk met 66n zaak bezig zijn, maar in plaats daarvan in parallelle sessies
aan andere zaken kunnen werken. 181

3.3 GEMENGDE KAMERS

Zoals reeds gezegd, kent het Cour de Cassation diverse gemengde kamers ten
behoeve van de interne coardinatie. In het volgende komen deze aan de orde,
het zijn de Assemblte pldnitre en de Chambre mixte.

Assembue pldnidre
Van oudsher neemt het Cour de Cassation bepaalde belangrijke beslissingen
plenair. Met de groei van het college werd dit plenum, de 'Chambres rdunies',
echter een onwerkbaar groot gremium. In plaats van de Chambres rdunies werd
daarom de 'Assemblde pldnicbre' in het leven geroepen. In de Assemblte pld-
nidre hebben niet alle raadsheren zitting, maar nog wel een belangrijke delega-
tie daaruit. Het Assembl6e pl6ni6re wordt voorgezeten door de Premier Pr6si-
dent of door de voorzitter met de grootste ancienniteit en bestaat verder uit de
voorzitter en de doyens van de verschillende kamers plus 66n raadsheer per ka-
mer.182 De bezetting bedraagt dus negentien rechters.

176  Code de l'organisation judiciaire Art. L. 131-6
177 Juris-Classeurs, ddition civile, Pr6paratoin des arrtts, Fascicule 794,1991, p. 6.
178 Deze regel kende het civiele recht ook, maar werd afgeschaft bij wet van 23 april 1997,

inhoudende een aanpassing van artikel  131-6 van de code de l'organisation judiciaire.
179 Deze drie-regelige arresten worden ook weI 'arrtt-tampon' genoemd. Zie ook: Perdriau

19944 p. 278. Hoewel een uitspraak van een formation restreinte aan officiele kenmer-
ken niet uiterlijk niet te onderscheiden is van een uitspraak van een volledige kamer, is
door de wijze van motivering wel onderscheid mogelijk. Zie: Perdriau 199414 p. 277.

180 Perdriau 19944 p 283-284.
181 Interview Lemontey en Boden.
182    Code de l'organisation judiciaire Art. L.  121-6. Tot de wet van 23 april 1997 waren dit

twee raadsheren per kamer. De doyen is degene met de langste benoeming, zie Code de
l'organisation judiciaire Art. R. 131-11 jo.  131-8.
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De Assemblde pltni8re kan bijeen geroepen worden door de Premier Pr6-
sident, door de procureur generaal of door de kamer die in eerste instantie zou
beslissen.183 Op grond van twee criteria kan hiertoe besloten worden.

Het eerste is wanneer een cassatieberoep voorligt waarin zich een principi-
ele vraag voordoet.184 Dit wordt het zogenaamde 'arr6t de principe' genoemd.

Er is sprake van een principiele vraag wanneer het Cour de Cassation wil om-
gaan, of wanneer verschil in inzicht blijkt te bestaan tussen de lagere rechtscol-
leges of tussen hen en het Cour de Cassation.185 Bij een question de principe
bestaat geen plicht om de Assemb16e pldnidre bijeen te roepen.

Het tweede criterium op grond waarvan een zaak door een Assemb16e p16-
nidre wordt berecht, betreft een verplichting in verband met het instituut van het
deuxume pourvoi. Wanneer na het eerste renvoi opnieuw cassatie wordt inge-
steld op grond van hetzelfde middel, zit het Cour de Cassation verplicht als As-
semb16e pldnitre. 186

Het Assemblte pldnitre doet per jaar gemiddeld 7 keer uitspraak. In 80%
van de keren dat de Assemblte pldnidre bijeenkomt, is dat op grond van de ver-
plichting in verband met een deuxitme pourvoi. 187

Chambre mixte
De Chambre mixte is een lichtere variant van de Assemb16e planiare. De
Chambre mixte bestaat uit een delegatie van raadsheren uit minimaal drie ka-
mers.188 Dit gremium wordt voorgezeten door de Premier Prdsident of door de
langstzittende kamervoorzitter in de Chambre mixte:89 Daarnaast bestaat de
Chambre mixte uit de voorzitters en de doyen van de betrokken kamers plus per
kamer twee raadsheren. De minimale bezetting bedraagt dus twaalfraadsheren.

Het bijeenroepen geschiedt op dezelfde wijze als bij de Assemb16e p16-
nidre. De criteria luiden evenwel anders. De Chambre mixte kan bij elkaar ge-
roepen worden wanneer er een rechtsvraag rijst, die tot het terrein van meerdere
kamers behoort, of wanneer een rechtsvraag in verschillende kamers diverge-
rende antwoorden heeft gekregen, of wanneer te verwachten valt dat dat gaat
gebeuren. De zaak moet aan de Chambre mixte worden overgegeven in het ge-

183   Code de l'organisation judiciaire Art. L. 131-3.
184  Dit is pas sinds de wet van 3 januari 1979 grond voor het bijeenroepen van de Assem-

bl& pltnidre. Daarvoor bestond alleen de verplichting op grond van het deuxi :rte
pourvoi.

185 Interview Morgan de Rivery-Guillaud en interview Lemontey en Boden.
186     Code de l'organisation judiciaire Art.  L.  131-2 en Code proctdure ptnale, art. 619.
187  A. Perdriau, La Chambre mixte et l'Assemblte pldniLre de la Cour de Cassation, La

Semaine Juridique (JCP) 1994 (doctrine), p. 465-476,476 (Perdriau, 1994b)
188   In 60% van de gevallen bestaat de Chambre mixte ook daadwerkelijk uit drie kamers.

Een samenstelling uit vier kamers komt ook wel voor, maar groter zelden. Zie: Perdn-
au  1994b, p 465-476,465,470.

189   Code de l'organisation judiciaire Art. L. 121-5.
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val binnen een kamer de stemmen over een uitspraak staken. 190 De Chambre
mixte doet gemiddeld slechts 66n A twee uitspraken per jaar.

191

Conclusie
Het geringe aantal uitspraken dat het Cour de Cassation in gemengde kamer
doet, leidt er toe dat de invloed van deze bijzondere gremia uitermate gering is.
De gemengde kamers spelen dan ook nauwelijks een rol in de horizontale cour-
dinatie binnen het Cour de Cassation. Het hoe en waarom hiervan komt aan de

orde nadat de gemengde kamers bij de Conseil d'Etat en in Duitsland aan de
orde zijn geweest. Zie hiervoor Hoofdstuk 8, §3. Duidelijk is dat de manier
waarop bij het Cour de Cassation de gemengde kamers werken, divergentie niet
kan voorkomen. Men spreekt van 'jurisprudences de chambre'.192

4 Conseil d'Etat

4.1 INLEIDING

De Conseil d'Etat bestaat uit zes 'sections': de Section des finances, de Section
de t'inttrieur, de Section des travaux publics, de Section sociale, de Section du
rapport en de Section du Contentieux.193 Deze laatste is de gerechtelijke afde-
ling van de Conseil d'Etat. De Section du Contentieux is onderverdeeld in 10
'sous-sections', met in totaal ongeveer 130 rechters.194 Deze sous-sections ken-
nen alle hun specialisatie, maar berechten daarnaast ook bestuursrechtelijke
geschillen die buiten hun specialisatie vallen. 195 In dit boek doel ik met de term
'Conseil d'Etat' op de gerechtelijke afdeling daarvan, de Section du Conten-
tieux, tenzij anders vermeld.

Naast algemene bestaan er in Frankrijk vele gespecialiseerde bestuurs-
rechters. Dit zijn er zo veel en van zulk een verschillende aard dat Franse au-
teurs het zelfs niet eens zijn over het precieze aantal, dat ergens tussen de 30 en

190  Hetgeen vaak voorkomen kan worden door de kwestie opnieuw te bediscussieren of
door over de zaak te beslissen in een volledige bezette kamer, in plaats van met alleen
een section daarvan. De kans dat dan nog steeds de stemmen staken, is nihil (interview
Lemontey en Boden). Tussen  1979  en  1993  is het dan ook nooit voorgekomen  dat een
Chambre mixte om deze reden bijeen kwam. Zie: Perdriau 1994b, p. 476.

191     Van  1969 tot en met 1993 heeft de Chambre mixte in totaal 28 uitspraken gedaan.  Zie:
Perdriau 1994b, p.  476.

192 Interview Lemontey en Boden, interview Stim en Boden en interview Morgan de Ri-
very-Guillaud.

193 De eigen beslissingsverantwoordelijkheid van de Section du Contentieux werd officieel
ingesteld in  1849 toen deze Section voor zijn beslissingen niet langer goedkeuring van
de andere Sections nodig had. Voor organisatorische bepalingen zie: Code des tribu-
naux administratives et des Cours Administratives d'Appel.

194 De meeste leden doen naast hun werk voor de eigen afdeling ook werk voor andere
afdelingen.

195 Twee sections behandelen daarnaast alle fiscale geschillen. Zij hebben echter ook een
algemene jurisdictie.
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40 moet liggen.196 Van enige eenheid in taakornschrijving of organisatie is geen
sprake. Deze specialistische jurisdicties bestaan soms in 66n, soms in twee in-
stanties. Controle door de Conseil d'Etat is echter altijd mogelijk, hetzij in hoger
beroep, hetzij in cassatie. 197

In de door de wet aan de Conseil d'Etat opgedragen taak is kort geleden
een grote verandering opgetreden. Voor de wet van 31 december 1987 bestond
die voornamelijk uit rechtspraak in eerste instantie en appelrechtspraak. Sinds-
dien is dat voornamelijk cassatierechtspraak geworden, met daarbij een flink
deel rechtspraak in eerste instantie. In 1987 werd namelijk ter ontlasting van de
Conseil d'Etat de taak om in hoger beroep over de uitspraken van de tribunaux
administratives te oordelen, opgedragen aan de nieuwe Cours Administra-198

tives d'Appel.'99 Tegen deze uitspraken in hoger beroep werd cassatie openge-
steld bij de Conseil d'Etat.  In  1995  werd de taak  van de Conseil d'Etat als appel-
rechter vervolgens tot bijna nihil teruggebracht.200

Door de grote achterstand in afgehandelde zaken in alle gelederen van de
administratieve rechtspraak in Frankrijk wordt de verandering in de taak van de
Conseil d'Etat slechts heel geleidelijk weerspiegeld in de jaarcijfers. Nog steeds
maakt de cassatie niet meer dan veertig procent van alle behandelde zaken
uit.201 Ten opzichte van de tachtiger jaren waarin slechts vijf procent van alle
zaken cassatierechtspraak betrof, is dat een grote verandering, maar dit percen-
tage zal naar verwachting nog verder stijgen.

202

Bij de bespreking van de toegangsregeling tot de Conseil d'Etat zal ik mij
richten op de nieuwe regeling voor de toegang tot cassatie. De toegangsregeling
tot de Conseil d'Etat als eerste instantie of als appelrechter laat geen interessante
mechanismen voor coordinatie van rechtspraak zien. Met de overgang naar een
cassatiestelsel is echter een verlofregeling ingesteld, die voor de coordinatie van

196   Perrot 1995, p. 261.
197  Overigens is de bevoegdheid van de Conseil d'Etat om als cassatierechter op te treden,

ten aanzien van elke beslissing in laatste instantie, niet wettelijk geregeld. Deze alge-
mene bevoegdheid is slechts terug te voeren op de uitspraak van de Conseil d'Etat van
7 februari 1947, d'AilliBres, J.C.P. 1947.11.3508. Zie ook: Perrot 1995, p. 268.

198 De Conseil d'Etat zat vanaf toen alleen nog als hoger beroeps rechter in zaken waarin
de tribunaux administratives beslissen over de 'recours en apprdciation de 16galitt' en
over zaken betreffende gemeentelijke en kantonale verkiezingen. Zie Juris-Classeur,
Edition administratif, Compttence du Conseil d'Etat, Attributions contentieuses, Fasci-
cule 1070,1995, p. 23.

199  Dit zijn er vijf Wet no 87-1127 van 31 december 1987 werd van kracht op 1 januari
1989, opgenomen in code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
(art. R. 1 tot R. 241). Overwogen werd destuds om gespecialiseerde kamers in te stel-
len bij de Conseil d'Etat in plaats daarvan. Voorstellen hiertoe sneuvelden echter.

200     Sinds  de  wet  van 8 februari   1995  zit de Conseil d'Bat alleen  nog als appelrechter  in
geschillen omtrent regionale verkiezingen en omtrent 'la reconduite & la frontitre'. Zie:
Massot et al. 1996, p. Concl. 3.

201 Zie: Massot et al. 1996, p Concl. 6.
202 De verwachting is dat het nog enkele jaren zal duren voordat het werk van de Conseil

d'Etat voornamelijk uit cassatieberoepen zal bestaan. Zie: Massot et al. 1996, p. Concl.
3.
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rechtspraak juist wel interessant is. Deze toelatingsprocedure komt in §4.3 aan
bod. Eerst komt aan de orde op welke manier de Conseil d'Bat binnen de eigen
gelederen voor horizontale co6rdinatie zorgt. De Conseil d'Etat kent hiervoor
gemengde kamers van verschillend gewicht, afhankelijk van de zwaarte van de
zaak.

4.2 DE GEMENGDE KAMERS BINNEN DE CONSEIL D'ETAT

De Conseil d'Etat kan in diverse samenstellingen rechtspreken. Hierbij is het
van belang om in de gaten te houden dat de behandeling van elke zaak uiteen-
valt in drie fasen: de besloten instructie-fase, de openbare zitting en de weder-
om besloten raadkamer-fase. De instructie-fase geschiedt altijd binnen 66n
sous-section, de andere twee fasen, in het Frans samengenomen onder de term
's6ance de jugement,' kan in verschillende samenstellingen plaatsvinden, al
naar gelang de ingewikkeldheid van de zaak en het belang van de zich voor-
doende rechtsvraag.

Simpele zaken worden door een enkele sous-section behandeld, doorgaans
met drie rechters.203 De moeilijkere zaken worden behandeld door vaste combi-
naties van twee sous-sections, dat wil zeggen met negen rechters. Hierbij is al-
tijd ook 66n der adjunct-voorzitters aanwezig.

204

In juridisch nog ingewikkelder zaken zit de Conseil d'Etat als 'Section du
Contentieux'. Deze naamgeving is enigszins verwarrend omdat die  ook voor de
rechtsprekende afdeling van de Conseil d'Etat als geheel wordt gebruikt.205 Het
betreft hier echter in wezen slechts een deel van deze afdeling. De voorzitter
van de Section du Contentieux zit in dit geval de rechtspraak voor. Daarnaast
zijn aanwezig de drie adjunct-voorzitters van de Section du Contentieux, de tien
voorzitters van de sous-sections, twee raadsheren uit administratieve sections en
een rapporteur; in totaal 17 rechters. Deze samenstelling wordt nodig geacht
voor een omgaan ten aanzien van de jurisprudentie van enkele of gecombineer-
de sous-sections.

De 'Assemb16e du Contentieux' is de meest 'solennelle', de meest plechti-
ge samenstelling van de Conseil d'Etat en wordt toegepast bij zaken van groot
belang en bij zaken die in 66n stap een belangrijke verandering in de jurispru-
dentie inhouden. De 'Assemb16e du Contentieux' bestaat uit de vice-voorzitter
van de Conseil d'Etat (nu in de zin van het gehele instituut, hij is dus niet 66n
van de adjunct-voorzitters), daarnaast de zes voorzitters van de verschillende
Sections, de drie adjunct-voorzitters van de Section du Contentieux, de voor-

203     Sinds het 'Decr6e'  van 10 januari 1980. Bepaalde beslissingen kunnen overigens  ook
door een voorzitter alleen genomen worden. Zie: Ch.-J. Clemente Lemasson, La proce-
dure  d'admission des pourvois en cassation, dissertatie, Parijs  1996,  p. 105. Doordat
een sous-section uit zo'n dertien rechters bestaat, kan binnen een sous-section overi-
gens in verschillende combinaties zitting worden gehouden. Zie: Juris-Classeur, Edi-
tion administratif, Conseil d'Etat, Fascicule 1020,1996, p. 15.

204 De Section du Contentieux kent 66n voorzitter en drie 'prdsidents-adjoints', deze laat-
ste figuur vertaal ik door adjunctvoorzitter.

205  Zie §4.1.
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zitter van de sous-section die het aangaat en de rapporteur. Dit zijn in totaal 12
rechters vanuit alle geledingen, ook de niet-rechtsprekende, van het gehele in-
Stituut.

Over de toewijzing aan een bijzondere samenstelling wordt besloten door
de sous-section die de zaak toegewezen heeft gekregen, in samenspraak met de
Commissaire du gouvernement. Hierbij komt het vaak voor dat een zaak aan
een formatie van hogere rangorde wordt toegewezen nadat een 'lagere' formatie
reeds aangevangen is met de berechting daarvan.206 Wettelijke criteria voor de
verwijzing naar een 'hogere' formatie bestaan niet.207 In de praktijk speelt de
wens om de hierarchie van de formaties te respecteren een belangrijke rol.208

Dat wil zeggen dat een kamer nooit in zal gaan tegen de jurisprudentie van een
'hogere' kamer, maar voor een beslissing over de wenselijkheid daarvan steeds
naar de betreffende kamer zal verwijzen. Ook zal een kamer niet gauw ingaan
tegen de jurisprudentie van een kamer van gelijk niveau, maar wanneer dat aan
de orde is bij voorkeur verwijzen naar een 'hogere' kamer. Hierbij spelen te-
vens de moeilijkheidsgraad van de te nemen beslissing en het eventuele politie-
ke karakter daarvan een rol.

Van alle zaken die worden toegelaten wordt ongeveer de helft door een
enkele sous-section afgedaan en ongeveer een gelijk aantal in gecombineerde
sous-sections. De circa 75 overgebleven zaken, ongeveer 66n procent van de
toegelaten zaken, worden dus door een gemengde kamer behandeld, waarbij de
Section du Contentieux ongeveer twee keer zoveel zaken behandelt als de As-
semblee du Contentieux. 209

Net als bij de gemengde kamers van het Cour de Cassation geldt hier dat de
gemengde kamer een interessante oplossing is voor de coordinatie van recht-
spraak. Waar de gemengde kamers bij het Cour de Cassation niet functioneren,
lijken ze dat bij de Conseil d'Etat echter wel te d6en. Van belangrijke invloed
lijkt hier het verschil in cultuur binnen deze cours suprtmes. Hierop kom ik
terug in Hoofdstuk 8, §3.

4.3       PROCEDURE VOOR TOELATING

De Conseil d'Etat kent sinds  1987 een procedure waarin over de toelating wordt
besloten. Tot voor kort werd hierover door 66n centraal gremium binnen de
Conseil d'Etat besloten. Dit centrale gremium was de commission d'admission

206 Juris-Classeur, Edition administratif, Conseil d'Etat, Fascicule  1020,1996, p. 17.
207  Behalve voor wat betreft geschillen omtrent de verkiezingen van het Europese parle-

ment, die zijn toegewezen aan de Assemblte du Contentieux (wet van 7 juli 1977).
208   Interview Stim en Boden.
209 Zie: Juris-Classeur, Edition administratif, Conseil d'Etat, Fascicule   1020,   1996,  p.   16;

Etudes et documentation du Conseil d'Etat, La Documentation fran aise, Parijs  1998,  p.
51.
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des pourvois. 210 Sinds  eind 1997 beslist echter elke sous-section  zelf over  de
toelating van een zaak.

Deze toelating houdt in dat de voorzitter van een sous-section bij binnen-
komst van een zaak beslist, of deze op het eerste gezicht al serieus genoeg is om
in aanmerking te komen voor een gewone behandeling, of dat hierover eerst in
een toelatingsprocedure moet worden besloten. In het eerste geval wordt een
rapporteur aangewezen en vangt de gewone cassatieprocedure aan.211 In het
andere geval volgt een zitting waar de beroepsaanlegger pleidooi kan houden en
de Commissaire du gouvernement concludeert. De verdedigende partij komt
niet aan het woord en wordt ook niet door de griffie op de hoogte gesteld van
het tegen hem ingestelde cassatieberoep.212 Naar aanleiding van die zitting kan
gekozen worden voor toelating, waarbij een gewone procedure volgt, of afwij-
zing van het beroep. Een belangrijk verschil met de formation restreinte bij het
Cour de Cassation is dus dat bij de Conseil d'Etat langs de verkorte procedure
ten gronde niet in positieve zin besloten kan worden, maar alleen in afwijzende
zin.

Afwijzing kan op twee gronden geschieden, wegens niet ontvankelijkheid
en wegens afwezigheid van elk serieus middel.213 In het andere geval dient toe-
gelaten te worden. Het gaat bij de toelating dus om een voorlopige beoordeling
van de gegrondheid van het ingestelde rechtsmiddel.214 Tegen een afwijzing
staat geen beroep open. De afwijzende beslissing moet wel gemotiveerd wor-
den, maar in de praktijk worden slechts kort de ingestelde middelen opgesomd,
waarna wordt volstaan met de mededeling dat geen der middelen 'un caracttre
serieux' heeft. Of er wordt eenvoudig tot niet-ontvankelijkheid besloten.215

De waardering van deze toelatingsprocedure wordt gecompliceerd doordat
deze in wezen een verkorte procedure inhoudt. Waarom dat zo is komt aan de
orde in Hoofdstuk 8, §2.3

5    La saisine pour avis, een prejudicilile procedure
Naast werklastbeperkende maatregelen in de vorm van een verkorte procedure
of een verlofstelsel kennen de Franse cours suprames een prejudiciele procedu-
re ten behoeve van de co6rdinatie van rechtspraak. Dit is het saisine pour avis.
Deze procedure houdt in dat een lagere rechter onder bepaalde voorwaarden aan

210  Ingesteld bij wet van 31 ddcembre 1987 art. 11 eerste alinea en organisatorisch gere-
geld in dtcret no 905 van 2 september 1988. Afgeschafd door d6cret van 24 december
1997.

211 Waarin overigens alsnog tot niet ontvankelijkheid besloten kan worden.
212 Clemente Lemasson 1996, p. 81.
213   Artikel 11 van de wet van 31 december 1987.
214 Zie onder andere: Charles-Louis Vier, Le contentieux administratif aprts la loi du 31

ddcembre 1987, in AJDA  1988, p. 124, Massot et al.  1996, p. I.2.9. Of na cassatie op
grond van het middel ook een nieuwe uitspraak in het belang van beroepsaanlegger zal
volgen, wordt hierbij overigens niet meegewogen.

215  Massot et al. 1996, p. I.2.8. Hier wordt aangegeven dat de conclusie van het Parket als
aanvullende motivering gezien kan worden. Zie ook: Clemente Lemasson  1996, p. 78.
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de hoogste rechterlijke instantie van zijn rechtstak een prejudiciele vraag kan
stellen over de interpretatie van een rechtsregel.216 Het antwoord dat deze hier-
op geeft, geldt als een advies aan de vragende rechter en is niet bindend.

De mogelijkheid van het saisine pour avis bestaat alleen in de civiele en in
de bestuursrechtelijke procedure.217 Het strafrecht kent een vergelijkbare proce-
dure niet. De procedure is bij de beide cours supremes op vergelijkbare wijze
ingericht. De hierna volgende beschrijving van het saisine pour avis geldt dan
ook voor beide. Waar verschillen optreden zullen zij toegelicht worden.

De procedure valt uiteen in enerzijds de procedure waarin wordt besloten
of het cour suprtme een saisine pour avis in behandeling neemt, het saisine, en
anderzijds de procedure waarin de gestelde vraag beantwoord wordt, het avis.

Het saisine
Gerechten die rechtspreken in eerste of tweede instantie kunnen door middel
van een saisine pour avis een prejudiciele vraag voorleggen aan de hoogste
rechterlijke instantie, mits aan drie criteria voldaan is.218 De criteria zijn: de
nieuwheid van de vraag, het aantal geschillen waarin die vraag speelt en de
zwaarte of serieusheid van het vraagstuk. Deze criteria komen hierna aan de
orde. Het saisine pour avis betreft een discretionaire bevoegdheid van de lagere
rechter. Partijen kunnen er geen aanspraak op maken en kunnen dan ook geen
beroep instellen tegen de beslissing van een rechter om wel of geen prejudiciele
vraag te stellen.219 De lagere rechter heeft dus zowel de vrijheid om zelf te be-
slissen over het al dan niet voorleggen van een vraag als de vrijheid om het ver-
volgens verkregen avis naast zich neer te leggen. Wanneer het saisine pour avis
aan de criteria voldoet, mag het cour supreme niet weigeren om antwoord te
geven. Het is echter aan dit gerechtshof om te bepalen of het saisine hieraan
voldoet.

Na de avis-vraag schorst de lagere rechter de verdere berechting totdat de
hoogste rechter hierop gereageerd heeft.220 Om te voorkomen dat verschillende

216    Code de l'organisation judiciaire Art. R.  151-1.
217  Bij het Cour de Cassation werd deze procedure ingevoerd door Art. 12 wet van 31

december 1987. Bij de Conseil d'Etat door wet no. 91-491 van 15 mei 1991. Verdere
bepalingen rondom het saisine pour avis bij de Conseil d'Etat zijn te vinden in het d6
cret no 88-90 van 2 september 1988. Artikel 6 van die wet heeft de artikelen 57-11 tot
57-13 ingevoegd in dkret no 63-766 van 30 juli 1963, zoals aangepast op 20 januari
1978.

218   Cour de Cassation: art. L. 151-1, van de Code de l'organisation judiciaire artikel en L.
1031-1, van de Code de proc6dure civile. Conseil d'Etat: art. 12 wet van 31 december
1987.

219     Code de l'organisation judiciaire Art.  R.   151-1  en  art.   12  wet  van 31 december  1987.
Overigens kan in het hoger beroep in de hoofdzaak wel opnieuw hetzelfde saisine pour
avis gesuggereerd worden, waardoor de beslissing van de lagere rechter om het avis te
weigeren toch getoetst kan worden. Daarnaast wordt een door de lagere rechter wel
toegelaten avis, altijd getoetst door de betreffende cour supr6me.

220 Of gedurende de drie maanden die de wet hiervoor geeft. Na die drie maanden wordt
de avis-vraag geacht geweigerd te zijn op grond van Art. R. 151-1 en art. 12 wet van 31
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rechters dezelfde vragen via een saisine pour avis aan de cours supremes voor-
leggen, worden zowel de voorgelegde vragen als de uitgebrachte avis gepubli-
ceerd.22' In het geval een rechtsvraag zowel via een gewoon cassatieberoep aan
een cour suprtme is voorgelegd, als in een avis-vraag, gaat het cassatieberoep

222voor.

Toegangscriteria
Zoals gezegd betreffen de criteria: de nieuwheid van de vraag, het aantal ge-
schillen waarin die vraag speelt en de zwaarte of serieusheid van het probleem.
Het eerste criterium vereist dat het om een nieuwe rechtsvraag gaat. Hiermee
wordt bedoeld dat de betreffende rechtsvraag in de jurisprudentie nog onbeant-
woord moet zijn gebleven. Met deze eis worden rechtsvragen van de prejudici-
ele procedure uitgesloten, die dicht aanliggen tegen een rechtsvraag die reeds
eerder in de jurisprudentie of in een eerder avis van het cour suprdme aan de
orde is geweest. Dit moet tamelijk eng worden opgevat: het is niet zo dat een
nieuwe context waarin een vraag opduikt en die de vraag in een ander daglicht
stelt, de vraag vernieuwt.223

Het tweede criterium houdt in dat de vraag in een groot aantal geschillen
moet spelen. Enerzijds is dit een maat voor het belang van de rechtsvraag. An-
derzijds krijgt de hoogste rechter door een groot aantal geschillen zicht op de
problematiek rond de rechtsvraag en op de consequenties van een bepaalde op-
lossing. Dit argument is vergelijkbaar met het percolatie-argument, dat het Su-
preme Court hanteert om het verlenen van certiorari met betrekking tot een
bepaalde rechtsvraag uit te stellen.224 Dit tweede criterium is echter zodanig

opgerekt dat ook de verwachting van een groot aantal geschillen reeds vol-
doet.225 Daarmee krijgen percolatie-voordelen geen kans meer.

Het derde criterium houdt in dat de oplossing van de vraag een reeel pro-
bleem moet vormen. Dat betekent dat het een controversiele vraag moet betref-

december 1987. Althans,  dat  is de wettelijke regeling.  Het  is  bij  de Conseil d'Etat  wei
voorgekomen dat een avis vier tot vij f maanden op zich liet wachten zonder dat door de
Conseil d'Etat of door de vragende rechter aandacht werd besteed aan de termijnover-
schrijding. C. Debouy, Justice administrative, Justices 1996, p. 229.

221 De Conseil d'Etat publiceert in het Journal officiel de la Rtpublique fran aise in het
Bulletin des arrtts. Het Cour de Cassation in het Bulletin des arrats de la Cour de Cas-
sation en in het Bulletin d'information de la Cour de Cassation.

222 Met betrekking tot de Conseil d'Etat, zie: Debouy  1996, p.  229; met betrekking tot het
Cour de Cassation, zie: P. Chauvin, in L'image doctrinal de la Cour de Cassation, La
Documentation Fran aise  1994, p 109-120.

223   Uit de afwijzing van een dergelijke vraag door de hoogste rechter mag dan ook gecon-
cludeerd worden dat de kwestie volgens de in die eerdere rechtspraak verdisconteerde
regel opgelost moet worden. Zie: Frddtric Zenati, La saisine pour avis de la Cour de
Cassation, Recueil Dalloz 1992, Chronique p. 247-254.

224 Zie: Hoofdstuk 4 §3.4.3.
225 Zie: Morgan de Rivery-Guillaud, Expost de Mme Anne-Marijke Morgan de Rivery-

Guillaud, in Actes de la conf6rence annuelle des Premier Prdsidents des cours d'appel
van 5 november 1993, Bulletin d'information de la Cour de Cassation no. 379, 15 de-
cember 1993, p. 14.
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fen, ten aanzien waarvan verschillende interpretaties te verwachten zijn.226 Dit
criterium beoogt het saisine pour avis te reserveren voor de belangrijkere inter-
pretatievragen.

Geen van de drie criteria biedt veel houvast. Het is onduidelijk wanneer
een vraag ophoudt 'nieuw' te zijn, wanneer eenmaal uitspraken rondom een
bepaalde rechtsregel zijn gedaan. Het is niet duidelijk van hoeveel geschillen
sprake moet zijn om van een 'groot aantal' te kunnen spreken. En ook de vraag
wanneer de interpretatie van een rechtsregel een reeel probleem vormt en wan-
neer niet, is niet eenvoudig te beantwoorden. De cours supremes lijken de crite-
ria overigens niet al te letterlijk te nemen en in plaats daarvan te kijken naar de

gedachte erachter. Een rol spelen dan veeleer de verwachting aangaande het
aantal potentiele geschillen omtrent de rechtsvraag, het algemeen belang ervan,
en de mate waarin een avis een coardinerende rol kan vervullen.227

Overigens lijkt de Conseil d'Etat hierin niet precies dezelfde weg te kiezen
als het Cour de Cassation, maar wat soepeler om te gaan met het saisine pour
avis. Deze soepelheid uit zich bijvoorbeeld in een bereidheid om in een slecht

geformuleerd verzoek een vraag te lezen die wel aan de vereisten voldoet, en
om ook rechtsvragen betreffende oudere regelgeving als nieuwe vragen te ac-
cepteren.228 Terwijl het Cour de Cassation juist een geval waarin het antwoord

op een nieuwe vraag gevonden kon worden door principes uit eerdere jurispru-
dentie van het Cour de Cassation toe te passen, niet accepteerde.

229

Dit verschil is wellicht te verklaren vanuit het reeds geconstateerde cul-
tuurverschil tussen deze twee instellingen. Het belang van de codrdinatie van
rechtspraak staat veel hoger in het vaandel van de Conseil d'Etat dan van het
Cour de Cassation. Ook de acceptatie van divergentie tussen de kamers binnen
het Cour de Cassation maakt het saisine pour avis problematisch. Aangezien het
bestaan van deze divergentie het zeer wel mogelijk maakt, dat het avis anders
zal luiden dan de uiteindelijke uitspraak in cassatie.230 Ondanks verschillen in
soepelheid geven de cours supremes ongeveer gelijke aantallen avis, ongeveer
twintig per jaar.

231

226   Morgan de Rivery-Guillaud 1993, p. 12-15.
227 Zie: Morgan  1992,  p. 175, volgens wie de wetgever juist  wel de bedoeling  van  een

strikte interpretatie had.
228 Zie Juris-Classeur, Edition administratif, Comp6tence du Conseil d'Etat, Attributions

contentieuses, Fascicule 1070,1995, p. 27.
229 Chauvin, Expose de M. Pascal Chauvin in Actes de la conf6rence annuelle des Premier

Pr6sidents des cours d'appel  van 5 november 1993, Bulletin d'information de  la Cour
de Cassation no. 379,15 december 1993, p. 7-11.

230  Chauvin zegt hierover dat wanneer een zaak na een gegeven avis alsnog via cassatie
wordt voorgelegd, het Cour de Cassation deze zaak, in verband met het risico op tegen-
spraak binnen het eigen huis, als Assemblte pldnitre zal moeten behandelen. Het bij-
eenroepen van de Assemblte pldnidre wordt nu echter juist zoveel mogelijk vermeden.
Zie: Chauvin 1993, p. 7-11.

231 Zie: Rapport de la Cour de Cassation 1996, La Documentation Fran aise, Parijs 1997,
p. 449; Etudes et documentation du Conseil d'Etat, La Documentation fran aise, Parijs
1998, p. 51.
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Het avis
Beide cours supr6mes komen ten behoeve van het saisine pour avis in bijzonde-
re samenstelling bijeen. Het Cour de Cassation zit voor het avis met de Premier
Prdsident, de voorzitters van de andere kamers en twee raadsheren per kamer
die het in het bijzonder aangaat.232 In de meeste gevallen gaat het slechts twee
kamers in het bijzonder aan, en houdt dit dus een forum van negen rechters
in.233 Qua formatie zit dat tussen de Assemblte pltnitre en de Chambre mixte
in. Het avis kan bij de Conseil d'Etat in verschillende formaties gegeven wor-
den, waarbij als kleinste de enkele sous-section geldt.234 In de praktijk worden
de avis echter gegeven door de Assemblte du Contentieux of de Section du
Contentieux.235 De grote formaties waarin over de avis wordt besloten, laat weI
zien welk belang hieraan door de cours supremes wordt gehecht.

Wanneer partijen advocaat stellen, kunnen zij in de procedure via hen
schriftelijk hun standpunt naar voren brengen. Ook wordt net als in een gewone
cassatiezaak conclusie genomen door een avocat gdntral of door een Commis-
saire du gouvernement. Anders dan in een gewone cassatiezaak zijn de cours
suprBmes niet verplicht om hun avis te motiveren. Zij doen dat echter wel.236 Al
met al vertoont de opzet van de procedure voor het avis tamelijk veel gelijke-
nissen met een procedure die in plaats van de beantwoording van een prejudici-
ele vraag de beslechting van het geschil in concreto op het oog zou hebben. De
gang van zaken tijdens het proces kan, doordat geen concrete geschillenbe-
slechting aan de orde is, echter veel eenvoudiger blijven, waardoor toch een
behoorlijke tijdwinst geboekt kan worden.

6 Conclusie
Frankrijk laat verschillende manieren zien waarop met coordinatie van recht-
spraak kan worden omgegaan. Ten eerste kent het Franse recht een strikte, ge-
institutionaliseerde tweedeling tussen de 'gewone' en de administratieve
rechtsorde. Deze splitsing wordt gehandhaafd door het Tribunal des Conflits dat
waakt over een strikte bevoegdheidsafbakening tussen de bestuursrechter en de
gewone rechter. CoOrdinatie van rechtspraak wordt hier dus gevonden in de
keuze voor een duaal stelsel.

Deze dualiteit vormt een oplossing voor conflicten tussen verschillende
hoogste rechterlijke instanties over wat de leidende interpretatie van het recht
moet zijn. Praktische problemen betreffende divergentie in het recht kunnen
hierdoor worden opgelost. Wanneer eenmaal duidelijk is welke rechter voor een
bepaalde kwestie bevoegd is, bestaat immers duidelijkheid over welke inter-

232     Code de l'organisation judiciaire Art.  L.  151-2.
233   P. Chauvin, in L'image doctrinal, p. 109-120.
234 Juris-Classeur, Edition administratif, Compttence du Conseil d'Etat, Attributions con-

tentieuses, Fascicule 1070,1996, p. 28.
235   D. Lugand, La procedure de saisine pour avis des cours supremes (Cour de Cassation et

Conseil d'Etat) par les juridiction inferieures, dissertatie Parijs  1993.
236   Morgan de Rivery-Guillaud 1993, p. 14.
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pretatie van rechtstakoverschrijdende normen van toepassing is. Rechtstakover-
schrijdende normen worden door de bevoegdheidsverdeling als het ware weg-
gedefinieerd.

Twee normen uit verschillende rechtsordes kunnen nog wel op elkaar lij-
ken. Een verschil in betekenisgeving hieraan wordt echter met de bevoegd-
heidsverdeling bij voorbaat al geaccepteerd. Daarmee wordt ook de zwakte van
het Tribunal des Conflits als mechanisme voor coardinatie van rechtspraak aan-
gegeven. Het Tribunal des Conflits kan niet of nauwelijks verder gaan dan het
aanleggen en handhaven van die splitsing. Het Tribunal des Conflits heeft na-
melijk normaal gesproken geen beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de
normen die door de rechtstakken worden toegepast.
Binnen het Cour de Cassation bestaat een aantal voorzieningen ten behoeve van
de interne codrdinatie in de vorm van gemengde kamers. Dit zijn de Assemblde
pkniere en de Chambre mixte. Van deze formaties wordt echter slechts weinig
gebruik gemaakt. De Conseil d'Etat kent net als het Cour de Cassation een grote
werklast en een daarmee corresponderend groot aantal rechtsprekende eenheden
binnen het college. Daarom bestaat hier, net als bij het Cour de Cassation, een
aantal mechanismen voor interne coordinatie in de vorm van gemengde kamers.
De gemengde kamers blijken hier echter weI een zinnige bijdrage te kunnen
leveren aan de interne courdinatie. De reden hiervoor hjkt gelegen te zijn in de
op co8rdinatie van rechtspraak gerichte cultuur binnen dit college.

Het Court de Cassation kent een verkorte procedure ter verminderering van de
werklast. De Conseil d'Etat kent geen verkorte procedure maar wel een toela-
tingsprocedure. In Hoofdstuk 8, §2.3 zal echter uiteengezet worden dat deze
toelatingsprocedure in wezen een verkorte procedure inhoudt. Op de waarde
van verkorte procedures ten behoeve van coordinatie van rechtspraak wordt
nader ingegaan in Hoofdstuk 8, §2. Daar komt ook het verschil tussen een ver-
lofstelsel en een verkorte procedure aan de orde. Ook ten aanzien van de preju-
diciele procedure die het saisine pour avis inhoudt, stel ik conclusies uit. Die
komen in Hoofdstuk 6, §7.1.
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Hoofdstuk 5:

Duitsland

1 Inleiding
Duitsland kent een veelheid aan rechterlijke instanties en mechanismen voor
coordinatie van rechtspraak. Er bestaan mechanismen voor zowel de coordina-
tie binnen de rechtstakken als voor de coOrdinatie tussen de verschillende hoog-
ste rechterlijke instanties. Om te kunnen bewerkstelligen dat deze hoogste
rechterlijke instanties in coardinatie van rechtspraak kunnen voorzien, zijn in de
meeste rechtstakken werklastbeperkende toegangsregelingen ingesteld in de
vorm van verlofstelsels en verkorte procedures.

Daarnaast kent elke rechtstak gemengde kamers ten behoeve van de inter-
ne coOrdinatie. Waar in Frankrijk een gemengde kamer een zaak als geheel be-
recht, worden de gemengde kamers hier echter alleen ingezet voor de
beantwoording van prejudiciele vragen van andere kamers. Opvallend is dat er
ook een gemengde kamer bestaat waarin rechters uit de verschillende hoogste
rechterlijke instanties bijeen komen ten behoeve van prejudiciele vragen die
rechtstakoverschrijdende kwesties betreffen. Deze gemengde kamer, de Ge-
meinsame Senat, staat voor wat betreft het leiding geven aan de jurisprudentie
boven de hoogste rechterlijke instanties van de verschillende rechtstakken. In
tegenstelling tot Frankrijk is hier dus niet gekozen voor een instantie die de ver-
schillende rechtstakken op het niveau van hun bevoegdheid gescheiden houdt,
maar voor een instantie die door inhoudelijke normstelling coordinatie van
rechtspraak nastreeft.

Als derde methode van coordinatie van rechtspraak kent Duitsland voor
uitzonderingssituaties een procedure die vergelijkbaar is met het Franse saisine
pour avis. Deze prejudiciele procedure maakt het voor een lagere rechter moge-
lijk om een vraag te stellen aan de hoogste rechterlijke instantie van zijn rechts-
tak.

Om zicht te kunnen krijgen op al deze mechanismen voor courdinatie van
rechtspraak is het nuttig om eerst iets meer te weten over de structuur van de
rechterlijke organisatie. Die komt daarom hieronder eerst aan bod. Vervolgens
komen in de §3 tot en met §5 de toegangsregelingen in het civiel recht, het
strafrecht en het bestuursrecht aan de orde. 237 In §6 wordt de horizontale coor-
dinatie door middel van gemengde kamers behandeld. Hier zal ook aandacht
worden besteed aan de mogelijkheid voor een lagere rechter om, in uitzonder-

237 De toegangsregelingen tot de andere drie gespecialiseerde hoogste rechterlijke instan-
ties, het Bundessozialgericht, het Bundesarbeitsgericht en het Bundesfinanzhof zullen
niet besproken worden, omdat deze vruwel ge'Uk zijn aan die tot het Bundesverwal-
tungsgericht. De toegang tot Revision bu het Bundessozialgericht is geregeld in het
Sozialgerichtsgesetz (SGG §160-16Oa), die tot het Bundesarbeitsgericht in het Arbeits-
gerichtsgesetz (ArbGG §72-72a) en die tot het Bundesfinanzhof in het Finanzgerichts-
gesetz (FGG §115).
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lijke gevallen, een prejudiciele vraag aan de hoogste rechterlijke instantie van
zijn rechtstak te stellen. De conclusies van dit hoofdstuk staan in §7.

2    Achtergrond: de rechterlijke organisatie
2.1     DE GERICHTSBARKEITEN

Duitsland kent zes verschillende rechtstakken, ondergebracht in vij f zogenaam-
de Gerichtsbarkeiten met een eigen hoogste rechterlijke instantie. Een Gerichts-
barkeit is een deel van de rechterlijke macht waarbinnen eerste instantie
rechtspraak en appelrechtspraak hierarchisch geordend zijn onder 66n hoogste
rechterlijke instantie. Het civiele recht en het strafrecht vallen beide onder de
Ordentliche Gerichtsbarkeit. De Verwaltungsgerichtsbarkeit is bevoegd voor
algemeen bestuursrechtelijke geschillen. De Sozialgerichtsbarkeit, de Arbeits-
gerichtsbarkeit en de Finanzgerichtsbarkeit behandelen zaken betreffende res-
pectievelijk sociaal recht, arbeidsrecht en belastingrecht.238

De hierarchische ordening van de rechtspraak is niet binnen alle Gerichtsbar-
keiten gelijk. Het volgende schema laat dat zien.

De opbouw van de vij f Gerichtsbarkeiten met daarboven het Bundesverfassungsgericht.

Bundeswrfassungsgericht

1 1                                                                                                                                         1

Bundesgerichtshof      I          | Bundesverwaltung,gericht I  |     Bundessozialgericht     I  |     Bundesarbeitigericht        |        Bundesfinanzhof       I

Oberlandesgericht
I

|Ober rwakungsgencht I      |    Landessozialgericht    I      I    Landesa#eitsgencht                   Finanzgencht

1         1         1
tandigerieht        |     Amtsgenchi     I    Vin.al,ung,gerkht

 

Sozialgericht
I  

Arbeitsgericht

De Gerichtsbarkeiten kennen over het algemeen een indeling in drie hierarchi-
sche niveaus. De tweede instantie wordt daarbij gevormd door de hoogste
rechterlijke instantie binnen het bondsland. Dit is tevens de hoogste feitelijke
rechter. Op het hoogste niveau wordt recht gesproken door een bondsrechter,
die alleen rechtsvragen en vormfouten toetst.239 Uitzonderingen op dit systeem
vormen de civiel- en strafrechtelijke rechtspraak binnen de Ordentliche Ge-
richtsbarkeit en de Finanzgerichtsbarkeit.

Het civielprocesrecht kent vier niveaus. De eerste instantie-rechtspraak
vind hierbij, afhankelijk van de zwaarte van een zaak, plaats binnen de Amtsge-
richte voor lichte zaken en binnen de Landsgerichte voor de zwaardere zaken.
In tweede instantie komen de lichtere zaken soms bij een Landsgericht, soms

238 Zie hierover: N. Verheij, Bevoegdheidsverdeling tussen burgerlijke rechter en be-
stuursrechter, Preadvies uitgebracht voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsver-
gelijking, Kluwer, Deventer  1994, p.  45-47.

239 Zie hierover: Neumann, Goltdammer's Archiv fir Strafrecht 1988,387.
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bij een Oberlandesgericht.240 Met betrekking tot geschillen die in eerste instan-
tie bij een Amtsgericht komen en vervolgens bij een Landsgericht, bestaat
rechtspraak in vier instanties, de andere zaken kennen drie instanties.

Het strafrecht kent voor de lichtere zaken rechtspraak in drie instanties,
waarbij de hoogste instantie de hoogste landsrechter is. Eerste en tweede in-
stantie zijn hierbij respectievelijk het Amtsgericht en het Landsgericht. Voor de
zwaardere zaken kent het strafrecht rechtspraak in twee instanties waarbij de
eerste instantie het Oberlandesgericht is en hoogste instantie het Bundesge-
richtshof Belastingrechtspraak binnen De Finanzgerichtsbarkeit vindt net als in
Nederland plaats in twee instanties, de Oberlandesgerichte en het Bundesfi-
nanzhof.

Duitsland kent vier verschillende vormen van hogere rechtspraak: Berufung,
Revision, Beschwerde en de prejudiciele procedure. Berufung en Revision zijn
vergelijkbaar met ons hoger beroep, respectievelijk cassatie. Het Beschwerde is
een vorm van versimpeld hoger beroep, dat in bij de wet geregelde gevallen
ingesteld kan worden, wanneer tegen een bepaalde beslissing geen Berufung of
Revision openstaat. De prejudiciele procedure is vergelijkbaar met het Franse
saisine pour avis. Duitsland kent geen instituut dat vergelijkbaar is met onze
cassatie in het belang der wet. Het instellen van een Revision kan alleen door
partijen geschieden.
Duitsland bestaat uit bondslanden die naast het bondsrecht hun eigen landsrecht
kennen. De eerste en tweede instantie rechters passen zowel het bondsrecht als
het landsrecht toe. De hoogste rechters zijn echter bondsrechters die uitspraken
van lagere rechters in principe alleen aan het bondsrecht mogen toetsen. Op
deze hoofdregel bestaan echter vele uitzonderingen.24' Voor zover de bonds-
rechters niet aan landsrecht kunnen toetsen, ziet de betreffende hoogste lands-
rechter als hoogste rechterlijke instantie toe op de interpretatie en toepassing
van die normen. Ik zal me hier niet bezighouden met vragen van co6rdinatie
van rechtspraak met betrekking tot de verschillende regionale rechtsgebieden of
tussen landsrecht ten bondsrecht. Net als bij het hoofdstuk over de Verenigde
Staten is het onderzoek beperkt tot de voorzieningen voor de coOrdinatie van
rechtspraak in het nationale recht. Waar dat in de Verenigde Staten het federale
recht betrof, betreft dat hier het bondsrecht.

240    GVG §23 jo. 72 jo.  119.
241   Bij de meeste Gerichtsbarkeiten wordt dit principe op verschillende manieren doorbro-

ken. Zo wordt in het civiele recht ook het landsrecht revisibel geacht, voor zover dat
onder het bereik van ten minste twee Oberlandesgerichte valt. In het bestuursrecht
wordt toetsing aan het bestuursrecht van een land toegestaan wanneer dat woordelijk
overeenstemt met een bepaling uit het bondsrechtelijke Verwaltungsverfahrensgesetz.
Bovendien kan bij bondswet de toetsing van bepaalde landswetten in Revision toege-
laten worden. In het strafrecht geldt dat de bevoegdheid tot toetsing in Revision is ver-
deeld over de hoogste bondsland rechter en het Bundesgerichtshof.
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2.2 KAMERS BINNEN HOOGSTE RECHTERLLIKE INSTANTIES

De hoogste rechterlijke instanties van de Gerichtsbarkeiten bestaan uit ver-
schillende kamers. In de meeste gevallen betekent deze opsplitsing in kamers
tevens een verdere specialisering binnen de Gerichtsbarkeit. Dit hangt samen
met de Duitse doctrine van de Gesetzliche Richter.242 Deze doctrine houdt in
dat van elke binnenkomende zaak reeds vooraf bepaald moet zijn, aan welke
kamer hij toegewezen zal worden en welke personen van die kamer deel uitma-
ken. Dit geschiedt door middel van jaarlijkse toewijzingsplannen, die bijvoor-
beeld inhouden dat zaken betreffende bepaalde deelgebieden door een
aangewezen kamer berecht moeten worden. Een dergelijke aanwijzing brengt
een zekere specialisatie met zich doordat een kamer alleen maar een bepaald
soort zaken zal berechten en bovendien de enige kamer is die deze zaken be-
recht. Van een dergelijke specialisatie is sprake bij alle hoogste rechterlijke in-
stanties behalve bij de strafkamers van het Bundesgerichtshof. Bij deze
generalistische strafkamers geschiedt de toewijzing namelijk aan de hand van
het gerecht tegen wiens uitspraak Revision wordt ingesteld.

Het volgende schema laat ter illustratie zien uit hoeveel kamers en rechters
de Duitse hoogste rechterlijke instanties bestaan. Het grote aantal rechters op dit
niveau is een indicatie voor de omvang van het coardinatie-vraagstuk in dit
land.

Aantal Aantal
Hoogste rechterlijke instantie kamers rechters
Bundesverfassungsgericht                   2            16
Bundesgerichtshof
Civiel                                                    12              85
Straf                                                      5               37
Bundesarbeitsgericht                        10           27
Bundesverwaltungsgericht                                       15                        70
Bundessozialgericht                         14           39
Bundesfinanzhof                                                      11                      60

De Duitse hoogste rechterlijke instanties, het aantal ka-
mers waarin ze verdeeld zijn en het aantal rechters waaruit
ze bestaan. 243

2.3      HET BUNDESVERFASSUNGSGERICHT

De Duitse constitutionele rechter, het Bundesverfassungsgericht, heeft op indi-
recte wijze een plaats in het systeem van rechtsmiddelen. Via het Verfassungs-
beschwerde kan tegen uitspraken van deze bondsrechters namelijk beroep
worden ingesteld.

242 Deze regel berust op §101 Abs. 1 Satz 2 van het Grundgesetz.
243 Bron: Bundesanzeiger 1997 Beilage Nr. 5 lA, p. 1-51.
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Het Verfassungsbeschwerde houdt de mogelijkheid in voor een ieder om
aan het Bundesverfassungsgericht een klacht voor te leggen omtrent schending
van zijn grondrechten of bepaalde vergelijkbare rechten. Deze schending kan
echter ook rechterlijke beslissingen betreffen. Wanneer tegen een uitspraak
geen gewoon rechtsmiddel openstaat, kan deze aangevochten worden op grond
van schending van de grondwet.244 Hierdoor speelt het Bundesverfassungsge-
richt dus een rol in de rechtsbescherming.  Dit hof wordt daarom wel afgeschil-
derd als een instantie voor superrevision.

Het Bundesverfassungsgericht toetst echter alleen de grondrechtenschen-
ding en laat verdere rechtsvragen en feitelijke vragen buiten beschouwing. Deze
concentratie op de interpretatie van de grondwet maakt dat het Bundesver-
fassungsgericht niet voor coOrdinatie van rechtspraak kan zorgen door middel
van normstelling in het 'gewone' recht. Het Bundesverfassungsgericht oefent
wel invloed uit op de normen in het gewone recht, maar kan niet rechtstreeks
vaststellen wat de betekenis van die normen is. Ten aanzien daarvan blijft de
gewone rechter bevoegd en zal deze dus ook zelf de courdinatie ter hand dienen
te nemen. Daarom zal deze rechter in dit hoofdstuk dan ook verder buiten be-
schouwing blijven.

3      Het Bundesgerichtshof als burgerlijke rechter

3.1 INLEIDING

Het Bundesgerichtshof staat aan het hoofd van de Ordentliche Gerichtsbarkeit.
Het is de hoogste rechterlijke instantie voor straf- en civiel recht met vij f gene-
ralistische strafkamers en twaalf gespecialiseerde civiele kamers. Een kamer
spreekt recht in een formatie van vij f rechters.

De toegangsregeling tot civielrechtelijke Revision is op het moment van
afronding van dit proefschrift onderwerp van wetgeving.245 Er ligt een wets-
ontwerp van 4 juli 2000 dat het hier beschreven systeem van toegang afschaft
en vervangt voor een systeem dat gelijk is aan de toegangsregeling bij het Bun-
desverwaltungsgericht. Hier zal echter het bestaande recht worden beschreven,
omdat dit van belang is voor de analyse van het functioneren van verschillende
mechanismen voor coordinatie van rechtspraak.

244  Grundgesetz §93, eerste lid, sub 4a. Dat hoeft alleen niet als de vraag van algemene
betekenis is, of voor de klager een zwaar en onafwendbaar nadeel zou opleveren. Er is
sprake van algemene betekenis wanneer het een principiele grondwettelijke vraag be-
treft en wanneer een beslissing van het hof noodzakelijk is voor oplossing van andere
soortgelijke gevallen. Zie: BVerfGE  19,  268. Het beroep wordt geacht uitgeput te zijn,
als van de hoogste rechterlijke instantie in de betreffende rechtstak geen uitspraak te
verwachten valt, die andersluidend zal zon, dan de reeds verkregen uitspraak van een
lagere rechter hierover. Zie: BVerfGE  9,3.

245 Deutscher Bundestag, Drucksache 14/3750,4  juli 2000: Entwurf eines Gesetzes  zur
Reform des Zivilprozesses
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Het huidige systeem van toegang kent twee wegen.246 Langs welke weg

toegang verkregen kan worden, is afhankelijk van het onderscheid tussen aan de
ene kant vermogensrechtelijke geschillen omtrent een belang met een waarde
van meer dan 60.000 DM en aan de andere kant geschillen met een waarde van
minder dan 60.000 DM en niet-vermogensrechtelijke geschillen.247 Het gaat bij

deze bedragen niet om het belang van de zaak, maar om het belang dat gemoeid
is met het ingestelde rechtsmiddel. Niet het bedrag van de vordering als zodanig
is bepalend, maar het waardeverschil tussen datgene wat de uitspraak van de
hoger beroepsrechter oplevert en datgene wat geeist wordt in Revision.
Er volgt nu eerst een schema waarin deze toegangsregeling is weergegeven. Na
het schema volgt een uitleg, waarbij eerst, in §3.2, de regeling aan de orde komt
voor geschillen met een waarde van minder dan 60.000 DM en niet-
vermogensrechtelijke geschillen. Dit is de zogenaamde Zulassungsrevision.
Daarna wordt in §3.3 de regeling voor geschillen omtrent een belang met een
waarde van meer dan 60.000 DM besproken. Dit is de Streitwertrevision.

Zulassungsrevision Streitwertrevision
Belang kleiner dan 60.000 DM of niet vermo- Belang groter dan 60.000 DM.
gensrechtelijk.

Bundesgerichtshof
Oberlandesgericht beslist ongemotiveerd over Bundesgerichtshof beslist onge-
toelating, geen beroepsmogelijkheid motiveerd over toelating, geen

ft             beroepsmogelijkheid
fl

Criteria: fl Criteria:
• Grundsatzliche Bedeutung, of                                  fl                  •      Kans op succes. of
•     Abweichung                                                 11 • Grundsatzliche Bedeutung,

of
• Abweichung248

Oberlandesgericht

Toegang toi civieirechtelijke Revision

246 Deze toegangsregeling bestaat sinds de wet van 8 juli 1975 (BGBI I, 1863), sindsdien
is de hoogte van het bedrag enkele keren verhoogd en nu op 60.000 DM uitgekomen.

247 Een uitzondering geldt in geval de hoger beroepsrechter aan partijen het recht op hoger
beroep heeft ontzegd, hetgeen in steeds meer gevallen mogelijk wordt. In dat geval
stelt 547 ZPO altijd Revision open. Op grond hiervan worden echter slechts enkele za-
ken per jaar toegelaten.

248 Afwijking wordt in de wetteluke regeling van Streitwertrevision, §546 ZPO, niet als
grond voor Annahme genoemd. Het wordt echter in het algemeen geacht een sub-
categorie van grundsatzliche Bedeutung te zijn. In §554b ZPO en op veel andere plek-
ken wordt het echter toch als aparte toelatingsgrond genoemd. Nu het op grond daarvan
links in de tabel genoemd staat, is het duidelijker om het ook rechts te noemen. In de
praktijk komt toelating op grond van grundsiitzliche Bedeutung namelijk vrijwel op
hetzelfde neer als toelating op grond van grundsatzliche Bedeutung of Abweichung.
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3.2 ZULASSUNGSREVISION

Bij vermogensrechtelijke geschillen met een waarde van minder dan 60.000
DM en bij niet-vermogensrechtelijke geschillen is Revision alleen mogelijk na
toelating door de hoogste feitelijke rechter. Daarom wordt van Zulassungsrevi-
sion gesproken. Het Bundesgerichtshof is aan deze toelating gebonden. De toe-
gangsregeling houdt hier in dat de hoogste feitelijke rechter ambtshalve in elke
einduitspraak aangeeft of hij het rechtsmiddel Revision daartegen toestaat. De
hoger beroepsrechter moet toelaten, wanneer sprake is van grundsatzliche Be-
deutung van de rechtsvraag of wanneer sprake is van Abweichung door de lage-
re rechter van een oordeel van de Gemeinsame Senat of van het
Bundesgerichtshof.249 Een motiveringsplicht heeft de rechter niet. Tegen de
beslissing om Revision al dan niet toe te laten, staat geen rechtsmiddel open.250

Een rechtsvraag heeft grundsatzliche Bedeutung wanneer een uitspraak
daaromtrent in het belang is van de rechtsvorming of de co8rdinatie daarvan.
Hiervan is sprake wanneer in de jurisprudentie ten aanzien van de rechtsvraag
divergentie bestaat, of wanneer de lagere rechters het Bundesgerichtshof niet
blijken te volgen. Grundsatzliche Bedeutung kan echter ook al aangenomen
worden wanneer de literatuur daartoe aanleiding geeft, bijvoorbeeld omdat
daarin nieuwe argumenten naar voren zijn gekomen, die voor een andere inter-
pretatie van het recht pleiten. Toelating op grond van de grundsatzliche Bedeu-
tung van een bepaalde rechtsvraag kan alleen wanneer de betreffende
rechtsregel ten grondslag ligt aan de bestreden uitspraak.

Op grond van Abweichung wordt toegelaten wanneer in de aangevochten
uitspraak wordt afgeweken van de jurisprudentie van een kamer van het Bun-
desgerichtshof of van de Gemeinsame Senat. Het is niet noodzakelijk dat de
divergerende interpretaties letterlijk dezelfde wettekst betreffen. Het mogen ook
divergerende interpretaties van verschillende wetteksten betreffen, wanneer
deze geacht moeten worden dezelfde rechtsregel in te houden.25' Verder geldt
ook hier dat de rechtsvraag ten aanzien waarvan grundsatzliche Bedeutung
wordt vastgesteld, wel ten grondslag moet liggen aan de betreffende uitspraak.
De Oberlandesgerichte beslissen bij Zulassungsrevision zelf of ze op grond van
deze criteria Revision tegen hun eigen uitspraken toestaan. Hierop bestaat geen
controle van een hogere rechter. In de praktijk staan de Oberlandesgerichte de
Revision slechts in zeer weinig zaken toe, in minder dan 66n procent van de
zaken waarin zij hierover zeggenschap hebben.252 Overigens kan de horde die

249   §546, ZPO.
250  Ook ten tijde van de behandeling van het hoger beroep komt deze kwestie normaal

gesproken niet aan de orde. Wanneer de rechter verzuimt aan te geven of hij Revision
toegelaten acht, geldt dat als niet toegelaten. Een dergelijke omissie kan echter via een
soort herziening van de uitspraak, Berichtigung of Erganzung, hersteld worden.

251  Voor een nadere uitwerking van deze criteria, zie: R. Bork et al., Stein/Jonas Kom-
mentar zur ZivilprozeBordnung,  21e druk, J.C.B.  Mohr (Paul Siebeck) TObingen  1993,
p. 313-317.

252      In  1995  0,7%  en  in  1997  0,4%. Zie: Statistische Bundesamt, Arbeitsunterlagen Zivilge-
richte   1995  und   1997,  p.   80  en   174. Zie hierover: R. Gerhardt, ZRP-Rechtsgesprach
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de Zulassungsrevision inhoudt, door middel van Sprungrevision ontweken wor-
den.253 Wanneer door middel van Sprungrevision beroep op het Bundesge-

richtshof wordt ingesteld, geldt echter nog wel de mogelijkheid dat net als bij
Streitwertrevision een zaak vanwege de 'Ablehnung der Annahme' niet aan
behandeling toekomt.254

3.3 STREITWERTREVISION

Bij vermogensrechtelijke geschillen waarbij het belang van het ingestelde be-
roep meer dan 60.000 DM bedraagt, staat altijd Revision open.255 De toegang
tot de revisionsrechters is niet afhankelijk van de toestemming daartoe door de
lagere rechter. Ten aanzien van deze zogenaamde 'Streitwertrevision' heeft het

Bundesgerichtshof echter bij wet van 8 juli  1975 de bevoegdheid gekregen om
tot 'Ablehnung der Annahme' over te gaan wanneer de voorgelegde rechtsvraag
geen 'grundsatzliche Bedeutung' heeft.256

De afwijzing van de behandeling van het beroep, die de Ablehnung der
Annahme inhoudt, geschiedt doorgaans zonder mondelinge behandeling. De
tegenpartij wordt wel in de gelegenheid gesteld om hierover schriftelijk stelling
te nemen.257 Door 66n van de rechters wordt vervolgens schriftelijk een beslis-

sing over de Ablehnung der Annahme voorbereid. Wanneer die een afwijzing
inhoudt, voorziet hij zijn mederechters van een motivering.258 Wanneer vier van
de vijf raadsheren voor afwijzing zijn,259 kan de zaak vervolgens worden afge-

wezen.
Een motiveringsplicht bij een afwijzing wordt wel aangenomen, maar een

motivering die op de concrete zaak ingaat, is niet vereist.260 Hoewel intern dus
wel gemotiveerd wordt, blijft de externe motivering beperkt tot een formele

verwijzing naar de afwijzingsgronden. Tegen de beslissing over de Ablehnung
der Annahme staat geen beroep open.

261

De mogelijkheid van Ablehnung der Annahme geeft het Bundesgerichtshof een
grote vrijheid in het bepalen van zijn eigen werklast. Immers: het toelatingscri-
terium grundsbitzliche Bedeutung laat veel interpretatieruimte; een afwijzing
hoeft in wezen niet gemotiveerd te worden; en tegen een afwijzing staat geen

rechtsmiddel open. De wetgever heeft deze vrijheid blijkens de parlementaire

mit dem Prasidenten des Bundesgerichtshof Karlmann Geiss, Der -blaue Himmel" be-
ginnt zu frOh. ZRP 1997, p. 165.

253   Hiervoor is op grond van §5663 1, Il, ZPO wei instemming van de tegenpartij vereist.
254 Voor Ablehnung der Annahme, zie hierna §3.3.
255   §554b, ZPO.
256  BGBI 1,1863.
257  M. Wurm, Die richterliche Tatigkeit am Bundesgerichtshof, Juristische Arbeitsblatter

1996, p. 401-407.
258  H. Kroitzsch, Wegfall der Begrundungspflicht - Wandel der Staatsform der bundesre-

publik, NJW 1994, p. 1032-1035.
259   §546 ZPO vereist een meerderheid van twee derde van het aantal stemmen.
260   Bork et al. 1993, commentaar bij §554b III; Kroitzsch 1994, p. 1032-1035.
261   Zie ook: Bork et al., 1993.
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stukken uitdrukkelijk gewild, om het Bundesgerichtshof de mogelijkheid te
geven, zijn toelatingsbeleid aan de heersende werklast aan te passen.262 Deze
grote vrijheid maakt dat de Ablehnung der Annahme goed te vergelijken zou
zijn met de toegangsregeling tot het Supreme Court van de Verenigde Staten.

Het Bundesverfassungsgericht achtte deze regeling echter in strijd met de
grondwet. De door de wetgever beoogde vrijheid van het Bundesgerichtshof
ging het hof te ver. Volgens het Bundesverfassungsgericht was de kans op on-
gelijke behandeling door deze vrijheid te groot geworden. Zij acht daarom de

interpretatie die het Bundesgerichtshof aan de regeling heeft gegeven en zoals
ze ook door de wetgever was bedoeld, ongrondwettig.263 De regeling zelf wordt
door het Bundesverfassungsgericht echter niet ongrondwettig verklaard, maar
zo geinterpreteerd dat voor Ablehnung der Annahme aan een extra criterium
voldaan moet zijn. Volgens het Bundesverfassungsgericht mag een zaak bij
afwezigheid van grundsiitzliche Bedeutung pas afgewezen worden, wanneer uit
het Annahme-onderzoek blijkt dat in de zaak tevens geen 'Aussicht auf Erfolg'
bestaat.

Dat wil zeggen dat elke zaak met kans op succes door het Bundesgerichts-
hof behandeld moet worden en dus niet in aanmerking komt voor Ablehnung
der Annahme. Het gaat hierbij overigens niet om de kans dat het ingestelde
rechtsmiddel succes heeft, maar om de kans dat toelating leidt tot een voor de
beroepsaanlegger gunstiger uitspraak.264 De opneming van dit extra criterium
maakt dat een zaak alleen maar afgewezen mag worden door middel van Ab-
lehnung der Annahme, wanneer in een zaak geen sprake is van grundsatzliche
Bedeutung en bovendien geen kans op succes bestaat. Overigens wordt dit al
vrij snel aangenomen, getuige het feit dat in ongeveer 75% van alle zaken tot
Ablehnung der Annahme besloten wordt. 265

262 BT-Dr 7/3596.
263 BVerfG Plenum, 11-6-1980, BVerfGE 54, 277-300, NJW 1981, 39-43. Zie hierover:

A. Kramer, Die Nichtannahme der Revision wegen Erfolglosigkeit des Rechtsmittels
'im Endergebnis', in: G. Pfeiffer, Festschrift for H. E. Brandner zum 70. Geburtstag,
Schmidt, Koln, 1996, p. 701-712.

264  Dit in tegenstelling tot de manier waarop hiermee bij het Franse Conseil d'Etat wordt

omgegaan.  Daar is er juist voor gekozen om alleen het rechtsmiddel als zodanig te be-
oordelen en niet te kijken naar de gevolgen die een honorering daarvan voor de zaak
zelf heeft. Kritisch over de Duitse keuze is bijvoorbeeld Kramer. Zie:  Krtimer  1996, p
701-712.

265      In 1997 werden   1945   van   de 2607 Streitwertrevisionen   die niet vroegtijdig werden

teruggetrokken afgewezen door middel van Ablehnung der Annahme, in 1996 1849
van de 2493. Gegevens ber brief verstrekt door het bureau van de president van het
Bundesgerichtshof.
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3.4 VERKLARING

Het tweesporenbeleid bij de toegangsregeling tot het Bundesgerichtshof laat
zich goed verklaren vanuit de drie functies van rechtspraak door een hoogste
rechter: rechtsvorming, coOrdinatie daarvan en rechtsbescherming. 266

Bij zaken van een kleiner financieel belang, kleiner dan 60.000 DM, krijgen
alleen de functies rechtsvorming en coordinatie van rechtspraak aandacht door
de selectie op grond van de toegangscriteria grundsatzliche Bedeutung en Ab-
weichung. Rechtsbescherming wordt hier slechts geboden voor zover een zaak
op grond van de criteria grunds:itzliche Bedeutung of Abweichung wordt toe-
gelaten.

267

Rechtsbescherming tegen andere mogelijke fouten in deze zaken wordt
kennelijk niet van voldoende belang geacht om toegang tot een derde instantie
te kunnen rechtvaardigen.268 Het geringe belang hiervan in deze categorie van
zaken kan kennelijk niet opwegen tegen belangen die tegen Revision pleiten,
zoals bijvoorbeeld het belang van een snelle einduitspraak en het belang van
een beperking van de werklast van het Bundesgerichtshof. Dit biedt echter geen
verklaring voor de toegangsregeling bij niet-vermogensrechtelijke geschillen.
Bij zaken van een groter financieel belang hinkt de toegangsregeling op twee
gedachten. De keuze voor een directe toegang tot het Bundesgerichtshof lijkt te
berusten op de gedachte dat rechtsbescherming bij een dergelijk groot belang zo
zwaar weegt, dat elke zaak door de hoogste rechterlijke instantie getoetst dient
te worden. De keuze voor de mogelijkheid van Ablehnung der Annahme op
grond van het ontbreken van grundsatzliche Bedeutung is echter alleen te be-
grijpen vanuit het belang van rechtsvorming en co8rdinatie van rechtspraak. De
combinatie van deze twee keuzes heeft hierdoor de inconsequentie tot gevolg
dat in elke zaak waarin rechtsbescherming van belang is, niet rechtsbescher-
ming wordt geboden, maar de mogelijkheid om de functies rechtsvorming en de
coOrdinatie daarvan uit te oefenen.

Door het ingrijpen van het Bundesverfassungsgericht is dit ongedaan ge-
maakt. Hierdoor moet nu bij een Streitwert van meer dan 60.000 DM elke zaak

266 Snijders bespreekt de drie functies: rechtsvorming, rechtseenheid en rechtsbescherming
in het licht van de bestrijding van de overbelasting van de Hoge Raad. Hij verwijst
hierbij naar eerdere auteurs die ditzelfde onderscheid reeds maken. Zie: Hogere
voorziening naar behoefte, Prof. mr H.J. Snijders in NJB 1986,17, p. 513-517. De term
rechtseenheid heb ik vervangen door coordinatie van rechtspraak, omdat die vlag de
lading beter dekt (vgl. Hoofdstuk 2, §2).

267 Voor de betekenis van concrete en abstracte kwaliteitsbevordering door middel van
rechtsbescherming, zie Hoofdstuk 9, §6.3.

268 Overigens wordt hierop wei kritiek uitgeoefend wegens vermeende strijd met het recht
op gelijke behandeling. Het wordt oneerlijk gevonden om geschillen betreffende een
kleiner belang de toezicht door het Bundesgerichtshof te onthouden. Zie bijvoorbeeld:
P. Gottwald, Empfehlen sich im Interesse eines effektiven Rechtsschutzes Mallnahmen
zur Vereinfachung, Vereinheitlichung und Beschrankung der Rechtsmittel und Rechts-
behelfe des Zivilverfahrensrechts? Gutachten A fur den 61. Deutschen Juristentag,
C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, Munchen 1996, p. A 83.
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met kans op succes, een volledige behandeling krijgen. Hierdoor wordt de in-
consequentie van de wettelijke regeling opgeheven. Dit maakt immers dat in
elke zaak, waarin het belang van het rechtsmiddel de 60.000 DM overschrijdt,
toegang tot het Bundesgerichtshof open staat, indien kans op succes aanwezig
is. Dat betekent dat bij deze zaken steeds wanneer een beroep op de hoogste
rechterlijke instantie nodig is in verband met de benodigde rechtsbescherming,
deze rechtsbescherming ook geboden wordt. Daarnaast blijft het criterium van
de grundsatzliche Bedeutung behouden als toelatingsgrond. Hierdoor moeten
beroepen waarin geen kans op succes bestaat toch worden toegelaten, wanneer
een rechtsvraag van grundsatzliche Bedeutung aan de orde is.

Werklast

Op grond van het Aussicht auf Erfolg-criterium worden ook zaken toegelaten
waarvan niet verwacht wordt dat zij van belang zijn voor de coordinatie van
rechtspraak of de rechtsvorming. De toevoeging van deze toelatingsgrond
maakt dus dat een kleinere werklastvermindering gerealiseerd kan worden. Ook
de toetsing aan het Aussicht auf Erfolg-criterium is arbeidsintensiever dan de
door de wetgever voorgestelde toets aan grundsiitzliche Bedeutung doordat de-
ze een toets van de gegrondheid van het ingestelde beroepsschrift met zich
brengt.

Om toch de gewenste werklastvermindering te realiseren worden dan ook
al geruime tijd pogingen ondernomen om het Bundesgerichtshof van een andere
toegangsregeling te voorzien. Men denkt daarbij met name aan toegangsrege-
lingen die vergelijkbaar zijn met die van het Bundesverwaltungsgericht.

269

4      Het Bundesgerichtshof als strafrechter

4.1 INLEIDING

In het Duitse strafprocesrecht wordt een onderscheid gemaakt tussen lichte en
zware zaken. De lichte zaken worden in eerste instantie behandeld door het
Amtsgericht, waarbij Berufung openstaat op het Landsgericht.20 Dit is de enige

categorie van zaken waar het strafprocesrecht naast een vorm van cassatie de
mogelijkheid van hoger beroep openstelt.27' Het Landsgericht zit als eerste in-

269 Zie onder andere: wetsvoorstel:  BT-Dr  7/444, later opnieuw BT-Dr 12/1217.  Zie  ook:
H. Kroitzsch, Die Umfunktionierung des Bundesgerichtshofes zur Bundesuniversitat,
Anwaltsblatt  1991,  p. 8-10. Hierin wordt een wetsvoorstel besproken dat inhoudt  dat
verlof alleen wordt verleend op grond van het belang van een uitspraak voor de rechts-

vorming en de codrdinatie daarvan. Waarbij de Oberlandesgerichte daar over beslissen

bij belangen onder de 60.000 DM, en het Bundesgerichtshof bij grotere belangen. Zie
ook: Deutsche Richterzeitung 1991, p. 26 e.v. en 1991, p. 222 e.v. Voor de toegangsre-

geling bij het Bundesverwaltungsgericht, zie §5.
270  §24 jo. 74 GVG.
271  Opvallend is dat alleen de categorie van lichtere zaken rechtspraak in drie instanties

kent. De gedachte daarachter is, dat de eerste instantie-rechtspraak door het Landsge-
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stantie in al die zaken die niet aan het Amtsgericht of het Oberlandesgericht
toegewezen zijn. Dat wil zeggen dat het Landsgericht bevoegd is in zaken
waarbij een vrijheidsstraf van meer dan vier jaar of tbs te verwachten is;  in za-
ken betreffende delicten met zwaar lichamelijk letsel of met de dood ten gevol-
ge; of wanneer het Parket dat nodig acht vanwege het bijzondere belang van de
zaak.272 Het Oberlandesgericht zit in eerste instantie bij staatsgevaarlijke delic-
ten en daarnaast bij ernstige delicten waarbij de Generalbundesanwalt de ver-
volging wegens het bijzondere belang van de zaak overneemt.273 Tegen
uitspraken van het Landsgericht staat geen Berufung open, wei Revision op het
Oberlandesgericht of bij het Bundesgerichtshof. Tegen uitspraken van het
Oberlandesgericht staat Revision open bij het Bundesgerichtshof.

Het Oberlandesgericht zit als revisionsinstantie in Amtsgerichtszaken
waarin geen Berufung openstaat, in zaken betreffende een uitspraak in hoger
beroep gedaan, en in zaken betreffende een uitspraak van een Landsgericht, die
deze als eerste instantie heeft gedaan en waarin bovendien het ingestelde mid-
del louter op landsrecht berust.  In het andere geval is het Bundesgerichtshof de
bevoegde revisionsrechter.274 Het Bundesgerichtshof zit dus als revisionsin-
stantie in zaken betreffende uitspraken van de Oberlandesgerichte in eerste in-
stantie, en in zaken betreffende uitspraken van Landsgerichte voor zover
daartegen geen Revision open staat bij het Oberlandesgericht.275

In de verdere beschrijving zal ik me beperken tot de toegangsregeling tot
Revision. Dit kan dus zowel toegang tot het Oberlandesgericht als toegang tot
het Bundesgerichtshof betreffen. Wanneer het Bundesgerichtshof de Revision
behandelt, gebeurt dat in een kamer bestaande uit 5 rechters, wanneer het
Oberlandesgericht bevoegd is, bestaat de behandelende kamer uit 3 rechters. 276

In schema ziet dit er als volgt uit.

richt en het Oberlandesgericht vanwege het uitgebreidere voorbereidend onderzoek
reeds zo ved waarborgen biedt, dat een tweede feitelijke instantie overbodig is.

272    §24 jo. 74, 74a en  120 GVG.
273  §120 GVG. Wanneer het Oberlandesgericht het door de Generalbundesanwalt aange-

geven bijzondere belang niet aanwezig  acht,  kan  het   de  zaak op grond  van   § 120   II
GVG verwijzen naar een Landsgericht of een Amtsgericht.

274  §121 GVG.
275  §135 GVG.
276   § 139 1 GVG en § 122 I GVG.
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Lichte zaken Zware zaken
Alleen landsrecht Norm:lie situatie Bijzonder belang

Bundesgerichtshof Bundesgerichtshof
fl Revision fl

Oberlandesgericht Oberlandesgericht fl Revision n Oberlandesgericht
11 Revision fl

 
11 Revision fl

Landsgericht 0 Revision fl Landsgericht Landsgericht
n Berufung ft     1

Amtsgericht

Eerste, tweede en derde instanties in het strafrecht.

In principe staat in bijna elke zaak in het strafprocesrecht Revision open. Deze
vrijwel onbegrensde toegangsmogelijkheid tot Revision is opmerkelijk, omdat
in Duitsland doorgaans op grond van werklastoverwegingen voor een beperkte
toegang tot Revision is gekozen. Gedeeltelijk laat zich deze situatie verklaren
door het feit dat de werklast die deze ruime toegangsregeling veroorzaakt, ver-
deeld wordt over de Oberlandesgerichte en het Bundesgerichtshof. Een belang-
rijke rol in de werklastbeperking speelt echter ook dat in ongeveer 95% van alle
zaken gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om een beroep verkort te
verwerpen oftoe te wijzen.277

4.2 HOOGSTE RECHTSPRAAK OP TWEE NIVEAUS

De spreiding van de Revision over de Oberlandesgerichte en het Bundesge-
richtshof is een opvallende methode om de werkdruk van het Bundesgerichts-
hof enigszins binnen de perken te houden. Het lijkt echter geen ideale methode
om de coordinatie in de toepassing van het strafrecht te waarborgen. Hierdoor
vervullen immers binnen 66n rechtstak meerdere gerechten de functie van
hoogste rechterlijke instantie. Overigens heeft elk Oberlandesgericht wel de
plicht om in het geval van een voorgenomen afwijking van de rechtspraak van
het Bundesgerichtshof hierover een prejudiciele vraag aan dit gerecht te stellen.
Op een aantal principiele bezwaren tegen de prejudiciele procedure ga ik later
in.278 Daarnaast bestaat het praktische bezwaar dat waar divergentie bestaat tus-
sen de Oberlandesgerichte terwijl het Bundesgerichtshof zich daar niet over
heeft uitgelaten, deze procedure geen uitkomst biedt. Vanuit het federale per-

277 Die mogelijkheid bestaat sinds de 'Lex Lobe' uit 1922, RGBI. 1 1922, p. 569 e.v. In
1996 werden 3097 van de 3282 Revisionen verkort afgedaan. NJW-Dokumentation
1997,  Heft  14,  p. XXX-XXXVI; Statistisches Bundesamt, Fachserie 10 Rechtspflege,
Reihe 2, Gerichte und Staatsanwaltschaften  1995,  p.  112.  Zie ook:  P.  RieD,  Ober den
Zugang zu oberen Gerichten, Ansatze zu einer funktionellen Systematisierung, in:
Straf- und Strafverfahrensrecht, Recht und Verkehr, Recht und Medizin, Festschrift fur
Hannskarl Salger, zum Abschied aus dem Amt als Vizeprasident des Bundesgerichts-
hofs, Carl Heymanns Verlag KG, K6ln, Berlin, Bonn, Munchen, 1995, p 373-393,
386.

278  Zie §6.4 waar verwezen wordt naar de bespreking van het saisine pour avis in Hoofd-
stuk 5, §5 en de bespreking van de prejudiciele procedure in het algemeen in Hoofd-
stuk 7,  §7.1.
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spectief is dat echter in Duitsland wellicht geen probleem. Dit geldt a fortiori
voor de zaken waarin alleen landsrecht aan de orde is.

4.3 VERKORTE BEHANDELING

De revisions-rechter kan een ingestelde Revision verkort afwijzen door haar
zonder mondelinge behandeling en zonder motivering279 als 'offensichtlich un-
begrOndet' te verwerpen.280 Wanneer precies sprake is van offensichtlich unbe-
grOndet is niet duidelijk. Het gaat erom dat op grond van een voorlopig oordeel
over de gegrondheid van het beroep geen noodzaak tot een volledige behande-
ling wordt gezien.28' De openheid van het criterium heeft tot een zeer ruime
uitleg geleid,282 die zelfs toelaat dat de werkdruk van het Bundesgerichtshof van
invloed is op het gebruik van de verkorte procedure. 283

Als processuele waarborg bij een verkorte afwijzing geldt dat het Parket
daartoe een gemotiveerd verzoek moet doen.284 C)p deze manier wordt enige
spreiding in de verantwoordelijkheid over de afwijzing gerealiseerd.285 Dit ver-

zoek plus de gronden daartoe worden aan verdachte medegedeeld. Deze krijgt
gedurende twee weken de gelegenheid om hierop te reageren; gedurende die
periode mogen ook aanvullende gronden voor Revision worden aangevoerd.286

Een tweede waarborg houdt in dat de revisions-rechter het beroep alleen
als offensichtlich unbegrondet kan verwerpen wanneer het daarin eenstemmig
is. Dit vereiste van eenstemmigheid vervult in de praktijk echter niet altijd het
beoogde doel. Het komt namelijk voor dat rechters die het met de bestaande
jurisprudentie niet eens zijn, maar weten dat ze toch een minderheid vormen,
hier uit opportuniteitsoverwegingen geen gebruik van maken. Men wil voorko-
men dat er een zinloze volledige behandeling moet volgen.287 Dit vereiste levert
dus als waarborg niet veel op.

279 Kritiek daarop: F. Meyer (Bundesrichter) Strafverteidiger 1984, 222. Zie ook BGH
NStZ 94,353.

280  StPO §349 11.
281   P. Riell, Lawe-Rosenberg, Die Strafproze[lordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz,

Grollkommentar, 24e druk, Walter de Gruyter, Berlin - New York, 1988, decl IV, p
303. Zo ook: Kleinknecht/Meyer-Gollner, Strafprozellordnung, Mit GVG und Neben-
gesetzen, Verlag C.H. Beck, Munchen 1997, p 1064-1065.

282  L. Meyer-Go ner en H. Strdber, Reform des Rechtsmittelsystems in Strafsachen, Er-
widerung auf Barton, Rechtstatsachen zur Dauer von Strafverfahren und zu deren
Grunden, StV 1996, S 69Off., Strafverteidiger 1997, p. 212-215.

283 Zie hierover: F. Meyer, Stellungnahme zur Kritik an der Praxis der Revisionsver-
werfung nach §349 Abs. 2 StPO, Strafverteidiger 1984, p. 222-226; Riell et al. 1988,
deel IV, p. 301-302.

284 Overigens worden aan deze motivering geen erg hoge eisen gesteld, onder omstandig-
heden kan een formele motivering voldoen. (Riell et al. 1988, deel IV, p. 306.)

285 Zie Hoofdstuk 9, §4.4.4.
286  Hetgeen in een kleine 40% van de gevallen ook daadwerkelijk geschiedt. (T.Park, Die

Erwiderung der Verteidigung auf einen Revisionsverwerfungsantrag gem. §349 Abs. 2
StPO, Strafverteidiger 1997, p. 550.); Riell et al. 1988, deel IV, p. 306.

287   Riell et al. 1988, deel IV, p. 304.
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Een motivering voor de verkorte afwijzing wordt niet noodzakelijk geacht.
De revisionsrechter wordt namelijk geacht op dezelfde gronden af te wijzen als
voorgedragen door het Parket. Hierdoor komt de verdachte door middel van de
motivering van het Parket op de hoogte van de redenen voor de afwijzing.
Wanneer de revisionsrechter op andere gronden afwijst, wordt een aanvullende
motivering wel wenselijk geacht.288 In dat geval wordt soms uitvoerig gemoti-
veerd.289

Overigens is ook een toewijzing van het ingestelde beroep op basis van
een verkorte behandeling mogelijk.290 Wanneer het revisionscollege het beroep

eenstemmig gegrond acht, kan het hiertoe overgaan. Een voorstel daartoe van
het Parket is niet noodzakelijk, een dergelijke afdoening dient echter wel kort
gemotiveerd te worden.29' In ongeveer  10%  van de gevallen wordt langs  deze

weg beslist. Het betreft doorgaans overduidelijke fouten van lagere rechters.292

5    Het Bundesverwaltungsgericht

5.1 INLEIDING

Het Bundesverwaltungsgericht is in Duitsland de hoogste rechterlijke instantie
voor bestuursrechtelijke zaken die niet onder het Bundessozialgericht, Bundes-

arbeitsgericht of Bundesfinanzgericht vallen. Het gerecht bestaat  uit 15 gespe-
cialiseerde kamers. De toegang hiertoe is geregeld via een verlofstelsel, waarbij
zowel de hoger beroepsrechter als het Bundesverwaltungsgericht zelf bevoegd
zijn om verlof te verlenen.

De criteria aan de hand waarvan de toelating geschiedt, zijn de volgende.
Er moet sprake zijn van: 1. een belangrijke rechtsvraag, 2. divergentie tussen de

aangevallen uitspraak en een oordeel van het Bundesverwaltungsgericht of van
de Gemeinsame Senat, of 3. een in de uitspraak doorwerkende procesrechtelijke
fout. 293

Bij de vraag of zich 66n van deze gronden voordoet, geldt het moment van
de besluitvorming hierover als beslissend. Wanneer het belang van rechtsvor-
ming met betrekking tot een bepaalde rechtsvraag na de uitspraak door het
Oberverwaltungsgericht is toegenomen of afgenomen, door bijvoorbeeld een
wetswijziging of een uitspraak van het Bundesverfassungsgericht, of wanneer
door andere uitspraken van Oberverwaltungsgerichte divergentie optreedt,

288 K.D. Kruse, Die 'offensichtlich' unbegrundete Revision im Strafverfahren, Eine Unter-
suchung anhand von Aktenfallen, Verlag Otto Schwartz & Co, Gdttingen 1980, p. 362.

289   RieD et al. 1988, deel IV, p. 307.
290  StPO §349 IV.
291   Riell etal. 1988, deel IV, p. 311.
292   H. Dahs, Die Revision im Strafprozell, Bedeutung fOr die Praxis der Tatsacheninstanz,

5e druk, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, Munchen  1993, p.  281.
293 De toegang tot het VwGO is geregeld in §132 VwGO. Zie hierover bijvoorbeeld: P.

Kummer, Die Nichtzulassungsbeschwerde, Das Beschwerdeverfahren nach der FGO,
der VwGO und dem SGG, Carl Heymanns Verlag KG, Kuln, Berlin, Bonn, Munchen,
1990, p. 121.
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wordt dat dus meegewogen bij de toelatingsbeslissing. Dit verandert evenwel
niets aan de wijze waarop - na de toelating - geoordeeld wordt over de ge-
grondheid van het ingestelde beroep.

De drie hierboven genoemde toegangscriteria zullen in overeenstemming
met het Duitse spraakgebruik hierna aangeduid worden als: grundsatzliche Be-
deutung, Abweichung en Verfahrensfehler.  In de volgende paragraaf komt eerst
de procedure voor de toegangsverlening aan de orde, in de daarop volgende
paragrafen ga ik nader in op de betekenis van deze criteria.

5.2 DE PROCEDURE

De toegangsregeling tot het Bundesverwaltungsgericht is op het eerste gezicht
complex doordat op verschillende niveaus toestemming voor Revision gegeven
kan worden. Vanuit de chronologische volgorde van proceshandelingen die
verricht moeten worden om toegang tot Revision te verkrijgen, is de toegangs-
regeling echter goed te begrijpen.

Het eerste moment waarop een beslissing ten aanzien van de toegang ge-
nomen moet worden, is in de einduitspraak van de Berufungs-rechter. De Beru-
fungs-rechter moet in elke eindbeslissing ambtshalve aangeven, of tegen zijn
uitspraak beroep open zal staan.294 Wanneer hij het verlof toestaat, is het Bun-
desverwaltungsgericht hieraan gebonden en moet deze de zaak beoordelen door
middel van een volledige behandeling. De Berufungs-rechter hoeft zijn beslis-
sing over de Zulassung niet te motiveren.295

Wanneer de Berufungs-rechter het verlof weigert, onstaat het tweede be-
slissingsmoment ten aanzien van de toegang, doordat tegen deze weigering be-
roep op het Bundesverwaltungsgericht ingesteld kan worden door middel van
een Nichtzulassungsbeschwerde. Het Nichtzulassungsbeschwerde is nadrukke-
lijk niet tegen de aangevallen uitspraak gericht maar alleen tegen de niet-
toelating tot Revision.296 Het indienen van een Nichtzulassungsbeschwerde

294 Normaal gesproken is deze kwestie in de gerechtelijke procedure geen onderwerp van
debat tussen de partijen. Wanneer de plicht om ambtshalve over de toelating tot de Re-
vision te beslissen verzaakt wordt, geldt de Revision als niet toegelaten. Een dergelijke
vergissing kan echter via Berichtigung (§319 ZPO (geldt ook voor ArbGG), §118 Vw-
GO, §138 SGG, §107 FGO), Erganzung (§321 ZPO (geldt ook voor ArbGG), §120
VwGO, §140 SGG, §109 FGO) of Abhilfe (§571 ZPO, §72a ArbGG, §1603 IV SGG,
§133 V VwGO, §115 V FGO) worden hersteld. (Zie ook: A. May, Die Revision in den
zivil- und verwaltungsgerichtlichen Verfahren (ZPO, ArbGG, VwGO, SGG, FGO), Ei-
ne systematische Darstellung unter besonderer Berucksichtigung der hochstrichterli-
chen Rechtsprechung, Carl Heymanns Verlag KG, Kdln, Berlin, Bonn, MOnchen,
1995, p. 145-148.)

295  Volgens Kopp zou dat echter wel zo moeten zijn op grond van §122 Il, eerste zin Vw-
GO. Zie hierover:  Kopp  1994,  Rn 33. Over de zin van een dergelijke motivering meer
in §5.4.2.

296 Het Nichtzulassungsbeschwerde moet binnen een maand na de bekendmaking van de
volledige uitspraak ingediend worden en binnen twee maanden na deze bekendmaking
gemotiveerd worden. Overigens dient het Nichtzulassungsbeschwerde bij de Beru-
fungs-rechter te worden ingediend. Indien deze er bij nader inzien gehoor aan wil ge-
ven kan dat door een 'Abhilfe'-procedure, op grond van §133 jo. §148 VwGO. Partijen

92



DUITSLAND

heeft echter wel opschortende werking. Het Bundesverwaltungsgericht kan op
grond van het Nichtzulassungsbeschwerde besluiten om de zaak toe te laten en
overgaan tot de behandeling van de zaak, of het Nichtzulassungsbeschwerde
gemotiveerd afwijzen.

Het volgende schema laat zien langs welke wegen in het bestuursrecht een be-
slissing wordt genomen over de toegang tot de hoogste rechterlijke instantie.

Bundesverwaltungsgericht
Verplicht tot behandeling Honorering: Afwijzing:

=> omzetting in Revision 4 motiveringsplicht

fl Revision fl 11 Nichtzulassungsbeschwerde fl

Oberverwaltungsgericht laat Oberverwaltungsgericht laat Revision niet toe.
Revision toe.

Toegangsregeling tot het Bundesverwaltungsgericht.

Het Bundesverwaltungsgericht kan op relatief eenvoudige wijze over het Nicht-
zulassungsbeschwerde beslissen. Het doet dit met drie rechters in plaats van de
gewone vijf,297 zonder mondelinge behandeling en met een beperking van de

schriftelijke stukken tot de aangevochten uitspraak, het Nichtzulassungsbe-
schwerde zelf en de eventuele reactie daarop van de tegenpartij.298 Wanneer tot
toelating wordt besloten, wordt het Beschwerde-proces eenvoudig als revisions-
proces vervolgd en krijgen partijen nog een maand om de ingestelde Revision
van gronden te voorzien. 299

Intern hanteert het Bundesverwaltungsgericht de regel dat slechts unaniem
tot afwijzing van het Beschwerde besloten kan worden:00 Soms wordt ook aan

moeten in deze procedure gehoord worden. Deze Abhilfe heeft hetzelfde effect als een
honorering van het Nichtzulassungsbeschwerde door het Bundesverwaltungsgericht.
Dat wil zeggen dat de Beschwerde procedure dan als Revisions procedure vervolgd
wordt. (Zie Eyermann 1998, §133 Rn 16, p. 1129.) Het komt echter bijna nooit voor
dat deze procedure inderdaad gevoerd wordt. In de verdere beschrijving van deze toe-
gangsregeling zal ik deze mogelijkheid dan ook buiten beschouwing laten. In de zeer
zeldzame gevallen dat deze procedure wei gevoerd wordt, heeft dat te maken met bij-
voorbeeld een wijziging van de jurisprudentie van het Bundesverwaltungsgericht tus-
sen het tijdstip van de aangevochten uitspraak en het indienen van het
Nichtzulassungsbeschwerde.

297 Dit vanwege het technische onderscheid tussen een Beschlull en een Urteil. De bezet-

ting van een kamer betreft op grond van VwGO §10 III drie rechters bij een beslissing
door middel van BeschluB zonder mondelinge behandeling.

298  Overigens kan het Bundesverwaltungsgericht wei besluiten tot een mondelinge behan-
deling of een uitgebreider dossier, maar dat gebeurt zelden. Zie:  May  1995, p.  171.

299  VwGO §139 II.
300     H. Sendler, "Kleine" Revisionsurteile?, Deutsches Verwaltungsblatt 15 februari   1992,

p. 240-248 (248). Sendler was destijds Prasident van het Bundesverwaltungsgericht en
schrijft dat deze regel in zijn kamer gehanteerd werd. Echter ook andere kamers hante-
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rechters uit de andere kamers van het Bundesverwaltungsgericht gevraagd, of
zij het besluit tot afwijzing willen meedragen. Hoewel dit een puur informele
procedure is, wordt er wel het gevolg aan gegeven dat, wanneer niet iedereen
het daar mee eens is, het Nichtzulassungsbeschwerde niet afgewezen wordt.301

Verdere waarborgen voor een juiste verlofverlening worden geboden door
de motivering die het Bundesverwaltungsgericht bij een afwijzing van een
Nichtzulassungsbeschwerde moet geven.302 Een motivering is niet altijd even
uitgebreid en kan bijvoorbeeld bestaan uit een verwijzing naar een eerder ge-
nomen beslissing of een andere korte aanduiding waarom de zaak niet van be-
lang lijkt voor de rechtsvorming of voor de coOrdinatie daarvan.

De Oberverwaltungsgerichten laten in ongeveer 3% van de zaken Revision toe,
hetgeen resulteert in ongeveer 200 zaken per jaar. Op grond van gehonoreerde
Nichtzulassungsbeschwerden komt daar nog een zelfde aantal bij.303 Er worden
veel Nichtzulassungsbeschwerden ingesteld. Zij blijken echter slechts in zeven
procent van de gevallen succes te hebben. Bij een derde van de onsuccesvolle
Nichtzulassungsbeschwerden is de oorzaak van afwijzing gelegen in een ver-
zuim om 66n van de drie gronden aan te voeren op grond waarvan tot toelating
besloten kan worden.304 Kennelijk is het karakter van de verlofprocedure niet
voor iedereen even duidelijk.

5.3 TOELATINGSCRITERIA

In het volgende zal ik nader ingaan op de betekenis van de toelatingscriteria.
Achtereenvolgens komen aan bod: grundsatzliche Bedeutung, Abweichung en
Verfahrensfehler.

Grundstitzliche Bedeutung
Zoals we bij het Bundesgerichtshof hebben gezien, is grundsatzliche Bedeutung
in principe een heel open begrip. Het komt er op neer dat de betekenis van een
uitspraak in een zaak uit moet stijgen boven de betekenis die deze uitspraak
heeft voor het concrete geschil. "Da13 fitr die Frage, ob eine Rechtssache
'grundsiitzliche Bedeutung' hat, niemals das Interesse der betroffenen Parteien

mallgebend sein kann, sondern ausschlieillich das Allgemeininteresse an der
Klarung einer filr unbestimmt viele gleichgelagerte Fiille entscheidungserhebli-
chen Rechtsfrage.',305 Er is sprake van grundsatzliche Bedeutung wanneer een

ren deze regel. Aldus Gielen, rechter bij het Bundesverwaltungsgericht, in een door·mij
afgenomen interview.

301 Interview Gielen.
302  VwGO §133 Abs. 5: Der BeschluB soil kurz begrun(let werden; von einer Begrundung

kann abgesehen werden, wenn sie nicht geeignet ist, zur Kliirung der Voraussetzungen
beizutragen, unter denen eine Revision zugelassen ist.

303 Zie: Statistische Bundesamt, Arbeitsunterlagen Verwaltungsgerichte  1995 und  1996.
304    Pressemitteilung van het Bundesverwaltungsgericht, Nr. 8/1997 van 19 februari  1997.
305 Zie: Beschl. des Bundesverwaltungsgericht  13,  90 e.v..  Zie ook: Kummer  1990,  p.  55;

en E. Eyermann en L. Frohler, Verwaltungsgerichtsordnung, Kommentar, 10e druk,
Beck, Munchen 1998, p. 1117.
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rechtsvraag opheldering behoeft in het belang van de rechtsvorming of de coor-
dinatie daarvan.306 Het Bundesverwaltungsgericht heeft dit open criterium ech-
ter op verschillende manieren ingeperkt.

Allereerst moet de betreffende rechtsvraag 'klarungsfahig' zon, dat wit
zeggen: de rechtsvraag is in Revision toetsbaar en heeft in de berechting door
de lagere rechter een rol gespeeld. Verder is een rechtsvraag alleen klarungsfa-
hig voor zover deze in Revision opnieuw aan de orde is.307

Vervolgens dient de rechtsvraag 'klarungsbedurftig' te zijn. Dat wil zeg-
gen dat het antwoord op de rechtsvraag niet rechtstreeks uit de wet af te leiden
mag zijn. Het mag niet zo zijn dat de rechtsvraag zich 'auf der Grundlage des
Gesetzeswortlauts mit Hilfe der ablichen Regeln sachgerechter Interpretation
ohne weiteres beantworten' laat.308 Bovendien mag er geen onomstreden of
duidelijke jurisprudentie van de hoogste rechter over bestaan.309 Een rechts-
vraag die door een hoogste rechterlijke instantie vroeger beantwoord is, kan wel
opnieuw kldrungsbedurftig worden.310 Een rechtsvraag is verder niet kliirungs-
bedurftig wanneer de beslissing van de lagere rechter onafhankelijk van de be-
antwoording  van de vraag, reeds op andere gronden stand zal houden.311   Een

rechtsvraag is ook niet klarungsbedurftig wanneer de rechtsvraag regelgeving
betreft, die vervangen zal gaan worden. Op dat laatste wordt slechts een uitzon-
dering gemaakt, wanneer nog een groot aantal zaken volgens het oude recht
berecht zal moeten worden.312

Deze preciserende rechtspraak laat wel zien wanneer een rechtsvraag geen
grond voor toelating vormt, maar maakt niet veel helderder wanneer nu w61
sprake is van grundsbtzliche Bedeutung. Het Bundesverwaltungsgericht geeft
eigenlijk alleen een aantal gevallen aan waarin nooit sprake is van grundsiitzli-
che Bedeutung.

Het is wel verklaarbaar waarom ten aanzien van de positieve betekenis van
grundslitzliche Bedeutung niet veel duidelijkheid is ontstaan. Enerzijds lijkt het
namelijk vrijwel onmogelijk om dit criterium nader in te vullen.313 Anderzijds
is het wenselijk om het criterium open genoeg te houden, zodat zaken niet on-
nodig worden buitengesloten.

306     Uitspraak   van het Bundesverwaltungsgericht,   NVwZ    1996,    1010 en Buchholz   310
§132 Abs. 2 Ziff. 1 VwGO nr. 10.

307   Eyermann en Frdhler 1998, p. 1118.
308 Zie bijvoorbeeld de uitspraak   van het Bundesverwaltungsgericht 12 februari    1990,

NVwZ 1990, 557.
309     Kummer 1990, p. 59 Met verwijzing naar vele uitspraken.
310 Uitspraak Bundesverwaltungsgericht DVBI 1960,854.
311   Eyermannen Fr6hler 1998, p. 1118.
312 Bundesverwaltungsgericht NVwZ-RR   1996,  712;  NVwZ  1996,   1010.  Een nog enger

begrip hanteert het Bundesverwaltungsgericht in NVwZ-RR 1996-712 waar alleen een
uitzondering wordt toegestaan wanneer het oude recht nog op een onbepaald aantal
personen in een onbepaalde toekomst van toepassing zal zijn.

313   Hierop kom ik terug in Hoofdstuk 9, §3.2.
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Abweichung
Het tweede criterium betreft Abweichung. Net als bij grundsatzliche Bedeutung
geldt dat Abweichung alleen grond voor toelating is wanneer de aangevallen

uitspraak op de afwijkende interpretatie van het recht berust. Wanneer de uit-
spraak niet anders geluid zou hebben zonder de afwijkende interpretatie, biedt
de Abweichung onvoldoende grond voor toelating.314

Het Bundesverwaltungsgericht hanteert een wat engere interpretatie van
Abweichung dan het Bundesgerichtshof Van Abweichung is hier alleen sprake
wanneer het verschillende interpretaties van precies hetzelfde voorschrift be-
treft. Wanneer de afwijking een ander voorschrift betreft, kan geen sprake zijn
van Abweichung, ook niet wanneer dat andere voorschrift naar inhoud of zelfs
woordelijk gelijk is.315

Deze enge interpretatie van Abweichung hoeft echter niet door te werken
in een te beperkte verlofverlening. Wanneer niet aan alle voorwaarden van Ab-
weichung is voldaan en er toch een zaak voorligt waarin een uitspraak van be-
lang is voor de courdinatie van rechtspraak, kan namelijk teruggevallen worden
op de in dat geval waarschijnlijk wel aanwezige grundsatzliche Bedeutung van
de rechtsvraag.316 Dit geldt zelfs wanneer in een procedure slechts de Ab-
weichung wordt aangevoerd als grond voor toelating. Wanneer hiervan geen
sprake is, terwijl wel de grundsiitzliche Bedeutung van de rechtsvraag een
grond voor toelating zou vormen, wordt op die grond toegelaten.317

Om op grond van Abweichung of grundsatzliche Bedeutung toegelaten te
worden moeten partijen aanvoeren waarom hiervan sprake is. Een simpel stel-
lendat 66nvandeze criteria zich voordoet, is onvoldoende.

Verfahrensfehler
Het laatste criterium voor toelating betreft de aanwezigheid van een Verfah-
rensfehler. Van een Verfahrensfehler is sprake wanneer de rechter tegens wiens
uitspraak Revision is ingesteld, in strijd met een voorschrift betreffende de pro-
cedure heeft gehandeld.318 Verfahrensfehler betreffen echter slechts een zeer

beperkte categorie van processuele fouten. Het betreft nadrukkelijk niet moge-
luke fouten in de waardering van het bewijs, in de interpretatie van het recht of
in de beargumentering van de uitspraak.319 Bij de vraag of er sprake is van een
vormverzuim moet het materieelrechtelijke uitgangspunt van de lagere rechter
worden gevolgd, ook wanneer dat achteraf fout blijkt te zijn geweest. Het moet
gaan om een fout in de procedure die heeft geleid tot een verkeerde oordeels-

314  Kummer 1990, p. 80.
315  Bundesverwaltungsgericht 10. Senat 19/12/1996. Zie ook: Kummer 1990, p. 83. Vol-

gens Kummer volgt het Bundesfinanzhof hierin een eigen weg en neemt dit gerecht net
als het de Oberlandesgerichte bij het civielrechtelijke Zulassungsrevision (zie §3.2), bij
verschillende interpretaties van gelijkende voorschriften wel Abweichung aan.

316    Zie ook: Kummer  1990, p. 75 Met verwijzing naar vele uitspraken.
317  Kummer 1990, p. 81.
318 Bundesverwaltungsgericht 30-7-1990, NJW  1991, p.  190.
319    Uitspraak van het Bundesverwaltungsgericht, NVwZ-RR  1996, 359.
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vorming bij de rechter.320 Een vormverzuim is alleen grond voor toelating wan-
neer de mogelijkheid bestaat, dat de rechter zonder het vormverzuim tot een
uitspraak was gekomen die gunstiger was geweest voor degene die het beroep
heeft ingesteld.321

Verfahrensfehler op grond waarvan toegang tot Revision verkregen wordt,
zijn bijvoorbeeld fouten die veronachtzaming inhouden van regels met betrek-
king tot de afbakening van de rechterlijke bevoegdheid, bijvoorbeeld berechting
door de verkeerde rechter, of berechting van zaken die buiten het door de inge-
stelde rechtsmiddelen bepaalde object van geschil liggen. Andere voorbeelden
zijn het achterwege laten van een mondelinge behandeling, wanneer daartoe de
plicht bestaat, en het achterwege laten van een gemotiveerde beslissing op be-
paalde bewijsvoorstellen.

322

De gedachte achter deze toelatingsgrond is dat het toezicht op het omgaan
met de procedure een belangrijk aspect is van het toezicht op de lagere gerech-
ten. Verder wordt het niet gerechtvaardigd gevonden om partijen van Revision
uit te sluiten wanneer zij nadeel lijden van procedurele fouten.323

Ten aanzien van Verfahrensfehler is het van belang dat in het beroep dat
hierop in de verlofprocedure wordt gedaan, uitgebreid beschreven wordt welke
feitelijke weg de procedure gelopen heeft. Deze beschrijving dient zo uitgebreid
te zijn dat de revisionsrechter zich op basis van dit geschrift reeds een oordeel
kan vormen over de vraag of sprake is van een Verfahrensfehler.324 In de prak-
tijk komt het zeer zelden voor dat een beroep op grond van Verfahrensfehler
wordt toegelaten.

325

5.4 CONCLUSIE

Het verlofstelsel dat de toegang tot het Bundesverwaltungsgericht regelt, bete-
kent een aanzienlijke werklastbeperking. Het Bundesverwaltungsgericht hoeft
hierdoor in aanmerkelijk minder zaken uitspraak te doen, dan zonder verlofstel-
sel het geval zou zijn geweest. Slechts in drie procent van de gevallen laten de
Oberverwaltungsgerichte Revision toe en van de door de Oberverwaltungsge-
richte afgewezen zaken wordt door het Bundesverwaltungsgericht slechts zeven
procent toegelaten.

326

De winst die hierdoor ten aanzien van de werkdruk wordt geboekt, wordt
bovendien niet teniet gedaan door een bewerkelijke verlofprocedure. Die is na-

320   Kummer 1990, p. 90.
321   Kummer 1990, p. 94.
322  M. App, Uberblick Ober die Nichtzulassungsbeschwerde in der allgemeinen und der

besonderen Verwaltungsgerichtsbarkeit, JA, 1994, p. 236 e.v.
323  H. Grave, Bietet das verwaltugnsgerichtliche Revisionsverfahren ausreichende Rechts-

garantien? In Verwaltungs Archiv, Zeitschrift fur Verwaltungslehre, Verwaltungsrecht
und  Verwaltungspolitiek,  Band  64, Carl Heymanns Verlag  KG Killn, Berlin  1973,  p.
51-80, 64.

324   Kummer 1990, p. 89.
325 Informatie verkregen van het Oberverwaltungsgericht te Koblenz.
326     Pressemitteilung van het Bundesverwaltungsgericht, Nr. 8/1997 van 19 februari  1997.
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melijk zo ingericht, dat hiermee per zaak slechts een zeer geringe belasting ge-
moeid is. De meeste verlofbeslissingen worden niet door de hoogste rechterlijke
instantie genomen, maar door de hoger beroepsrechter. Bovendien zijn de toe-
gangscriteria zodanig gekozen, dat de toetsing van een zaak hieraan weinig tijd
hoeft te kosten.

Door de combinatie van een initiele beslissing over de verlofwaardigheid
door de hoger beroepsrechter met de mogelijkheid van een Nichtzulassungsbe-
schwerde houdt deze per zaak slechts een zeer geringe werklast in. De beslis-
sing van de hoger beroepsrechter is weinig arbeidsintensief, aangezien deze
rechter de zaak nauwkeurig onderzocht zal hebben om daarin uitspraak te kun-
nen doen. Hij zal zich daarbij reeds een oordeel hebben moeten vormen betref-
fende mogelijke rechtsvormingskwesties. Dit oordeel hoeft hij alleen nog
expliciet te maken door aan te geven in hoeverre hij deze kwesties van zodanig
belang acht dat beroep op de hoogste rechterlijke instantie open zou moeten
staan.

Ook de besluitneming over de Nichtzulassungsbeschwerden kost weinig
tijd. De gekozen toelatingscriteria maken het mogelijk om reeds op grond van
een relatief weinig ingrijpend onderzoek een besluit te nemen over toelating of
afwijzing. Deze komen er immers op neer dat de toelating afhankelijk is van het
belang daarvan voor de cotirdinatie van rechtspraak, plus in een aantal bijzon-
der gevallen van Verfahrensfehler. De gegrondheid van het ingestelde beroep
hoeft dus niet te worden onderzocht.327 Aan afwijzingen hoeft hierdoor niet veel
tijd te worden besteed. Voor zover zaken worden toegelaten, levert de toela-
tingsprocedure nog een geringere belasting op. Bij toelating wordt de verlof-
procedure immers omgezet in een revisions-procedure waarbij dezelfde rechters
met de zaak belast blijven.328 De tijd die in de verlofverlening is gestoken, kan
dus afgetrokken worden van de tijd die nodig is voor de berechting van de toe-
gelaten zaken. Hierdoor hoeft dus niet het probleem te ontstaan, dat de verlof-
procedure meebrengt dat de toegelaten zaken twee keer beoordeeld moeten
worden.
Ondanks de geringe werklast die met deze verlofverlening is gemoeid, is de
besluitvorming hierover met voldoende procedurele waarborgen omgeven voor
een verlofbeleid dat gunstig is voor de co6rdinatie van rechtspraak. De rechter
die in eerste instantie over de toelating beslist, is de rechter wiens uitspraak het
beroep betreft. Dat is gunstig, omdat hij door zijn intensieve bestudering van de
zaak een gegrond oordeel kan geven over het belang van de kwestie voor de
coOrdinatie van rechtspraak. Bovendien zal de motivering van zijn uitspraak
steeds impliciet een motivering voor zijn verlofbeslissing inhouden. Zijn beslis-
sing over het verlof is dus met de nodige waarborgen omgeven. Het enige na-
deel is dat hij hiermee rechter in eigen zaak is. Dit wordt echter gecompenseerd
door de mogelijkheid om tegen zijn beslissing beroep in te stellen. Vervolgens
wordt de beslissing op dit beroep in geval van afwijzing gemotiveerd genomen

327   Zie ook Hoofdstuk 8, §2.3.
328 Interview Gielen.
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en hanteert het Bundesverwaltungsgericht hierbij de regel dat slechts unaniem
tot af\vijzing overgegaan kan worden.

De manier waarop de verlofverlening is geregeld, brengt bovendien een
zekere openbaarheid in de procedure. Hierdoor wordt de verlofverlening con-
troleerbaar en wordt de verlofverlener gedwongen om verantwoording af te
leggen. Dit geeft een betere kans op een goed werkend verlofstelsel.

De toegangsregeling verzekert verder een verlofbeleid dat gunstig is voor
de coordinatie van de rechtspraak. Hiervoor staan de 'checks and balances' ga-
rant die de spreiding van de verantwoordelijkheid biedt. Dit maakt het namelijk
mogelijk om bij de verlofverlening zowel het perspectief van de hoogste rech-
terlijke instantie op het belang van coordinatie van rechtspraak te laten meewe-

gen, als het perspectief van de lagere rechter daarop. Dit wordt uitgewerkt in
Hoofdstuk 8, §6.5.
Omdat het model van de toegangsregeling bij het Bundesverwaltungsgericht in
dit boek nog een aantal keer aan de orde zal komen, is een korte naam hiervoor
handig. Als korte aanduiding van het principe dat de hoger beroepsrechter de
initiele beslissing over de verlofverlening neemt, waarbij tegen die beslissing
beroep openstaat op de hoogste rechterlijke instantie, zal ik verder de term
'dubbele toets'-model, gebruiken.

6    De gemengde kamer, een prejudiciale procedure

6.1 INLEIDING

In Duitsland bestaan diverse mogelijkheden om ten behoeve van coordinatie
van rechtspraak prejudiciele vragen te stellen aan een ander rechtsprekend gre-
mium. Dit kan twee dingen betekenen. In de ene situatie stelt een lagere rechter

een vraag aan de hoogste rechterlijke instantie van zijn rechtstak. Hier is sprake
van verticale co6rdinatie. In de andere situatie ligt een zaak reeds ter berechting

bij een kamer van een hoogste rechterlijke instantie, maar stelt deze een vraag
aan een gemengde kamer binnen die instantie en is dus sprake van horizontale
coordinatie. Deze laatste prejudiciele procedure wordt besproken in §6.2. De
mogelijkheid die een lagere rechter heeft om in bepaalde situaties een prejudi-
ciele vraag te stellen komt in §6.3 kort aan de orde.

6.2 GEMENGDE KAMERS: GROBE SENAT, VEREINIGTE SENAT EN GE-
MEINSAME SENAT

Zoals reeds in §2 aangeduid kennen de hoogste rechterlijke instanties een ver-
dere specialisatie in kamers. Om te voorkomen dat deze interne specialisatie
een te sterke versplintering van het recht met zich brengt, kent het Duitse recht
naast het rechtsmiddelenstelsel nog een mechanisme voor horizontale courdi-
natie op het niveau van de hoogste rechterlijke instanties. Dit is een procedure
waarin een gewone kamer binnen een hoogste rechterlijke instantie een prejudi-
ciele vraag stelt aan een gemengde kamer. Het Duitse recht kent als gemengde
kamers: de GroBe Senaten, de Vereinigte Senat en de Gemeinsame Senat. Edn
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van deze dient steeds bijeen geroepen te worden wanneer de coOrdinatie van
rechtspraak in het gedrang dreigt te komen, of wanneer het belang van de
rechtsvorming ten aanzien van een bepaalde rechtsvraag dat vereist.

De GroBe Senat is een gemengde kamer die binnen elke hoogste rechter-
lijke instantie bijeen geroepen kan worden. De GroBe Senat bestaat steeds uit
66n rechter uit elk van de kamers van de betreffende rechtstak. Er bestaan dus
GroBe Senaten voor burgerlijk recht, strafrecht, belastingrecht, etc. Het Bun-
desgerichtshof kent naast de GroBe Senat de Vereinigte Senat. Dit is een uitge-
breide gemengde kamer die bijeen geroepen moet worden bij divergentie tussen
een strafkamer en een civiele kamer. Het is een samenvoeging van de twee
GroBe Senaten binnen het Bundesgerichtshof. Als overkoepelende gemengde
kamer kennen de verschillende hoogste rechterlijke instanties voorts de Ge-
meinsame Senat.329 Wanneer 66n van de hoogste rechterlijke instanties in zijn
rechtspraak wil afwijken van de jurisprudentie van een ander, moet hierover een
prejudiciele vraag aan dit gremium worden gesteld. De Gemeinsame Senat be-
staat uit de voorzitters van de vijf federale hoven en daarnaast uit de voorzitter
en den van de leden van de kamers die betrokken zijn bij het verschil in opvat-
ting.

De samenstelling van de verschillende gemengde kamers laat dus een af-
spiegeling zien van alle betrokken kamers. De rechters die gedurende een jaar
deel zullen uitmaken van deze gemengde kamers, worden steeds vooraf be-
noemd.330 De verschillende GroBe Senaten, de Vereinigte Senat en de Gemein-
same Senat kennen een procesrecht dat grotendeels overeenkomt.331 Om
herhaling te voorkomen, zal ik deze gemengde kamers hier alle onder 66n noe-
mer behandelen.
De mogelijkheid om een prejudiciele vraag te stellen houdt sorns tevens een
plicht daartoe in. Deze zogenaamde Vorlagepflicht bestaat wanneer een kamer
van een hoogste rechterlijke instantie een rechtsvraag anders wil beantwoorden
dan eerder door een kamer van hoogste rechterlijke instantie is gebeurd. In dat
geval is de betreffende kamer verplicht om hieromtrent een prejudiciele vraag
te stellen. Als een kamer wil afwijken van een uitspraak binnen dezelfde Ge-
richtsbarkeit dient de vraag aan de GroBe Senat of de Vereinigte Senat te wor-
den voorgelegd. Bij afwijking van een andere Gerichtsbarkeit moet de vraag
worden voorgelegd aan de Gemeinsame Senat. Wanneer geen sprake is van

329 De Gemeinsame Senat werd ingesteld naar aanleiding van de wijziging van §95 van de
Grondwet in BGBI.  1968,1657, bij wet van  19 juni  1968,8681 661 : Gesetz zur Wah-
rung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung der obersten Gerichtshofe des Bundes.
Voor het precieze doel van de Gemeinsame Senat zie: Arndt, Verhandlungen des Deut-
schen Bundestages, Stenographische Berichte, 3. Wahlperiode (1958/59), Bd. 42, S.
3048 B.

330   Dit is vereist op grond van de 'Gesetzliche Richter-doctrine', zie §2.2.
331   Vorlagepflicht in het civiel recht is geregeld in §132 GVG, voor het strafrecht in §121

II en §132 GVG, voor het bestuursrecht in §11 en §12 VwGO, voor de Arbeitsge-
richtsbarkeit in §45 II ArbGG, voor de Sozialgerichtsbarkeit in §§41-44 SGG en voor
de Finanzgerichtsbarkeit in §11 derde lid FGO.
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divergentie, maar een rechtsvraag om een andere reden grundsatzliche Bedeu-
tung heeft, heeft de betreffende kamer de bevoegdheid om een vraag aan de
GroBe Senat voorleggen. Voorwaarde voor de prejudiciele procedure is steeds
dat de rechtsvraag die voorgelegd wordt, beslissend is voor de uitspraak in de
betreffende zaak. 332

Nadat een prejudiciele vraag gesteld is, blijft de zaak voor de vragende
kamer geschorst totdat antwoord wordt verkregen. Het proces bij de gemengde
kamers beperkt zich daarbij tot het beantwoorden van de voorgelegde rechts-
vraag. Partijen kunnen in deze fase schriftelijk en soms mondeling invloed uit-
oefenen op de besluitvorming. De rechters die de prejudiciele vraag
beantwoorden, geven een interpretatie van het recht, waaraan de vragende
rechter bij de verdere berechting van de zaak gebonden is.
De Vorlagepflicht wordt zeer eng geinterpreteerd. Een Vorlagepflicht bestaat
alleen als een rechter wil afwijken van eerdere jurisprudentie omtrent precies
dezelfde zinsnede in hetzelfde wetsartikel in dezelfde context.333 Deze inter-
pretatie van de Vorlagepflicht maakt dat niet snel aan deze eis is voldaan.
Doordat behalve de strafkamers alle kamers gespecialiseerd zijn, interpreteren
zij immers doorgaans niet dezelfde rechtsregels. Voor zover ze dat wel doen zal
al snel sprake zijn van een andere, gespecialiseerde context.

Om te voorkomen dat een gemengde kamer bij elkaar komt, terwijl  van
een meningsverschil tussen de verschillende kamers al geen sprake meer is,
moet de kamer van wiens rechtspraak de vragende kamer wil afwijken, te ken-
nen geven of hij aan zijn rechtsopvatting vasthoudt. Hierover beslist deze kamer
in normale bezetting. Wanneer de kamer niet aan zijn oude opvatting vasthoudt,
kan de vragende kamer een uitspraak doen die van deze opvatting afwijkt, zon-
der dat een gemengde kamer bijeen hoeft te komen.

In de praktijk blijkt het risico voor een te vaak bij elkaar geroepen ge-
mengde kamer echter niet zo groot. Het blijkt maar zeer zelden voor te komen
dat op grond van de Vorlagepflicht een prejudiciele vraag aan een gemengde
kamer wordt gesteld. Zo werden in de eerste achttien jaar van het bestaan van
de Gemeinsame Senat slechts 15 uitspraken gedaan.334   Voor de andere  ge-

mengde kamers gelden vergelijkbare cijfers. Gedurende de eerste 40 jaar van
het bestaan van de mogelijkheid om door middel van een GroBe Senat uitspraak
te doen, kwamen de meeste GroBe Senaten op een gemiddelde van 66n uit-

332 De gemengde kamer kan besluiten dat niet aan de vereisten voor een prejudiciele vraag
voldaan is en de vraag onbeantwoord terugsturen. Zie:  BGHZ 82,  34 (NJW  1982, 517);
BVerwGE 65, 131 (NJW 1983, 1012).

333  Maetzel 1968, p. 799, punt 5. En: E. Hering, bondsrechter te Berlijn, Der Plan eines
Gemeinsamen Senats der Oberste GerechtshOfe des Bundes, in Die Offentliche Ver-
waltung, 1967/5, p. 153.

334 Er werden in die periode althans slechts vijftien uitspraken gepubliceerd. Er mag echter
van uit worden gegaan dat elke uitspraak van dit college is gepubliceerd. Martin
Schulte: de opgave van de Gemeinsame Senat is 'im Keime erstickt'.
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spraak per jaar, alleen de GroBe Senaten van het Bundesfinanzhof en die van
het Bundessozialgericht deden gemiddeld twee uitspraken per jaar.335

De mogelijkheid tot horizontale codrdinatie die geboden wordt door deze com-
binatie van prejudici8le procedure en gemengde kamer blijkt weinig op te leve-
ren vanwege het zeer geringe aantal zaken waarin deze procedure gevolgd
wordt. Hierdoor kan de gemengde kamer slechts in zeer geringe mate codrdina-
tie bewerkstelligen. In Hoofdstuk 8, §3 ga ik nader in op de inzet van de ge-
mengde kamer als coordinatiemechanisme.

6.3 PREJUDICIELE RECHTSPRAAK DOOR DE HOOGSTE RECHTER

Een Vorlagepflicht kan ook verticale coordinatie bewerkstelligen, namelijk
wanneer een lagere rechter een prejudiciele vraag moet stellen aan de hoogste
rechter van zijn rechtstak. Deze Vorlagepflicht bestaat in situaties waarin geen
Berufung of Revision openstaat. Het gaat hier om situaties waarin zonder de
mogelijkheid van een prejudiciele procedure geen oordeel van de hoogste
rechter te verkrijgen zou zijn geweest. Dit betreft dus niet de Vorlage aan een
gemengde kamer.

Dit speelt in enkele bijzondere domeinen van rechtspraak: in de freiwilli-
337gen Gerichtsbarkeit,336 bij Bu geldverfahren en bij Justizverwaltungsak-

ten,338 maar ook in het strafrecht voor zover de tweede en derde instantie
rechtspraak daar is opgedragen aan het Oberlandesgericht.339 In deze domeinen
heeft de lagere rechter de plicht om bij een voorgenomen afwijking van eerdere

hogere rechtspraak dit door middel van een prejudiciele vraag voor te leggen
aan de hoogste rechterlijke instantie in die Gerichtsbarkeit.

Deze prejudiciele procedure in Duitsland lijkt op het Franse saisine pour
avis.340 Belangrijkste verschil is dat deze procedure in nog minder gevallen in-
gezet kan worden vanwege de beperking tot gevallen waarin geen Berufung of
Revision openstaat. Met betrekking tot de Vorlagepflicht gelden verder dezelf-
de overwegingen als bij saisine pour avis. Daarvoor verwijs ik verder naar
Hoofdstuk 6, §7.1, waar de prejudiciele procedure in algemene zin als mecha-
nisme voor courdinatie van rechtspraak aan de orde komt.

335  K. Offerhaus, Die GroBe Senate der obersten GerichtshOfe des Bundes, in: 75 Jahre
Reichsfinanzhof - Bundesfinanzhof, Stollfull Verlag Bonn  1993, p. 624.

336  §28 H Gesetz uber die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG), §79 II
Grundbuchordnung GBO.

337   §79 III OwiG jo. §121 11 GVG.
338   §29 I, tweede en derde zin EGGVG.
339  §121 II GVG. De regeling dat het Oberlandesgericht ook een rechtsvraag moet voor-

leggen aan het Bundesgerichtshof wanneer het als Berufungs-rechter zit, past niet echt
binnen dit systeem. Er staat dan immers Revision open op het Bundesgerichtshof. Bij-
zonder aan deze Vorlagepflicht is dat het Bundesgerichtshof kan besluiten om de zaak
in zijn geheel aan zich te trekken als het dat doelmatig acht. Zie: Kissel 1981: §121 Rn
27. (zuletzt BGHSt 23, 141, 144 = NJW 1970, 255).

340 Zie: Hoofdstuk 5, §5.
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7 Conclusie
In Duitsland zijn ten behoeve van de coOrdinatie van rechtspraak op drie manie-
ren maatregelen genomen. Als eerste kennen de hoogste rechterlijke instanties
werklastbesparende toegangsregelingen in de vorm van verkorte procedures en
verlofstelsels, waardoor de omvang van deze gerechten enigszins binnen de
perken gehouden kan worden. Als tweede bestaan binnen en tussen de hoogste
gerechten gemengde kamers ten behoeve van de horizontale coordinatie. En als
derde kunnen lagere rechters in uitzonderlijke gevallen een prejudiciele vraag
stellen aan de hoogste rechterlijke instantie.

Het Bundesgerichtshof kent bij de Streitwertrevision in het civiel recht net als
het Cour de Cassation en de Conseil d'Etat verkorte procedures ten behoeve van
de werklastbeperking. Hier stuiten we op een fenomeen dat eerder opdook bij
de Conseil d'Etat. Een procedure die is opgezet als verlofstelsel wordt gebruikt
als verkorte procedure. De bespreking van deze problematiek komt aan de orde
in Hoofdstuk 8, §2.

Duitsland kent twee echte verlofstelsels. Dit zijn de Zulassungsrevision bij
het Bundesgerichtshof en het verlofstelsel bij het Bundesverwaltungsgericht.
De Zulassungsrevision is in zekere zin vergelijkbaar met het verlofstelsel bij het
Supreme Court van de Verenigde Staten, vanwege de grote vrijheid die de
rechters  bij hun verlofverlening hebben.  Op deze vrije verlofstelsels  kom  ik
terug in Hoofdstuk 8, §5.

De toegangsregeling bij het Bundesverwaltungsgericht wijkt af van het
stramien van een vrij verlofstelsel. Hier wordt een waarborg voor een juiste
verlofverlening gezocht in een dubbel toetsmoment. Zowel de hoger beroeps-
rechter als het Bundesverwaltungsgericht kunnen een zaak toelaten en hierbij
vanuit hun eigen perspectief het belang van een uitspraak voor de co6rdinatie
van rechtspraak beoordelen. 341

Deze dubbele toets maakt het tevens mogelijk om bij afwijzende beslissin-
gen, ondanks de relatief lage belasting van de werkdruk, toch de nodige proce-
durele legitimiteit te bieden. Dit 'dubbele toets'-model houdt een stelsel van
'checks and balances' in dat een selectie kan bewerkstelligen die ten goede
komt aan de coOrdinatie van rechtspraak. Dit model komt nog uitgebreid aan de
orde in Hoofdstuk 8, §6 en in Hoofdstuk 9, §4 en §6, zodat ik het hier kort zal
houden.

Het belangrijkste verschil tussen de Zulassungsrevision bij het Bundesge-
richtshof en het 'dubbele toets'-model bij het Bundesverwaltungsgericht betreft
de procedurele waarborgen, waarmee het verlofstelsel bij het Bundesverwal-
tungsgericht is omgeven en die bij het Bundesgerichtshof ten ene male ontbre-
ken. Dit is ten eerste de waarborg die geboden wordt door de 'checks and
balances' van de gespreide verantwoordelijkheid over de verlofverlening. Ten
tweede zijn dit de motiveringsplicht en de regel dat slechts unaniem tot afwij-
zing van een verlof wordt overgegaan.

341 Zie hierover Hoofdstuk 8, §5.2.3 en §6.5.
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De Duitse rechterlijke organisatie kent een vergaande specialisatie. Niet alleen
op het niveau van de rechtstakken, maar ook binnen een rechtstak hebben de
kamers van de hoogste rechterlijke instanties zich verder gespecialiseerd. Deze
vergaande specialisatie maakt dat er geen sterke behoefte bestaat aan bijzondere
mechanismen voor horizontale coordinatie binnen de verschillende sub-
specialisaties. Voor de horizontale coOrdinatie tussen de verschillende sub-
specialismen is dit echter minder gelukkig. De hiervoor ingestelde gemengde
kamers kullnen niet veel tegenwicht bieden, doordat zij slechts bij hoogste uit-
zondering worden ingeschakeld.342

Het derde mechanisme voor coordinatie van rechtspraak betreft de verti-
cale coordinatie door middel van prejudiciele vragen. Deze mogelijkheid be-
staat slechts in uitzonderlijke gevallen, namelijk wanneer geen Berufung of
Revision op de hoogste rechterlijke instantie openstaat. In die gevallen bestaat
de mogelijkheid voor een lagere rechter om dit gremium een prejudiciele vraag
te stellen. Op deze vorm van prejudiciele rechtspraak ben ik niet nader inge-
gaan. Voor een bespreking van prejudiciele procedures ten behoeve van co6rdi-
natie van rechtspraak zij verwezen naar Hoofdstuk 6, §7.1.

342 Zie hierover Hoofdstuk 8, §3.
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Hoofdstuk 6:

Procedurele vereisten aan rechterlijke rechtsvorming

1   Inleiding

Tot zover is de aandacht gericht geweest op de mogelijkheid om door middel
van rechterlijke uitspraken in coordinatie van rechtspraak te voorzien. In
Hoofdstuk 2 is al aan de orde geweest dat wanneer dit door middel van rechter-
lijke uitspraken geschiedt, dit altijd rechtsvormende uitspraken zijn. Verschil-
lende van de mechanismen voor codrdinatie van rechtspraak die aan de orde
zijn geweest, maken dat bezinning nodig is op de legitimiteit van deze rechter-

lijke rechtsvorming.
Dit is een wijze van coOrdinatie van rechtspraak waarbij de rechter in meer

of mindere mate los van een geschilbeslechtende procedure tot rechtsvorming
komt. Dat betreft als eerste de prejudiciele procedure, waarbij de rechtsvorming
tot stand komt in een procedure die enigszins los staat van de geschilbeslech-
tende procedure. Van eenzelfde soort situatie is sprake bij cassatie in het belang
der wet. Hier is wel sprake van een procedure op grond van een geschilbe-
slechtende uitspraak, maar deze ziet niet op geschilbeslechting, althans niet op
beslechting van een geschil tussen partijen. Een derde mechanisme voor co8r-
dinatie van rechtspraak dat aanleiding geeft tot dit hoofdstuk is het maken van

rechterlijke afspraken. Ook hier worden los van een concrete zaak rechterlijke
normen gesteld.

In dit hoofdstuk zal ik aangeven waarom het van belang is dat een rechts-
vormende uitspraak wordt gedaan binnen een geschilbeslechtende procedure of
daarbuiten. Waarom maakt het verschil of Mijnssen, Heemskerk, Van der Putt-
Lauwers, Fleers en Kop tijdens een gezamenlijk weekend op de hei afspreken
voortaan een bepaalde interpretatie van een rechtsregel als geldig te aanvaarden,
of dat zij dat in raadkamer bijeen doen naar aanleiding van een cassatieberoep?
Daartoe zal in §2 uiteengezet worden hoe de rechter bij zijn rechtsvorming
houvast kan vinden aan zijn oordeel omtrent de beslechting van een concreet

geschil. Op grond hiervan zal in §3 geconcludeerd worden dat de procedurele
waarborgen rondom geschilbeslechting een belangrijke waarborg bieden voor
rechterlijke rechtsvorming. In §4 zal ingegaan worden op een aantal argumen-
ten tegen het beweerde houvast aan de casus. In §5 wordt vervolgens aangege-
ven hoe de concrete geschilbeslechting ook via het juridisch discours van
belang is voor de rechtsvorming. Vervolgens zal in §6 een tweetal eisen worden
gesteld aan procedures waarlangs rechterlijke rechtsvorming tot stand komt. In
§7 worden twee mechanismen voor co8rdinatie van rechtspraak, de prejudiciele

procedure en cassatie in het belang der wet, aan deze eisen getoetst. Het hoofd-
stuk sluit af met een concluderende paragraaf,  §8.

Hoewel rechterlijke afspraken wel een aanteiding vormen voor dit hoofd-
stuk, heb ik ervoor gekozen om hieraan een apart hoofdstuk te wijden. De reden
hiervoor is gelegen in de omvang van dit onderdeel.
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2    Casus als houvast bij rechtsvorming
Een rechter heeft bij zijn rechtsvorming houvast aan twee aanknopingspunten.
Het ene aanknopingspunt betreft het normatieve kader dat de rechter bij zijn
rechtsvorming stuurt. De rechter dient op grond van zijn kennis van het recht en
met behulp van geaccepteerde interpretatietechnieken aan te geven, wat de toe-
passing van bepaalde regels in een concrete situatie met zich brengt.343 Het is
intussen algemeen geaccepteerd dat deze rechterlijke interpretatie van het recht
tevens los van de concrete zaak van betekenis is voor de rechtsontwikkeling.
Het aanknopingspunt dat genoemde interpretatietechnieken en minder rechtspo-
sitivistisch ingekleurde handvatten zoals rechtsbeginselen, de rechter bij zijn
rechtsvorming bieden, is reeds door velen belicht en zal hier verder niet uitge-
werkt worden.

Het andere aanknopingspunt is de casus. Het belang hiervan voor de
rechtsvorming is ook reeds door anderen belicht.344 Er is echter alle reden om er
hier in het bijzonder aandacht aan te besteden, aangezien in een aantal procedu-
res dat ingezet kan worden ten behoeve van coordinatie van rechtspraak, de
casus een minder goed aanknopingspunt biedt dan in gewone rechtspraak. Dit
komt doordat de rechtsvorming die in deze procedures tot stand komt, enigszins
los staat van een geschilbeslechtende procedure.
Het belang van de casus voor de rechtsvorming kan als volgt begrepen worden.
Wanneer de toepassing van het geldende recht in een voorliggende zaak tot een
bevredigende oplossing leidt, zal de rechter conform dat recht uitspraak kunnen
doen. Ook wanneer de voorliggende zaak past in een reeks van casus waarop
het desbetreffende recht reeds eerder is toegepast, biedt dat een argument om
conform deze praktijk uitspraak te doen. Er kan zich echter ook een zaak voor-
doen, die sterk afwijkt van casus die zich eerder hebben voorgedaan. Deze af-
wijking kan gelegen zijn in het feitencomplex, maar het kan ook een afwijking
zijn in hetgeen zich in het proces heeft voorgedaan. Wanneer die casus op een
dusdanige manier afwijkt, dat een beslissing in lijn hiermee in strijd zou komen
met een juiste toepassing van het recht, geeft dit aanleiding tot rechtsvorming.

Wanneer de rechtstreekse toepassing van geldend recht in een bepaalde
casus tot een onbevredigende oplossing - of zelfs tot onrecht - leidt, zal de
rechter moeten bezien of het recht in het licht van de casus anders geYnterpre-
teerd dient te worden. Het voorgelegde geschil kan op deze manier aanleiding
vormen om tot rechtsvorming over te gaan. Wanneer vervolgens tot rechtsvor-
ming wordt overgegaan, biedt de casus van het geschil houvast als toetssteen
van de betreffende rechtsvorming. De nieuw gevormde regel zal de schijn tegen

343 Zoals bijvoorbeeld: de grammaticale, systematische, wets- en rechtshistorische, rechts-
vergelijkende, anticiperende of teleologische interpretatie. Koopmans verwijst hiernaar
wanneer hij aangeeft dat het rechtsvindingsdebat meestal gevoerd wordt in termen van
juridische techniek. T. Koopmans, De constitutionele kant van de rechtsvinding, in:
Rechtsvinding, Gedachtewisseling over het nieuwe Algemeen Deel** van de Asser-
serie (Asser-Vranken), redactie: E.S.G.N.A.I. van de Griend e.a., W.E.J. Tjeenk Wil-
link 1996,9 1-8.

344 Zie onder andere de bijdragen in NJB 2000, no. 13.
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zich hebben wanneer deze voor de casus een onbevredigend resultaat oplevert.
De toetsing van het recht aan een concreet geschil kan er dus toe leiden dat een
rechtsregel in algemene zin of in een bijzondere categorie van gevallen een an-
dere betekenis krijgt.

De casus biedt kort gezegd een aanknopingspunt voor rechterlijke rechts-
vorming doordat hij ten eerste een reden kan vormen om tot rechtsvorming over
te gaan en ten tweede het resultaat van die rechtsvorming toetsbaar maakt. Dit
maakt dat er een verband is tussen het oordeel omtrent de rechtsvorming en het
oordeel omtrent de voorliggende casus. Toepassing van recht houdt dus niet
alleen in dat de juiste regels bij de desbetreffende casus wordt gezocht, maar
ook dat aan die regels de juiste betekenis wordt gegeven in het licht van de ca-
sus. Deze juiste betekenis wordt mede bepaald door het resultaat waartoe ver-
schillende interpretaties in de voorliggende zaak leiden. Het houvast dat de
casus hierdoor biedt, is niet absoluut. Het andere houvast dat de rechter heeft,
zijn meer abstracte noties over het recht, speelt ook een rol. Wanneer deze twee
in tegenovergestelde richtingen wijzen, zal, afhankelijk van de vraagstelling die
aan de orde is, de ene keer het ene houvast zwaarder wegen en de andere keer
het andere.

Overigens is de term 'casus' hier breed bedoeld. Deze term verwijst niet
zo zeer naar de feiten van een bepaald geschil sec, alswel naar de juridische
vorm die zij hebben gekregen. Onder de casus vat ik dus het geschil zoals zich
dat aan de rechter voordoet, zoals het door partijen gepresenteerd wordt en zo-
als het procesrechtelijk vorm heeft gekregen.
Scholten duidt het belang van de casus voor de rechtsvorming als volgt: 345

Thans moeten wij nog stil staan bij de feiten van het geval zelf.
Ook die zijn voor de rechtsvinding van belang. (...) Wel zijn re-
gets gegeven, doch niet wat dejuiste is voor het geval. Bovendien
worden die regels voortdurend vervormd. Hoe anders zal degene,
die recht zoekt, de goede regel kunnen vinden dan door het geval
als uitgangspunt te nemen? (...) We moeten het geval (...) 'alzij-
dig doorgronden' d.w.z. we moeten ons zo goed mogelijk van
wat gebeurd is op de hoogte stellen, zoveel mogelijk trachten te
verstaan wat de betrokkenen deden en beoogden - dan dringt zich
een beslissing in de een of andere zin aan ons op.  (...) (M)aar ha-
pert het aan het eerste, de intuitieve aanvaarding, dan blijft het
onbevredigend en zoeken we iets anders. We oordelen steeds te-
gelijk en tastend van geval tot geval *n naar gereed liggende re-
gels.  ( . . . )

(D)e regel vervormt zich, de toepassing is rechtsvorming en dus
geschiedt die vorming mede op grond  van  het  geval.  C...)  Hoe
dikwijls gebeurt het niet, dat een geval zich voordoet (...) waar-
voor de regel klaar ligt en dat toch ineens de twijfel komt (...) is
er niet iets in het geval, dat afwijkt en toepassing uitsluit? Dan

345  P. Scholten, Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burger-
lijk recht, Algemeen decl 3e druk, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1974, p 120-124.

107



HOOFDSTUK 6

gaat de wetenschap op zoek en poogt die afwijking te rechtvaar-
digen door andere regels te hulp te roepen, die de uitzondering
verklaren.  (...)  Hoe  was dat mogelijk, indien het geval  hun  dit
niet aanwees?'

Vranken sluit hierbij aan: de rechter moet 'er voor zorgen dat normen en feiten
op elkaar zijn afgestemd, dat ze 'passen". Hij spreekt in dit kader van de 'kwa-
dratuur van de cirkel'.346 Ook Nieuwenhuis wijst op de wederzijdse toetsing die
optreedt door de confrontatie tussen (concept-)regels, (concept-)visies op de
feiten en (concept-)beslissingen. 'Deze confrontatie duurt voort totdat de zaak
'past', d.w.z. totdat is gevonden een aanvaardbare beslissing die aansluit op een
aanvaardbare regel die op zijn beurt is toegesneden op een aanvaardbare visie
op de feiten.

,347

3 Casusgerichte procedure van belang voor de rechtsvorming
Zoals de citaten in de voorgaande paragraaf laten zien, is het idee dat het oor-
deel van de rechter over de casus van belang is voor zijn rechtsvorming, geens-
zins nieuw. Minder gebruikelijk is het om aan dit idee ook de consequentie te
verbinden, dat de procedure die de casus tot zijn recht doet komen, dus ook van
belang is voor de rechtsvorming. In deze paragraaf zal ik aannemelijk maken
dat het belang dat de casus heeft voor de rechtsvorming ertoe leidt dat de in-
formatievoorziening van de rechter met betrekking tot de casus goed geregeld
moet zijn en dat voor rechterlijke rechtsvorming dus procesrechtelijke eisen
gelden.

Procesrechtelijke waarborgen die zien op de informatievoorziening van de
rechter zijn zaken als: betekening, bewijs, cautie, procesvertegenwoordiging,
hoor en wederhoor. Ook valt te denken aan mededelings-, informatie- en zorg-
plichten.348 Dit zijn procesrechtelijke normen die sturing geven aan de informa-
tievoorziening van de rechter en aan de selectie die uit de aanwezige informatie
gemaakt wordt. Zij zijn erop gericht om de feiten met betrekking tot de casus
boven water te krijgen en inzicht te verkrijgen in de belangen van partijen en
derden.

De regels van het procesrecht houden een regulering in van de informatie-
voorziening rond het proces. Hierdoor is het proces van informatieverkrijging
vooraf kenbaar: partijen weten waar ze aan toe zijn en wat er van hen verwacht

346 J.B.M. Vranken, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands
burgerlijk recht, Algemeen deel**, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1995, p. 74.

347 J.H. Nieuwenhuis, Legitimatie en heuristiek van het rechterlijk oordeel, RM Themis
1976, p. 494-515,501.

348 Zie hierover: J.B.M. Vranken, Rechtsvergelijkende gezichtspunten bij de herziening
van het civiele procesrecht in eerste aanleg, in: Verantwoordelijk procederen, preadvie-
zen voor de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, Boom Juridische Uitgevers,
Den Haag 1999, p. 77-84; W.A.J.P. van den Reek, Mededelingsplichten in het burger-
lijk procesrecht, beschouwingen over de verhouding tussen de rechter en partijen en
tussen partijen onderling naar Nederlands en Engels recht, W.E.J. Tjeenk Willink, De-
venter  1997. Zie ook het Ontwerp Rechtsvordering artt.  1.3.3 en  1.3.4.
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wordt. Van te voren staat vast welke informatie in het proces op welke manier
mag worden ingebracht en welke informatie bij de berechting wel of niet mag
meewegen. Bovendien gelden procesrechtelijke regels met betrekking tot de
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter en met betrekking tot een
motiveringsplicht. Dit soort regels waarborgt dat op een juiste wijze met de in-
formatie wordt omgegaan, zowel bij de verkrijging als bij de beoordeling en
afweging ervan.

Het procesrecht reguleert de informatievoorziening door de rechter de ene
keer te beperken in de informatie waarop hij zich mag baseren, en de andere
keer machtsmiddelen in handen te stellen die het mogelijk maken om tegen de
wil van partijen informatie boven water te halen.349 Het procesrecht kan de
rechter bijvoorbeeld in zijn informatie-inwinning beperken, door die afhanke-
lijk te stellen van de partijen.350 Het tegengestelde belang van partijen garan-
deert, dat de informatie omtrent de rechtsstrijd van verschillende zijden wordt
belicht. Het procesrecht kan de rechter bovendien in zekere mate verzekeren
van die informatie die essentieel is voor een juiste afweging, door bijvoorbeeld
extra waarborgen op te nemen waar die informatieverstrekking afhankelijk is
van personen die in het proces een zwakke positie innemen.

De informatie waarop de rechter zijn beslissing kan baseren, wordt dus
procesrechtelijk gestuurd. Het doel hiervan is onder andere een zo evenwichtig
mogelijk beeld van de casus te verkrijgen. Hoewel deze procesrechterlijke stu-
ring geen juiste uitkomst garandeert, beoogt het wel een waarborg te bieden
voor een goede kans daarop. Dit is in de eerste plaats van belang met het oog op
de geschilbeslechting. Zoals we gezien hebben in §2 is het geschilbeslechtend
oordeel echter ook van groot belang voor de rechtsvorming.
Het feitenmateriaal dat via dit proces ter beoordeling ligt en de standpunten die
partijen innemen ten aanzien van de betekenis die het recht hiervoor zou moe-
ten hebben, oefenen invloed uit op de richting van de beslechting van het ge-
schil en daarna op de richting die de rechter op kan bij zijn rechtsontwikkeling.
Wanneer geaccepteerd wordt dat het rechtsvormende oordeel van de rechter
mede afhankelijk is van zijn oordeel over de casus, is daarmee het belang van
de procedurele waarborgen rondom de feitengaring gegeven. Daarmee wordt de
rechtsvorming namelijk mede afhankelijk van het procesrecht dat de informa-
tievoorziening omtrent die casus reguleert.

Om die reden zijn de procedurele waarborgen die een verantwoorde ge-
schillenbeslechting, een fair trial, mogelijk maken, ook van belang voor een
verantwoorde rechtsvorming. Het procesrecht biedt dus niet alleen een legiti-
matie voor rechterlijke geschillenbeslechting, maar ook voor rechterlijke
rechtsvorming.

349 Zie hierover met betrekking tot het burgerlijk procesrecht uitgebreid: J.B.M. Vranken,
Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, Al-
gemeen deel**, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1995, p. 9-39.

350  Hierover: G.C.G.J. van Roermund, Ten dele algemeen, in: Rechtsvinding, Gedachten-
wisseling  over het nieuwe Algemeen   Decl**  van de Asser-serie (Asser-Vranken),  re-
dactie: E.S.G.N.A. I. van de Griend e.a., W.E.J. Tjeenk Willink 1996, p. 43-60,57.
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Sporadisch is ook door anderen gewezen op het belang van de verbinding van
rechterlijke rechtsvorming met een procedure die gericht is op concrete geschil-
beslechting. Zo geeft Brenninkmeijer aan dat het in een richtinggevende rech-
terlijke uitspraak niet zo mag zijn dat de uitkomst in het rechtsgeschil in wezen
buiten het geding om bepaald wordt, in commissies of overleggremia, door per-
sonen die de behandeling van de zaak niet hebben meegemaakt, en zonder dat
partijen in de gelegenheid zijn te reageren op hetgeen in het overleg aan de orde
komt.351 Hiermee geeft hij aan dat de procedure die wordt gevolgd voor de con-
crete geschilbeslechting, tevens beslissend moet zijn voor het rechtsvormende
aspect van een uitspraak. Ook Koopmans heeft hier oog voor. Naar zijn mening
zijn het juist de procedurele waarborgen rond de concrete geschilbeslechting die
de rechter bij uitstek geschikt maken om zijn rechtsvormende taak te vervullen.
Volgens hem pleiten voor de geschiktheid van de rechter als waardentoedeler
en dus voor zijn rechtsvormende taak 'gronden als de inachtneming van hoor en
wederhoor, de zorgvuldigheid van de afweging, de rechterlijke motiverings-
plicht en de omstandigheid dat de zaak uitsluitend op de eigen merites wordt
beoordeeld. ,352

4 Tegenargumenten
Er zijn drie soorten argumenten aan te voeren tegen het in §2 aangegeven be-
lang van individuele casus voor de rechtsvorming en daarmee tegen het belang
van het procesrecht hiervoor. Het eerste argument houdt in dat in bepaalde ge-
vallen de verbinding tussen concrete geschilbeslechting en rechtsvorming niet
aannemelijk is. Er zijn diverse gevallen te bedenken waarbij het rechtsoordeel
over de casus helemaal niet van belang lijkt te zijn voor de rechtsvorming. Deze
gevallen houden een tegenvoorbeeld in, die het belang van individuele casus
voor de rechtsvorming zouden kunnen ontkrachten.

Dit geldt bijvoorbeeld wanneer na een uitspraak van de cassatierechter de
gevolgen voor de concrete casus nog door een verwijzingsrechter bepaald
moeten worden. Een tweede categorie betreft uitspraken waarbij de rechtsvor-
ming helemaal los lijkt te staan van de voorliggende casus. De derde categorie
betreft die zaken waarin de rechter een uitspraak doet over de geldigheid van
een regeling in het licht van hoger recht.

Het tweede argument stelt dat het tegenovergestelde waar is: het recht mag
niet afhanketijk zijn van een toevallig voorliggende casus en dus mag de
rechtsvorming niet door die casus worden beYnvloed. Het derde argument stelt
de empirische vraag of het werkelijk zo is dat de rechter bij zijn rechtsvorming
belang hecht aan de feiten van de casus.

351 A.F.M. Brenninkmeijer,  in zijn bespreking  van de NJV-preadviezen  van   1997,  NJB
1997, p. 1026.

352  Zie: T. Koopmans, De constitutionele kant van de rechtsvinding, in: Rechtsvinding,
Gedachtenwisseling over het nieuwe Algemeen Decl** van de Asser-serie (Asser-
Vranken), redactie: E.S.G.N.A.I. van de Griend e.a., W.E.J. Tjeenk Willink 1996, p. 1-
8,4.
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In deze paragraaf komen eerst de verschillende categorieen tegenvoorbeel-
den aan de orde waarin de rechtsvorming geen verband met de casus lijkt te
hebben. Vervolgens wordt ingegaan op het tweede en derde argument op grond
waarvan het belang van individuele casus voor de rechtsvorming niet zou mo-
gen worden aangenomen.

Tegenvoorbeelden
De eerste categorie van gevallen waarin het belang van het concrete geschil
voor de rechter niet zonder meer aannemelijk is, betreft zaken waarin na cassa-
tie de gevolgen voor de casus nog door een verwijzingsrechter bepaald moeten
worden. Wanneer dat het geval is, lijkt de uitkomst in die zaak op het eerste
gezicht nauwelijks invloed te kunnen uitoefenen op de rechtsvorming. Die
rechtsvorming vindt immers plaats voordat het gevolg hiervan voor de concrete
zaak bekend wordt. In een dergelijk geval kan het oordeel over de concrete zaak
nog wel van invloed zijn op de beslissing om tot cassatie over te gaan en een
rechtsvormende norm te stellen. De gestelde norm kan echter door de rechts-
vormende rechter niet worden getoetst aan het resultaat van de toepassing van
die regel in de desbetreffende zaak.

Er zijn twee punten naar voren te brengen, waarom ook in dit geval de be-
oordeling van het concrete geschil invloed kan uitoefenen op de rechtsvorming.
Immers, ook wanneer een verwijzing noodzakelijk is, geldt dat de meeste feiten
van de casus al weI op tafel liggen. Het aantal varianten dat na verwijzing door
de feitelijke rechter vastgesteld kan worden, is dus gelimiteerd. Hierdoor zal het
voor de cassatierechter vaak mogelijk zijn om in zijn rechtsvorming rekening te
houden met deze verschillende mogelijke uitkomsten. De abstractie is dus be-
perkt. Bovendien staat tegen de uitspraak door de verwijzingsrechter opnieuw
cassatie open. Hierdoor kunnen in het ene geval de consequenties van de
rechtsvorming voor het concrete geschil dus geacht worden te zijn ingecalcu-
leerd, terwijl zij in het andere geval door middel van een nieuw cassatieberoep
alsnog aan het oordeel van de cassatierechter kunnen worden onderworpen.
De tweede categorie van gevallen waarin het belang van de concrete casus voor
de rechtsvorming gering lijkt, betreft zaken waarin de rechter heel ver gaat in
zijn rechtsvorming. De rechtsvorming geschiedt dan nog wel in het licht van
een concrete casus, maar gaat zo ver dat niet meer gezegd kan worden dat de
regel die gesteld wordt, noodzakelijk wordt gemaakt door het rechtsoordeel ten
behoeve van het concrete geval. Een extreem voorbeeld hiervan betreft uitspra-
ken waarin de rechter overgangsrechtelijke bepalingen geeft of bij prospective
overruling. In dit soort gevallen geldt nog wel dat het besluit om tot rechtsvor-
ming over te gaan, beYnvloed zal zijn door het rechtsoordeel over het concrete
voorliggende geval. Van de gestelde regel zelf kan dat echter soms niet meer
gezegd worden.

Voor dit soort rechtsvorming levert de casusgerichte informatievoorzie-
ning niet veel op. Het is echter toch gerechtvaardigd om vast te houden aan de
getrokken conclusie over het belang van casusgerichte rechtsvorming, omdat dit
soort voorbeelden de randgevallen inhouden van de bevoegdheid tot rechterlij-
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ke rechtsvorming. Dit tegenvoorbeeld is met andere woorden eerder te zien als
de bevestiging van het belang van de casus voor de rechtsvorming dan als een
ontkenning daarvan.  Is het immers niet juist op dit abstracte, ver van de gewone
rechtspraak verwijderde, terrein waarop rechterlijke rechtsvorming het meest
omstre(len is? Juist voor zover deze rechtsvorming nog kan aanknopen bij en
betekenis heeft voor de casus is deze het minst problematisch.
De derde categorie van gevallen waarin de verbinding van rechtsvorming met
concrete geschilbeslechting niet voor de hand ligt, is die waarin de rechter de
geldigheid van een wettelijke regel in abstracto toetst. Hij kan dit doen wanneer
de regel in een actie op grond van een onrechtmatige overheidsdaad aan de orde
is, of wanneer iemand zich bij exceptie op de onverbindendheid van een regel
beroept. In de meeste gevallen waarin een dergelijke toetsing door de rechter
wordt verricht, gaat het echter niet in de eerste plaats om het geven van een na-
dere interpretatie van de getoetste regel, maar om de vaststelling of deze al dan
niet geldig is. Er zijn dan dus slechts twee uitkomsten mogelijk: de desbetref-
fende regelgeving is geldig of ongeldig.

In deze gevallen stelt de rechter dus niet in abstracto vast wat een regel
betekent, maar geeft hooguit aan dat een bepaaide regel niet geldt en dus geen
betekenis heeft. Dit is dus een vorm van rechtsvorming die in zoverre van ande-
re rechtsvorming te onderscheiden is, dat hier geen nieuwe regel geformuleerd
hoeft te worden. In zekere zin is dit dus ook aan te merken als een buitencatego-
rie van rechterlijke rechtsvorming.

De toetsing van lagere regelgeving aan hogere hoeft niet beperkt te worden
tot de alles of niets vraag. Vaak vindt ook een beoordeling plaats van de bete-
kenis van de lagere regelgeving in het licht van de hogere regelgeving. Een der-
gelijke beoordeling vindt echter veelal juist niet in abstracto plaats. Wanneer de
betekenis van lagere regelgeving in het licht van hogere regelgeving wordt
vastgesteld, gebeurt dat niet in abstracto, maar in het licht van de toepassing
daarvan op een concrete casus. In dat geval speelt de casus dus wel een belang-
rijke rol.

Wenselijkheid beinvloeding van de rechtsvorming door toevallige casus
Het tweede argument betreft een meer principiele kwestie.  Dit is de vraag of het
weI wenselijk is dat de rechtsvorming afhankelijk is van een toevallig voorlig-
gend geschil.353 De gestelde regel moet toch in algemene zin de juiste zijn en
niet alleen juist in het licht van een toch tamelijk willekeurige casus?

De koppeling van rechtsvorming aan geschillenbeslechting betekent uit-
drukkelijk niet, dat aan de hand van 66n casus een algemene regel wordt ge-
steld. Het gaat er juist om dat vanuit verschillende casus invloed wordt
uitgeoefend op de betekenis van het recht. Hoe dat in zijn werk gaat, komt in de
volgende paragraaf aan  de orde.

353 De Hullu noemt hiervan een aantal voorbeelden. Zie J. de Hullu, Meer rechtsvorming
in het strafrecht? NJB 2000, p. 717-718.
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Het belang van de concrete geschillenbeslechting voor de rechtsvorming
betekent niet dat de betekenis van een rechtsregel afhankelijk gemaakt mag
worden van een toevallig voorliggend geschil. Het betekent wel dat het te ver
voert om te zeggen dat de voorliggende casus in het geheel geen invloed mag
hebben. De invloed van concrete casus is dus weliswaar beperkt, maar dat wil
nog niet zeggen dat de mogelijkheid van deze beYnvloeding niet essentieel is.

Klopt het empirisch?
Het derde argument dat ingebracht zou kunnen worden tegen de hier verdedig-
de verbinding tussen rechtsvorming en concrete geschillenbeslechting, betreft
de vraag of het inderdaad wel zo is dat de rechter deze twee vragen verbonden
beantwoordt. Is het niet veeleer zo dat de rechter de beantwoording van een
rechtsvraag afsplitst van de beantwoording van de casus? En zo ja, wat betekent
die afsplitsing dan? Betekent die afsplitsing dat de rechter nog rekening houdt
met de bijzondere voorliggende casus? Of betekent dat, dat hij daarvan zoveel
mogelijk abstraheert en zich in zijn rechtsvorming volledig richt op zijn noties
van het recht in samenhang met de geldig geachte interpretatiemethoden en
handvatten zoals rechtsbeginselen?

Hoe een rechter precies tot zijn rechtsvormende en geschilbeslechtende
oordelen komt, is niet bekend. Wat wel vastgesteld kan worden, is dat een
rechter het zich met een dergelijke splitsing onnodig moeilijk zou maken. De
rechter kent bij het bepalen van de richting die de rechtsontwikkeling op zou
moeten gaan een grote mate van onzekerheid. Hij is daarom verplicht om hier-
bij zo veel mogelijk houvast te zoeken bij handvatten die een zekere hardheid
hebben. Een dergelijk houvast wordt aan de ene kant geboden door het hierbo-
ven omschreven normatieve kader. Aan de andere kant wordt de rechter hou-
vast geboden door de voorliggende casus. Beide handvatten bieden slechts in
beperkte mate houvast. Nu binnen het normatieve kader vaak meerdere oplos-
singen denkbaar zullen zijn, is het onverantwoord om het extra aanknopings-
punt dat de rechter kan vinden in zijn beoordeling van de voorliggende casus,
ongebruikt te laten liggen.

Natuurlijk kan een rechter zich bij wijze van denkhulp ook imaginaire ca-
sus voor de geest halen, of casus die de rechter uit andere hoofde kent. Koop-
mans duidt ook op die mogelijkheid, wanneer hij  laat zien dat een jurist zonder
feiten weinig  kan doen.  'Als  hij  niet over feiten beschikt... bedenkt hij feiten
erbij'.  Op zich daar niets op tegen.354 Wel dient de rechter zich hierbij te reali-
seren dat deze denkhulp zich onttrekt aan de procedure waarbinnen de publieke
machtsuitoefening die rechtspraak inhoudt, hoort te zijn ingebed. Het houvast
aan een concrete casus biedt door de procedureel gestuurde feitenbeoordeling
een waarborg, die niet ontlopen mag worden.

354  Zie ook de vergelijkingsmethode in G.J. Wiarda, Drie typen van rechtsvinding, 4e
druk, bewerkt en van een nabeschouwing voorzien door T. Koopmans, Tjeenk Willink,
Deventer 1999.
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Conclusie
Aan de hand van drie categorieen van gevallen waarin het belang van de casus

voor de rechtsvorming niet direct voor de hand ligt, heb ik laten zien, dat dat
belang wel aanwezig is. Al het houvast dat de casus biedt moet een kans krij-
gen. Bij elke rechtsvormende uitspraak van de rechter moet de procedure dus
zodanig zijn dat voorzover het voorliggende geschil houvast zou kunnen bie-
den, de procedure dit op verantwoorde wijze mogelijk maakt. Als het geschil
echt geen houvast biedt, is dat reden om extra voorzichtig te zijn. Het principi-

ele argument dat rechtsvorming niet afhankelijk mag zijn van een toevallig
voorliggend geschil, raakt geen doel, aangezien ik juist betoog dat vanuit ver-
schillende casus invloed wordt uitgeoefend op de betekenis van het recht. De

vraag of het inderdaad weI zo is, dat een rechter bij zijn rechtsvorming de con-
crete casus als handvat gebruikt, kan ik niet beantwoorden. Wel is aannemelijk
dat nu de casus een handvat kan bieden bij rechterlijke rechtsvorming, de pro-
cedure het ook mogelijk moet maken om hiervan op verantwoorde wijze ge-
bruik te maken. De in deze paragraaf aan de orde gekomen argumenten staan

dus niet in de weg aan de conclusie dat concrete geschillenbeslechting van be-
lang is voor rechterlijke rechtsvorming.

5 Juridisch discours
Er is nog een andere reden waarom het proces rondom de casus van belang is
voor de rechtsvorming. De rechtsvorming die in een bepaalde uitspraak ge-
schiedt, is namelijk niet los te zien van de rechtsvorming in andere uitspraken.

Wanneer in een bepaalde uitspraak een zekere rechtsvorming plaats heeft

gevonden, wordt deze - door openbaarmaking en motivering - steeds blootge-
steld aan kritiek. Deze kritiek kan bestaan in commentaar uit de beroepsgroep,
bijvoorbeeld in de vorm van een juridisch artikel, of uit de maatschappij, maar
ook in navolgende rechterlijke uitspraken die de bedoelde rechtsvorming wel of
niet volgen.

Bij deze laatste vorm van juridisch discours kunnen rechters door middel
van hun uitspraken impliciete kritiek leveren op keuzes die in eerdere rechts-
vormende uitspraken zijn gemaakt, door deze al dan niet te volgen. Die kritiek
kan eventueel in de motivering worden geexpliciteerd. Dit proces van het doen
van uitspraken en het leveren van kritiek daarop, maakt het mogelijk om een
ontwikkeling in het recht te bewerkstelligen, waarbij geleerd kan worden van

goede en minder goede keuzes die gemaakt zijn in eerdere uitspraken. Dit kan
een leerproces in de beste zin van het woord zijn. Een rechter hoeft namelijk
een jurisprudentiele regel niet rechtstreeks over te nemen, maar heeft de keuze
om de regel over te nemen, verder te ontwikkelen, of er tegenin te gaan. Daarbij
zal de gemaakte keuze in principe steeds beargumenteerd moeten worden, het-
geen weer materiaal biedt voor daarop volgende rechtspraak.

De rechterlijke uitspraken en de motivering daarvan vormen op deze ma-
nier de basis van het juridisch discours. Voor dit proces van opeenvolgende
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uitspraken wordt in de Verenigde Staten het beeld van de percolatie gebruikt.355

Wanneer een regel steeds opnieuw op verschillende casus wordt toegepast,
waarbij de precieze betekenis van die regel steeds kritisch wordt bezien, zal de
interpretatie van die regel tot ontwikkeling kunnen komen. Deze basis van dis-
cours door middel van rechterlijke uitspraken wordt aangevuld door reacties
buiten de rechtspraak. Hierbij valt te denken aan de positieve of negatieve kri-
tiek die uitspraken in de juridische literatuur ten deel kan vallen. Echter ook van
buiten het juridische kan op uitspraken kritiek worden geleverd, bijvoorbeeld in
de politiek of door uitingen van burgers.

Dit leerproces kan dus zowel plaatsvinden naar aanleiding van 66n casus,
als door middel van een opeenvolging van verschillende casus, als ook buiten
de rechtspraak.356 Binnen 66n casus is verdieping en ontwikkeling van de argu-
mentatie mogelijk door het juridisch discours tussen rechters in eerste, tweede
en derde instantie, tussen rechters onderling in raadkamer en tussen de diverse
bij een zaak betrokken advocaten. In opeenvolgende verschillende casus met
betrekking tot dezelfde rechtsvraag zorgt de varieteit in deze zaken en een
daarmee corresponderende variateit in argumentaties door advocatuur en rech-
ters, voor input in het discours.357 Dit discours wordt bovendien gevoerd met
juristen buiten de rechterlijke macht wanneer advocaten in hun stukken en plei-
dooien aanknopen bij eerdere uitspraken en de wetenschap deze van commen-
taar voorziet.

Het discours maakt dus een lerend recht,  of een lerende rechterlijke macht,
mogelijk. Het bevordert hierdoor de kwaliteit van de rechtsvorming en dus van
het recht. Het is belangrijk om te zien dat deze kwaliteitsverhoging rechtstreeks
gelieerd is aan beslissingen in individuele rechtszaken. Immers juist doordat
rechtsvorming in individuele rechtszaken en aan de hand van individuele ge-
schillen geschiedt, is het mogelijk om de gelding van de regel zoals die in eer-
dere uitspraken is geformuleerd, steeds opnieuw ter discussie te stellen.
Deze betekenis van het juridisch discours voor de rechtsvorming maakt ook
duidelijk waarom rechtsvorming een verdergaande betekenis kan hebben dan
een juiste toepassing van het recht op de casus. Dit casusoverstijgende aspect
betekent geen ontkenning van het belang van de casus, maar juist een erkenning
daarvan. De rechtsvorming, het veralgemeenbare van de uitspraak, wordt

355 Zie hoofdstuk 4, §3.4.3.
356 De berechting van de 'Malus-zaken' door de Centrale Raad van Beroep heeft laten zien

dat het ook mogelijk is om de informatie uit verschillende zaken in 66n zitting tot een
coOrdinerende uitspraak te laten leiden. Hier heeft de Centrale Raad van Beroep 'een
selectie gemaakt van alle rechtbankzaken, zodanig dat in 66n zitting alle relevante
rechtsvragen aan de orde kwamen en in 66n uitspraak de volledge jurisprudentie kon
worden verwerkt.' Aldus A.F.M. Brenninkmeijer, in: Rechtsbescherming en rechts-
vorming door de hoogste bestuursrechter, NJB 2000, p. 699-705.

357 Ook Vranken geeft aan dat de mogelijkheid van een verscheidenheid in uitspraken
goed is voor de rechtsontwikkeling. Zie: J.B.M. Vranken, Nawoord, in: Rechtsvinding,
Gedachtenwisseling over het nieuwe Algemeen Deel** van de Asser-serie (Asser-
Vranken), redactie: E.S.G.N.A.I. van de Griend e.a., W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle
1996, p. 97-113,108.
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weliswaar neergelegd in een enkele uitspraak, maar krijgt met name betekenis
door de acceptatie daarvan in het juridisch discours. Deze acceptatie kan blijken
uit het opnieuw toepassen daarvan op nieuwe casus, of uit de positieve kritiek
die een uitspraak kan krijgen in de media of in de wetenschap. De navolging die
een uitspraak krijgt in de rechtspraak is in deze visie voor een belangrijk ge-
deelte verantwoordelijk voor het regelkarakter van jurisprudentie. In het juri-
disch discours dat volgt op een uitspraak wordt de geldigheid van de casus-

overstijgende aspecten daarvan bepaald.
Het aardige van deze visie op rechtsvorming is voorts dat de rechtsvor-

ming in een uitspraak in de meeste gevallen geacht kan worden beperkt te zijn
tot hetgeen noodzakelijk is voor het beslissen van het concrete geval. De ver-

dergaande veralgemening daarvan kan immers tot stand komen middels het

juridisch discours. De casusgerichte informatie-voorziening die het procesrecht
biedt, is daardoor in principe toereikend voor de rechtsvorming die in een be-
paalde zaak tot stand komt. Die hoeft immers niet verder te gaan dan de rechts-

vorming waar de voorliggende zaak om vraagt.
Hiermee kan tevens ondervangen worden dat rechtsvorming op grond van

concrete casus ook rechtsvorming in de verkeerde richting kan opleveren.
Wanneer immers erkend wordt dat het regelkarakter van rechtsvorming voor
een belangrijk gedeelte wordt bepaald in opvolgende uitspraken, is de kans niet
zo groot dat toevallige casus de rechtsvorming geheel de verkeerde kant op stu-
ren.

De procesrechtelijk gestuurde informatievoorziening is dus niet alleen van

belang als houvast bij individuele rechtsvormende uitspraken. Die informatie-

voorziening is ook van belang voor de verdere ontwikkeling in de rechtsvor-

ming. De mogelijkheid van hoger beroep en cassatie en de mogelijkheid dat
rechtskwesties in verschillende zaken bij verschillende rechterlijke instanties
aan de orde komen, maken dat de veralgemeenbare aspecten van individuele
uitspraken voortdurend aan kritiek bloot staan. Door een toevoer van informatie
in verschillende rechtszaken wordt steeds vanuit nieuwe perspectieven naar een
norm gekeken, zodat die norm zich verder kan ontwikkelen. Het juridisch dis-
cours wordt dus mede gevoed door de informatie die procesrechtelijk genor-
meerd verkregen wordt. De informatievoorziening rondom de casus levert een

bijdrage aan de kwaliteit van de rechtsvorming in opeenvolgende uitspraken en
daarmee aan de ontwikkeling van het recht.

Wei abstracte regels, geen abstracte rechtsvorming
Met de benadrukking van het belang van de casus voor de rechtsvorming is niet
gezegd dat het fenomeen rechtsvorming beperkt dient te blijven tot steeds weer
nieuwe toepassingen van rechtsregels op concrete casus. Ik erken wel degelijk

de veralgemeenbaarheid van rechtstoepassing. Het gaat er slechts om dat alleen

datgene veralgemeend mag worden, wat zich bewijst in een uitspraak in een
concrete rechtszaak.

Mijn bezwaar tegen de abstractie van de besluitvorming is niet gericht te-

gen de abstractie van het resultaat van rechtsvorming. De besluitvorming is ab-
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stract wanneer de informatie die aan de beslissing ten grondslag wordt gelegd
niet procesrechtelijk gestructureerd en gestuurd en dus beperkt wordt en het
abstracte resultaat, de regel, niet wordt getoetst aan een concrete casus. De in-
formatie op grond waarvan besloten wordt, moet beperkt blijven tot de infor-
matie die betrekking heeft op de casus. Daardoor kan de informatievoorziening
beperkt blijven tot de belichting van de casus. De rechtsvorming wordt daar-
door in principe ook tot de casus beperkt. In bijna elke argumentatie en toepas-
sing zijn echter veralgemeenbare elementen te ontdekken. Wanneer deze
elementen in het juridisch discours aanvaard worden in nieuwe rechtspraak
wordt dit veralgemeenbare element regel. Mijn bezwaar tegen abstractie wil dus
niet zeggen dat rechtsvorming niet verder mag gaan dan het geven van een be-
slissing in een nieuw type zaak. Het betreft tevens het geven van een oplossing
voor toekomstige zaken doordat iets beslist wordt dat de casus te boven gaat. Er
vindt met andere woorden een zekere generalisatie plaats doordat een gedeelte
van de beslissing abstraheert van het concrete geval.

6    Consequentie van het belang van de casus voor de rechts-
vorming

Twee zaken zijn in dit hoofdstuk beargumenteerd. Ten eerste is de sturing van
de informatie die het procesrecht biedt, niet alleen van belang voor de geschil-
beslechtende taak van de rechter, maar ook voor zijn rechtsvormende taak. Het
is immers de procesrechtelijk gestuurde informatievoorziening die het kader
voor de rechtsvorming bepaalt. Ten tweede geldt dat de toevoer van informatie
uit verschillende casus het juridisch discours bevordert. Hierdoor kan latere

rechtspraak optimaal profiteren van rechtsvorming uit eerdere jurisprudentie.
Voor optimale rechtsvorming dient de procedure waarin deze tot stand komt
daarom aan een aantal vereisten te voldoen.

De eerste eis is dat de procedures een juiste beoordeelding van de voorlig-
gende casus mogelijk dienen te maken. Aan deze eis kan verondersteld worden
voldaan te zijn wanneer voldoende procedurele waarborgen gelden voor con-
crete geschilbeslechting. De norm die geldt voor geschilbeslechtende procedu-
res, dient op grond van bovenstaande argumentatie immers ook te gelden voor
alle procedures waarin rechterlijke rechtsvorming tot stand komt. Voor de nade-
re invulling van deze eis kan daarom bijvoorbeeld worden aangeknoopt bij de
vereisten die gelden op grond van artiket 6 EVRM en artikel 14 IVBPR.

De tweede eis is dat het procesrecht niet in de weg mag staan aan een
werkzaam juridisch discours. Dit houdt in dat het mogelijk moet zijn om een
zaak aan verschillende rechters voor te leggen, zodat de oordeelsvorming om-
trent feitelijke en rechtsvragen zich kan ontwikkelen. Verder moeten, wanneer
een bepaalde rechtsvraag in verschillende casus speelt, ook verschillende casus

ter toetsing aan de hoogste rechterlijke instantie kunnen worden voorgelegd.
Hierdoor kunnen gemaakte keuzes ten aanzien van de rechtsvorming steeds
weer opnieuw ter discussie worden gesteld, waardoor de interpretatie van het

117



HOOFDSTUK 6

recht kan evolueren in het licht van nieuwe ontwikkelingen of nieuwe denk-
beelden.

Voor de nadere invulling van de vereisten die in het belang van het juri-
disch discours dienen te worden gesteld, bestaat niet, zoals voor een fair trial,
een gepositiveerde minimumnorm. Wel is er sprake van een gangbare praktijk
in huidige procesrechtelijke stelsels. Deze betreft het arrangement waarin uitge-
gaan wordt van de standaard van een eerste instantie, een hoger be-
roepsinstantie en eventueel een derde instantie. Deze standaard maakt een

toetsing van uitspraken en de motiveringen daarvan mogelijk wanneer 66n zaak
achtereenvolgens aan verschillende rechters wordt voorgelegd. Bovendien staat
het stelsel in principe niet in de weg aan de mogelijkheid van de hoogste rech-
terlijke instantie om zich aan de hand van meerdere casus uit te spreken met
betrekking tot een bepaaide norm.358 Een stelsel van hoger beroep en cassatie
kan daarom voorlopig als uitgangspunt worden genomen. Dat wil niet zeggen
dat rechtsvorming langs andere weg nooit mogelijk is. Het betekent alleen dat
bij afwijking van deze standaard, steeds nauwkeurig bekeken moet worden, wat
hiervan de consequenties zijn voor het juridisch discours.

In procedures voor coordinatie van rechtspraak komt rechterlijke rechtsvorming
tot stand. Hieraan worden derhalve twee eisen gesteld. In de eerste plaats moe-
ten zij voldoende waarborgen kennen voor geschilbeslechting in het concrete
geval. In de tweede plaats moeten deze procedures voldoende mogelijkheid
bieden voor, althans niet in de weg staan aan het juridisch discours. In de vol-
gende paragraaf worden de prejudiciele procedure en de cassatie in het belang
der wet aan deze criteria gemeten. In Hoofdstuk 7 zal de co6rdinatie van recht-
spraak door middel van rechterlijke afspraken op dezelfde wijze worden ge-
toetst.

7 Twee procedures voor rechterlijke rechtsvorming getoetst
In deze paragraaf zullen de prejudiciele procedure en de cassatie in het belang
der wet getoetst worden aan de hierboven geformuleerde vereisten. Beide pro-
cedures zijn gericht op rechtsvorming en zijn slechts indirect aan geschillenbe-
slechting gerelateerd. De rechtsvorming is weI opgehangen aan de beslechting
van een concreet geschil, maar de besluitvorming over de rechtsvormende
vraag is procedureel gescheiden van de besluitvorming over het te beslechten
geschil.

Op zichzelf houden deze procedures geen rechtspraak  in de zin van artikel
6 EVRM in, In deze procedures worden immers geen burgerlijke rechten of
verplichtingen vastgesteld, nog wordt hier de gegrondheid bepaald van een te-

358 Aandachtspunt hierbij is de toegangsregeling tot de hoogste rechter. Een verlofstelsel
zoals de Verenigde Staten dat kent bleek daar bijvoorbeeld wel aan in de weg te staan.
De toegangsregeling en de cultuur van de rechtspraak dienen daarom gericht te zijn op
een open discussie, zodat niet na een eenmalige uitspraak van een hoogste rechter het
discours reeds stopt.
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gen een partij ingestelde vervolging.359 Nu de prejudiciele procedure en cassatie

in het belang der wet niet gericht zijn op geschillenbeslechting, gelden de fair

trial-eisen van het EVRM en het IVBP niet rechtstreeks. Het EVRM stelt hier-
aan slechts eisen voor zover zij invloed uitoefenen op geschilbeslechtende pro-
cedures. Prejudiciele procedure en cassatie in het belang der wet hoeven alleen
te voldoen aan regels met betrekking tot fair trial voor zover zij mogen in de
weg zouden kunnen staan aan een fair trial in de geschilbeslechtende procedure,

waarop zij invloed uitoefenen.

7.1 PREJUDICIELE PROCEDURE

Een prejudiciele procedure heeft twee typerende kenmerken. Het eerste betreft

de splitsing van rechtszaken over verschillende rechtsprekende gremia. Het ene
gremium neemt een beslissing over de interpretatie van de rechtsvraag en het
andere over de verdere vragen in het voorliggende geschil en over de toepassing
van het door de prejudiciele rechter gegeven antwoord. Het tweede typerende
kenmerk van prejudiciele procedures betreft de toegangsregeling die een door-
breking van de normale gang van hoger beroep en cassatie mogelijk maakt.

De procedure bij het EG-hof op grond van artikel 234 EG-verdrag biedt
het bekendste van een prejudiciele procedure. De uitspraak die het EG-hof doet
naar aanleiding van de prejudiciele vraag, wordt gedaan in een proces dat is
afgescheiden van de gerechtelijke procedure in de lidstaat. De beantwoording
van de rechtsvormende vraag geschiedt dus door een andere rechter en in een
procedure waarin de besluitvorming in principe los tot stand komt van die in de
geschilbeslechtende procedure in de lidstaat waar de verdere vragen met be-
trekking tot het geschil worden beantwoord en de uitspraak van de prejudiciele
rechter wordt toegepast. De toegang tot deze procedure houdt een doorbreking
van de gewone weg van hoger beroep en cassatie in, aangezien ook een lagere
nationale rechter al een prejudiciele vraag kan stellen.

Het Franse saisine pour avis laat zien hoe deze twee typerende kenmerken, de
afgesplitste rechtsvorming en de bijzondere toegangsregeling, de prejudiciele

procedure aantrekkelijk maken met het oog op co6rdinatie van rechtspraak. Het
eerste kenmerk, de afsplitsing van de rechtsvorming van de geschilbeslechting,
is op grond van twee redenen aantrekkelijk voor col;rdinatie van rechtspraak.
De prejudiciele procedure kan een lichtere procedure voor rechtsvorming in-
houden dan de gewone cassatieprocedure, doordat de rechter zich kan beperken
tot de te behandelen rechtsvraag. De beoordeling van de concrete zaak en daar-
aan verbonden ingewikkelde technische procedure kunnen achterwege blij-
ven.360 Daarnaast maakt de prejudiciele procedure het mogelijk om de aandacht

te concentreren op de betekenis die de voorliggende rechtsvraag los van de con-

359 Zie artikel 6 eerste lid van het EVRM.
360   M. Pascal Chauvin, secretaris generaal van de Premier President van het Cour de Cas-

sation, Le point sur la saisine pour avis, Actes de la conftrance annuelle des premiers
prdsident de cour d'appel, 5 november 1993, Bulletin d'information de la Cour de Cas-
sation, no 379,15 december 1993, p. 7-15. p. 9.
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crete casus heeft. De rechter kan zo tot rechtsvorming komen, zonder de last
van ongerechtigheden in het toevallig voorliggende feitencomplex.

Ook de bijzondere toegangsregeling maakt de prejudiciele procedure een
aantrekkelijk mechanisme voor coardinatie van rechtspraak. Deze beperkt na-
melijk de toegang tot zaken ten aanzien waarvan een uitspraak in het belang is
van de coordinatie van rechtspraak. Overigens kan de toegang ook te ver wor-
den beperkt. Zo snijdt de bij het saisine pour avis gestelde eis, dat het een nieu-
we rechtsvraag betreft, de weg af om naar aanleiding van een uitspraak van de
hoogste rechter een nadere vraag te stellen. Het saisine pour avis kan hierdoor
niet worden gebruikt om bijvoorbeeld divergerende rechtspraak tussen ver-
schillende kamers van een hoogste rechterlijke instantie of anderszins onduide-
lijke jurisprudentie op te lossen. Ook kan het saisine pour avis niet worden
ingezet wanneer verschillende lagere gerechten op verschillende wijze beteke-
nis geven aan uitspraken van de hoogste rechter. 361

Een tweede aantrekkelijk punt van de deze toegangsregeling is dat hier-
door het tijdsverloop tussen het van belang worden van een rechtsvraag en de
beantwoording daarvan door een hoogste rechter slechts gering hoeft te zijn.
Het is namelijk niet nodig om eerst de beantwoording van een eerste instantie
of hoger beroepsinstantie af te wachten. Deze doorsnijding van de gewone ap-
pel-orde heeft als voordeel dat snel duidelijkheid komt over het geldende recht.
Het Franse saisine pour avis laat zien hoe hierdoor in enkele maanden een
rechtsvorming mogelijk wordt, die anders veel tijd en veel procedures voor ver-
schillende rechterlijke instanties zou kosten. Doordat de hoogste rechter snel
een finaal antwoord op een rechtsvraag kan geven, kunnen onnodige rechtsdi-
vergentie en onnodige procedures worden voorkomen.362

De procedure bij de lagere rechter kan door een prejudiciele procedure wei
worden verlengd. Hier staat echter tegenover dat doorprocederen in hoger be-
roep en cassatie na een prejudiciele vraag minder vaak nodig zal zijn, omdat de
hoogste rechterlijke instantie zijn licht al over een deel van de zaak heeft laten
schijnen. Hierdoor zal een zaak gemiddeld toch snel tot een finale uitspraak
kunnen komen.
De afgesplitste rechtsvorming en de bijzondere toegangsregeling maken de in-
zet van de prejudiciele procedure ten behoeve van de coordinatie van recht-
spraak aantrekkelijk. Het zijn echter juist ook deze twee typerende kenmerken

361 Morgan de Rivery-Guillaud, Expos6 de Mme Anne-Maruke Morgan de Rivery-
Guillaud, in Actes de la confdrence annuelle des Premier Prdsidents des cours d'appel
van  5  november 1993, Bulletin d'information de  la Cour de Cassation  no.  379,  15  de-
cember 1993, p. 12-15.

362 Volgens Marceau Long, vice-voorzitter van de Conseil d'Etat in 1992, hebben de eerste
twintig avis van de Conseil d'Etat voor meer duidelijkheid gezorgd in duizenden dos-
siers bij lagere rechters. Marceau Long, le Conseil d'Etat et la fonction consultative; de
la consultation d la ddcision, RFD adm. 1992, p. 788.

120



PROCEDURELE VEREISTEN AAN RECHTERLIJKE RECHTSVORMING

die maken dat deze procedure minder goed aan de hiervoor geformuleerde pro-
cedurele vereisten met betrekking tot rechterlijke rechtsvorming voldoet. 363

Afgesplitste rechtsvorming
Een van de kenmerken van de prejudiciele procedure is dat in deze procedure
het stellen van de rechtsvormende norm door een andere rechter geschiedt dan
de toepassing van die norm in de voorliggende casus. De vragende rechter is
verantwoordelijk voor de informatievoorziening rondom het geschil en voor de
toepassing van het recht, terwijl de prejudiciele instantie verantwoordelijk is
voor de rechtsvorming. Deze laatste geeft zijn oordeel hierover in principe los
van wat hij als juiste oplossing in de voorliggende zaak ziet. Omdat het oordeel
over het voorliggende geschil al aan een andere rechter is opgedragen kent de
prejudiciele procedure doorgaans niet de procesrechtelijk gestuurde waarheids-
vinding omtrent dat geschil die een verantwoord oordeel daarover mogelijk kan
maken. Het houvast dat de rechter bij zijn rechtsvorming heeft aan zijn oordeel
over de toepassing van het desbetreffende recht in de casus, is hierdoor bij pre-
judiciele rechtspraak minder dan bij gewone rechtspraak.364

Deze in theorie principiele splitsing tussen rechtsvorming en geschilbe-

slechting is in de praktijk niet zo scherp. Er bestaan allerlei regelingen waar-
door de prejudiciele rechter toch op meer of minder indringende wijze kennis
neemt van de voorliggende casus. Zo is er in de EG-procedure voor gekozen
om het zaakdossier aan de prejudiciele rechter te overleggen en partijen toe te
staan ook ten overstaan van de prejudiciele rechter hun zaak te verdedigen. Ook
het saisine pour avis kent waarborgen ten behoeve van een goede beoordeling
van de casus. De volledige dossiers worden aan de prejudiciele rechters opge-
stuurd en partijen kunnen ook in de prejudiciele fase schriftuur indienen. Af-
hankelijk van de inrichting van de prejudiciele procedure kan het oordeel over
de voorliggende zaak dus toch houvast bieden voor de rechtsvorming.

Er wordt bij het saisine pour avis en bij de EG-procedure dus voor geko-
zen om de splitsing tussen rechtsvorming en geschillenbeslechting tamelijk
vergaand op te heffen. De enige abstractie die uiteindelijk overblijft, is het feit
dat de prejudiciele rechter uitspraak zal moeten doen, terwijl zijn regel nog door

363 Door Stirn wordt de problematiek van de doorbreking van het juridisch discours er-
kend, maar beperkt geacht vanwege het geringe gebruik dat wordt gemaakt van de sai-
sine pour avis (interview Stirn). In Frankrijk bestaat een grote huiver voor rechtspraak
in abstracto, die stamt uit de ontevredenheid over de arr6ts des reglement die onder het
Ancien Rdgime bestonden. Om herhaling hiervan te voorkomen werd in artikel 5 van
de Code civil een verbod opgenomen voor de rechter om algemene beslissingen met
het karakter van een regel uit te vaardigen.

364  Ook de Hoge Raad heeft bezwaren tegen de prejudiciele procedure aangegeven. Naast
het bezwaar van de abstracte beoordeling die de prejudiciele procedure noodzakelijk
maakt, wijst hij op het bezwaar van de te verwachten vertraging en processuele com-

plicaties. Hierop wees de Hoge Raad in zijn jaarverslag bij zijn bespreking van de pre-
judiciele procedure ten behoeve van constitionele toetsing. Hoge Raad der
Nederlanden, Toelichting op de jaarcij fers  1997 en  1998, p. 21-22, met verwijzing naar
zijn advies aan de regering omtrent constitutionele toetsing (advies nr 110)
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een andere rechter toegepast moet worden. Deze mate van abstractie is verge-
lijkbaar met cassatierechtspraak waarbij de zaak na cassatie verwezen wordt. 365

Het feit dat deze prejudiciele rechters hun taak om in abstracto over rechtsvor-
ming te beslissen op deze manier invullen, illustreert het belang dat de rechts-
vormende rechter heeft bij het houvast dat de beoordeling van een concreet
geschil hem biedt. Kennelijk bestaat er bij rechterlijke rechtsvorming inderdaad
behoefte aan informatie over de casus.

Zo geeft Koopmans aan dat het Hof om een antwoord te kunnen geven op
een prejudiciele vraag betreffende de interpretatie van het recht, eerst op zoek
gaat naar het feitencomplex waarin de vraag speelt.  Het Hof van Justitie heeft er
kennelijk behoefte aan om de rechtsvraag te 'factualiseren'.366 Onduidelijk is
wat precies de reden is voor deze wens. Wil men het antwoord op de prejudici-
ele vraag zoveel mogelijk toespitsen op de casus? Of is het inderdaad om een
toets van het antwoord aan de casus mogeluk te maken? Meij spreekt in dit ver-
band over de wenselijkheid van een procedure voor vraagstelling aan het Hof
van Justitie die analoog aan een 'postjudiciele cassatieprocedure' wordt inge-
richt.367 In dit voorstel zou de nationale rechter bij zijn vraagstelling een con-
cept moeten voegen van zijn uitspraak zoals die zou luiden wanneer de
nationale rechter het door hem voorgestane antwoord toe zou passen. Een der-
gelijke constructie biedt een oplossing voor het probleem dat de kwalificatie
van de feiten tot de competentie van de nationale rechter behoort, terwijl de
rechtsvorming aan het  Ho f van Justitie is voorbehouden.

Als een principiele scheiding tussen rechtsvorming en geschilbeslechting
onwenselijk wordt geacht, kunnen er toch nog redenen zijn om voor de prejudi-
ciele procedure te kiezen. Zo kan het bijvoorbeeld wenselijk zijn om voor een
prejudiciele procedure te kiezen in verband met de wenselijkheid van een ver-
deling van de rechtsmacht tussen de vragende rechter en de prejudiciele rechter.
Van een dergelijke situatie is bijvoorbeeld sprake bij de prejudiciele procedure
van artikel 234 EG (177 oud). Hier vormt de prejudiciele procedure een oplos-
sing voor de noodzaak om de rechtsmacht te verdelen tussen de EG-rechter en
de nationale rechters van de lidstaten. Voor een formele splitsing bestaat hier
dus een bijzondere aanleiding.

Een andere reden voor een prejudiciele procedure biedt de bijzondere toe-
gangsregeling.

Toegangsregeling bij prejudiciXle procedure
Voor het juridisch discours biedt de prejudiciele procedure geen optimale

procedure, wanneer dit de enige wijze van toegang tot een hoogste rechterlijke
instantie inhoudt. Zoals aangegeven in §5 vindt het juridisch discours door

365 Zie hierboven, §4.
366 T. Koopmans, Juridische dialectiek, Noord-Hollandse Uitgevers Maatschappu, Am-

sterdam/Oxford/New York 1982, p. 8-10.
367 A.W.H. Meij, Europese rechtspraak in de Nederlandse rechtspleging: impressies uit

Den   Haag en Luxemburg, Preadvies Nederlandse Juristen Vereniging   1999,   W.E.J.
Tjeenk Willink, Deventer 1999, p. 159-168.
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middel van rechterlijke uitspraken op twee manieren plaats. Verschillende
rechters kunnen achtereenvolgend uitspraak doen ten aanzien van eenzelfde
zaak, door middel van hoger beroep en cassatie. Verder kunnen rechterlijke
instanties in meerdere zaken uitspraak doen ten aanzien van een bepaalde
rechtsregel. De toegangsregeling bij de prejudiciele procedure kan deze beide
aspecten van het juridisch discours doorkruisen.

Ten eerste heeft de prejudiciele rechter bij zijn interpretatie van het recht
geen steun aan uitspraken die hierover in eerste of tweede instantie zijn gedaan.
De rechter moet in 66n keer met een antwoord komen, zonder geholpen te wor-
den door het voorwerk van andere rechters. De argumenten rondom de desbe-
treffende rechtsvraag hebben zich in deze casus bovendien nog niet kunnen
ontwikkelen, doordat partijen en hun advocaten in de prejudiciele procedure
niet kunnen reageren op een eerdere rechterlijke uitspraak, wanneer die er nog
niet ligt.368

De tweede reden waarom de doorsnijding van de gewone appelorde on-
gunstig is voor het juridisch discours, is dat de prejudiciele procedure er expli-
ciet op is gericht om in een vroeg stadium duidelijkheid te verschaffen over de
betekenis van rechtsregels. Het stellen van een prejudiciele vraag houdt in dat
de lagere rechter zel f geen poging doet tot rechtsvorming.  Dit kan leiden tot een
taakverdeling waarbij het voor een lagere rechter niet voor de hand ligt om een
poging te doen een bijdrage te leveren aan de rechtsvorming. Een dergelijke
taakverdeling is niet gunstig voor het juridisch discours. Wel blijft natuurlijk de
mogelijkheid dat de principiele rechter uitspraak doet in meerdere vergelijkbare
gevallen, waarmee hij toch enig houvast kan vinden in argumentaties omtrent
andere casus.

Bij de Franse prejudiciele procedure behoudt de lagere rechter overigens
nog wel enige eigen verantwoordelijkheid door het advieskarakter van de uit-
spraak van de prejudiciele rechter. De vrijheid van de lagere rechter is echter
tamelijk beperkt. Het verschil tussen binding op grond van het recht en binding
op grond van de inhoudelijke argumentatie van een avis is tamelijk gering. In
Frankrijk wordt er wel van uitgegaan dat een avis dezelfde mate van binding
oplevert als een arrest.369 Overigens staat hier ook nog het gewone cassatiebe-

368 Overigens hoeft niet elke prejudiciele procedure een doorbreking van de appelorde in
te houden. We hebben gezien dat in Duitsland een prejudiciele procedure bestaat bin-
nen de gelederen van de hoogste rechterlijke instantie. Deze Vorlagepflicht houdt in
dat een kamer binnen de hoogste rechterlijke instantie een prejudiciele vraag stelt aan
een gemengde kamer binnen deze instantie.

369 Een uitspraak van een hoogste rechterlijke instantie heeft grote betekenis voor de
rechtsvorming, onafhankelijk van het feit of deze uitspraken formeel bindend zijn of
niet. Gewone uitspraken van hoogste rechterlijke instanties zijn formeel niet bindend,
maar worden doorgaans toch gevolgd. Het ligt voor partijen bovendien niet voor de
hand om beroep in te stellen op het Cour de Cassation tegen een uitspraak van de lage-
re rechter conform het avis van het Cour de Cassation. Zie: Juris-Classeur, Edition ad-
ministratif, Compbence du Conseil d'Etat, Attributions contentieuses, Fascicule 1070,
1995, p. 28. Zo ook met betrekking tot het Cour de Cassation: A.-M. Morgan de Ri-
very-Guillaud, in interview.
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roep open, waardoor prejudiciele rechtsvorming voor zover nodig kan worden
gecorrigeerd in een proces waarin wel de voorliggende casus centraal staat.370

Hoe sterk de rem van de prejudiciele procedure op het juridisch discours is,
hangt met name af van de gekozen toegangscriteria. Een verplichting om een
prejudiciele vraag te stellen, zodra onduidelijkheid bestaat over de beantwoor-
ding van een rechtsvraag, of zodra een rechter in zijn rechtspraak wit afwijken
van eerdere jurisprudentie, zou bijvoorbeeld vrijwel een verbod op rechtsvor-
ming inhouden voor andere rechterlijke instanties dan de hoogste rechter. Elke
keer immers wanneer rechtsvorming aan de orde is, zou de lagere rechter ver-
plicht zijn om hierover een prejudiciele vraag aan de hoogste rechterlijke in-
stantie te stellen. Een dergelijke beperking van de rechtsvormende taak van de
lagere rechter is niet wenselijk in verband met de afbreuk die dit zou doen aan
het juridisch discours.371

Om de toegangsregeling niet te eng of te ruim te laten zijn, kan gekozen
worden voor een facultatieve toegangsregeling met een ruim toelatingscriteri-
um. Die zou bijvoorbeeld kunnen inhouden dat bij onduidelijkheid over de be-
antwoording van een rechtsvraag de mogelijkheid openstaat om een
prejudiciele vraag te stellen. Een dergelijke facultatieve toegangsregeling zou
het op zich mogelijk maken dat de hoogste rechterlijke instantie in coordinatie
van rechtspraak kan voorzien. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van de
prejudiciele procedure komt daarmee echter wel geheel in de handen van de
lagere rechter.

Conclusie
Hierboven is aan de orde geweest hoe zowel de afsplitsing van de rechtsvor-
ming van de geschilbeslechting als de bijzondere toegangsregeling op het eerste
gezicht aantrekkelijk lijken voor de coordinatie van rechtspraak. Bij een nadere
beoordeling blijkt er wel aan een paar randvoorwaarden voldaan te moeten zijn
wil de prejudiciele procedure een volwaardige procedure voor rechtsvorming
inhouden.

Ten aanzien van de afgesplitste rechtsvorming geldt dat het niet erg voor
de hand ligt om de prejudiciele procedure als enige toegang tot een hoogste

370 Het probleem hiervan is echter in hoeverre de cassatierechter zich in de praktijk niet
gebonden zal achten aan zun eerder uitgebrachte avis. Men kan zich bovendien afvra-
gen of de cours suprtmes in zo'n geval nog weI geacht kunnen worden onpartijdige
rechters te zijn in de zin van art. 6 EVRM. Zie hierover de literatuur met betrekking tot
de Procola-zaak, EHRM 28 september 1995, Publ. ECHR, Procola v. Luxembourg, Se-
ries A no. 326; NJ 1995, 667 m.nt. E.A. Alkema; AB 1995, 588 m.nt. I.C. v.d. Vlies;
JB 1995, 251 (met commentaar van F.A.M. Stroink en A.W. Heringa in JB 1995, 250);
AA 1996, p. 120-127 (C.B.M. van Haaren-Dresens en P.J. Boon); NJCM-Bulletin
1995, p. 1098-1107 m.nt. R.E. de Winter; F.M. Kohne en B.W.N. de Waard, Procola,
plaaggeest van de Raad van State..., in: Rechtspraak bestuursrecht, de annotaties, VU-
GA  1995-1996, p. 95/96-21.  Met name De Waard en ik wijzen op de herhaling die het
rechterlijk oordeel inhoudt van de eerdere beoordeling ten aanzien van hetzelfde con-
crete punt, als reden voor de veroordeling in de Procola-zaak.

371 Zie hierover hoofdstuk 7, §6.
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rechterlijke instantie in te stellen. Wanneer louter via deze procedure toegang
tot de hoogste rechterlijke instantie verkregen zou kunnen worden, zou het juri-
disch discours volledig afhankelijk zijn van de wens van de lagere rechter om in
discussie te gaan met de hoogste rechterlijke instantie. Bovendien zou de lagere
rechter geen enkel risico lopen dat zijn uitspraken vernietigd worden, wanneer
hij zijn eigen weg zou gaan.

Het is denkbaar om procedurele waarborgen zo in te richten dat aan deze
bezwaren tegemoet gekomen wordt. Er zou bijvoorbeeld beroep opengesteld
kunnen worden op de prejudiciele rechter tegen de weigering van een lagere
rechter om een prejudiciele vraag te stellen. Door een dergelijke constructie zou
de prejudiciele procedure een sterke gelijkenis gaan vertonen met een verlof-
stelsel volgens het 'dubbele toets'-model. Het enige verschil dat dan blijft is de
abstractie van de rechtsvorming in de prejudiciele procedure. Deze kan welis-
waar gering zijn, maar blijft uiteindelijk toch in zekere mate bestaan. Als dat
het enige verschil is, waarom zou je dan niet voor het verlofstelsel kiezen. In
wezen kan dan echter niet meer van een prejudiciele procedure worden gespro-
ken.

Wel heeft de prejudiciele procedure waarde als extra toegangsregeling tot
een hoogste rechterlijke instantie. De prejudiciele procedure kan naast de ge-
wone toegang tot een hoogste rechterlijke instantie, al dan niet via een verlof-
stelsel, een snelle rechtsvormende procedure inhouden. Wanneer gekozen wordt
voor een facultatieve toegangsregeling zou dit het juridisch discours niet te zeer
doorsnijden. Verder zou de procedure zo veel mogelijk op een dusdanige wijze
ingericht moeten zijn dat de prejudiciele rechter zich een oordeel kan vormen
over de consequenties van zijn rechtsvorming voor het concrete geschil. Bo-
vendien zou benadrukt moeten worden dat de uitspraak van de prejudiciele
rechter formeel niet bindend is, maar adviserend. Dit zou voorkomen dat het
juridisch discours te zeer door de prejudiciele procedure wordt verstoord.

Een ratio achter een dergelijke rol voor de prejudiciele procedure als extra
toegangsregeling zou kunnen zijn dat het in bijzondere gevallen aantrekkelijk is
om in een vroeg stadium de mening van de hoogste rechterlijke instantie met
betrekking tot een bepaalde rechtsvraag te kennen. Hoewel dat aantrekkelijk
lijkt, ben ik hier geen voorstander van. Voor een optimaal juridisch discours
dient de lagere rechter eerst zelf uitspraak te doen voordat hogere instanties zich
hierover uitlaten.

Een andere reden voor een dergelijke extra toegangsregeling is dat deze
naast cassatie of verlof toegang tot een gemengde kamer op het niveau van de
hoogste rechterlijke instantie kan verlenen. Deze mogelijkheid komt aan de or-
de in Hoofdstuk 9, §5.

7.2 CASSATIE IN HET BELANG DER WET

Een mechanisme voor codrdinatie van rechtspraak dat we in deze studie alleen
in Frankrijk zijn tegengekomen, betreft cassatie in het belang der wet. Een der-
gelijke procedure komt niet voor in de Verenigde Staten en Duitsland, maar
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bestaat wel in Nederland.372 Het is denkbaar om het gebruik van cassatie in het
belang der wet zodanig uit te breiden dat deze als volwaardig mechanisme voor
cotirdinatie van rechtspraak kan functioneren.
Cassatie in het belang der wet kent net als de prejudiciele procedure twee ken-
merkende eigenschappen. Het eerste betreft de toegangsregeling tot deze proce-
dure. Bij cassatie in het belang der wet wordt toegang tot de hoogste
rechterlijke instantie verkregen, zonder dat partijen daarop invloed uitoefenen.
De toegang tot de Hoge Raad wordt bij cassatie in het belang der wet geheel

bepaald door de procureur-generaal. Hij verricht de selectie van zaken die hier-
voor in aanmerking komen. Lagere rechters, partijen en andere belanghebben-
den kunnen wel proberen om op deze selectie invloed uit te oefenen, maar
uiteindelijk heeft de procureur-generaal hierin een volledig vrije bevoegd-
heid.373

Het tweede bijzondere kenmerk van cassatie in het belang der wet betreft
de positie van partijen in de procedure. De zienswijze van partijen speelt hier
namelijk vrijwel geen rol. Partijen nemen geen stelling, noch ten aanzien van de
instelling van het cassatieberoep, noch ten aanzien van de beslissing over de
rechtsvraag. Ze hebben geen invloed op de vordering van de procureur-generaal
of op de door hem aangevoerde argumenten. In overeenstemming hiermee heeft
ook de uitkomst in de procedure voor hen geen gevolgen. De consequentie van
deze positie van partijen is dat het dossier en de procureur-generaal de enige
bronnen van informatie zijn.374 Naast de vordering van de procureur-generaal,
is geen plaats voor een informering door partijen of een conclusie van een ander
lid van het Parket.

Cassatie in het belang der wet ten behoeve van de co8rdinatie van rechtspraak
Net als de prejudiciele procedure is cassatie in het belang der wet aantrekkelijk
als mechanisme voor co6rdinatie van rechtspraak in verband met de twee on-
derscheidende kenmerken van deze procedure. Dat betreft ten eerste de abstrac-
tie die bij deze wijze van rechtspraak plaatsvindt van de belangen van partijen.
Ten tweede betreft dat de wijze van toegangsregeling die maakt dat de selectie
van zaken op grond waarvan rechtsvorming wenselijk geacht wordt, niet afhan-
kelijk is van de afweging van partijen omtrent het instellen van beroep.

Net als bij de prejudiciele procedure is echter juist de abstractie die plaats-
vindt problematisch in verband met de rechtsvorming. De rechtsvorming ge-
schiedt hier weliswaar aan de hand van een concrete casus, waarbij net als bij
gewone cassatie de feiten dor het hof zijn vastgesteld. De waarborgen die een
contradictoire behandeling biedt met het oog op een evenwichtig procedure-
verloop in het algemeen en ten behoeve van de informatievoorziening van de

372   Zie: Wet op de rechterlijke organisatie artikel 98.
373  W.H.B. den Hartog Jager, Cassatie in het belang der wet, dissertatie, Gouda Quint

Arnhem 1994, p. 118.
374 Den Hartog Jager, p. 150-151.

126



PROCEDURELE VEREISTEN AAN RECHTERLIJKE RECHTSVORMING

rechter in het bijzonder, ontbreken hier.375 Er is bij cassatie in het belang der
wet geen sprake van debat waarin de betekenis van de rechtsvraag voor de be-
langen in het geschil verder voor het voetlicht kan worden gebracht.

De koppeling van cassatie in het belang der wet aan een concrete zaak
wordt slechts tot stand gebracht door de voorliggende uitspraak en de informa-
tie die de procureur-generaal de Hoge Raad over de concrete zaak kan geven.
Dit laatste heeft echter slechts een beperkte waarde als informatievoorziening.
De enige waarborg voor een 'objectieve' belichting van de zaak door de procu-
reur-generaal betreft namelijk zijn neutraal te achten belang bij een gezonde
rechtsontwikkeling. De objectiverende werking die uitgaat van een contradic-
toire behandeling ontbreekt.

De Hoge Raad geeft zelf om vergelijkbare redenen ook de voorkeur aan
een door partijen ingesteld cassatieberoep boven cassatie in het belang der wet
als procedure voor rechtsvorming. Hij geeft aan dat de gewone cassatieprocedu-
re de voorkeur verdient vanwege de informatiebehoefte van de Hoge Raad.
Volgens de Hoge Raad kunnen partijen in een dergelijke procedure een toelich-
ting geven en kan de procureur-generaal zich genuanceerder uitlaten, doordat
hij niet gedwongen wordt om een bepaalde oplossing te verdedigen.

376

De positie die de procureur-generaal inneemt bij cassatie in het belang der
wet, is te verklaren vanuit de gedachte dat deze procedure niet gericht is op ge-
schilbeslechting of op rechtsbescherming, maar louter op de rechtsontwikke-
ling. Nu de beslissing voor partijen geen directe juridische gevolgen heeft,
wordt het ook niet van belang geacht om hen bij de procedure te betrekken: niet
bij de beslissing over de toegang tot de procedure en ook niet bij de beslissing
over de rechtsvraag. Het idee dat rechtsvorming gekoppeld dient te zijn aan
geschillenbeslechting, staat aan een dergelijk argument echter in de weg. Nu de
procedure waarlangs bij cassatie in het belang der wet rechtsvorming tot stand
komt, in Nederland niet geaccepteerd zou worden als procedure om de rechten
van partijen vast te stellen, mag de manier waarop rechtsvorming tot stand komt
en de codrdinatie van rechtspraak die daardoor mogelijk wordt niet in hoofd-
zaak van deze procedure afhankelijk zijn.

375 Ook Wiarda gaf reeds aan dat er grote bezwaren bestaan tegen het gemis aan een con-
tradictoire behandeling bij cassatie in het belang der wet. G.J. Wiarda, Dient de rege-
ling van cassatie in burgerlijke zaken te worden gewijzigd en zo ja, in hoeverre en op
welke wijze? NJV-preadvies 1978, p. 102. Bloembergen spitste dit toe op het bezwaar
dat het een procedure zonder hoor en wederhoor betreft, waarbij partijen geen invloed
hebben op de procesgang. Zie: A.R. Bloembergen, De eenheid van het recht, compar-
timentering en eenheid in rechtspraak, wetgeving en wetenschap, in: Y.G. Blei
Weissmann et al. (red.), Bloembergens werk, Kluwer, Deventer  1992, p. 557-569,562.

376     Hoge  Raad der Nederlanden, Toelichting  op de jaarcijfers   1997  en   1998,  p.  67-68.
Anderzijds geeft de Hoge Raad hier aan dat cassatie in het belang der wet de gewenste
rechtsontwikkeling te vroeg kan blokkeren. Dit geldt met name voor zover de Hoge
Raad bij cassatie in het belang der wet in zijn rechtsvorming grotere abstractie zou be-
trachten. Dat wil zeggen: voor zover de Hoge Raad sterker geneigd zal zun een regel te
stellen die verder los komt van de voorliggende casus.
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Tegen de toegangsregeling als zodanig bestaan geen bewaren voor zover cassa-
tie in het belang der wet is te beschouwen als extra mogelijkheid van beroep op
de hoogste rechter, omdat deze toegangsregeling het juridisch discours niet
doorkruist. De wijze waarop cassatie in het belang der wet altijd is toegepast,
houdt echter in dat slechts in een zeer gering aantal zaken toegang tot de hoog-
ste rechterlijke instantie wordt verleend. Over de laatste twintig jaar zijn dat er
gemiddeld drie per jaar geweest: 66n strafrechtelijke en twee civiele.377 Wan-
neer cassatie in het belang der wet ingezet zou moeten worden als volwaardig
mechanisme voor coordinatie van rechtspraak zou langs deze procedure echter
een veel groter aantal uitspraken moeten worden gedaan.

Een dergelijke uitbreiding van het aantal cassaties in het belang der wet
zou echter de taak van de procureur-generaal wezenlijk veranderen. Hoewel
partijen niet direct geraakt worden door de cassatie in het belang der wet, kan
het voor belangengroepen wel degelijk van belang zijn om het opstarten en de
voortgang van een procedure te bernvloeden. Dit geldt met name voor de zoge-
naamde repeat-players. Zij hebben namelijk niet alleen belang bij de uitkomst
voor het concrete geschil, maar kunnen, voor de toekomst, ook een groot belang
hebben bij een rechtsvormende uitspraak in hun voordeel. De belangen die op
deze manier bij cassatie in het belang der wet zijn betrokken, zijn dermate groot
dat het niet te verantwoorden valt wanneer de toegang hiertoe volledig afhan-
kelijk wordt gemaakt van de beslissing hierover van de procureur-generaal.378

Conclusie
Het feit dat bij cassatie in het belang der wet de toegangsverlening volledig af-
hankelijk is van de procureur-generaal maakt dat deze procedure alleen als extra
toegangsverlening tot de hoogste rechterlijke instantie kan fungeren. Dit spoort
met de constatering dat de abstractie waarvan bij cassatie in het belang der wet
sprake is, met zich brengt dat hiervoor geen plaats is als hoofdvoorziening voor
codrdinatie van rechtspraak.

Cassatie in het belang der wet biedt in de huidige constellatie weI een inte-
ressante toegangsmogelijkheid voor zaken waarin de afweging door partijen
niet tot het instellen van cassatie leidt, terwijl het belang van de rechtsvorming
daar wel om vraagt.379 Cassatie in het belang der wet kan zo een correctie vor-

377 Den Hartog Jager 1994, p. 126-127.
378 De procureur-generaal verkeert bij cassatie in het belang der wet toch al in een ietwat

vreemde positie. Om te kunnen kiezen in welke zaken cassatie in het belang der wet
ingesteld dient te worden, moet hij namelijk semi-rechterlijke beslissingen nemen. Hij
overweegt hierbij of een bepaalde vraag het rechtsvormend vermogen van de rechter
niet te buiten gaat. Hij beoordeelt of er voor cassatie voldoende feitelijke grondslag is.
En hij selecteert zaken aan de hand van de vraag in hoeverre een uitspraak hem juist
voor komt. (Hoge Raad der Nederlanden, Toelichting op de jaarcijfers  1997 en  1998, p.
68-71.)

379 Zie: Wiarda, preadvies NJV, p. 96, zie ook: H. Drion, De kosten van rechterlijke
rechtsvorming, in rechtsgeleerd magazijn-Themis 1974, p. 113. Ook reeds door Vee-
gens voorgesteld, in nr. 182, hij wil de beslissing hierover overlaten aan de Procureur-
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men op de sturing die vanuit het partijbelang aan de rechterlijke rechtsvorming
wordt gegeven. Een alternatief voor dit gebruik van cassatie in het belang der
wet is echter ook mogelijk zonder het bezwaar van abstractie. Er zou gekozen
kunnen worden voor een subsidiering van partijen in zaken waar het in verband
met de rechtsontwikkeling of de coordinatie van rechtspraak van belang is dat
er cassatie volgt. Waarschijnlijk zouden dan beide partijen in het geschil moe-
ten worden gesubsidieerd. Hierbij zou namelijk voorkomen moeten worden dat
de Staat door gerichte subsidiering de uitkomst van het geding kan sturen.

Als hoofdprocedure is cassatie in het belang der wet vergelijkbaar met een ver-
lofstelsel, waarbij het verlof verleend wordt door de procureur-generaal en zon-
der partijen wordt geprocedeerd. In zijn kern is cassatie in het belang der wet
een puur op rechtsvorming gerichte procedure zonder direct belang voor partij-
en in het voorliggende geschil. Het is wel mogelijk deze procedure op te tuigen
met waarborgen rondom de toegangsverlening en een grotere rol voor de casus.
Het lijkt echter veel rechtlijniger om te kiezen voor een verlofstelsel met toe-
gang tot gewone cassatierechtspraak.

8 Conclusie
Bij de aanvaarding van rechterlijke rechtsvorming in Nederland kon tot nu toe
als uitgangspunt worden genomen, dat die rechtsvorming tot stand komt in de
context van een procedure, die voldoende waarborgen biedt voor de geschilbe-
slechting in concrete casus. Wanneer gedacht wordt over de invoering van
nieuwe procedures voor rechterlijke rechtsvorming ten behoeve van de co6rdi-
natie van rechtspraak, moet er echter rekening mee worden gehouden dat niet
alle procedures hiervoor genoeg waarborgen bieden.

In dit hoofdstuk is aan de orde gekomen dat rechterlijke rechtsvorming
mede afhankelijk is van de casus, in het licht waarvan deze tot stand komt. Bij
zijn rechtsvorming knoopt de rechter aan bij feiten en beoordelingen betreffen-
de de casus. De richting van de rechtsontwikkeling wordt hierdoor mede be-
paald door het rechtsoordeel van de rechter omtrent de toepassing van het recht

op het desbetreffende geschil. Het belang van de casus voor rechtsvorming
maakt dat de procedure die de informatievoorziening rondom de casus stuurt,
tevens van belang is voor de rechtsvorming.

Daarnaast is het voor de kwaliteit van rechtsvorming van belang dat deze
gestuurd wordt door het juridisch discours. Dit discours wordt mogelijk doordat

rechtsvorming plaatsvindt aan de hand van verschillende casus en doordat
meerdere rechterlijke instanties zich, door middel van hoger beroep of cassatie,
na elkaar over 66n casus kunnen uitlaten.
Op basis van deze argumentatie zijn in dit hoofdstuk twee eisen gesteld. Dat is
in de eerste plaats de eis dat rechterlijke rechtsvorming alleen plaats mag vin-
den in een procedure die met voldoende waarborgen omgeven is voor rechter-

Generaal, terwij 1 Wiarda voorstelt om zo'n verzoek door de Hoge Raad te laten beant-
woorden.
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lijke geschilbeslechting in concrete gevallen. In de tweede plaats mag de proce-
dure niet in de weg staan aan de percolatie die noodzakelijk is om een gezond
juridisch discours te kunnen laten bestaan.

De prejudiciele procedure en cassatie in het belang der wet zijn aan deze
eisen getoetst. In het komende hoofdstuk zullen nog de rechterlijke afspraken
aan de orde komen. Zowel voor de prejudiciele procedure als voor cassatie in
het belang der wet geldt dat ze niet geschikt zijn als hoofdvorm van toegangs-
verlening tot een hoogste rechterlijke instantie. De prejudiciele procedure kan,
wanneer daarin procedurele waarborgen worden opgenomen voor de informa-
tievoorziening omtrent de casus, wel naast cassatie of verlof een rol spelen als
extra toegangsregeling tot een hoogste rechterlijke instantie. Deze extra toe-
gangsregeling zou bijvoorbeeld toegang kunnen verlenen tot een gemengde
kamer bij deze instantie. Cassatie in belang der wet kan ook een rol spelen als
extra toegangsregeling, maar hierbij zou wel voorzien moeten worden in een
betere waarborg voor de informatievoorziening omtrent de casus. Een alterna-
tiefbiedt wellicht een gesubsidieerd partijengeschil.
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Hoofdstuk 7:

Rechterlijke afspraken

1   Inleiding

In dit hoofdstuk komen rechterlijke afspraken aan de orde als het belangrijkste
mechanisme voor co6rdinatie van rechtspraak met behulp van een ander middel
dan rechterlijke uitspraken. Rechterlijke afspraken zijn afspraken, binnen of
tussen rechterlijke colleges, over de manier waarop in de toekomst van rechter-
lijke beslissingsruimte gebruik zal worden gemaakt. Hieronder valt elke be-
sluitvorming door rechters met betrekking tot de betekenis die aan bepaalde
rechtsnormen moet worden gegeven, waarbij het genomen besluit niet geldt als
(deel-) uitspraak in een concrete gerechtelijke procedure.

Met deze omschrijving is een grote varieteit aan rechterlijke afspraken ge-
geven. Die varieteit bestaat ten aanzien van de soort beslissingsruimte, ten aan-
zien van de gremia die de rechterlijke afspraken vaststellen, ten aanzien van de
terreinen waarop de afspraken worden gemaakt en ten aanzien van de mate van
binding die de afspraken ten gevolge hebben.

De beslissingsruimte ten aanzien waarvan de afspraken worden gemaakt
kan gelegen zijn in de discretionaire ruimte bij de gebruikmaking van rechter-
lijke processuele bevoegdheden, in de beoordeling van de feiten van een zaak,
of in de interpretatie van rechtsnormen. Dit kunnen voorts zowel afspraken met
betrekking tot een concreet geschil betreffen als afspraken los van een concreet
gescllil.38()

De afspraken kunnen gemaakt worden met het oog op alleen de eigen
rechtspraak, of ook met het oog op de rechtspraak van rechters die niet direct
betrokken zijn bij de afspraken. Soms zijn alle rechters wier rechtspraak beYn-
vloed wordt door de gemaakte afspraken bij het overleg daarover betrokken,
soms alleen afgevaardigden, zoals de voorzitters van de desbetreffende kamers
of sectoren. Soms zijn het afspraken tussen de rechters binnen 66n rechtbank,
soms tussen alle gerechten die rechtspreken in eerste aanleg, dan weer tussen
gerechten die met rechtspraak in hoger beroep zijn belast. 381

Rechterlijke afspraken komen voor op een veelheid aan terreinen. De be-
hoefte hieraan blijkt met name daar te bestaan, waar niet door middel van rech-
terlijke uitspraken in coOrdinatie van rechtspraak voorzien kan worden.382 Zo

380 Zie bijvoorbeeld: S.K. Martens, Mogelijkheden en grenzen van rechterlijke samenwer-
king, een verkenning, in: De mogelijkheden en grenzen van rechterlijke samenwerking,
redactie: P. Ingelse  et al., Prinsengrachtreeks van Gerechtsho f te Amsterdam  1997,  p.
7-25.

381   Zie: J.B.J.M. ten Berge et al., Ervaringen met de Awb, Het bestuursprocesrecht, W.E.J.
Tjeenk Willink, Deventer 1996, p. 358-387.

382   Aldus ook Van den Haak, p. 132, citerend uit TK 1990/1991,21 967, nr. 3, p. 3; Martens
1997, p. 7-25,23; Ten Berge et al. 1996, p 358-387: aanbeveling is dat zo lang er geen
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worden rechterlijke afspraken gemaakt ten aanzien van alimentatie-
toekenning,383 gouden handdrukken384 en strafmaat.385 De Hoge Raad acht deze
materie van feitelijke aard, waardoor beslissingen hierover in cassatie niet
toetsbaar zijn. Ook worden rechterlijke afspraken gemaakt over de interpretatie
van de Algemene wet bestuursrecht en over de omgang met de discretionaire
bevoegdheden van de rechter op grond van deze wet.386 Ten aanzien van al deze
normen zijn meerdere hoogste rechterlijke colleges in laatste instantie bevoegd
tot het doen van rechtsvormende uitspraken. Door middel van rechterlijke af-
spraken kan hier divergentie in de jurisprudentie zoveel mogelijk worden voor-
komen, die anders alleen maar verholpen zou kunnen worden doordat rechters
uit eigen beweging hun jurisprudentie aan elkaar zouden aanpassen.

Het vierde punt ten aanzien waarvan een grote verscheidenheid in rechter-
lijke afspraken bestaat, betreft de mate van binding die daaraan wordt toegere-
kend. Los van de vraag of rechterlijke afspraken toegestaan zijn en of zij een
wenselijke vorm van co6rdinatie van rechtspraak inhouden, kan worden vastge-
steld dat zij in de praktijk worden nagekomen. Voor zover er geen juridische
binding is, bestaat er wel een wisselende mate van praktische binding. In §2 van
dit hoofdstuk komt aan de orde wat de betekenis is van binding aan rechterlijke
afspraken.
Vanwege de bestaande varieteit in rechterlijke afspraken is het niet mogelijk
deze, bij de beoordeling van de oplossing die zij kunnen bieden als mechanisme
voor co8rdinatie van rechtspraak, over 6dn kam te scheren. Aan het slot van
paragraaf twee zal ik daarom aangeven hoe ik mij bij de bespreking van rech-
terlijke afspraken zal beperken tot die afspraken die in de praktijk een zekere
mate van binding inhouden.

In dit hoofdstuk komt eerst in §2 aan de orde op welke manier rechterlijke
afspraken binding inhouden. In §3 wordt vervolgens een aantal bezwaren tegen
rechterlijke afspraken besproken. Hierbij komen zowel praktische aspecten aan
de orde als aspecten die de bevoegdheid tot het stellen van rechterlijke afspra-
ken betreffen. Om te bezien welke mogelijkheden rechterlijke afspraken bieden,
wordt vervolgens in §4 besproken hoe men in de Verenigde Staten met een be-

rechtseenheidsvoorziening is en er nog niet op alle terreinen van het bestuursproces-
recht appeljurisprudentie tot stand is gekomen men aangewezen is op beleidsregels.

383 De zogenaamde Trema-normen die de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak jaar-
lijks publiceert in een bijlage bij Trema; zie laatstelijk Trema 1998, bijlage bij nr. 2/3.

384 Het betreft hier aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters omtrent de toekenning
van zgn. gouden handdrukken bij procedures ex artikel 7A:1639w BW. Voor de term
'aanbeveling' werd gekozen om aan te geven dat er in bijzondere gevallen van afgewe-
ken kan worden, waarmee mijns inziens impliciet gezegd wordt dat de aanbeveling in
'gewone' gevallen bindend is. Zie: Landelijke kantongerechtformule: A x B x C, NJB
1996, p. 1838.

385  G. Knigge, De prijs van gelijkheid, RM Themis 1998, p. 209-210. Zie hierover verder
onder andere: G.J.M. Corstens, Eenheid van rechtspraak, in het bijzonder in de straf-
rechtspleging, NJB 1998, p. 297-302; J.P.S. Fiselier, J.A.W. Lensing, Afstemming van
de straftoemeting, Trema 1995, p. 105-117.

386 Ten Berge et al. 1996, p. 358-387.
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paalde vorm van rechterlijke afspraken omgaat. In §5 komt aan de orde in hoe-
verre rechterlijke afspraken een alternatief kunnen inhouden voor coOrdinatie
van rechtspraak door middel van uitspraken en aan welke voorwaarden daarbij
voldaan moet zijn. In §6 staan de conclusies van dit hoofdstuk.

2    Binding aan rechterlijke afspraken
Rechters blijken veelal de mening te zijn toegedaan dat zij niet aan rechterlijke
afspraken gebonden zijn, omdat geen binding is afgesproken.387 Het is echter
maar de vraag of dat inderdaad zo is, wanneer de context van de afspraken op
het tegenovergestelde duidt. Wat rechterlijke afspraken precies inhouden voor
de rechtspraak, hangt af van de betekenis die rechters hieraan in hun uitspraken
toekennen. De mate van binding die rechterlijke afspraken in de praktijk heb-
ben, wordt niet bepaald door de intentie van de rechters, maar door de vraag
welke gevolgen zij hieraan geven.

In deze paragraaf zal bezien worden welke redenen er zijn voor een rechter
om in zijn rechtspraak betekenis toe te kennen aan het bestaan van rechterlijke
afspraken. Voor al deze redenen geldt dat zij rechterlijke afspraken bindende
werking geven, ongeacht de vraag of het toegestaan is om dergelijke afspraken
te maken. De verschillende redenen die aan de orde komen zijn: de binding die
de Hoge Raad bij een bijzondere categorie van rechterlijke afspraken aanneemt
op grond van rechtsbeginselen; de normatieve werking die uitgaat van de vorm
waarin de afspraken worden gemaakt; en de verwevenheid van rechterlijke af-
spraken met jurisprudentiele rechtsvorming. Voor deze verschillende redenen
geldt dat de mate waarin zijn binding veroorzaken sterk wisselend is afhanke-
lijk van het soort afspraak dat wordt gemaakt en de context waarin dat gebeurt.
Hierop kom ik terug aan het einde van deze paragraaf.

Binding op grond van rechtsbeginselen
De Hoge Raad neemt van een bijzondere vorm van rechterlijke afspraken, na-
melijk rolrichtlijnen, aan dat zij bindend zijn.388 De raad voert dat terug op de
algemene beginselen van behoorlijke rechtspleging, maar geeft niet aan welke
hij precies bedoelt. Het lijkt echter waarschijnlijk dat de Hoge Raad het gelijk-
heidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel mede op het oog heeft gehad.
Deze uitspraak past namelijk in een lijn van jurisprudentie die van deze begin-
selen uitgaat. AG Asser verwijst in zijn conclusie bij dit arrest naar een eerdere
conclusie van hem, waarin hij binding aanneemt op grond van deze beginselen.
Bovendien zijn dit de meest voor de hand liggende rechtsbeginselen op grond
waarvan de Hoge Raad tot binding besloten kan hebben.389 Hieronder zal uit-

387   Zie: Ten Berge et al. 1996, p. 358-387.
388   Rolrichtlijnen zon door de Hoge Raad zelfs erkend als recht in de zin van art. 99 RO en

als bindend voor de rechter. HR 28 juni  1996, JB 1996/186; NJ 1997/495.
389 Ook Cleiren verdedigt binding op grond van deze rechtsbeginselen: 'De rechter kan

zich niet met een beroep op onafhankelijkheid aan de eisen van rechtszekerheid en
rechtsgelijkheid en dus aan binding onttrekken.' Zie: C.P.M. Cleiren, Een pleidooi voor
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eengezet worden waarom juist deze rechtsbeginselen een reden vormen om aan
rechterlijke afspraken bindende werking te verlenen.

Het gelijkheidsbeginsel pleit ervoor dat een rechter zich in zijn jurispru-
dentie aansluit bij de algemene lijn die in de rechtspraak wordt aangehouden.

390

Zelfs wanneer de rechtstreekse gelding van het gelijkheidsbeginsel voor dit
soort situaties niet aanvaard wordt, dient erkend te worden dat het wenselijk is
dat gevallen gelijk behandeld worden, wanneer het enige onderscheid tussen
verschillende gevallen de persoon van de rechter betreft.

De werking die het gelijkheidsbeginsel bij jurisprudentie heeft, geldt ech-
ter op een vergelijkbare manier bij rechterlijke afspraken. Die afspraken zijn
immers gemaakt om de gelijkheid te bevorderen. Los van de vraag of die af-
spraken gemaakt mogen worden, vormt het bestaan van een afspraak dus een
argument om deze te volgen. Een rechter zal niet zo maar tegen gemaakte af-
spraken in kunnen gaan. Er is slechts reden om hiervan af te wijken, wanneer
hij constateert dat er sprake is van een bijzonder geval waarvoor de gemaakte
afspraak niet geldt, of wanneer hij meent dat de interpretatie van het recht
waarvoor in de afspraken is gekozen, in het algemeen onjuist is. Hiervoor zal
hij echter wel voldoende argumenten moeten kunnen aanvoeren.

In het eerste geval komt de uitspraak van de rechter niet in strijd met het
gelijkheidsbeginsel, omdat er geen sprake is van een gelijk geval. De voorlig-
gende casus houdt dan kennelijk een argument in, dat sterk genoeg is om te be-
sluiten dat het geval niet gelijk is aan de gevallen waar de rechterlijke afspraak
op ziet. Het gelijkheidsbeginsel staat immers niet in de weg aan de verplichting
van de rechter, om in iedere zaak zelfstandig te beoordelen of er gronden zijn
voor afwijking van de gemaakte afspraken.

391

In het tweede geval kan vanwege kracht van argumenten een gevolgde lijn
geen stand houden. Hier dient het gelijkheidsbeginsel afgewogen te worden
tegen de betekenis van nieuw recht. Na het maken van de afspraken kunnen
zich nieuwe ontwikkelingen hebben voorgedaan, op grond waarvan deze ter
discussie gesteld moeten worden door middel van een vernieuwende uit-
spraak.392

Het bovenstaande biedt geen uitkomst over de vraag wat precies de grondslag is
voor de beschreven binding. Het zou kunnen zijn dat het inderdaad de rechter-

(meer) rechterlijke samenwerking, in: De mogelijkheden en grenzen van rechterlijke
samenwerking, redactie: P. Ingelse et al., Prinsengrachtreeks van Gerechtshof te Am-
sterdam 1997, p. 27-35, 32.

390 Snijders noemde dit de continuiteit van de rechtspraak. Zie: H.J. Snijders, Retrocipatie,
W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1995, p. 17.

391   Zie: A.F.M. Brenninkmeijer, De grenzen van de samenwerking tussen rechters, in: NJB
1989, Special Rechterlijke samenwerking, p. 1621-1634, 1626; H.J. Snijders, Wordt de
samenwerkende rechter tot bestuurder en/of wetgever?, NJB  1997, p. 1793-1797.

392 Deze redenering betreft een analogie van hetgeen Widdershoven stelt met betrekking
tot binding aan precedenten. Zie: R.J.G.M. Widdershoven, Rechterlijke ongehoor-
zaamheid, in: Bestuursrecht in perspectief, red.: G.H. Addink et al., Instituut voor
Staats- en Bestuursrecht, Universiteit Utrecht  1996, p. 47-55.
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lijke afspraak is, die bindt in samenhang met het gelijkheidsbeginsel. Binding is
echter ook mogelijk op grond van de inhoudelijke kracht van de gemaakte af-
spraken. In dat laatste geval hoeft het niet de afspraak te zijn die bindt, maar
zou de daarin vervatte norm op inhoudelijke gronden ook al gelden zonder de
'codificering' daarvan in een afspraak. Dit lijkt bevestigd te worden door het
feit dat aan de werking van het gelijkheidsbeginsel ontkomen kan worden door
een beroep op een sterker tegenargument. De inhoudelijke betekenis van de
rechterlijke afspraken lijkt daardoor belangrijker te zijn dan de vorm.

Onder het volgende kopje zal echter blijken dat ook wanneer de binding
inhoudelijk voor een belangrijk deel toegeschreven kan worden aan de kracht
van argumenten, de keuze voor de vorm van rechterlijke afspraken niet onbe-
langrijk is. De binding van rechterlijke afspraken op grond van het gelijkheids-
beginsel hangt namelijk samen met het rechtszekerheidsbeginsel en daarmee
met de vorm waarin door rechters uitingen worden gedaan over de in de toe-
komst te volgen lijn.

Binding voortvloeiend uit de vorni
De vorm waarin een rechterlijke afspraak is gegoten, is van invloed op de bin-
dende kracht ervan. Dit blijkt het duidelijkst wanneer gekeken wordt naar de
invloed die uitgaat van de manier waarop de rechter naar buiten toe heeft laten
blijken zich gebonden te achten. Wanneer afspraken naar buiten toe bekend
worden gemaakt, zal - onafhankelijk van de vraag of betreffende afspraken
gemaakt hadden mogen worden - onder omstandigheden het rechtszekerheids-
beginsel de rechter ertoe kunnen verplichten om de gemaakte afspraken in zijn
rechtspraak te volgen.393 Het is immers onacceptabel wanneer rechters hiervan

willekeurig zouden afwijken, omdat partijen die hun gedrag hierop hebben ge-
baseerd hiervan nadeel zouden kunnen ondervinden.

Ook andere formele aspecten van rechterlijke afspraken dan alleen het
rechtszekerheidsbeginsel en de wijze van bekendmaking kunnen binding ver-
oorzaken. Dit betreft met name het formele kader waarin de besluitvorming
over rechterlijke afspraken plaatsvindt. Wanneer besluitvorming plaatsvindt in
een vergadering en afspraken vervolgens intern bekend worden gemaakt, vormt
dit voor rechters vanwege hun directe of indirecte betrokkenheid daarbij reeds
reden voor gebondenheid.394 Wanneer de vorm van het overleg gericht is op het
maken van afspraken, en indien overeenstemming bereikt wordt, houdt dat een
formele setting in, die maakt dat afspraken gevolgd zullen worden. Rechters
zullen zich reeds door de vorm waarin de afspraken gemaakt worden in enige

393  Vergelijk voor een overeenkomstige stellingname ten aanzien van onverbindende be-
leidsregels: Sectie Staats- en Bestuursrecht KUB, Beleidsregels geregeld?  WTB   1992,
p. 253-267.

394 'De richtlijnen binden ook die rechters binnen het college die, als zij het zelf voor het
kiezen hadden, een ander beleid zouden hebben gekozen.' Aldus B.W.N. de Waard,
Afstemming tussen rechters en gerechten, in: Kwaliteit van rechtspraak op de weeg-
schaal, redactie: P.M. Langbroek et al., W.E.J. Tjeenk Willink in samenwerking met
het Wiarda Instituut, 1998, p. 151-166,
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mate gebonden achten. Het is zelfs 66n van de leidende gedachten achter zelfre-
gulering dat je afspraken waarbij je zelf betrokken bent, makkelijker nakomt
dan opgelegde regels. Rechterlijke afspraken zijn in de praktijk dus wellicht
nog sterker bindend dan rechtsregels.

Een ander formeel aspect van rechterlijke afspraken betreft de mate van
concreetheid van de afspraken die worden gemaakt. De mate van binding zal
verschillen naar gelang men het eens geworden is over een concreet uitge-
werkte interpretatie van een bepaalde rechtsvraag of over een losse stellingna-
me betreffende het belang van een bepaalde vraag. Verder zullen rechterlijke
afspraken naar mate zij vaker volgens een vast stramien voorkomen of binnen
vaste overlegkaders worden vastgesteld, steeds vanzelfsprekender als bindend
worden ervaren.

Het is het for:mele kader waarbinnen het overleg plaatsvindt, dat maakt dat er
verschil is tussen binding aan rechterlijke afspraken enerzijds en binding aan
uitspraken gedaan op een congres of in de literatuur anderzijds. Juist doordat
afspraken gemaakt worden in een formele setting die gericht is op navolging,
ontstaan gevolgen voor het recht. Wanneer de formele setting niet gericht is op
het maken van afspraken, maar op het puur informatief uitwisselen van ge-
zichtspunten, ontstaan geen gevolgen die als bindend zijn aan te merken. Het
onderscheid tussen rechterlijke afspraken die in de praktijk bindend zijn en an-
dere vormen van rechterlijke samenwerking hangt dus af van het formele kader
waarin die samenwerking plaats vindt.

Toegegeven zij dat het trekken van een scherpe grens hierin moeilijk is,
met name omdat dit formele kader vele gradaties kent. Zo is het haast onmoge-
lijk om in abstracto aan te geven wanneer het uitwisselen van informatie over-
gaat in het maken van rechterlijke afspraken. Op grond van het voorgaande kan
echter besloten worden dat de enkele mededeling door degenen die de afspra-
ken maken, dat de afspraken niet bindend zullen zijn, niet doorslaggevend kan
zijn voor de vraag 6f de afspraken al dan niet bindend zijn. Een dergelijke for-
mele verklaring speelt wel een rol bij de bepaling van de binding, maar andere
formele factoren zijn hierop tevens van invloed.

Binding op grond van de venvevenheid van rechterlijke afspraken,net jurispru-
dentie

Bij sommige vormen van rechterlijke afspraken kan men zich afvragen of de
binding eraan nu rechtstreeks veroorzaakt wordt door de afspraken zelf of door
iets anders.395 Het kan zijn dat de binding in wezen berust op iets dat buiten de

afspraak ligt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer afspraken in wezen de neer-
slag van jurisprudentiele regels inhouden. Ook kan het zo zijn dat de binding
niet zo zeer voortvloeit uit het bestaan van de afspraken, maar uit de inhoud
ervan. Wanneer afspraken op basis van argumenten tot stand zijn gekomen, is

395 Br6ring wijst op de bindende werking die bij bestuurlijke beleidsregels uit kan gaan
van de deskundigheid van de opstellers. H.E. Brdring, Richtlijnen, over de juridische
betekenis van circulaires, leidraden, aanbevelingen, brochures, plannen, Deventer,
Kluwer 1993, 488-491.
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het nog maar de vraag of de binding op de kracht van het argument berust, op
de afspraak sec, of op een combinatie daarvan.

Een voorbeeld van rechterlijke afspraken waarbij de binding op diverse
gronden berust, bieden de Trema-normen. Bij het opstellen van deze normen
heeft bestaande rechtspraak een rol gespeeld en de opstellers ervan werden ge-
acht bij uitstek deskundig te zijn.396 Op deze manier bouwen de afspraken voort

op de jurisprudentie, waarna de jurisprudentie weer voort bouwt op de afspra-
ken. Het feit dat de opgestelde norm door bijna alle rechters wordt gevolgd, laat
zich echter niet alleen hierdoor verklaren. Hierbij speelt namelijk tevens de
vorm een rol. Het geheel wordt vorm gegeven in een jaarlijkse bijlage bij het
tijdschrift Trema waarin de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak ze als
aanbeveling aan haar leden voorhoudt. De keuze voor deze vorm heeft in de
praktijk tot gevolg dat rechters zich daaraan gebonden voelen, naast de binding
die zij reeds hebben op grond van hun inhoud.397 De houding van de recht-
spraak ten opzichte van deze normen weerspiegelt ook de meervoudige oor-
sprong ervan. Hoewel de Hoge Raad ten aanzien van deze normen geen binding
rechtens aanneemt,398 worden zij in de praktijk wet gevolgd.399

Consequentie van binding afhankelijk van object van rechterlijke afspraken
Er is nog een ander aspect van rechterlijke afspraken waarin een grote diversi-
teit bestaat. Dat betreft het object van de afspraken. Hiermee wordt niet gedoeld
op de verschillende terreinen die rechterlijke afspraken kunnen bestrijken, maar
op de verschillen in de soort norm waarover afspraken worden gemaakt. Datge-
ne wat genormeerd wordt, werkt door in de consequenties die de afspraken voor
partijen kunnen hebben. Wanneer aangenomen wordt dat rechterlijke afspraken
bindend zijn, wil dat dus nog niet zeggen dat de consequenties ervan altijd even
verstrekkend zijn.

Rolrichtlijnen in de vorm van rechterlijke afspraken houden vaak gedeel-
telijk verzoeken in van een gerecht aan partijen en hun procureurs tot medewer-
king betreffende de gang van zaken omtrent de procesvoering. Wanneer een
partij zich niet aan deze voorschriften houdt, is doorgaans de enige consequen-

396 Vergelijk: B.W.N. de Waard, Beleidsregels, in. Nieuw bestuursrecht, derde tranche
Algemene wet bestuursrecht, redactie  o.a.:  A.J.  Bok, Ars Aequi Libri, Nijmegen   1997,
p. 105-126,112.

397 Groot biedt in een overzicht van verschillende aspecten van gelding van normen en
maakt een onderscheid in formele gelding op grond van een bevoegdheid en feitelijke
werking die zich uit in verwachtingspatronen omtrent beslissingsgedrag van autoritei-
ten. Zie: A.R.J. Groot, De argumentatieve waarde van precedenten, in: Met redenen
omkleed, bijdragen  aan het Symposium Juridische Argumentatie  11  juni  1993  te  Rot-
terdam, redactie E.T. Feteris et al., Ars Aequi Libri, Nijmegen 1994, p. 67-81.

398    HR 1 december 1995, NJ  1996, 272 en HR  17 juni  1983, NJ 1984, 35.
399  M. Pei, Alimentatie, in Praktijkboek scheidingsrecht onder redactie van: M.L.C.C. de

Bruijn-Luckers  en P. Vlaardingerbroek, losbladige uitgave  Band  1,  p.  B  II-28,  VUGA
Den  Haag  1995-.  Zie  ook:  P. ten Hoeve, Trematologie, een beetje een zwartboek  ei-
genlijk...,  NJB  1996, p 793-796, waarin overigens de inhoud  van de Trema-normen
ter discussie wordt gesteld.
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tie dat het proces wat minder soepel op gang komt. Het kan wat irritatie opleve-
ren bij de rechter of bij de tegenpartij, maar het kan de partij  die niet conform
de voorschriften procedeert verder niet in een nadeliger positie brengen.400 Der.
gelijke afspraken kunnen dus de rechter binden, terwijl de toepassing daarvan
geen gevolgen heeft voor de materieel- of procesrechtelijke positie van partijen,
ook niet bij niet-inachtneming daarvan.401

Rechterlijke afspraken in het algemeen en rolrichtlijnen in het bijzonder
gaan echter vaak veel verder en verbinden wel procesrechtelijke of materieel-
rechterlijke consequenties aan de niet-navolging daarvan. Dit kan bijvoorbeeld
het geval zijn bij andere onderdelen van rolrichtlijnen of bij afspraken met be-
trekking tot de interpretatie van wettelijk procesrecht.402 Andere voorbeelden
zijn afspraken met betrekking tot materieel recht, zoals bijvoorbeeld afspraken
over strafmaat, gouden handdrukken, of over alimentatie-berekeningen. In de
laatste gevallen wordt zelfs de inhoud die het materiele recht in toekomstige
uitspraken zal krijgen, door de rechterlijke afspraken bepaald.

Conclusie omtre,it binding
De grote verscheidenheid aan fenomenen die alle als rechterlijke afspraken ge-
typeerd kunnen worden, maakt dat het niet mogelijk is om in algemene zin iets
te zeggen over de sterkte van de binding daarvan. Die binding varieert van sterk
tot vrijwel non-existent, mede afhankelijk van de formele context waarin de
afspraken zijn gemaakt. Van een sterke binding is bijvoorbeeld sprake bij rol-
richtlijnen.403 Terwijl die binding steeds zwakker wordt naarmate de afspraken

400 Een voorbeeld bieden sommige van de richtlijnen die door de Vreemdelingenkamer
zijn  vastgesteld:

' Indien een gemachtigde  van de vreemdeling  zich  aan  de  zaak  ont-
trekt, dient deze mede te delen wie de opvolgend gemachtigde is, dan weI het (laatst
bekende) adres van de vreemdeling aan de griffie door te geven'; en: 'Partijen worden
verzocht om van alle stukken die zij na aanvang van de procedure aan de griffie zen-
den, tegelijk kopie te verlenen aan de andere partij, onder mededeling daarvan aan de
rechtbank' en: 'De gronden van een beroep- of verzoekschrift dienen in voldoende
mate gespecificeerd, geYndividualiseerd en op de motivering van de bestreden beschik-
king toegespitst te zijn.' en: 'Uiterlijk vier weken v66r de zitting dient het aanvullend
verweerschrift ter griffie  en  door de overige partijen ontvangen  te  zijn. ( . . . ) Indien  het
verweerschrift te laat wordt ingediend en eiser meent dat hij daardoor in zijn processu-
ele belangen is geschaad, kan hu de rechtbank verzoeken om verdaging van de behan-
deling ter zitting.' Zie: Richtlijnen Vreemdelingenkamer per  1 juni  1997.

401     Hoewel de frase 'gevolgen voor de materieel- of procesrechtelijke positie van partijen'
wat omslachtig is, is zij geschikter, want ruimer dan de technische term 'rechtsgevolg'.

402 Voor afspraken met betrekking tot procesrechtelijke bepalingen uit de Algemene wet
bestuursrecht, zie bijvoorbeeld: Ten Berge et al. 1996, p. 358 e.v.. In de Memorie van
Toelichting bij de Algemene wet bestuursrecht werden rechterlijke afspraken ook als
methode gesuggereerd om tot eenheid te komen. Zie: TK 1991-1992, 22495, nr. 3, p.
37. Intussen zijn al verschillende landelijke rolreglementen tot stand gekomen: Het
landelijk reglement voor de civiele rol bij de rechtbanken, het Uniform reglement van
de gerechtshoven voor rekestprocedures in familiezaken en de Procesregeling
bestuursrecht.

403    HR  1 december 1995, NJ 1996,272 en HR  17 juni  1983, NJ  1984,35.
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in een minder formele context zijn gemaakt. De binding aan rechterlijke afspra-
ken bevindt zich ergens in het spectrum dat zich van juridische afdwingbaar-
heid via praktische binding beweegt naar iets dat niet verder gaat dan
informatieverschaffing.

De binding is dus niet altijd even sterk, maar een uitgangspunt dat inhoudt
dat rechterlijke afspraken op geen enkele manier praktische binding zouden
hebben, is onaannemelijk. Het is immers niet zinnig om veel tijd en moeite te
steken in het maken van rechterlijke afspraken wanneer het doel hiervan niet
verder gaat dan de uitwisseling van informatie. De uitgesproken intentie van
rechters om niet te binden kan aan deze binding niets afdoen. Die verklaring is
wellicht te begrijpen vanuit het feit dat een tegengestelde bewering - wij rech-
ters maken bindende afspraken waarvan alleen in bijzondere situaties afgewe-
ken mag worden - te zeer zou benadrukken dat onbevoegd normen worden
gesteld.

Rechters kunnen hun rechtspraak dus normeren door middel van afspraken
met een sterkere of minder sterke binding. In hoeverre dit praktische binding is
en in hoeverre juridische binding maakt voor de justitiabelen geen verschil.
Zelfs wanneer de volgzaamheid niet op grond van binding is te verklaren maar
verband houdt met andere prikkels, die bijvoorbeeld veroorzaakt worden door
overwegingen met betrekking tot de eigen reputatie of de mogelijkheid van ap-
pel. Ook praktische binding impliceert dat rechters normen stellen die het ka-
rakter hebben van algemene regels ten aanzien van een onbepaalde groep van
gevallen.
De afspraken tussen rechters houden weliswaar geen materiele wetgeving in,
omdat zij niet op een bevoegdheid daartoe berusten. Zij hebben echter, ondanks
het bestaan van een afwijkingsbevoegdheid, wel een algemene strekking en
houden door hun zelfbinding praktisch gesproken tevens een binding in van
degenen tot wie de norm zich richt, althans op wie de norm in de praktijk wordt
toegepast. Dat is een belangrijke vaststelling. Hieruit vloeien namelijk eisen
voort ten aanzien van rechterlijke afspraken: het 'kunnen binden' impliceert
nog geen 'mogen binden'. Sterker nog: artikel 12 van de wet Algemene Bepa-
lingen stelt duidelijk dat dit niet mag.404

Beperking object van onderzoek
De eisen die aan rechterlijke afspraken dienen te worden gesteld, varieren naar
de mate waarin zij consequenties hebben voor partijen. In de volgende para-
graaf zal ik nader ingaan op deze eisen.  Om te vermijden dat ik daarbij steeds
zal moeten duiden welk soort afspraken ik voor ogen heb, zal ik mij in het ver-
volg beperken tot die afspraken die in enige vorm gevolgen kunnen hebben
voor de materieel- of procesrechtelijke positie van partijen. Dat vereist tweeer-
lei.

Ten eerste moet het object van de afspraken zich ertoe lenen om gevolgen
in het leven te kunnen roepen voor partijen. Ten tweede moet er sprake zijn van

404   Zie §3.2
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enige binding aan die afspraken. Dat laatste wil zeggen dat alleen afspraken in
aanmerking komen waarbij de combinatie van rechtsbeginselen en het formele
kader waarin ze tot stand gekomen zijn, aanleiding geeft tot enige binding.
Hiermee worden rolrichtlijnen die niet meer inhouden dan wenselijkheden met
betrekking tot de wijze van procederen, dus uitgesloten. Hetzelfde geldt voor
informeel overleg tussen rechters dat gericht is op de uitwisseling van informa-
tie over elkaars jurisprudentie en de ratio daarachter.

3 Bezwaren tegen rechterlijke afspraken
In deze paragraaf zal bekeken worden welke bezwaren er kleven aan coOrdina-
tie van rechtspraak door middel van rechterlijke afspraken. Hierbij wordt met
rechterlijke afspraken alleen gedoeld op de in de vorige paragraaf omschreven
groep, namelijk bindende afspraken die consequenties kunnen hebben voor de
materieel- of procesrechtelijke positie van partijen. Tegen deze vorm van rech-
terlijke afspraken bestaan praktische bezwaren in verband met de bewerkelijk-
heid van de totstandkoming ervan. Daarnaast zijn er principiele bezwaren aan te
voeren ten aanzien van de grondslag voor het maken van deze rechterlijke af-
spraken.

3.1 PRAKTISCHE BEZWAREN

De totstandkoming van rechterlijke afspraken stuit op verschillende praktische
bezwaren. Deze bezwaren hebben te maken met het feit, dat het maken van
rechterlijke afspraken overeenkomt met het opstellen van algemene regels.

Een belangrijk struikelblok bij het opstellen van een algemene regel betreft
de verkrijging en de verwerking van de informatie die benodigd is voor het ne-
men van een juist besluit hierover. Noch individuele rechters, noch de colleges
waarbinnen zij werken, noch hun samenwerkingsverbanden zijn erop gericht
om het soort informatie te verzamelen dat nodig is voor het stellen van algeme-
ne regels. Rechters zijn juristen, geen wetenschappers ofpolitici. Zij zijn niet in
het bijzonder geequipeerd om de vele verschillende situaties die zich onder een
te stellen regel voor kunnen doen in kaart te brengen en de verschillende belan-
gen die daarmee in verband staan af te wegen.

Dit valt rechterlijke colleges niet te verwijten, omdat hun functie niet in de
eerste plaats het stellen van regels betreft. Als functie kennen de rechterlijke
colleges immers geschillenbeslechting, inclusief de daarvoor benodigde rechts-
vorming. Met het oog op die functie is de informatieverzameling ingericht en
geregeld in de vorm van procesrechtelijke bevoegdheden en beperkingen.

405

405   Natuurlijk, de rechter zou zijn werkmethoden kunnen aanpassen. Zo geeft Martens aan
dat het bij het maken van rechterlijke afspraken zinnig kan zijn om bij de voorbereiding
belanghebbenden te betrekken, waarbij hij bij afspraken over hoogte van schadetoe-
kenningen denkt aan overleg met verzekeraars. Het is mijns inziens de vraag wat dan
nog het eigene van rechtspraak is. Martens   1997,  p.  7-25,  24.  Op  een  vergelijkbare  si-
tuatie wijst Claessens in het vreemdelingenrecht, waar met het oog op rechterlijke af-
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Nu is de situatie waarin de wetgever regels stelt wellicht ook niet ideaal.
De hier gevolgde procedures en werkmethoden zijn echter wel gericht op in-
formatie-verzameling ten behoeve van regelgeving. Bovendien kent de wetge-
ver de steun van democratische legitimatie - hoe zeer daar ook aanmerkingen
op te maken zijn - die de rechter ontbeert.

Het informatievraagstuk levert dus niet alleen een praktisch probleem op,
in verband met de werklast die het met zich brengt, maar ook een principieel
probleem. Bij de besluitvorming over rechterlijke afspraken ontbreken immers
de 'checks and balances' en de democratische besluitvorming en verantwoor-

406ding, die vereist zijn voor het stellen van algemene rechtsregels.
Naast het informatievraagstuk speelt er ook een probleem bij de besluit-

vorming op grond hiervan. Om rechterlijke afspraken enige kracht te geven, is
het noodzakelijk dat hierover tussen de betrokken rechters een grote mate van
consensus wordt bereikt. Het bereiken van een dergelijke consensus vergt ech-
ter een geheel andere procedure dan de gewone rechterlijke geschillenbeslech-
ting. Deze kan daardoor een zware wissel trekken op de werklast binnen de
rechterlijke colleges.407 Het verkrijgen van een voldoende mate van consensus
binnen de raadkamer over een concrete zaak is iets heel anders dan het met een
groot aantal rechters eens moeten worden over bindende algemene regels.
Overwegingen omtrent de werklast kunnen dus een rol spelen in de afweging of
ten aanzien van bepaalde zaken door middel van rechterlijke afspraken in coor-
dinatie van rechtspraak wordt voorzien.

Een derde probleem dat samenhangt met de vaststelling dat het maken van
rechterlijke afspraken in wezen het stellen van algemene regels inhoudt, betreft
het punt dat rechterlijke afspraken wanneer zij uiteindelijk tot stand zijn geko-
men, geen rustig bezit vormen. Omstandigheden en denkbeelden veranderen en
dus zullen de gemaakte rechterlijke afspraken mee moeten veranderen. Het hele
circus om consensus te bereiken moet dus regelmatig opnieuw doorlopen wor-
den. Daarnaast brengt deze noodzaak een geheel eigen problematiek met zich,
doordat hierdoor ongeschreven normen met betrekking tot wijziging van beleid
van toepassing worden. Dat wil zeggen dat veranderingen tijdig aangekondigd
en goed bekendgemaakt moeten worden. Ook overgangsrechtelijke problemen
zullen hierbij een rol gaan spelen.408 De problemen die een wetgever kent, be-
staan gedeeltelijk dus ook bij het maken van rechterlijke afspraken. Overigens
lijkt dit bij de Trema-normen wel goed te werken, doordat deze jaarlijks worden
geactualiseerd en gepubliceerd.

spraken overleg werd gevoerd met het IND. Zie: T.M.A. Claessens, Dilemma's in de
vreemdelingenrechtspraak, Trema  1995,1-8.

406  Zie §3.3.
407 Zie bijvoorbeeld: E.C.M. Wagemakers, Samenwerken is moeilijk, vooral met anderen,

in: De mogelijkheden en grenzen van rechterluke samenwerking, redactie: P. Ingelse et
al.,  Prinsengrachtreeks van Gerechtshof te Amsterdam   1997,  p.  57-62,  61.  Zie  ook:
A.F.M. Brenninkmeijer, in zijn bespreking van de preadviezen voor de vergadering van
de NJV van 1997, NJB 1997, p. 1026.

408 De Waard 1998, p. 162.
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3.2 RECHTERLIJKE AFSPRAKEN VERSUS JURISPRUDENTIELE RECHTSVORMING

Het feit dat aan rechtsvorming door middel van rechterlijke afspraken een aan-
taI praktische bezwaren kleeft, wil nog niet zeggen dat het maken van rechter-
lijke afspraken de meest ongunstige oplossing is om tot coOrdinatie van
rechtspraak te komen. De vraag die hier aan de orde is, is of rechterlijke afspra-

ken met het oog op de coOrdinatie van rechtspraak een alternatief kunnen bie-
den voor jurisprudentiele rechtsvorming, of een aanvulling daarop.

Veel van de bezwaren die hier genoemd worden, hebben ook betrekking
op jurisprudentiele rechtsvorming. Echter juist op het vlak van de informatie-
voorziening kent jurisprudentiele rechtsvorming een eigenaardigheid die maakt
dat deze problemen hier minder groot zijn.

Zoals in Hoofdstuk 6 aannemelijk is gemaakt, is jurisprudentiele rechts-
vorming gekoppeld aan het rechtsoordeel over een concrete casus en de daarop
gerichte informatievoorziening. Bij jurisprudentiele rechtsvorming is de infor-
matie die hieraan ten grondslag moet liggen daardoor beperkt tot hetgeen in de
voorliggende casus in concreto aan de orde is. De rechter mag immers slechts
die informatie meewegen die procesrechtelijk wordt toegestaan. Het informa-
tievraagstuk wordt hierdoor beperkt tot die informatie die betrekking heeft op
de concrete casus. Het probleem met betrekking tot de verkrijging en de ver-
werking van de informatie is daardoor veel geringer. Dit maakt ook de besluit-
vorming omtrent deze rechtsvorming eenvoudiger, omdat men het in de
raadkamer slechts met een beperkt aantal rechters eens hoeft te worden over een
probleem dat in principe beperkt is tot de voorliggende casus.

Deze 'pars pro toto'-benadering van rechtsvorming wordt mogelijk ge-
maakt door het feit dat het oordeel van de rechter primair op de voorliggende
casus is gericht. Hoe dat doorwerkt in casusoverschrijdende rechtsvorming is in
het vorige hoofdstuk aan de orde gekomen. De gelding van een in een zaak ge-
stelde norm, wordt gedeeltelijk bepaald in het juridisch discours en dus onder
andere door de acceptatie ervan in andere rechtspraak.
Hoewel dat niet voor de hand ligt, zouden rechterlijke afspraken op zich ook
beperkt kunnen worden tot die rechtsvorming die ten behoeve van een concrete
casus noodzakelijk is. Hiermee zou tegemoet gekomen worden aan een gedeelte
van het probleem van abstracte rechtsvorming. In dat geval zou immers ook bij
rechterlijke afspraken volgens de 'pars pro toto'-benadering gewerkt kunnen
worden. De casusgerichte informatie kan hier echter slechts gedeeltelijk zijn rol
vervullen, omdat in procedurele waarborgen bij het maken van rechterlijke af-
spraken niet is voorzien. Bovendien roept dit ook een heel ander soort probleem
OP.

Hierbij spelen namelijk vragen omtrent het recht op berechting door de
door de wet toegewezen rechter.409 Wanneer omtrent de berechting van een

409 In Duitsland wordt dit aangeduid als het recht op berechting door de de gesetzliche
Richter. Zie hierover Hoofdstuk 5, §2.2. Zie ook: H.U. Jessurun d'Oliveira, Rechters
die  afstemmen en afhouden,  NJB   1999 p. 377-384; L.F.M. Besselink,  noot bij arrest
van het Hof EG van 4 mei  1995, Jur. 1995, 1-1040, SEW 1997, p. 56-60.
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concrete zaak afspraken worden gemaakt, wordt er feitelijk meebeslist door
rechters die rechtens geen enkele zeggenschap hebben. Niet alleen is dat pro-
blematisch omdat deze rechters hier onbevoegd zijn. Het is met name een pro-
bleem dat zij op een andere wijze kennis nemen van de relevante feiten dan
procesrechtelijk is voorgeschreven. Zij hebben immers de zitting niet bijge-
woond en de dossiers niet bestudeerd. Vanuit een ander perspectief kan dit ook
worden gezien als een probleem van onafhankelijkheid. De zittingsrechter
wordt vanuit dat perspectief in zijn oordeel beYnvloed door andere rechters.

Het is dan ook niet voldoende om, zoals Martens voorstelt, een dergelijke
beYnvloeding van concrete geschilbeslechting door rechterlijke afspraken al toe
te staan wanneer partijen nog in de gelegenheid zijn om zich te dien aanzien te
uiten.410 Zeker niet nu aan die eis volgens hem al is voldaan wanneer de uit-
spraak nog aan het oordeel van een hogere rechter kan worden onderworpen.
Een dergelijke stellingname miskent de waarde van de procedurele informatie-
voorziening. Voorts houdt Martens geen rekening met de mogelijkheid dat die
hogere rechter bij het maken van de afspraken betrokken is geweest.

3.3 BEVOEGDHEIDSGRONDSLAG

De meest voor de hand liggende opmerking die gemaakt kan worden ten aan-
zien van de legitimiteit van rechterlijke afspraken is dat hiertoe geen wettelijke
bevoegdheidsgrondslag bestaat. De wet kent geen bevoegdheid toe aan rechters
of rechterlijke instellingen om door middel van afspraken algemene normen te
stellen.41' Het maken van rechterlijke afspraken is dus in strijd met de rechts-
staatgedachte dat overheidsoptreden op grond van het legaliteitsbeginsel op de
wet moet berusten. Het ontbreken van een wetteluke grondslag is echter niet in
alle gevallen doorslaggevend voor de vraag of een orgaan een bepaalde be-
voegdheid toekomt. In sommige gevallen blijkt het mogelijk om een bevoegd-
heid af te leiden uit het recht.

De eerste parallel die hiertoe getrokken kan worden is die met de moge-
lijkheid van de rechter om door middel van rechterlijke uitspraken jurispruden-
tiele normen te stellen. Een andere mogelijkheid voor een parallel biedt de
manier waarop de bestuurlijke bevoegdheid tot het stellen van beleidsregels
werd gefundeerd, voordat deze in de Algemene wet bestuursrecht een wettelijke
basis kreeg.412 Deze bevoegdheid werd geconstrueerd door haar geYncorporeerd
te achten in de bestuursbevoegdheid met betrekking waartoe de beleidsregels
werden gesteld.413 Een derde mogelijke parallel is die met de manier waarop de
bestuursrechter sedert enige tijd de bevoegdheid van bestuursorganen tot terug-
vordering en schadevergoeding fundeert. Deze bevoegdheden worden afgeleid

410   Martens 1997, p. 20.
411     Sterker  nog,  er valt zelfs een verbod te lezen  in  art  12  Wet  AB: een rechter  mag  niet

door middel van 'algemene verordening, dispositie of reglement', uitspraak doen in za-
ken welke aan zijn beslissing onderworpen zijn.

412    Art. 4:81  van de Algemene wet bestuursrecht.
413  J.H. van Kreveld, Beleidsregels in het recht, Kluwer, Deventer 1983. Anders: Sectie

Staats- en Bestuursrecht KUB, Beleidsregels geregeld? NTB 1992, p. 253-267.
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uit rechtsbeginselen. Wellicht is het mogelijk om parallel hiermee een be-
voegdheid voor de rechter te construeren om rechterlijke afspraken te maken.
Deze drie mogelijkheden komen hier achtereenvolgens aan de orde.

Parallel met jurisprudentiele rechtsvorming?
Het gaat bij rechterlijke afspraken om rechtsvorming die ontstaat langs een an-
dere procedure dan door middel van uitspraken. De vraag echter die gesteld
moet worden, is of deze twee wijzen van rechterlijke rechtsvorming zo zeer
vergelijkbaar zijn, dat wanneer de ene toegestaan wordt, de ander ook toege-
staan geacht zou moeten worden.

Een essentieel verschil tussen deze twee wijzen van rechterlijke rechts-

vorming is dat rechtsvorming die door middel van rechterlijke afspraken tot
stand komt niet voldoet aan de in het voorgaande hoofdstuk geformuleerde ei-
sen. Rechterlijke afspraken worden immers niet vastgesteld op grond van een
procedure die voldoende procedurele waarborgen zou bieden voor concrete ge-
schillenbeslechting.

Het is echter ook niet zo dat rechterlijke afspraken worden vastgesteld op
grond van een andere procedure die typisch is voor een rechtsstatelijke vast-
stelling van algemene regels. Er wordt geen procedure gevolgd, die kan garan-
deren dat alle relevante belangen worden meegewogen. Verder geschiedt de
totstandkoming en vaststelling van rechterlijke afspraken onvoldoende in de
openbaarheid, om hierop enige controle van buiten de beroepsgroep op te kun-
nen uitoefenen.414 Zelfs aan het beginsel dat vastgestelde regels bekendgemaakt
dienen te worden, opdat een burger niet gebonden kan worden aan een regel die

hij niet heeft kunnen kennen, wordt veelal niet voldaan.415

Ook aan de eis dat rechterlijke rechtsvorming niet in de weg mag staan aan
het juridisch discours, wordt door rechterlijke afspraken niet voldaan. Althans,
dit discours wordt door het maken van rechterlijke afspraken verplaatst naar de
vergaderzaal. Daarmee wordt het ontdaan van de discussie aan de hand van
concrete toepassingen. Hoewel het juridisch discours in principe ook na tot-
standkoming van de rechterlijke afspraken nog kan plaatsvinden, zijn de moge-
lijkheden hiervan beperkt vanwege de bindende werking van de afspraken.

Hoe sterk rechterlijke afspraken het discours hinderen, hangt onder andere
af van de groep rechters die erbij betrokken is. Wanneer binnen 66n rechtbank
afspraken worden gemaakt, hoeft dat het discours tussen de verschillende ge-
rechten niet in de weg te staan. Dergelijke afspraken zouden het discours wel-
licht zelfs kunnen bevorderen doordat dit hier overzichtelijker van zou kunnen
worden. Wanneer echter meerdere rechtbanken of ook tweede en derde instan-

414   Om de vrije oordeelsvorming door de lagere rechtspraak niet in de weg te staan, gelden
notulen van de rechterlijke afspraken soms zelfs nadrukkelijk als vertrouwelijk. Zie:
Ten Berge et al. 1996, p. 358 e.v..

415 Overigens wordt er wel op openbaarheid van gemaakt afspraken aangedrongen door
onder andere Corstens en Van der Meulen. Zie: Corstens 1998, p. 297-302; B.M.J. van
der Meulen, Richtlijnen, Rechterlijk beleid, over de rug van het verdronken kalf?, Tre-
ma 1997, p. 293-299.
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ties bij de afspraken zijn betrokken, werkt dit sterk belemmerend voor het juri-
disch discours.
Als tegenargument zou aangevoerd kunnen worden dat het abstracte karakter
van de rechtsvorming geen groot bezwaar is, omdat deze bij de toepassing er-
van in concrete rechterlijke uitspraken kunnen worden getoetst. Bovendien staat
beroep open op een hoogste rechterlijke instantie, die ook verplicht is om in
concreto over de zaak te beslissen.

Een dergelijke benadering ontkent echter het bindende karakter van rech-
terlijke afspraken. Het formele kader waarbinnen de afspraken zijn gemaakt en
de gecommiteerdheid van individuele rechters aan de gemaakte afspraken zul-
len een daadwerkelijke toets in de weg staan. Voor veel terreinen ten aanzien
waarvan rechterlijke afspraken worden gemaakt, geldt bovendien dat er geen
hoogste rechterlijke instantie is, die op grond van zijn autoriteit de rechterlijke
afspraken terzijde zou kunnen schuiven. 416

Een ander tegenargument is dat rechterlijke afspraken op een vergelijkbare
manier afhankelijk zijn van het bereiken van een zekere consensus binnen de
rechtspraak als jurisprudentie. Zonder enige consensus is eenheid in de juris-
prudentie vrijwel niet bereikbaar en zonder consensus zullen ook rechterlijke
afspraken niet goed kunnen werken. Het verschil tussen rechterlijke afspraken
en jurisprudentie zit echter niet zo zeer in hetgeen ze opleveren. Beide leveren
immers normen op die de rechterlijke discretionaire ruimte nader invullen. Het
verschil zit veeleer in de manier waarop de normen tot stand komen. Bij juris-
prudentiele rechtsvorming ontstaat de benodigde consensus door middel van
procedureel gestuurde besluitvorming die vervolgens openbaar in het juridisch
discours wordt getoetst. Bij rechterlijke afspraken komt de rechtsvorming tot
stand in een besloten vergadering en dreigt ook het juridisch discours tot die
vergadering beperkt te blijven. Dit is een cruciaal verschil. De procedurele
waarborgen zoals die bij jurisprudentiele rechtsvorming gelden, gelden niet
voor rechtsvorming door middel van rechterlijke afspraken.

Parallel met vroegere bevoegdheidsgrondslag voor bestuurlijke beleidsregels?
Parallel aan de vroegere bevoegdheidsgrondslag voor bestuurlijke beleidsregels
zou geredeneerd kunnen worden, dat geen uitdrukkelijke wettelijke bevoegd-
heidsgrondslag nodig is, omdat de rechter door het maken van afspraken binnen
zijn eigen competentie handelt. Hoewel de Hoge Raad dat niet nadrukkelijk
aangeeft, mag aangenomen worden dat hij, althans wat rolrichtlijnen betreft, op
deze lijn zit. Zijn erkenning van deze vorm van rechterlijke afspraken als recht
in de zin van artikel 99 RO, mits aan zekere vereisten is voldaan, geschiedt na-
melijk geheel langs de lijn van de erkennink van de bestuurlijke bevoegdheid
tot het stellen van beleidsregels.417

416   Zie §1 waarin betoogd wordt, dat juist daar waar geen mogelijkheid bestaat om door
middel van rechterlijke uitspraken in co8rdinatie van rechtspraak te voorzien, rechter-
lijke afspraken gemaakt worden.

417   HR 28 juni 1996, JB 1996/186 m.nt. H.J. Simon; NJ 1997/495.
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De parallel hiermee zou inhouden dat de bevoegdheid tot het maken van

rechterlijke afspraken besloten moeten worden geacht in de aan de rechter toe-

gekende bevoegdheid tot het doen van rechtsvormende uitspraken. De rechter is
al bevoegd tot het doen van dergelijke uitspraken; de rechterlijke afspraken

binden hem slechts om voortaan alleen nog uitspraken in overeenstemming
daarmee te doen. Rechterlijke afspraken houden in deze visie een beperking van

de beslissingsbevoegdheid van de rechter in. Zij geven slechts aan hoe de rech-
ter binnen zijn beslissingsbevoegdheid zal manoeuvreren. Dit klopt ook met de

stelling van de Hoge Raad dat rolrichtlijnen niet algemeen verbindend zijn,
maar wel de rechter binden op grond van algemene beginselen van behoorlijke
rechtspleging.
De hier beschreven parallel gaat echter niet op vanwege het verschil tussen be-

stuurlijke en rechterlijke beslissingsruimte. Dit verschil zit kort gezegd hierin,
dat een rechter zich slechts door het recht mag laten leiden en ten aanzien van

zijn beslissingsruimte doorgaans geen eigen beleidskeuzes mag maken, terwijl
een bestuursorgaan naast zijn gebondenheid aan de wet nadrukkelijk een eigen

belangenafweging mag verrichten. De consequentie hiervan is, dat de rechter
niet vrij kan beschikken over zijn beslissingsruimte. Dit heeft tot gevolg, dat hij

die beslissingsruimte dus ook niet naar eigen inzicht, op voorhand kan inper-
ken. Ik ga hier nader op in.
Een bestuursorgaan dat beslissingsruimte toegedeeld krijgt, heeft de plicht om
hiervan op consistente wijze gebruik te maken.418 Het zal dus binnen de ruimte
van zijn bevoegdheden nader beleid moeten voeren. Welk beleid dit zal zijn,
hangt binnen de grenzen van het recht af van zijn eigen visie op de af te wegen
belangen, van de politieke doelstelling van het bestuursorgaan en wellicht van

zijn eigen institutioneel belang. De keuze voor een bepaald beleid is dus een

politieke beslissing. Deze wordt gelegitimeerd geacht op grond van democrati-

sche overwegingen. De democratische band die het bestuur heeft met belangen
in de samenleving, maakt dat deze hieromtrent een afweging mag maken.

Ook de rechter kent beslissingsruimte. In deze ruimte zijn drie categorieen
te onderscheiden: bij de interpretatie van het recht, bij de beoordeling van feite-

lijke situaties en in het gebruik van processuele bevoegdheden. Achtereenvol-

gens komen deze vormen van beslissingsruimte hier aan de orde.
De eerste categorie betreft de keuzevrijheid van de rechter ten aanzien van de

interpretatie van rechtsnormen verschilt van de ruimte die het bestuur binnen de
kaders van het recht kan hebben bij de uitoefening van zijn bevoegdheden. De
rechter heeft deze namelijk niet gekregen om zijn eigen belangenafweging te
maken, maar omdat die beslissingsruimte inherent is aan zijn taak, namelijk de

toepassing van algemene regels op concrete situaties.419

418 In sommige uitspraken van de Centrale Raad van Beroep wordt zelfs aangenomen dat
voor bestuursorganen een plicht bestaat om beleidsregels op te stellen. Zie: CRvB 26
oktober 1979, AB 1980, 548 m.n. Nuver en ook CRvB 3 juli  1987, AB 1988, 28.

419  Overigens gaat de parallel tussen bestuurlijke beleidsregels en rechterlijke afspraken

voor het terrein van het procesrecht weI enigszins op. De rechter is in zijn toepassing
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Voor zover de rechter een belangenafweging mag maken, zal hij hierbij, in
tegenstelling tot het bestuur, niet zijn eigen politieke doelstelling of institutio-
nele belangen mogen laten meewegen. Hij moet daarentegen zijn keuzes laten
voortvloeien uit het geschreven en ongeschreven recht.420 Waar het recht voor
een bestuursorgaan slechts de randvoorwaarden bepaalt, is het voor de rechter
het enige argument dat hij in zijn afweging mag betrekken en dus volledig be-
palend.

Daarbij is het wel zo, dat de betekenis die de rechter aan het recht geeft,
van buiten het recht beinvioed kan worden. Waar een bestuursorgaan zijn be-
slissingsruimte mag invullen volgens politieke normen, moet een rechter zich
beperken tot het gebruik van juridische normen. Een bestuursorgaan mag bin-
nen zijn beleidsruimte een politieke keuze maken, terwijl de rechter zijn keuze
door het recht moet laten bepalen.

Dit verschil in vrijheid hangt samen met het feit dat rechtsvorming door de
rechter van een heel andere dimensie dan het stellen van een nadere norm ten
behoeve van een concreet geval door een bestuursorgaan. Bestuursorganen
hebben beleidsruimte om handelingen te verrichten, die een verandering doen
ontstaan in de rechten en plichten van de geadresseerde burger of het bestuurs-
orgaan. Dat is de gedachte van de gelede normstelling: de algemene norm staat
in een algemeen verbindend voorschrift, de concrete voor de burger geldende
norm  wordt  door het bestuur bepaald42: De rechter daarentegen is alleen  be-
voegd om vast te stellen wat voor een concreet geval de betekenis van het recht
is en mag slechts rechtsvormend optreden voor zover hiervoor een nadere inter-
pretatie van het recht noodzakelijk is.422

Ten aanzien van de vrijheid die de rechter heeft bij zijn interpretatie van het
recht, geldt dus dat deze in essentie van andere aard is dan de vrijheid die het
bestuur heeft. Voor wat betreft de tweede categorie van beslissingsruimte, bij
de beoordeling van feitelijke situaties ligt dit mogelijkerwijs anders.

In hoeverre dat anders ligt, wordt echter mede bepaald door de grens die
art. 99 RO trekt tussen rechtsvragen en feitelijke vragen. Wat rechtsvraag is in
de zin van art. 99 RO, hangt, zoals we gezien hebben in §5 van Hoofdstuk 2,

van het procesrecht namelijk in zekere zin tegelijkertijd bestuursorgaan en rechter: hij
past enerzijds procesrechtelijke regels toe ter sturing van het proces en anderzijds toetst
hij het gevoerde proces aan het recht, impliciet voor zover het zijn eigen proces betreft
en expliciet voor zover de wijze waarop een proces is gevoerd in hoger beroep wordt
aangevochten. Bij het toepassen van het procesrecht ter sturing van het proces is de
rechter niet alleen gebonden aan het recht, maar wordt ook een zelfstandig oordeel van
hem verwacht over de wijze waarop het proces het best gevoerd kan worden. Hierbij
spelen niet alleen juridische noties, maar ook quasi-bedrij fskundige noties over proces-
voering.

420  Vergelijk: B.W.N. de Waard, Beginselen van behoorlijke rechtspleging, met name in
het administratiefprocesrecht, dissertatie, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1987, p. 21.

421  Zie: H.D. van Wijk, W. Konijnenbelt. R.M. van Male, Hoofdstukken van bestuurs-
recht, Elsevier bedrijfsinformatie bv, Den Haag 1999, p. 168-175.

422   Op een paar uitzonderingen na, waar de rechter bestuurlijke functies vervult, zijn zoge-
naamde noncontentieuze jurisdictie.
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namelijk deels af van de beslissing van de rechter om al dan niet een nadere

norm te stellen.423 Wanneer die nadere norm wordt gesteld, geldt net als bij de

interpretatie van rechtsnormen, dat de rechter daarbij niet zijn eigen belangen-
afweging mag maken, maar moet beslissen tot welke normstelling het recht
hem verplicht. Voor zover niet tot nadere normstelling wordt besloten, kunnen
zich twee situaties voordoen. Ofwel normstelling is mogelijk en wenselijk. In
dat geval zou hiertoe ook besloten moeten worden en geldt ten aanzien hiervan
dus hetzelfde als ten aanzien van de interpretatie van rechtsvragen.424 Ofwel

normstelling is niet wenselijk of niet mogelijk. In dat geval kunnen daarover
ook geen rechterlijke afspraken gemaakt worden en is die vrijheid hier dus niet
van belang. Hieronder vallen onder andere die rechterlijke beoordelingen die
puur feitelijk zijn en ten aanzien waarvan verder geen andere algemene regels

dan bewijsregels mogelijk zijn.
De derde categorie van beslissingen waarbij de rechter enige vrijheid kan heb-
ben, is wanneer de wet hem uitdrukkelijk discretionaire ruimte toekent ten aan-
zien van procedurele beslissingen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij het
toekennen van een proceskostenveroordeling op grond van de Algemene wet
bestuursrecht.425 In dit soort gevallen mag de rechter wel een eigen belangen-

afweging verrichten. De wetgever kent de rechter immers expliciet beslissings-
ruimte toe om nadere invulling aan de desbetreffende open norm te geven. Net
als een bestuursorgaan concretiseert de rechter hier de norm door deze in een
concreet geval toe te passen. Dit laat zien dat het geschetste verschil tussen be-

stuurlijke en rechterlijke beslissingsruimte niet absoluut is. Echter, ook hier
blijft gelden dat de rechter slechts het belang van het recht mag dienen en geen
politiek of eigen institutioneel belang.

Binnen de rechtspraak komen dus beslissingen voor die niet aan de hier
gemaakte typering voldoen. Dit geldt ook voor sommige bestuursbevoegdhe-

den. Zo mag een bestuursorgaan soms geen eigen belangenatweging verrichten.
Hiervan is sprake wanneer de bevoegdheid van bestuursorganen nadrukkelijk
een gebonden bevoegdheid betreft. Het schoolvoorbeeld betreft hier het verle-
nen van de bouwvergunning op grond van artikel 44 Woningwet. Dit artikel

geeft precies aan wanneer een bouwvergunning moet worden gegeven en wan-
neer dat niet mag. Er bestaan dus uitzonderingen op het onderscheid tussen be-

stuurlijke en rechterlijke beslissingsruimte.
426

Geconcludeerd kan worden dat de rechter in het algemeen minder vrij is binnen

zijn beslissingsruimte dan een bestuursorgaan. De gebondenheid aan het recht
maakt dat de rechter zich bij zijn beslissing alleen door het recht mag laten lei-
den, terwijl het bestuursorgaan hierin eigen keuzes mag maken. Dat ligt alleen

423 Zie Hoofdstuk 2.
424 Zie hierover Hoofdstuk 2, §5.
425   Artikel 8:75 Algemene wet bestuursrecht.
426 Voor bestuursorganen die een gebonden bevoegdheid hebben, moet het onder het oude

regime ook ondenkbaar zijn geweest dat het bestuursorgaan beleidsregels aangaande

zijn bevoegdheidsuitoefening op zou stellen.
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anders waar de rechter wettelijk discretionaire bevoegdheid is toegekend ten
aanzien van zijn procedurele bevoegdheden. Echter ook daar geldt dat de rech-
ter slechts het belang van het recht mag dienen en geen politiek of eigen insti-
tutioneel belang.

De onvrijheid van de rechter om over zijn beslissingsruimte te beschikken
is te verklaren vanuit het verschil tussen het doel van de rechterlijke vrijheid en
dat van bestuurlijke vrijheid. Bestuurlijke vrijheid heeft als doel het bestuur de
mogelijkheid te bieden om een eigen afweging te maken en de normstelling te
concretiseren. Rechterlijke vrijheid, voor zover het niet de procesrechtelijke
vrijheid van de rechter betreft, is er echter niet ten behoeve van een eigen afwe-
ging, maar om rechtspraak zelf op een zinvolle manier mogelijk te maken. De
wetgever heeft die vrijheid aan de rechter gegeven ten behoeve van een juiste
rechtspraak en eventuele ontwikkeling van het recht door middel van rechterlij-
ke uitspraken. Deze vrijheid mag de rechter zich niet ontnemen door middel
van rechterlijke afspraken.

De vrijheid die het bestuur heeft bij het bepalen van een richting hierin is
veel groter dan die van de rechter. Dit heeft tot gevolg dat voor wat betreft de
bevoegdheidsgrondslag de parallellie met de vroegere bevoegdheidsgrondslag
voor bestuurlijke beleidsregels niet opgaat. De bevoegdheid tot het maken van
rechterlijke afspraken kan dus niet geconstrueerd worden als voortvloeiende uit
enige beleidsruimte die de rechter binnen zijn bevoegdheid zou hebben.

Parallel met bestuursbevoegdheid op grond van rechtsbeginselen?
Een derde mogelijkheid tot constructie van een bevoegdheid tot het maken van
rechterlijke afspraken biedt de parallel met de manier waarop de bestuursrechter
de bevoegdheid van bestuursorganen tot terugvordering en tot het nemen van
een zuiver schadebesluit fundeert.427 De Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State neemt aan dat de beginselen van onverschuldigde betaling, on-
gerechtvaardigde verrijking en onrechtmatig handelen in bestuursrechtelijke
verhoudingen een publiekrechtelijke bevoegdheid scheppen.

428

Parallel hieraan zou de bevoegdheid tot het maken van rechterlijke afspra-
ken afgeleid kunnen worden uit algemene rechtsbeginselen op grond waarvan
een rechter de rechtsplicht heeft om in zijn uitspraken een zekere consistentie te
bewerkstelligen. Op grond van het rechtsbeginsel dat verplicht tot deze consis-
tentie zou geconcludeerd kunnen worden tot de bevoegdheid daartoe.

427  Voor een heldere uiteenzetting hierover, zie N. Verheij, Een eigen rechter, Recente
verschuivingen in de bevoegdheidsverdeling tussen burgerlijke rechter en bestuurs-
rechter, in: Verschuiving van de magische lijn, Preadviezen VAR  1999, p. 28-32.

428  Preciezer: het beginsel dat hetgeen onverschuldigd is betaald kan worden teruggevor-
derd (ABRS 21 oktober 1996, AB 1996,496 m.nt. NV; JB 1996,232 m.nt. HJS); het
beginsel dat degene die ten koste van een ander ongerechtvaardigd is verrijkt, verplicht
is, voorzover dit redelijk is, diens schade te vergoeden tot het bedrag van zijn verrijking
(ABRS 29 november  1996,  AB  1997,  66 m.nt.  PvB); het beginsel volgens hetwelk de-
gene die door aan hem toerekenbaar onrechtmatig handelen of nalaten schade heeft
veroorzaakt, is gehouden  die  aan de benadeelde te vergoeden  (ABRS  6  mei  1997,  AB
1997,229 m.nt. PvB).
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Het wordt wei bedenkelijk gevonden dat de rechter bereid is om het bestaan van
een bevoegdheid te construeren op grond van zoiets abstracts als rechtsbegin-
selen. Het bezwaar tegen een dergelijke constructie is in deze bestuursrechtelij-
ke voorbeelden echter niet zo groot. Het betreft immers in wezen slechts een
aanpassing van de bestuursrechtelijke dogmatiek zodat de privaatrechtelijke
mogelijkheid tot terugvordering en schadevergoeding - die toch al bestond -
een plaats in het bestuursrecht krijgt. De voornaamste reden voor het toekennen
van deze bevoegdheid is dus de toegang tot de bestuursrechter. De bevoegdheid
die voor het bestuur wordt geconstrueerd is geen vergroting van de bevoegd-
heid van het bestuur, omdat die op grond van privaatrecht al bestond. Het is
alleen een vergroting van de jurisdictie van de bestuursrechter.429

Een dergelijke uitbreiding van de jurisdictie van de bestuursrechter is van
heel andere orde dan de uitbreiding van de rechterlijke bevoegdheid tot het
stellen van algemene regels. Bij het eerste is slechts sprake van een praktische
herschikking van de taakverdeling tussen de burgerlijke en bestuursrechter. Die
is van een andere orde dan de herschikking van de taakverdeling tussen wetge-
ver en rechter die het maken van rechterlijke afspraken ten gevolge heeft.

Bovendien heeft de uitbreiding van de jurisdictie van de bestuursrechter in
principe geen wijziging van het materiele recht tot gevolg. De verandering van
procesrechtelijke context kan wel inhoudelijke consequenties hebben, echter
pas wanneer de bestuursrechter op een andere wijze met de onrechtmatige
daads-criteria zal omgaan dan de burgerlijke rechter. Het toekennen van een
bevoegdheid tot het maken van rechterlijke afspraken heeft veel verdergaande
consequenties. Deze bevoegdheid is er uitdrukkelijk op gericht om de inhoud
van het materiele recht zel f te bepalen. Op grond van deze vergaande gevolgen
van rechterlijke afspraken, kan de bevoegdheid tot het maken van rechterlijke
afspraken dan ook niet op grond van deze parallellie worden geconstrueerd.

3.4 CONCLUDEREND

Zowel op grond van praktische overwegingen als op grond van overwegingen
van meer principiele aard bestaan er bedenkingen tegen rechtsvorming en dus
tegen coardinatie van rechtspraak door middel van rechterlijke afspraken.

De praktische bezwaren houden in dat waar het maken rechterlijke afspra-
ken een oplossing beoogt te zijn voor de coOrdinatie van rechtspraak, het naast
een oplossing tevens een nieuw probleem introduceert. Het informatievraag-
stuk, het besluitvormingsprobleem en de noodzaak van temporele herziening
van gemaakte afspraken, doen een zwaar beroep op de rechters die bij het ma-
ken van de afspraken betrokken zijn, een probleem waarvoor tot op heden geen
goede oplossingen bestaan.430

De meer principiele bezwaren zien op de bevoegdheidsgrondslag voor het
maken van rechterlijke afspraken. Voor rechterlijke afspraken bestaat geen

429   Op zich is het overigens wel bedenkelijk dat de bestuursrechter eigenhandig zijn juris-
dictie vergroot.

430 Ook wordt aangeraden om het overleg in termen van werklastmeting te erkennen. Ten
Berge et al. 1996, p. 358-387.
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wettelijke bevoegdheidsgrondslag en de constructie van een grondslag op grond
van parallellie met andere bevoegdheden is niet overtuigend.

De rechterlijke rechtsvorming die rechterlijke afspraken inhouden, voldoet
bovendien niet aan de eisen die hieraan in het voorgaande hoofdstuk zijn ge-
steld. De rechtsvorming vindt niet plaats in een procedure die met voldoende

waarborgen is omgeven voor concrete geschillenbeslechting. Bovendien kun-
nen rechterlijke afspraken een rem op het juridisch discours inhouden.

Het argument dat deze overwegingen tegen rechterlijke afspraken als mecha-
nisme voor coordinatie van rechtspraak inhouden is niet noodzaketijk van door-
slaggevende aard. Een wettelijke bevoegdheidsgrondslag kan immers worden
toegekend en procedurele waarborgen kunnen worden ingesteld, terwijl het
praktische probleem wellicht valt op te lossen. In het vervolg van dit hoofdstuk
zal daarom bezien worden ten aanzien waarvan deze bevoegdheid wenselijk is
en welke eisen daarbij gesteld moeten worden aan de procedure voor de tot-
standkoming van rechterlijke afspraken. Ik doe dit aan de hand van een voor-
beeld van rechterlijke afspraken in de Verenigde Staten.

4    Rulemaking in de Verenigde Staten

Inleiding
De Amerikaanse rechterlijke afspraken die ik hier zal bespreken zijn de enige
vorm van rechterlijke afspraken die ik ben tegengekomen in Duitsland, Frank-
rijk en de Verenigde Staten.43 1 Zowel in Frankrijk als in Duitsland wordt ten
stelligste weersproken, dat het geaccepteerd zou zijn dat samenwerking tussen
rechters verder zou gaan dan het op informele wijze uitwisselen van informatie
over de eigen rechtspraak.432 Ook in de Verenigde Staten is het maken van
rechterlijke afspraken ten behoeve van de rechtsvorming in principe taboe.433 Er
wordt echter een belangrijke uitzondering gemaakt waar het onderwerp van de
afspraken procesrechtelijke kwesties betreft. In dat geval spreekt men van rule-
making.

Het maken van rechterlijke afspraken met betrekking tot het procesrecht
geschiedt in de Verenigde Staten op basis van een wettelijk toegekende be-
voegdheid, in de Rules Enabling Act, en volgens een vaste procedure.434 Af-

431   Net als in het hoofdstuk over de Verenigde Staten beperkt de bespreking van het Ame-
rikaanse recht zich hier tot het federale recht.

432 In Duitsland schijnen echter wei rechterlijke afspraken voor te komen ten aanzien van
alimentaties. Zie: Martens  1997, p. 7-25,9.

433  Zie het verbod op advisory opinions, dat inhoudt dat een rechter alleen maar uitspraak
mag doen wanneer de voorgelegde vraagstelling voldoet aan het cases or controversies-
criterium. Zie: R. H. Fallon et al., Hart and Wechsler's the federal courts and the federal

system, 4e druk Westbury N.Y. Foundation Press 1996, p. 67-293.
434 Rules Enabling Act, tegenwoordig te vinden in de United States Code, titel 28, artikel

2071-2077 (afgekort als: 28 USC 2071-2077) en de Civil Justice Reform Act (28 USC
471-482). De United States Code is onder andere te vinden op het internet:

http://www. law.cornell.edu/uscode/
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spraken buiten het terrein van het procesrecht en buiten het hiervoor geschapen
formele kader om, zijn niet toegestaan.

De context waarin rechterlijke afspraken tot stand komen in de Verenigde
Staten, wijkt af van die in Nederland. In beide landen gaat het bij rechterlijke
afspraken echter om een bij wijze van uitzondering aanvaarde situatie waarin de
rechter los van concrete geschilbeslechting algemene regels stelt. De conse-
quentie die hieraan in Amerika wordt verbonden, namelijk dat dit instituut
vanwege zijn uitzonderlijke karakter een wettelijke grondslag behoeft en met
procedurele waarborgen omgeven dient te worden, terwijl rechterlijke afspra-
ken bovendien niet op elk terrein worden toegestaan, is van belang voor de Ne-
derlandse context.

Ruleniaking
De bevoegdheid van de rechterlijke macht in de Verenigde Staten om door
middel van rechterlijke afspraken normerend op te treden ten aanzien van het
procesrecht, houdt in dat de gemaakte afspraken een zelfde status krijgen als de
wetten van de gewone wetgever, het Congres. Dat wil zeggen dat ouder recht,
ook wanneer het wetten van het Congres betreft, wijkt voor door de rechterlijke
macht gestelde regels.

Het lijkt opvallend dat juist in een land waar in de staatsrechtelijke doctri-
ne de machtenscheiding een zeer sterke plaats inneemt, weinig kritiek bestaat
op deze verstrekkende bevoegdheid van de rechter om algemene regels te stel-
len. Zeker nu normaal gesproken de aanwezigheid van een concreet geschil als
constitutionele voorwaarde geldt voor berechting.435

Rulemaking wordt in de Verenigde Staten echter niet gezien als een in-
breuk op de machtenscheiding maar juist als een uiting daarvan. Het geldt als
een voorwaarde voor de onafhankelijkheid van de rechter ten opzichte van wet-
gever, dat de rechterlijke macht zelf bepaalt volgens welke regels er geproce-
deerd wordt. De wetgever zou in deze visie inbreuk op die machtenscheiding
maken, wanneer hij zich te veel met het procedurele aspect van rechtspraak be-
moeit.436 Op grond van de theorie van de scheiding van machten zijn ten aan-
zien van regelgeving betreffende het procesrecht dus diametraal tegenover
elkaar staande conclusies mogelijk.

435 De doctrine van 'cases and controversies'. Zie: R. H. Fallon et al., Hart and Wechsler's
the federal courts and the federal system, 4e druk Westbury N.Y. Foundation Press

1996, p. 67-293. Voor een bespreking hiervan in Nederland, zie: A.W. Heringa, Het
Amerikaanse Hooggerechtshof, Beschouwingen over ontvankelijkheid, interpretatie en
de uitkomst van zaken, Kluwer, Deventer 1996.

436 Een verwijt dat het Congress dan ook ten decl valt sinds het met de Civil Justice Re-
form Act (28 USC 471-482) poogt om meer invloed op het procesrecht uit te oefenen.
Zie bijvoorbeeld Linda S. Mullenix, Judicial power and the Rules Enabling Act, rede

uitgesproken op het Federal Judicial Independence Symposium, Winter, 1995. (46
Mercer L. Rev. 733,734), met verwijzing naar andere literatuur hierover.

152



RECHTERLIJKE AFSPRAKEN

Begrenzing van de bevoegdheid tot rulemaking
Aan de bevoegdheid tot het maken van rechterlijke afspraken worden door de
Rules Enabling Act op twee manieren grenzen gesteld. De eerste grens betreft
de totstandkoming ervan. Het maken van rechterlijke afspraken is gebonden aan
een bepaalde procedure. De tweede grens betreft de beperking tot het terrein
van het procesrecht.

De procedure voor rulemaking speelt zich grotendeels af binnen de Judi-
cial Conference.437 Dit orgaan bestaat uit de voorzitters van het Supreme Court
en van de gerechtshoven 38 aangevuld met twaalf eerste-instantie-rechters439
Ten behoeve van rulemaking kent de Judicial Conference commissies440 die uit

rechters, advocaten en rechtswetenschappers bestaan.44' Wetenschappelijke

ondersteuning wordt geboden door het Federal Judicial Center, het wetenschap-
pelijk bureau van de rechterlijke macht.

Het gehele besluitvormingsproces staat sterk in het teken van de open-
baarheid. Bijna alle zittingen van de commissies kunnen door het publiek wor-
den bijgewoond. Er worden hoorzittingen gehouden en ontwerp-rules worden
via officiele publicatiebladen en mailing lists442 bekend gemaakt. Tevens be-
staan uitgebreide mogelijkheden voor inspraak: voor rechters, voor andere juri-
dische beroepsgroepen en voor belanghebbenden. Het gehele voortraject wordt
verzorgd door de eerdergenoemde commissies. Pas in de laatste fase komt de
Judicial Conference zelf in actie. Het op deze manier tot stand gekomen advies
wordt door de Judicial Conference getoetst. Wanneer zij het voorstel goedkeurt,
wordt het vervolgens door het Supreme Court aan een laatste toets onderwor-
pen. In dit stadium wordt er doorgaans niet veel meer aan de voorstellen gewij-
zigd. Als laatste waarborg geldt het veto-recht van het Congres. Dit houdt in dat
het Congres de inwerkingtreding van de voorgestelde rules gedurende zeven
maanden door middel van een wet kan tegenhouden.443 Hiervan maakt het Con-

437  De taak van de Judicial Conference omvat naast het stellen van regels met betrekking
tot het procesrecht, het beleid en het beheer van de federale gerechten en het doen van
aanbevelingen aan de wetgever inzake de organisatie van de rechterlijke macht.

438 De courts of appeals.
439 De disctrict courts, de twaalf rechters die deel uitmaken van de Judicial Conference

worden per regio gekozen.
440  Er is een codrdinerend 'standing committee' met daarnaast regionale 'advisory com-

mittees'.
441 De leden worden benoemd door de voorzitter van het Supreme Court. E6n van de ju-

risten   uit de academische wereld vervult meestal  de  taak van 'reporter'. Hetgeen   in-
houdt dat hij als expert zorgt voor de concipiering van nieuwe regels.

442   Gericht aan alle rechters, advocaten, bestuursorganen en law schools en aan alle andere

organisaties die te kennen hebben gegeven geinteresseerd te zon
443   Om een regel op 1 december van een bepaald jaar in te laten gaan moet het Supreme

Court voor 1 mei de voorgestelde regel aan het Congress sturen. In de tussenliggende

periode kan het Congress door middel van wet de voorgestelde regel veranderen of te-
genhouden. Zie: 28 USC 2074, waar tevens bepaald wordt dat een rule betreffende
'evidentiary privilege' pas in werking treedt wanneer die door een wet bevestigd wordt.
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gres in de praktijk alleen gebruik wanneer het een regel, zoals hierna uiteenge-
zet, niet beleidsneutraal acht.
De tweede manier waarop grenzen zijn gesteld aan de bevoegdheid van de
rechterlijke macht tot het stellen van algemene regels, betreft de beperking tot
het terrein van het procesrecht. De gedachte hierachter is dat rechterlijke af-
spraken op dit terrein niet problematisch hoeven te zijn voor de rol van de
rechter in de trias politica, vanwege het beleidsneutrale karakter ervan. Het pro-
cesrecht wordt geacht niet van invloed te zijn op de rechten en plichten van
burgers.

Het procesrecht is er in deze visie slechts ter realisering van het materiele
recht. In deze dienende functie is het procesrecht geen recht waarmee de over-
heid de maatschappij beoogt te beYnvloeden, maar slechts een vehikel voor het
materiele recht dat dat we! beoogt. In een dergelijke conceptie van het proces-
recht, als een beleidsneutraal vehike! voor het materiele recht, begeeft de rech-
ter zich niet op het terrein van de wetgever, wanneer hij sleutelt aan de neutrale
machine die het procesrecht inhoudt. Het beleidsneutrale karakter van het pro-
cesrecht maakt de besluitvorming daaromtrent non-politiek, waardoor de nood-
zaak van democratische legitimatie minder zwaar weegt.

Procesrecht is echter niet altijd beleidsneutraal. Het is immers ook moge-
lijk om de procesrechtelijke positie van bijvoorbeeld het Parket zo in te richten
dat het in een strafzaak tegen een bepaalde groep verdachten wordt bevoordeeld
of benadeeld. Procesrecht dat 66n partij bevoordeelt of benadeelt is ook in het
bestuursrecht en het privaatrecht zeer wel denkbaar. Om te voorkomen dat via
de weg van het procesrecht toch invloed op het beleid uitgeoefend kan worden,
is dus een nadere grensbepaling nodig tussen beleidsneutrale en niet beleids-
neutrale regels. Om te bereiken dat rechterlijke afspraken slechts toegestaan
zijn voor zover gestelde regels inderdaad een beleidsneutraal karakter hebben,
regelt de wet in de Verenigde Staten dat rechterlijke afspraken niet toegestaan
zijn, wanneer zij 'abridge, enlarge or modify any substantive right'.444 Rechter-
lijke afspraken mogen alleen invloed hebben op de vorm van de rechtspraak en
niet op de rechten met betrekking waartoe rechtgesproken wordt. Als onder-
scheidend criterium wordt wel genoemd: 'that substantive, as opposed to pro-
cedural, rules of law are those 'which characteristically and reasonably affect
people's conduct at the stage of primary private activity." Een procesrechtelijke
regel houdt in deze gedachtegang dus op zuiver procesrechtelijk te zijn, wan-
neer zij van invloed wordt op de afweging van een bepaalde groep rechtssub-
jecten omtrent hun non-processueel, maatschappelijk handelen. Dat wil zeggen
dat rechterlijke afspraken ontoelaatbaar zijn wanneer zij een keuze inhouden
voor of tegen bepaalde belangen in de samenleving. 0 f dat het geval is, hangt af
van de vraag of een afspraak iedere procespartij op dezelfde manier kan tref-

444  28 USC 2072.
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fen.445 In het strafrecht zou bijvoorbeeld een afspraak die de positie van de ver-
dachte tegenover de vervolging op een bepaald punt sterker of zwakker zou
maken, niet door de beugel kunnen. Dat zou namelijk de belangenafweging die
is neergelegd in wettelijke regelingen en die door de jurisprudentie verder is
ontwikkeld, doorkruisen.

De bewaking van deze grens geschiedt met name door het Congres. Een
belangrijk voordeel hiervan, is dat wanneer de wetgever de voorgestelde regels
niet tegenhoudt, dit een reden kan zijn om ook eventuele minder beleidsneutrale
elementen in de rules toe te staan. Daarmee geeft de wetgever hieraan namelijk
impliciet zijn - democratisch gelegitimeerde - goedkeuring. Overigens kan ook
het Supreme Court procesrechtelijke regels ter zijde stellen wanneer het deze in
strijd met de Constitution acht, maar dat gebeurt zelden.

5    Normering van rechterlijke afspraken in Nederland

Rechterlijke afspraken beperken tot procesrecht?
De keuze die in de Verenigde Staten is gemaakt, om de regelgeving op proces-
rechtelijk terrein door middel van rechterlijke afspraken te aanvaarden, laat zien
waarom rechterlijke afspraken op sommige terreinen eerder de aangewezen
oplossing geacht kunnen worden dan op andere. Procedurele regels rond rech-
terlijke afspraken kunnen niet eenzelfde soort waarborg bieden als de democra-
tische besluitvorming bij de wetgever. Het lijkt daarom een verstandige keuze
om rechterlijke afspraken tot dit beleidsneutrale terrein te beperken.446

Voor deze navolging van de Verenigde Staten door Nederland bestaan
twee redenen. In de eerste plaats maakt het in principe beleidsneutrale karakter
van procesrecht dat de besluitvorming hierover niet perse democratische legiti-
matie behoeft.447 Dit sluit aan bij de argumentatie die in de Verenigde Staten
wordt gevoerd. Het tweede argument voor een beperking van rechterlijke af-
spraken tot het procesrecht, betreft de specifieke deskundigheid die rechters
hierover hebben.

Deze twee argumenten gelden voor geen ander rechtsterrein zo sterk als
voor het procesrecht. Er is geen ander terrein van regelgeving te noemen dat
even beleidsneutraal is en waarop rechters even specifiek deskundig geacht kan
worden. Er zou wellswaar gedacht kunnen worden aan zaken als: strafmaat,

445 Naar aanleiding van de uitspraak van het Supreme Court van 26 april 1965: Hanna v.
Lumer, 380 U.S. 460,85 S.Ct. 1136; 1965 U.S. LEXIS 1350; 14 L. Ed. 2d 8; 9 Fed. R.
Serv. 2d.

446 Een dergelijke keuze in Nederland zou ook aansluiten bij de bestaande bevoegdheid
van het Europese Hof voor de bescherming van de rechten van de mens om zel fstandig
procesregels te mogen vaststellen.  In zijn voordracht  van 18 april 2000 geeft  de  voor-
zitter van het Hof van Justitie van de Europese Unie, G.C.R. Iglesias, aan een zelfde
bevoegdheid voor dit hof voor te staan.

447     Zie ook: Corstens  1998, p. 297-302. Hij duidt de functie van een vorm van procesrecht,
namelijk rolrichtlijnen, aan als verkeersregels. Hierbij is niet in de eerste plaats de in-
houd van de regel van belang, alswel dat iedereen zich aan de regel houdt.
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alimentatiemaatstaven, of bijvoorbeeld de basisregels van het bestuursrecht, het
strafrecht en het civiele recht. Deze terreinen zijn echter minder beleidsneutraal
dan het procesrecht, bovendien is ook de deskundigheid van de rechter ten aan-
zien hiervan minder specifiek. De rechter kan bij deze rechtsgebieden namelijk
niet, zoals bij het procesrecht, beoordelen of het toegepaste recht ook het wen-
selijke effect heeft.

Daarmee is dus de beperking tot het procesrecht gegeven.448 Dit geldt in
ieder geval voor zover zich geen andere maatstaven aandienen als criterium om
het terrein af te bakenen waarop rechterlijke afspraken toegestaan geacht zou-
den kunnen worden.

Ook in de Nederlandse discussie wordt af en toe aangegeven dat rechter-
lijke afspraken beperkt zouden moeten worden tot beleidsneutraal terrein. Zo
stelt Martens met betrekking tot het maken van rechterlijke afspraken het vol-
gende:

De rechtsvormende taak van de rechter kent duidelijke beperkin-
gen: rechterlijke rechtsvorming  moet ( . . . ) mogelijk zijn zonder
het maken van rechtspolitieke keuzes van zodanig gewicht dat ze
gemaakt behoren te worden door de wetgever.449

5.1 PROCEDURE VOOR RECHTERLIJKE AFSPRAKEN?

Het rulemaking in de Verenigde Staten laat niet alleen zien tot welke rechtsge-
bieden deze bevoegdheid beperkt zou moeten blijven, maar laat ook zien hoe de
rechterlijke bevoegdheid om regels te stellen van procedurele waarborgen kan
worden voorzien. De procedure die in Amerika wordt gevolgd voor de vaststel-
ling van de rules maakt de besluitvorming beYnvloedbaar, in het bijzonder voor
een aantal nauw betrokken beroepsgroepen, maar daarnaast ook voor iedereen
die door de regels geraakt zou kunnen worden. De inspraakmogelijkheid van
deze laatste groep is niet alleen van belang voor de informatie die dit oplevert
en voor de democratische legitimatie, maar ook om een verantwoorde inschat-
ting mogelijk te maken van de invloed die voorgestelde rules op het inhoudelij-
ke recht kunnen hebben.

Voorts biedt het belang dat in de procedure aan openbaarheid wordt ge-
hecht een belangrijke waarborg. Overigens gaan ook in Nederland stemmen op
over de wenselijkheid van publicatie van gemaakte afspraken en openlijke er-
kenning van toepassing ervan in rechterlijke uitspraken:50 Als laatste procedu-

rele waarborg kan gewezen worden op het vetorecht van de wetgever. Dit legt
de eindverantwoordelijkheid ten aanzien van rechterlijke afspraken bij de wet-
gever.

Het moet mogelijk zijn om, mede aan de hand van de ervaringen die
daarmee in de Verenigde Staten zijn opgedaan, ook in Nederland procedurele

448 Een beperking waar ook De Waard voor kiest, zij het voornamelijk op praktische gron-
den. Zie: De Waard 1998, p. 164.

449   Martens 1997, p. 14.
450   Zie: Ten Berge et al. 1996; Van der Meulen 1997, p 293-299.
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waarborgen op te stellen. Een nadere beschouwing over wat die procedure zou
moeten inhouden, gaat het bestek van dit proefschrift echter te buiten.

6 Conclusie
De vraag die in dit hoofdstuk beantwoord moet worden is, of het maken van
rechterlijke afspraken een wenselijk alternatief of een goede aanvulling biedt op
codrdinatie van rechtspraak door middel van rechterlijke uitspraken en zo ja,
onder welke randvoorwaarden.
Het eerste punt betreft de binding van rechterlijke afspraken. Deze is terug te
voeren op het gelijkheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel. Daarnaast
hangt zij samen met de formele kaders waarin zij tot stand komen en de verwe-
venheid ervan met reeds gevestigde jurisprudentie. Geconcludeerd werd dat de
binding zich ergens bevindt in het spectrum tussen juridisch afdwingbare ver-
bindendheid aan de ene kant en in het geheel geen binding aan de andere kant.

Het maken van rechterlijke afspraken komt neer op het stellen van alge-
mene regels. Vanwege de publiekrechtelijke machtsuitoefening die dat - gezien
de staatsrechtelijke positie van de rechter - impliceert, gelden hiervoor rechts-
statelijke eisen. Bij wetgeving worden die ingevuld door democratische waar-
borgen en bij jurisprudentiele rechtsvorming door procedurele. Bij het maken
van rechterlijke afspraken ontbreken deze beide vormen van waarborgen, daar-
om dient de bevoegdheid tot het maken van rechterlijke afspraken beperkt te
zijn.

Het tweede punt betreft de vraag of rechterlijke afspraken een efficiente
methode bieden om tot een juiste normering te komen. Ten aanzien hiervan is
in §3.1 geconcludeerd dat er een aantal praktische bezwaren aan vast zit. Dit
betreft het probleem rondom de informatievergaring en het besluitvormingspro-
bleem. Zoals Konijnenbelt dat zegt: 'De huidige coOrdinatie geschiedt niet op
basis van 'zitten' op een zaak, en elke rechter weet hoeveel verschil dat
maakt. ,451

Ten aanzien van 66n rechtsgebied is het gebrek aan democratische legitimatie in
mindere mate een probleem. Deze uitzondering betreft het procesrecht, op welk
terrein de specifieke deskundigheid van de rechter een goede waarborg biedt.
Ten behoeve van een verantwoord gebruik van de mogelijkheid tot het maken
van rechterlijke afspraken omtrent procesrecht dient hierbij een procedure te
worden gevolgd die door de mogelijkheid tot inspraak en openbaarheid een ze-
kere waarborg biedt voor een juiste besluitvorming hierover. Daarnaast zou
deze procedure kunnen voorzien in een vetorecht voor de wetgever.

Ook het informatie- en besluitvormingsprobleem spelen minder bij afspra-
ken omtrent procesrecht. De rechter is bij uitstek bekend met de informatie be-
treffende het procesrecht. Dit is tenslotte zijn dagelijkse werkgebied. Ten
aanzien van het besluitvormingsprobleem geldt dat de beleidsneutraliteit van
het procesrecht maakt dat het verkrijgen van consensus niet zozeer het afwegen

451    W. Konijnenbelt, Rechtsvorming door de bestuursrechters, NJB 2000, p. 715-717.
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van waarden vergt, alswel de beoordeling van verschillende mogelijkheden op
efficientie. Hierdoor zijn ten aanzien hiervan ook minder problemen te ver-
wachten.

Voor wat betreft overgangsrechtelijke vraagstukken die samenhangen met
het feit dat eenmaal gemaakte rechterlijke afspraken aangepast zullen moeten
kunnen worden, geldt dat deze zich met betrekking tot het procesrecht evenzeer
kunnen voordoen als ten aanzien van materieel recht. Wel is het zo dat wanneer
de initiele vaststelling van rechterlijke afspraken met betrekking tot procesrecht
minder problematisch is, dit doorwerkt in een vermindering van het bezwaar dat
is gemoeid met de terugkerende noodzaak tot aanpassing daarvan.

Afsluitend
Courdinatie van rechtspraak door middel van rechterlijke afspraken zoals dat nu
in Nederland 'gewoon' is, houdt een niet te onderschatten verschuiving in van
de taak van de rechter ten opzichte van zijn traditionele rol. Deze verschuiving
is slechts te accepteren, voor zover zij door nadere normering rechtsstatelijk
ingepast kan worden. Wanneer deze normering niet wenselijk gevonden wordt,
bijvoorbeeld omdat het maken van rechterlijke afspraken daardoor minder aan-
trekkelijk zou worden, dient de consequentie daarvan te zijn dat dit instituut
geen bestaansrecht heeft.

Toegegeven zij dat de democratische legitimatie van wetgeving slechts
relatieve waarde heeft. Toegegeven zij ook dat de wetgever gaten openlaat die
gevuld dienen te worden door middel van rechterlijke rechtsvorming. Het is
echter niet zo dat wanneer rechters daartoe goed in staat blijken door middel
van het maken van rechterlijke afspraken, dit daarmee de juiste oplossing is.
Rechterlijke afspraken kunnen kwaliteitsverhogend werken en de burger zal er
wellicht niet erg mee in zijn maag zitten wanneer dit onbevoegd geschiedt.
Waar in een bedrijf machtsuitoefening die gunstige gevolgen heeft, reeds daar-
door gelegitimeerd kan worden geacht, gelden voor een jurist nadere eisen. Het
mag niet zo zijn dat de mogelijkheid tot het stellen van algemene regels die de
rechter feitelijk heeft, geaccepteerd wordt, zonder dat deze machtsuitoefening
begrensd en met waarborgen omgeven wordt.

De hervorming van het instituut rechterlijke afspraken in deze zin heeft
door de eisen die aan de procedure gesteld worden, een verdere formalisering
ervan ten gevolge. Het plezierig informele, schijnbaar ongecompliceerde, ka-
rakter dat het maken van rechterlijke afspraken nu wellicht heeft, hoeft daarmee
echter niet verloren te gaan. De eisen die aan rechterlijke afspraken worden ge-
steld, staan niet in de weg aan het voeren van overleg, waarbij ideeen of uit-
spraken worden uitgewisseld. Rechterlijke overleg kan behouden blijven voor
zover dit beperkt wordt tot een informele uitwisseling van gezichtspunten en
andere informatie. Hierbij dient echter bewust vermeden te worden dat er een
formele setting kan ontstaan, die ontoelaatbare binding veroorzaakt.
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Hoofdstuk 8:

De mechanismen vergeleken

1 Inleiding
In Hoofdstuk 6 is een aantal eisen gesteld aan procedures waarin door middel
van rechterlijke rechtsvorming in courdinatie wordt voorzien. In het laatste ge-
deelte van Hoofdstuk 6 en in Hoofdstuk 7 zijn vervolgens de prejudiciele pro-
cedure, de cassatie in het belang der wet en het maken van rechterlijke
afspraken aan deze eisen getoetst. Deze mechanismen voor coordinatie van
rechtspraak blijken aanzienlijke bezwaren te kennen, waarmee bij de inzet
daarvan terdege rekening moet worden gehouden.

In dit hoofdstuk is een aantal andere voorzieningen aan de orde die extra moge-
lijkheden bieden voor co6rdinatie van rechtspraak door middel van rechterlijke
uitspraken. Dit zijn de verkorte procedure, de gemengde kamer en het verlof-
stelsel. Voorbeelden van deze procedures worden besproken in het rechtsverge-
lijkend decl van dit proefschrift. De rest van dit hoofdstuk gaat in op de vraag in
hoeverre deze procedures inderdaad kunnen bewerkstelligen dat een hoogste
rechterlijke instantie door middel van rechtspraak een coordinerende rol kan
spelen.

In §2 wordt aan de hand van een beoordeling van een aantal verkorte pro-
cedures in Frankrijk en Duitsland ingegaan op de waarde van deze procedure
voor coOrdinatie van rechtspraak. Hierbij komt tevens aan de orde hoe de ver-
korte procedure van de verlofprocedure verschilt. De gemengde kamer komt
aan bod in §3. Dit geschiedt aan de hand van een beoordeling van de verschil-
lende gemengde kamers die we zijn tegengekomen in Frankrijk en Duitsland. In
§4 wordt vervolgens ingegaan op de mogelijkheid om het criterium 'wanneer
een uitspraak in de zaak van belang is voor de coOrdinatie van de rechtspraak'
ten behoeve van de toegangsregeling te operationaliseren. In §5 worden ver-
schillende vrije verlofstelsels besproken. In §6 komen vervolgens procedurele
waarborgen aan de orde die een verlofverlening kunnen garanderen die gunstig
is voor de coOrdinatie van rechtspraak. De conclusies van dit hoofdstuk staan in
§7.

2 Verkorte procedure
2.1 INLEIDING

Een verkorte procedure maakt het mogelijk om bij eenvoudige zaken bepaalde
procedurele waarborgen achterwege te laten. In de onderzochte landen komt het
criterium voor het gebruik van een dergelijke procedure er op neer dat de ver-
korte procedure gevolgd kan worden, wanneer eenvoudig vast te stellen is of
het beroep wel of niet gehonoreerd zal moeten worden. Een verkorte procedure
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wordt dus ingezet voor die zaken waarin niet te verwachten valt, dat het nader
onderzoek dat de gewone procedure vereist, tot een andere conclusie zal leiden.

In de landenhoofdstukken zijn vier verkorte procedures aan de orde geko-
men. Dit zijn: de formation restreinte bij het Cour de Cassation; de procedure
voor admission bij de Conseil d'Etat; de Ablehnung der Annahme in de civiele
procedure bij het Duitse Bundesgerichtshof; en de mogelijkheid die het Bun-
desgerichtshof in het strafrecht kent om op grond van het 'offensichtlich unbe-
grondet'-criterium een zaak verkort af te doen.

In de procedure voor admission bij de Conseil d'Bat en bij de Ablehnung
der Annahme in de civiele procedure bij het Duitse Bundesgerichtshof is iets
bijzonders aan de hand. Deze procedures zijn naar de vorm namelijk verlofstel-
sels. In wezen zijn zij echter verkorte procedures doordat de toelating gekop-
peld is aan een beoordeling van de gegrondheid van het ingestelde beroep.

In deze paragraaf zal allereerst worden aangegeven wat de waarde is van
verkorte procedures voor het voorzien in courdinatie van rechtspraak. Vervol-
gens zal het verschil tussen verkorte procedures en verlofstelsel worden bespro-
ken. Hierbij komt tevens aan de orde waarom sommige stelsels die op het oog
verlofstelsels zijn, in wezen verkorte procedures inhouden.

2.2 BEOORDELING VAN DE VERKORTE PROCEDURE

Er is sprake van een verkorte procedure wanneer een rechterlijke instantie een
bepaalde categorie van eenvoudiger zaken kan berechten volgens een procedure
waarin met het oog op de beperking van de werklast in vergelijking met de ge-
wone procedure 66n of meerdere procedurele waarborgen zijn weggelaten. Het
ligt voor de hand om ten behoeve van de coordinatie van rechtspraak de ver-
korte procedure in te zetten. Deze procedure kan de werklast van een hoogste
rechterlijke instantie zodanig beperken dat de rechtspraak met een kleiner aantal
kamers kan worden afgedaan. Dit komt ten goede aan de horizontale coordina-
tie.

De verkorte procedures in Duitsland en in Frankrijk laten zien dat forse werk-
besparingen gerealiseerd kunnen worden. Het Duitse strafrecht kent een toe-
gangsregeling tot de hoogste rechtspraak die nauwelijks een beperking voor
partijen opwerpt. Omdat dit in verband met de werklast niet werkbaar is, wordt
sterk geleund op de mogelijkheid om zaken verkort af te doen. Evident voor-
deel van deze wijze van werken is de snelle wijze van afdoen die ermee bereikt
kan worden. Ruim 90% van de ingestelde Revisionen is binnen 3 maanden af-
gehandeld en na zes maanden wacht nog slechts 3% op een uitspraak.452

In Frankrijk kent het Cour de Cassation door de instelling van de forma-
tions restreintes in wezen twee cassatieprocedures: 66n voor moeilijke en 66n
voor eenvoudige zaken. De positie van de verkorte procedure is geleidelijk aan
verschoven van een procedure die alleen bij wijze van uitzondering werd toe-

452    Cijfers  van 1995, Statistisches Bundesamt, Fachserie 10 Rechtspflege, Reihe  2  Ge-
richte und Staatsanwaltschaften  1995.
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gepast, naar een procedure die als uitgangspunt wordt genomen. Dit heeft ertoe

geleid dat deze in de helft van alle zaken wordt gevolgd.453

Er kunnen echter ook vraagtekens worden geplaatst bij het veelvuldig gebruik
van verkorte procedures. Hierdoor kan namelijk een discrepantie ontstaan tus-
sen aan de ene kant een met voldoende waarborgen omgeven gewone procedure
en aan de andere kant een grote vlucht in de verkorte procedure. De wetgever
stelt verkorte procedures in vanuit de gedachte dat voor tamelijk evidente zaken
een met volledige waarborgen omgeven procedure niet wenselijk is. Een derge-
lijke procedure kost immers veel tijd en geld, terwijl in tamelijk evidente zaken
een vereenvoudigde procedure ook voldoet. Wanneer de grens van deze evi-
dentie onder druk van de werklast verschuift, kan dat er echter toe leiden dat de
verkorte procedure voor een veel grotere groep van gevallen wordt gebruikt dan
op grond van de gestelde waarborgen gelegitimeerd geacht kan worden.454

Het probleem bij verkorte procedures is dat een dergelijke verschuiving
eenvoudig mogelijk is, doordat het gebruik ervan vooraf moeilijk te normeren is
en bovendien achteraf niet goed valt te controleren.

Normering vooraf is moeizaam omdat er geen harde criteria bestaan in
welke gevallen met een verkorte procedure kan worden volstaan. Er bestaan

geen concrete criteria die aangeven welke zaken wel en welke zaken niet een-
voudig genoeg zijn om voor vereenvoudigde afdoening in aanmerking te ko-
men. Het is met andere woorden niet bij voorbaat duidelijk hoe eenvoudig een
zaak moet zijn om voor vereenvoudigde afdoening in aanmerking te komen. Dit
maakt dat een verhoging van de werkdruk ertoe kan leiden dat de criteria die
bepalen of de verkorte procedure wordt gevolgd, geleidelijk worden opgerekt.

De wijze waarop gebruik gemaakt wordt van de verkorte procedure is bo-
vendien achteraf moeilijk controleerbaar. Er geldt immers vaak geen motive-

455
ringsplicht of slechts een formele. Deze afwezigheid van een
motiveringsplicht betreft niet alleen de uitspraak in de verkorte procedure, maar
ook de keuze voor de verkorte procedure. Er wordt dus doorgaans geen verant-

woording afgelegd voor het gebruik van de verkorte procedure.
Overigens hoeft dit niet altijd een bezwaar te zijn. Het veelvuldige gebruik

van de verkorte procedure bij het Cour de Cassation blijkt bijvoorbeeld op grote
instemming van partijen te kunnen rekenen. Partijen kunnen hier namelijk vra-
gen om een verwijzing naar de gewone bezetting, hetgeen slechts zeer zelden
gebeurt.456 Dit doet echter niet af aan het gevaar dat bestaat voor een vlucht in

453 Andrd Perdriau (Doyen honoraire de la Cour de Cassation), Les formations restreintes
de la Cour de Cassation, La Semaine juridique (JCP) 1994,6d. G, I, 3768,9 281.

454 Overigens wordt dit ook in Duitsland als een bezwaar gezien. Om hieraan tegemoet te
komen zijn wel stelsels voorgesteld waarbij het Bundesgerichtshof meer wordt ontzien
ten laste van de Oberlandesgerichte. Zie: L. Meyer-Gollner en H. Struber, Reform des

Rechtsmittelsystems in Strafsachen, Analysen und Vorschlage anlaillich des Legisla-
tivverfahrens   fur ein Zweites Gesetz zur Entlastung  der  Rechtspflege,   ZRP   1996,  p
354-361.

455 Zie Hoofdstuk 5, §4 en Hoofdstuk 6, §3.3.
456   Perdriau 1994,6d. G, I, 3768, p. 281.
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een procedure die voor minder eenvoudige zaken niet met voldoende waarbor-
gen is omgeven. Natuurlijk, ook een eenvoudige procedure kan wenselijke uit-
komsten bieden; de procedure biedt daar echter geen waarborg voor.

In Nederland zijn we inmiddels gewend geraakt aan de verkorte procedure
bij  de  Hoge  Raad op grond  van  art  101 a  van  de  Wet  op de rechterlijke organi-
satie.457 Net als bij Ablehnung der Annahme door het Bundesgerichtshof kan,
wanneer een ingesteld beroep ongegrond is en bovendien een uitspraak in de
betreffende zaak niet van belang is voor de rechtsontwikkeling, gekozen wor-
den voor verkorte afdoening zonder motivering. Of er sprake is van oneigenlijk
gebruik van deze verkorte procedure is nog niet onderzocht, maar de cijfers
geven niet veel reden voor bezorgdheid. Voorlopig is het aantal keren dat voor
10la wordt gekozen nog aanzienlijk lager dan de 75% van de gevallen waarin
het Bundesgerichtshof tot Ablehnung der Annahme over gaat.458 Wel geeft de
Hoge Raad zelf aan dat de strafkamer meer zaken met drie in plaats van vijf
leden afdoet dan wenselijk wordt geacht.459 Bovendien motiveert de Hoge Raad
een uitspraak steeds vaker in de vorm van een verwijzing naar de conclusie van
de Advocaat-Generaal. Ook dat is een verkorte procedure.460 Ook het bestuurs-
recht kent een verkorte procedure. De Afdeling bestuursrechtspraak geeft aan
deze procedure in circa 35% van de gevallen te gebruiken. Ook dat is een per-
centage dat nog ruim lager is dan de 75% van het Bundesgerichtshof.

Conclusie
Het bezwaar dat de werklast een niet te voorziene invloed kan hebben op de
manier waarop met verkorte procedures wordt omgegaan, betekent dat deze
procedure niet geschikt is om grote werkbesparingen te realiseren. Het is daar-
om niet raadzaam om de verkorte procedure in te zetten ten behoeve van de
codrdinatie van rechtspraak, aangezien voor een reductie van het aantal rechters
op het niveau van de hoogste rechterlijke instanties deze werklastbesparing
aanzienlijk zal moeten zijn. 461

2.3 VERLOFSTELSEL VERSUS VERKORTE PROCEDURE

Twee toegangsregelingen uit het rechtsvergelijkend onderzoek die op het oog
verlofstelsels zon, blijken in wezen verkorte procedures. In deze paragraaf zal

457  Hoewel deze procedure slechts helemaal aan het einde is verkort, door weglating van
de motiveringsplicht, en de rest van de procedure niet is vereenvoudigd, is toch sprake
van een verkorte procedure omdat ten opzichte van de gewone procedure een waarborg
voor een juiste besluitvorming is weggelaten met het oog op een werklastvermindering

458  Volgens de 'jaarcijfers' past de civiele kamer in zo'n 15% van zijn zaken artikel 101 a
RO toe, de belastingkamer in zo'n 25% en de strafkamer in 35% van de niet peken. Er
blijken echter ook zaken gedeeltelijk op grond  van  10la te worden afgedaan, boven-
dien rept de fiscale kamer van nog andere wijzen van verkorte afdoening. Zie: Hoge
Raad der Nederlanden, Toelichting op de jaarcijfers,  1997 en  1998, Den Haag  1999,  p.
39-62

459    Hoge Raad der Nederlanden  1999, p.  18.
460    Raad van State, Jaarverslag  1999, p. 112.
461 Zie Hoofdstuk 9, §2.
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aan de hand van de toelatingsprocedure bij het Conseil d'Etat, in formation
restreinte, en aan de hand van de procedure voor Ablehnung der Annahme bij
het Bundesgerichtshof, uiteengezet worden waarom dat zo is.

Formation restreinte, toelating bij de Conseil d'Etat
De toelatingsprocedure waarvoor bij de Conseil d'Etat is gekozen, doet zich
voor als een efficiente verlofprocedure die de hoofdprocedure reserveert voor

die zaken waarin terecht een beroep wordt gedaan op de Conseil d'Etat. De toe-
gangsregeling differentieert namelijk tussen zaken waarvan eenvoudig is vast te
stellen dat het beroep wellicht terecht is ingesteld, en zaken waarbij dat zo wei-
nig voor de hand ligt, dat op grond daarvan geen volledige behandeling te
rechtvaardigen valt. De eerste categorie van zaken wordt hierbij zonder verdere
procedure toegelaten, terwijl ten aanzien van de tweede categorie van zaken in
een toelatingsprocedure wordt bezien of het beroep verkort afgewezen kan
worden.

Deze differentiatie maakt het ten eerste mogelijk om de toelatingsprocedu-
re te vermijden wanneer eenvoudig vast te stellen is, dat het ingestelde middel
wel enige kans op succes heeft. De voorzitter kan hier immers zonder enige
procedure tot toelating besluiten. Procedurele waarborgen zijn daarbij niet no-
dig, omdat een toegelaten zaak een volledige behandeling in cassatie krijgt. Ten
tweede wordt een afwijzing van een beroep dat geen kans op succes zou heb-
ben, serieus genomen. Afwijzing is immers slechts mogelijk op grond van de
tamelijk zware afwijzingsprocedure die zelfs een mondelinge behandeling kent.

De criteria die bij de verlofverlening gelden, brengen echter een bezwaar mee.
De toetsing aan de gestelde criteria, niet-ontvankelijkheid en afwezigheid van
elk serieus middel, vergt namelijk een beantwoording van de vraag of het be-
roep een kans van slagen heeft. De beantwoording van de verlofvraag maakt
hierdoor een voorlopige beoordeling van het geschil in cassatie nodig. Hoe ver
deze voorlopige beoordeling moet gaan, hoe diepgaand het onderzoek hiertoe
moet zijn, is afhankelijk van de interpretatie van het verlofcriterium.

Afhankelijk van de evidentie waarmee vastgesteld dient te kunnen worden
of'kennelijk' geen sprake is van een serieus middel, moet het te verrichten on-
derzoek meer of minder diepgaand zijn. Hoe groter de evidentie, hoe minder
diepgaand het onderzoek en hoe minder zwaar de procedurele waarborgen
rondom dit onderzoek hoeven te zijn. Wanneer verlof slechts afgewezen mag
worden, wanneer reeds na 66n blik op het beroepschrift duidelijk is dat het geen
schijn van kans maakt, hoeven geen hoge eisen te worden gesteld aan deze pro-
cedurele waarborgen. Wanneer echter elk beroepschrift dat na zorgvuldige be-
studering van dossier en relevante jurisprudentie weinig kans blijkt te maken op
honorering, voor afwijzing van verlof in aanmerking komt, dienen bij het on-
derzoek zwaardere procedurele waarborgen te gelden.
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Hoewel in het geval van de Conseil d'Bat niet goed duidelijk wordt wat
het criterium 'afwezigheid van elk serieus middel' precies inhoudt,462 kan uit
het percentage afwijzingen, dat sinds 1992 ongeveer 70% bedraagt, worden
afgeleid dat de eisen die aan een middel gesteld worden om als serieus erkend
te worden, niet licht zijn.463 Het betreft hier immers wel cassatierechtspraak; de

nodige offers in tijd en geld zijn dus al gemaakt. Hoe waarschijnlijk is het dan
dat er nog zo veel zaken tussen zitten die in het geheel niet serieus te nemen
zijn? Het tamelijk strenge toelatingscriterium dat dus wordt gehanteerd, brengt
mee dat met betrekking tot de procedurele besluitvorming hogere eisen gesteld
moeten worden.

Het is de vraag of de hier gehanteerde 'verlofprocedure' op een dergelijke
zware toets is afgestemd. Zo is het bijvoorbeeld opmerkelijk dat de wederpartij
van degene die het beroep heeft ingesteld, in deze procedure in het geheel niet
aan bod komt. Hij weet vaak niet eens dat er sprake is van een verlofprocedure.
Dit hoeft niet echt bezwaarlijk te zijn, omdat een afwijzing van het verlof voor
hem niet nadelig kan zijn. In het geval verlof wordt verleend, volgt alsnog een
volledige procedure.

Er dient echter wel voor te worden gewaakt dat het voorlopig oordeel over
de gegrondheid van het beroep, niet doorwerkt in de vervolgprocedure. Het
mag niet zo zijn dat het voorlopig oordeel dat de verlofverlening inhoudt, hier-
op een prejudicierende invloed heeft. Immers, zaken komen alleen in aanmer-
king voor volledige behandeling, wanneer het voorlopig oordeel luidt dat het
beroep een kans op succes maakt. Nu deze kans op succes in de voorprocedure
streng wordt getoetst, bestaat het risico dat toelating tot de hoofdprocedure een
zekere vooringenomenheid ten aanzien van het slagen van het beroep met zich
brengt.

Ablehnung der Annahme, verkorte procedure bij  het Bundesgerichtshof
De situatie bij Ablehnung der Annahme is sterk vergelijkbaar met die bij de
formation restreinte van de Conseil d'Etat. De Ablehnung der Annahme is door
de wetgever opgezet als een verlofprocedure, maar door het ingrijpen van het
Bundesverfassungsgericht uitgegroeid tot een verkorte procedure. Het Aussicht
auf Erfolg-criterium dat hier als verlo fcriterium wordt gehanteerd, vergt immers
een oordeel over de gegrondheid van het ingestelde beroep. Dit heeft echter niet
zijn weerslag gevonden in het opnemen van extra procedurele waarborgen.

Er is geen mondelinge behandeling vereist, een afwijzing hoeft nauwelijks
gemotiveerd te worden en er bestaat geen beroepsmogelijkheid. Voor zover de
Streitwertrevision al procedurele waarborgen kent, blijven ze binnenskamers en

462 Een afwijzing wordt immers niet gemotiveerd en ook elders wordt niet veel toelichting
gegeven.

463 Dit percentage ziet overigens op afwijzingen onder het oude regime dat dezelfde toela-
tingscriteria hanteerde. Juris-Classeur, Edition administratif, Cassation, proc&lure,
Fascicule  1106,  1996, p.  13. Over de hoogte van dit percentage wordt in Frankrijk ook
wel bezorgdheid geuit, zie bijvoorbeeld: J. Massot, 0. Fouquet en J.H. Stahl, Le Con-
seil d'Etat, juge de cassation, Berger-Levrault, Parijs  1996, p.  I.2.10.
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zijn ze niet controleerbaar. Zo moet een beslissing met tweederde meerderheid
genomen worden en wordt intern de afwijzende beslissing weI gemotiveerd. De
beoogde werklastbeperking wordt overigens toch niet gehaald doordat de kans
dat bij volledige behandeling een partij in het gelijk gesteld zal worden per zaak
hoewel procedurele waarborgen dat niet kunnen garanderen wel een tamelijk
diepgaand onderzoek vergt.

464

Het weinig harde Aussicht auf Erfolg-criterium kan door het gebrek aan
procedurele waarborgen gemakkelijk worden opgerekt als tegemoetkoming aan
de werklast. Nu in 75 procent van alle zaken langs deze weg uitspraak wordt
gedaan, lijkt het aannemelijk dat dat inderdaad het geval is.465 Er is dus sprake
van een procedure die in een zeer groot gedeelte van de zaken wordt ingezet,
maar met slechts zeer weinig procedurele waarborgen is omgeven. Net als bij
de Conseil d'Etat wordt hier een procedure die bedoeld is als verlofstelsel, inge-
zet als procedure op grond waarvan een uitspraak gedaan wordt over de ge-
grondheid van een ingesteld beroep.

Het verschil tussen een verlofstelsel en een verkorte procedure

Kennelijk is niet eenduidig wanneer iets een verlofstelsel is en wanneer een
verkorte procedure. Een verlofstelsel en een verkorte procedure zijn echter wel
ten dele vergelijkbaar, maar voor een belangrijk deel anders van aard. In beide
procedures geldt dat op een gegeven moment, na een relatief summier onder-
zoek en zonder dat er een volledige procedure gevolgd wordt, de mogelijkheid
bestaat, om een beroep af te wijzen.  Bij een verlofstelsel wordt op dat moment
gekozen tussen toewijzing en afwijzing van een volledige behandeling. Bij een
verkorte procedure kunnen drie beslissing worden genomen: afwijzing, toewij-
zing of verwijzing naar de gewone procedure.

Wanneer alleen gekeken wordt naar die zaken waarvan in de verkorte pro-
cedure wordt besloten dat zij voor volledige behandeling in aanmerking komen,
bestaat weinig verschil in het verloop van beide procedures. In beide procedures
wordt hiertoe, in kort tijdsbestek, op grond van enkele toetsingspunten, beslo-
ten. Alleen de criteria aan de hand waarvan besloten wordt, zijn anders.

Voor wat betreft de zaken die niet voor een volledige behandeling in aan-
merking komen, bestaan wel grote verschillen. In een verkorte procedure wordt
in deze zaken een uitspraak ten gronde gedaan, inhoudende een afwijzing dan-
wel een honorering van het beroep. Hierbij wordt dus een beslissing genomen
over de merites van het ingestelde beroep. In een verlofprocedure wordt bij af-
wijzing van volledige behandeling daarentegen geen uitspraak ten gronde ge-
daan, maar wordt slechts vastgesteld dat het instellen van het rechtsmiddel niet

464  P. Schlosser, Neues Revisionsrecht in der Bewfihrung, Eine empirische Untersuchung,
De Gruyter, Berlin/New York 1983, p. 159-164.

465   H. Kroitzsch, Wegfall der Begrundungspflicht - Wandel der Staatsform der bundesre-
publik,  NJW  1994, p. 1032-1035. Met verwijzing  naar een uitspraak  van het Bundes-
verfassungsgericht hierover die inhoudt dat de bijzittende rechters de stukken niet
hoeven te kennen. (Bundesverfassungsgericht, NJW  1987,  2220).
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toegestaan is. Bij de afwijzing in een verlofprocedure wordt dus geen beslissing

genomen over de merites van de zaak.

Dit verschil tussen verlofstelsels en verkorte procedures heeft op twee terreinen
consequenties. Ten eerste werkt het door in de rechtsvormende werking van de
afwijzing. Bij een verkorte procedure houdt de afwijzing namelijk een beslis-
sing over de merites van het ingestelde beroep in. Een afwijzing betekent daar-
om een erkenning van de juistheid van de uitspraak van de lagere rechter,
hetgeen rechtsvormende implicaties kan hebben. Bij een verlofstelsel houdt een
afwijzing daarentegen juist geen beslissing in over de merites  van het ingestelde
beroep. Hier houdt een afwijzing dus ook geen oordeel in over de juistheid van
de uitspraak van de lagere rechter.

Ten tweede heeft het verschil tussen verlofstelsels en verkorte procedures

consequenties voor de eisen die gesteld moeten worden aan deze procedures.
Een procedure die tot een uitspraak over de gegrondheid van een beroep leidt,
moet aan meer waarborgen voldoen dan een procedure waarin slechts vastge-
steld wordt of een beroep  aan de verlofcriteria voldoet.  In een verkorte procedu-
re moet immers, om iets zinnigs te kunnen zeggen over de kans op succes die
het ingestelde beroep heeft, elk mogelijk gebrek waarop beroep gedaan wordt,
onderzocht worden. Een dergelijke beoordeling vergt in principe een volledige
bestudering van het dossier ten aanzien van de naar voren gebrachte punten.466

Bij een verlofstelsel is dat niet nodig. Hier kan immers volstaan worden met een
toetsing aan de vraag of er behoefte is aan courdinatie van rechtspraak. Dat
vergt geen onderzoek van de zaak als geheel, maar maakt een beperking moge-
lijk tot een specifiek aspect van de zaak. Een verlofprocedure vergt dus een veel
minder uitvoerig onderzoek dan een verkorte procedure.
Het essentiele verschil tussen een verkorte procedure en een verlofstelsel is dus
het toetsingscriterium. Wanneer dit een beoordeling van de gegrondheid van het
beroep vergt, is sprake van een verkorte procedure. Een verlofstelsel waarbij de
toelating is gekoppeld aan een voorlopig oordeel over de merites van een inge-
steld beroep, is dus op eenzelfde wijze als de verkorte procedure geschikt of
ongeschikt ten behoeve van de facilitering van coordinatie van rechtspraak. Het
is pas zinnig om te spreken van een verlofstelsel wanneer over de toegang tot de
hoogste rechterlijke instantie wordt beslist aan de hand van op coordinatie van
rechtspraak gerichte criteria.

Nu we hiervoor hebben gezien, dat een verkorte procedure zwaardere pro-
cedurele waarborgen behoeft dan een verlofstelsel, kan het een probleem zijn
wanneer een verlofstelsel dat in wezen een verkorte procedure inhoudt, niet als
zodanig opgezet of erkend wordt. Daardoor kan namelijk onduidelijkheid be-
staan over welk soort procedurele waarborgen vereist zijn. Zo wordt bij de
Conseil d'Etat de keuze voor de geringe procedurele waarborgen verdedigd met
een beroep op het verlofkarakter van de procedure. De wettelijke motiverings-
plicht omtrent afwijzingen wordt door de Conseil d'Etat formeel wordt opgevat.
Een motivering die niet meer inhoudt dan een opsomming van de middelen plus

466 Of zelfs van het gehele dossier wanneer ook ambtshalve getoetst dient te worden.

166



DE MECHANISMEN VERGELEKEN

een verklaring dat geen van die middelen kans op succes maakt, is echter in
wezen geen motivering. De reden die de Conseil d'Etat hanteert om deze for-
mele opvatting van de motiveringsplicht te rechtvaardigen, is dat een echte mo-
tivering te veel naar een beslissing in de zaak ten gronde zou neigen.467 Deze
redenering is echter niet sluitend nu de verlofprocedure aanknoopt bij een be-
oordeling van de merites van het ingestelde beroep en dus een - weliswaar
voorlopig - oordeel over de zaak ten gronde vergt. In het gekozen verlofstelsel
wordt de toelating gekoppeld aan een voorlopig oordeel over de merites van een
ingesteld beroep. Een dusdanige beoordeling in een procedure die met minder
waarborgen is omgeven dan een gewone procedure, is echter materieel een ver-
korte procedure.

Er moet daarom bewust omgegaan worden met het verschil tussen ver-
korte procedures en verlofstelsels. Een verlofstelsel dat ontworpen is als toe-
gangsregeling tot de hoogste rechter, hoeft in het geheel niet geschikt te zijn
voor een beoordeling van de merites van een zaak. De waarborgen die in een
verlofstelsel zijn ingebouwd, zijn gericht op het mogelijk maken van een juiste
keuze ten aanzien van welke zaken toegang verleend wordt. Dat wil niet zeggen
dat deze waarborgen ook voldoende zijn voor concrete geschilbeslechting en de
daaruit voortvloeiende rechtsvorming.

3 Gemengde kamer

3.1          AANTREKKELIJK MAAR PROBLEMATISCH

Een gemengde kamer is een rechtsprekend gremium dat ten behoeve van de
coordinatie van rechtspraak is samengesteld uit rechters die normaal gesproken
niet gezamenlijk rechtspreken. Een gemengde kamer kan de co6rdinatie bevor-
deren door, wanneer daar aanleiding toe is, met inbreng uit meerdere kamers
recht te spreken. Rechtspraak met inbreng vanuit verschillende rechtstakken
vindt nu in Nederland ook al plaats, bijvoorbeeld in de vorm van dubbelbenoe-
mingen, roulatie, combi-kamers en rechterplaatsvervangers. Van een gemengde
kamer met het oog op coordinatie van rechtspraak is pas plaats als de samen-
stelling van de kamer afgestemd wordt op een zich voordoende behoefte aan
coOrdinatie. Daarnaast dienen de uitspraken van de gemengde kamers gericht te
zijn op coordinatie van de verschillende rechtsgebieden en dus ten aanzien
daarvan ook een zekere autoriteit te bezitten, althans een rol te spelen in het
juridische discours.

De horizontale coordinatie die een gemengde kamer mogelijk maakt, kan
zowel interne co8rdinatie betreffen, binnen een groot college, of externe co8r-
dinatie tussen verschillende rechterlijke instanties van hetzelfde niveau. Alle
rechtsvragen ten aanzien waarvan horizontale coordinatie is vereist, kunnen
door een gemengde kamer in een centraal gremium binnen het college worden

467  J. Massot, 0. Fouquet en J.H. Stahl, Le Conseil d'Etat, juge de cassation, Berger-
Levrault, Parijs 1996, p. I.2.8.
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behandeld. Dit mechanisme voor coordinatie van rechtspraak komt in verschil-
lende vormen voor bij Franse en Duitse hoogste rechterlijke instanties.468

Het aantrekkelijke van een gemengde kamer is dat de bestaande structuur
van per rechtstak gespecialiseerde rechtspraak in twee of drie instanties volledig
gehandhaafd kan worden, terwijl voor rechtstakoverschrijdende vragen toch een
oplossing bestaat. Aan de top van de gespecialiseerde rechtstakken kunnen ter
zake deskundige kamers of colleges worden gehandhaafd. De gemengde kamer
zet daar een gremium tegenover dat bij uitstek deskundig is voor vragen die
juist die specialisatie te boven gaan.469

Een ander aantrekkelijk punt van de gemengde kamer is, dat hoewel een
dergelijk gremium een rechtstakoverschrijdende autoriteit boven de hoogste
gespecialiseerde rechterlijke instanties stelt, dit geen vierde instantie inhoudt.
Er hoeft namelijk niet eerst in gewone zitting een uitspraak te worden gedaan

die vervolgens voor de gemengde kamer aangevochten moet worden. Dit is
gunstig in verband met de tijd en het geld die met een vierde instantie gemoeid
zouden zijn.

De consequentie hiervan is dat een gemengde kamer zijn autoriteit ten op-
zichte van de andere kamers niet mede kan vestigen door zijn bevoegdheid om
hun uitspraken te vernietigen. Om toch ten aanzien van de rechtsontwikkeling
als hogere instantie te kunnen functioneren, zal de gemengde kamer deze auto-
riteit op een andere manier moeten vestigen. Dit gebeurt op twee manieren. Ten
eerste zijn de gewone kamers betrokken bij de besluitvorming door de gemeng-
de kamer, doordat van alle kamers wiens rechtspraak aan de orde is, 66n oftwee
leden deel uitmaken van de gemengde kamer. Ten tweede biedt de samenstel-
ling van de gemengde kamer uit de direct betrokken kamers een waarborg voor
de juridische deskundigheid van het beslissend gremium.470 Deze juridische
deskundigheid biedt bij de rechtsvorming die voor de co6rdinatie van recht-
spraak noodzakelijk is bij uitstek een bron van autoriteit.

Hoe dat werkt, laat zich goed illustreren door de gemengde kamers van het
Cour de Cassation. De vroegere 'Chambres r6unies' vormden daar een centraal
gremium doordat hierin alle rechters gezamenlijk rechtspraken. Een dergelijk
centraal gremium is nu niet meer mogelijk vanwege de daarmee gepaard gaan-
de werklast, maar door de representatie van de betrokken kamers in het Assem-
blte pldnitre en de Chambre mixte kunnen ook deze gemengde kamers een

468   In de Verenigde Staten komen ook gemengde kamers voor, maar daar functioneren ze
op het niveau van de hoger beroeps-colleges, de courts of appeals, ten behoeve van de
horizontale coordinatie binnen deze colleges. Mutatis mutandis geldt voor deze ge-
mengde kamers hetzelfde als voor de in deze paragraaf besprokene.

469   Zie over deze deskundigheidskwestie verder §7 van dit hoofdstuk.
470  Zoals ook A.B. Terlouw laat zien met betrekking tot de Rechtseenheidskamer in het

vreemdelingenrecht. A.B. Terlouw, Rechtseenheid door appel of door interne coordi-
natie?, in: M.V. Polak (red.), Geschillenbeslechting naar behoren, Algemene beginse-
len van behoorlijke geschillenbeslechting van traditionele en alternatieve
procesvormen, Kluwer, Deventer 1998, p. 29-38.
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centraal gremium vormen, omdat van elke betrokken kamer de voorzitter en
enkele leden aanwezig zijn.

Werklast
De betrokkenheid van de kamers bij uitspraken van de gemengde kamer houdt
echter ook een probleem in. Gemengde kamers brengen namelijk een grote
werklast met zich.47' De onderzochte gemengde kamers zijn alle groot tot zeer
groot. In vergelijking tot de gewone bezetting waarmee rechtgesproken wordt,
bestaat een gemengde kamer gemiddeld uit drie tot zes keer zoveel rechters als
een gewone kamer. Zie onderstaande tabel.

Aantal rechters

Gewone Gemengde
kamer kamer

Chambre mixte 12-21

Assembl6e  pl6ni6re                                                                                     19
3

Section du Contentieux                                                                  17

Assemblte du Contentieus                                                    11
GroBe Senat 5-15

Vereinigte Senat                                 5                17
Gemeinsame Senat                                               9

De gemengde kamers uit dit onderzoek en het aantal rechters
dat erbij betrokken is.

De reden voor de grote omvang van de meeste gemengde kamers is gelegen in
het aantal rechters dat een gemengde kamer moet representeren. Zoals aangege-
ven is deze representatie van belang om de gemengde kamer met de nodige
autoriteit te bekleden. Zij heeft echter als gevolg dat de minimum omvang van
de gemengde kamer gerelateerd is aan de omvang van de hoogste rechterlijke
instantie. Om representatief te zijn, zal deze namelijk uit een minimum van een
a twee raadsheren per betrokken kamer moeten bestaan.

De gemengde kamer mag echter met het oog op de werklast niet een
werkbare grootte overschrijden, hetgeen in de praktijk wel lijkt te gebeuren.
Althans, de werklast wordt als belangrijkste reden aangegeven om het bijeen-
komen in gemengde kamer als het even kan te vermijden.472

Overdragen jurisdictie  aan  gemengde  kamer
Het is niet alleen de werklast die het bijeenroepen van een gemengde kamer

onaantrekkelijk maakt. Wat ook als problematisch wordt ervaren is dat door het

471 Deze werklast uit zich niet zozeer in de duur van Hn gemengde kamer-zaak, maar in
het feit dat tijdens de behandeling van zo'n zaak geen paralelle zaken behandeld kun-
nen worden. Zie: A. Perdriau, La Chambre mixte et l'Assemblde pldniBre de la Cour de
Cassation, La Semaine Juridique (JCP) 1994 (doctrine), p. 465-476.

472      Rechtsprechungseinheit als Verfassungsauftrag, p.  144, zie ook p. 90, voetnoot  108.
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bijeenroepen van een gemengde kamer een stukje jurisdictie wordt afgestaan
aan collegae. Met name binnen het Cour de Cassation wordt een groot belang
gehecht aan de soevereiniteit van de afzonderlijke kamers. Dit belang strookt
niet met het feit dat, om binnen de gemengde kamer tot een gemeenschappelij-
ke oplossing te komen, minimaal 66n van de kamers zijn jurisprudentie zal
moeten opgeven, aangezien dit als gezichtsverlies wordt ervaren.473

Het overdragen van jurisdictie heeft bovendien een bezwaar dat minder
persoonlijk is, namelijk dat de overdracht moet geschieden aan collegae die in
principe als minder deskundig op het betreffende terrein van de betreffende
rechtszaak worden ervaren. Dat is aan de orde wanneer een gespecialiseerde
kamer zijn jurisdictie moet delen met minder gespecialiseerde kamers. De ge-
mengde kamer wordt bijeengeroepen om ten aanzien van een rechtstakover-
schrijdende vraag in een geschil de deskundigheid van het beslissend gremium
te vergroten. Dit heeft echter ten gevolge dat de jurisdictie ten aanzien van de
gehele zaak moet worden gedeeld.

Bij het Cour de Cassation komt het bovendien meestal pas tot een ge-
mengde kamer wanneer twee kamers het grondig met elkaar oneens zijn. Dit
verandert echter niet wanneer zij eenmaal in een gemengde kamer bijeen zijn.
Wanneer zij ook hier nog lijnrecht tegenover elkaar staan, heeft dat als gevolg
dat de beslissende stem uiteindelijk komt van de kamer komt die het minst be-
trokken is. Dit is echter veelal geen specialist in de kwestie. Dit kan bijvoor-
beeld een strafkamer zijn bij onenigheid tussen twee civiele kamers.474 In dat
geval heeft uiteindelijk de minst deskundige stem de doorslag.475

Om te voorkomen dat een gemengde kamer te veel in het teken van tegen-
stellingen tussen de verschillende kamers komt te staan, lijkt het bovendien niet
verstandig om het bijeenroepen van een dergelijke kamer afhankelijk te maken
van het besluit van de andere kamer om te volharden in zijn opvatting. Deze
voorwaarde kennen de Duitse gemengde kamers.476 Hierdoor krijgt de gemeng-
de kamer weI heel erg het karakter van een hogere instantie binnen de hoogste
rechterlijke instantie, terwijl de bedoeling van de gemengde kamer nu juist is
coOrdinatie 'on the job' mogelijk te maken. Een gemengde kamer kan beter
worden gehouden in een sfeer van 'we werken samen aan iets dat groter is dan
wijzelf,' dan in een sfeer van 'hier hebben we niet uit kunnen komen, dus nu
zijn we overgeleverd aan het oordeel van de gemengde kamer.'

Gevolgen voor het gebruik van de gemengde kanier
Deze verschillende onaantrekkelijk aspecten van rechtspraak in een gemengde
kamer maken dat deze procedure in Frankrijk en Duitsland slechts in een zeer
gering aantal zaken wordt toegepast. Gemengde kamers komen eigenlijk alleen
bijeen wanneer men er echt niet onder uit kan.477 De gemengde kamer kan hier-

473 Interview Lemontey.
474 Interview Lemontey.  Zie ook: Perdriau 1994 (doctrine), p. 465-476,466.
475   Rechtsprechungseinheit als Verfassungsauftrag, p. 145.
476 Zie hiervoor: Hoofdstuk 5, §6.2.
477    Rechtsprechungseinheit als Verfassungsaultrag, p.  162, noot 1.

170



DE MECHANISMEN VERGELEKEN

door zijn coordinerende taak nauwelijks uitoefenen. Ondanks de genoemde
aantrekkelijke punten functioneren gemengde kamers in de onderzochte landen
dus nauwelijks.

Sterker nog, de wens om het gebruik van de gemengde kamer te vermij-
den, kan negatieve effecten hebben op de coOrdinatie van rechtspraak. De ge-
mengde kamer kan in Duitsland namelijk vermeden worden door te
benadrukken dat een bepaalde kwestie verschillende rechtsvragen betreft 6mdat
ze uit verschillende rechtstakken komen. Immers, wanneer maar aannemelijk
genoeg is dat twee verschillende vragen aan de orde zijn, hoeft geen behande-
ling in gemengde kamer plaats te vinden. Door dus de divergentie te onderstre-
pen en een beroep te doen op de eigenheid van de betreffende rechtsvraag en
het betreffende rechtsgebied, kan de inschakeling van de gemengde kamer wor-
den vermeden.478 Dit leidt tot een versterking van de divergentie.479

Omvang en deskundigheid gemengde kamer
Het bezwaar betreffende de werklast die met rechtspraak in gemengde kamers
samenhangt, is niet eenvoudig te verhelpen. Deze gemoeide werklast hangt na-
melijk samen met het formaat van de gemengde kamer. Vanwege de noodzaak
van representativiteit kent de gemengde kamer een zekere minimumomvang.
Een goed functionerende gemengde kamer is daarom alleen mogelijk, wanneer
het aantal kamers dat vertegenwoordigd dient te zijn in de gemengde kamer,
binnen de perken wordt gehouden. Dit zou kunnen geschieden door een toe-
gangsregeling die het aantal door de hoogste rechterlijke instanties te berechten
zaken beperkt, waardoor minder kamers nodig zijn.

Verder dient een gemengde kamer slechts die kamers te vertegenwoordi-
gen die het meest direct betrokken zijn bij de in de voorliggende zaak spelende
rechtsvraag. Dat is niet alleen gunstig voor de met de gemengde kamer gemoei-
de werklast, maar tevens in verband met de voor de autoriteit van de gemengde
kamer vereiste deskundigheid. De gemengde kamer zou daardoor dus een vari-
abele samenstelling hebben, al naar gelang de kamers die bij het onderwerp
betrokken zijn.

Institutionalisering van het belang van co6rdinatie van rechtspraak
Waar een gemengde kamer van buitenaf bezien een aantrekkelijk middel lijkt
voor de coOrdinatie van rechtspraak, blijkt deze met name vanuit het gezichts-
punt van de kamer die over het bijeenroepen daarvan moet beslissen, onaan-
trekkelijk.480 Dat is een probleem, aangezien het van zijn toetsing van de
voorliggende rechtsvraag aan de toegangscriteria afhangt, of er sprake is van
een plicht tot het bijeenroepen van de gemengde kamer. Hetzelfde geldt voor de
bevoegdheid van de procureur generaal en de Premier Prdsident bij de Cour de

478   Rechtsprechungseinheit als Verfassungsauftrag, p. 126-130 e.v.
479  W. Spath, Der Gemeinsame Senat der obersten gerichtshofe des Bundes, Betriebsbe-

rater 1977,153 (157).
480 Een uitzondering hierop vormt de verplichting om een zaak als Assemblte pltnitre te

berechten bij het tweede pourvoi.
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Cassation om een gemengde kamer te initieren. Nu hun werklast gekoppeld is
aan die van het Cour de Cassation als geheel, zullen zij dezelfde bezwaren te-
gen het bijeenroepen van een gemengde kamer hebben als de gewone kamers.
Juist degenen die de meeste tegenstand tegen de inschakeling van een gemeng-
de kamer zullen willen uitoefenen, zijn dus belast met de vraag of het belang
van de coOrdinatie dit vereist.

De gemengde kamer zelf kan hiertegen weinig tegenwicht bieden. Nu de
gemengde kamer en de gespecialiseerde kamers een personele unie kennen, die
bovendien slechts incidenteel bijeen komt, is niet te verwachten dat de gemeng-
de kamer zich sterk identificeert met het belang van horizontale co6rdinatie.
Bovendien heeft de gemengde kamer geen bevoegdheid om uit eigen beweging
bijeen te komen.

Deze zwakke institutionalisering van het belang van collrdinatie van recht-
spraak is een belangrijk probleem voor de gemengde kamer. Er is geen instituut
dat dit belang als het zijne beschouwt, dat bovendien bevoegd is de gemengde
kamer bijeen te roepen. De belangenafweging bij de vraag of een gemengde
kamer bijeengeroepen moet worden, kan daardoor te makkelijk ten nadele van
het belang van coOrdinatie uitvallen. Een sterkere institutionalisering zou dat
kunnen veranderen.

3.2 OPLOSSINGEN
De gemengde kamers zoals zij bij de Cour de Cassation en in Duitsland voor-
komen, functioneren om genoemde redenen niet goed. In deze paragraaf zal
bekeken worden op welke manier hierin verbeteringen mogelijk zijn. Hien'oor
is het zinvol om allereerst te bekijken hoe het komt, dat de gemengde kamers
bij de Conseil d'Etat wel goed werken. Vervolgens zal bekeken worden welke
mogelijkheden toegangscriteria en procedurele waarborgen bieden om te voor-
komen dat het bijeenroepen van een gemengde kamer te gemakkelijk wordt
vermeden.

Cultuur bij de Conseil d'Etat
Het is opvallend dat de gemengde kamers die de Conseil d'Etat kent, wel blij-
ken te functioneren. Hoewel ook hier de werklast die met een gemengde kamer
gepaard gaat groot is, blijkt dat hier geen doorslaggevende reden op te leveren
om niet in gemengde kamer bijeen te komen. Een aantal bijzondere aspecten
van de Conseil d'Etat ligt hieraan ten grondslag.

Het meest opvallende aan de Conseil d'Bat is dat de raadsheren die er deel van
uit maken, het voorkomen van divergentie als een belangrijke doelstelling aan-
vaarden. Coordinatie van rechtspraak is tot leidend principe genomen; alle mo-
gelijkheden worden aangegrepen om die te kunnen waarborgen. Een
divergentie zoals bij het Cour de Cassation bestaat, wordt bij dit college dan
ook onmogelijk geacht.48' Dit belang dat aan coOrdinatie van rechtspraak wordt
gehecht, is terug te vinden in de interne horizontale organisatie van de Conseil

481 Interview Stirn.
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d'Etat. Zo wordt onderling overleg tussen de raadsheren bevorderd doordat zij
geen eigen werkkamers hebben, maar met z'n allen in 66n grote bibliotheek
werken. Dit staat in scherp contrast met het Cour de Cassation waar de rechters
niet in een gemeenschappelijk vertrek werken, maar hun dossiers mee naar huis

482nemen.
Het streven naar gecoordineerde rechtspraak blijkt verder uit het feit dat

bij alle zittingen waarbij twee sous-sections in combinatie werken, de voorzitter
of 66n der adjunct-voorzitters van de Section du Contentieux aanwezig is. De
drie adjunct-voorzitters en de voorzitter, de zogenaamde troYka,483 die zo elke
zaak van enig belang kennen, bespreken wekelijks de te verwachten problemen
en reeds gedane uitspraken.484 In het geval van divergentie geven zij de beslis-
sende kamer het advies om de Section du Contentieux of de Assemblte du
Contentieux bij elkaar te roepen. Aan dit advies wordt normaal gesproken ge-

hoor gegeven.
485

Deze werkwijze garandeert dat wanneer er maar even een interessante
kwestie aan de orde is - hetgeen tamelijk snel wordt aangenomen aangezien de
helft van de zaken op deze wijze wordt berecht - dit op een centrale plaats in
het college besproken wordt. Deze wijze van organisatie staat borg voor een
goede informatie-uitwisseling, die de basis vormt van de cultuur binnen de
Conseil d'Etat.486

Op het systeem van gemengde kamers van de Conseil d'Bat heeft deze op
coOrdinatie van rechtspraak gerichte cultuur een belangrijke invloed. De wens
om tot gecourdineerde rechtspraak te komen, maakt immers dat zowel de afwe-
ging tussen werklast en het belang van de soevereiniteit van de individuele ka-
mers als het belang van coordinatie van rechtspraak, zo kan uitwerken dat deze
kwesties uiteindelijk door de gemengde kamer worden beslist.

Overigens is er n6g een bijzondere reden waarom de op coordinatie van
rechtspraak gerichte cultuur binnen een college als de Conseil d'Etat relatief
gemakkelijk te realiseren is. De verschillende kamers binnen dit college behan-
delen namelijk alleen bestuursrechtelijke zaken. De kamers van dit college ken-
nen hierbinnen wel hun specialisatie, maar behandelen daarnaast ook
bestuursrechtelijke geschillen die buiten hun specialisatie vallen.487 Dat maakt
niet alleen de informatie-uitwisseling eenvoudiger. Het maakt tevens dat de
noodzaak van coordinatie zich sterker doet gevoelen, doordat minder gemakke-
lijk verwezen kan worden naar de eigenheid van de verschillende rechtstakken
of specialisaties.

482   Vaak komt men slechts eens in de twee weken naar het gebouw van het Cour de Cas-
sation. Interview Lemontey.

483 Deze trorka bestaat dus uit vier personen, net als de drie musketiers overigens.
484 Juris-Classeur, Edition administratif, Conseil d'Etat, Fascicule 1020, 1996, p. 15.
485 Interview Stirn.
486  Overigens laat ook op het niveau van de appelrechtspraak het belang dat aan eenheid

wordt gehecht, zich al sterk voelen. De voorzitter van de cours administratives d'appel
is namelijk altijd 66n van de leden van de Conseil d'Etat.

487 Zie hierover Hoofdstuk 4, §4.1.
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De Conseil d'Etat laat derhalve zien hoe een gemengde kamer kan functio-
neren, onafhankelijk van hierop gerichte formele procedures of toegangscrite-
ria. Een aantal simpele organisatorische maatregelen blijkt binnen een daarvoor
gevoelige cultuur het nodige effect te kunnen hebben.488 Zo is de personele
taakverdeling waarbij een kleine groep leiders binnen de organisatie alle zaken
kent, binnen de Conseil d'Etat zeer waardevol. Binnen een gerecht met een
meer individualistische cultuur, zoals bijvoorbeeld het Cour de Cassation, zou
een dergelijke organisatie waarschijnlijk veel minder opleveren.

Cultuur en organisatie
De vraag is wat je met een dergelijke vaststelling kunt in rechtsvergelijkende
zin. Waar procedures en rechtsregels nog wel te vertalen zijn naar de Neder-
landse situatie, ligt dat met het overnemen van een bepaalde cultuur gecompli-
ceerder. Natuurlijk is het zo dat organisatie en cultuur op elkaar inwerken. Een
op codrdinatie van rechtspraak gerichte cultuur kan wellicht bevorderd worden
door te voorzien in formele structuren voor informatie-uitwisseling.

Dergelijke formele structuren kunnen op verschillende niveaus informatie-
uitwisseling faciliteren. Ten eerste dient elke rechter zich gemakkelijk op de
hoogte te kunnen stellen van de jurisprudentie van een andere kamer. Dat hoeft
met de hedendaagse technologie geen enkel probleem te zijn. Daarnaast dient
echter ook directe betrokkenheid tussen de verschillende kamers bij elkaars
nieuwe uitspraken mogelijk te zijn. Die betrokkenheid hoeft niet zo ver te gaan
dat een rechter de bevoegdheid zou moeten hebben om mee te beslissen over
zaken die in andere kamers spelen. Het is echter wel van belang dat de kamers
over en weer op de hoogte zijn van de vragen die in nog te concipieren uitspra-
ken spelen. Alleen dan is het mogelijk dat informatie die van belang is, tijdig
wordt uitgewisseld. Hierbij bestaan echter wei grenzen, zoals aangegeven in
Hoofdstuk 7.

De omvang van het college speelt hierbij een belangrijke rol. In een klein
college is het gemakkelijker om op de hoogte te blijven van elkaars jurispru-
dentie en zal eerder aanleiding en behoefte bestaan om in een gemengde kamer
uitspraak te doen. Verder is het in een klein college denkbaar om andere kamers
dan de initieel bevoegde mee te laten beslissen over het bijeenroepen van een
gemengde kamer. Dit kan bijvoorbeeld door alle of daartoe uitgekozen uitspra-
ken langs de verschillende kamers van de hoogste rechterlijke instantie te laten
rouleren, voordat er uitspraak wordt gedaan. Die kamers zouden daarop com-
mentaar kunnen geven door bijvoorbeeld naar hun eigen jurisprudentie over een
vergelijkbaar onderwerp te verwijzen, of door een gemengde kamer voor te
stellen. Ook hier gelden de grenzen die in Hoofdstuk 7 worden gesteld.

488 Ook Bloembergen stipt al aan dat de cultuur van groot belang kan zijn voor de coordi-
natie van rechtspraak. Zie: A.R. Bloembergen, CoOrdinatie van rechtspraak, in:
Rechtsvorming in de sociale rechtsstaat, p. 3-12, Kluwer, Deventer 1989, p. 3-12.
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Criteria ter sturing van het gebruik van gemengde kanters
Naast de hiervoor genoemde aspecten die het gebruik van een gemengde kamer
minder bezwaarlijk maken, zou de toegangsregeling tot de gemengde kamer
een sterker sturend karakter kunnen hebben, zodat dit gremium ook daadwer-
kelijk bijeen komt, wanneer dat vanuit objectief oogpunt wenselijk is. De toe-
gangsregeling zou met andere woorden kunnen voorkomen dat mogelijke
subjectieve wensen of belangen van de initieel bevoegde kamer te zwaar we-
gen.

Bij de beschreven gemengde kamers wordt als waarborg voor een goede toe-
gangsverlening meestal het toegangscriterium ingezet. Hierbij worden ver-
schillende criteria gehanteerd, waarin een ordening valt te maken aan de hand
van de mate waarin zij in concreto toetsbaar zijn en aan de hand van de dwin-
gendheid die van die toets uit kan gaan. De gevonden criteria zijn, geordend
volgens deze maatstaf, van zacht naar hard: aanwezigheid van een moeilijke of
een principiele rechtsvraag; noodzaketijkheid van een uitspraak in het belang
van de coardinatie van rechtspraak; verwachting van divergentie in rechtspraak;
zich voordoen van divergentie in rechtspraak; en de wens van een rechter om af
te wijken van eerdere jurisprudentie.

Hoewel over de precieze ordening te twisten valt, mag duidelijk zijn dat zij
alle veel interpretatieruimte overlaten. Deze ruimte maakt het voor de kamer die
over het bijeenroepen van een gemengde kamer moet beslissen wel erg gemak-
kelijk om een keuze te maken tussen het bijeenroepen van een gemengde kamer
en de ontkenning van de noodzaak daarvan.489

Ik volsta er hier mee te constateren dat van dit soort criteria weinig sturen-
de werking uitgaat. In §4 zal ik in meer algemene zin ingaan op criteria aan de
hand waarvan bepaald kan worden welke zaken wel en welke zaken niet in
aanmerking zouden moeten komen voor op coordinatie van rechtspraak ge-
richte rechtspraak.

Procedurele waarborgen ter sturing van het gebruik van gemengde kamers
De problematiek van een weinig hard toelatingscriterium laat ons niet met lege
handen. Wellicht kunnen procedurele waarborgen een juist gebruik van de ge-
mengde kamer bewerkstelligen. Zo kan gedacht worden aan het openstellen van
beroep op de gemengde kamer tegen afwijzende beslissingen omtrent toewij-
zing van een zaak. Ook kan gedacht worden aan een motiveringsplicht wanneer
het verzoek van partijen om behandeling in gemengde kamer wordt afgewezen,
of aan een plicht om op verzoek van partijen een gemengde kamer bijeen te
roepen tenzij een gekwalificeerde meerderheid van de raadsheren daar tegen is.
Bij de bestaande gemengde kamers ontbreken dergelijke waarborgen.

489 Aldus Lemontey ten aanzien van de gemengde kamers bij de Court de Cassation, het-
geen door de cij fers wordt bevestigd. Het komt vrijwel nooit voor dat bij de Court de
Cassation een gemengde kamer bijeen komt, zonder dat daar een harde verplichting toe
bestaat. Wanneer de gemengde kamers op grond van het deuxitme pourvoi niet worden
meegerekend, blijft nog geen twintig procent van de toch al schamele acht d negen za-
ken per jaar over.
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Wanneer tegen de beslissing om geen gemengde kamer bijeen te roepen,

beroep opengesteld zou worden, zou dit een spreiding van de verantwoordelijk-
heid voor het gebruik van de gemengde kamer betekenen. Of dit een goede
waarborg inhoudt, is echter nog maar de vraag. Een beroep op een zwaar gre-
mium als de gemengde kamer legt een flink tijdsbeslag op het verloop van de
individuele procedures, hetgeen gemakkelijk misbruikt kan worden om tijd te
rekken. Bovendien is het nog maar de vraag of een dergelijk beroep een zin-
volle spreiding van de verantwoordelijkheid inhoudt. Er bestaat immers een
personele unie tussen de gespecialiseerde kamers en de gemengde kamer. Een

dergelijke beroepsprocedure binnen de hoogste rechterlijke instantie zou bo-
vendien in de weg kunnen staan aan de soepele inpassing van de gemengde
kamer daarbinnen, doordat het een formalisering van de hogere status van de
gemengde kamer inhoudt. Een dergelijke formalisering is niet in overeenstem-

ming met het ontstaan van een voor het functioneren van de gemengde kamer
wellicht cruciale, op vrijwilligheid gebaseerde cultuur, die coordinatie van
rechtspraak voorstaat.

Een andere mogelijkheid biedt de opname van een motiveringsplicht als
waarborg. Die zou kunnen gelden ten aanzien van afwijzende beslissingen op
verzoeken van partijen om een gemengde kamer in te stellen. Impliciet worden

afwijzingen echter al gemotiveerd doordat de rechter zijn uitspraak, inclusief
zijn interpretatie van het recht, zal motiveren.490 Hoewel een expliciete motive-
ring hier nog wel iets aan kan toevoegen, bestaat daarmee tevens het gevaar dat
dit eerder leidt tot een benadrukking van de divergentie en van de specialisatie
dan tot een objectieve beslissing over de noodzaak van coordinatie van recht-
spraak. De zin van een motiveringsplicht op deze plek zou groter zijn, wanneer
de gemengde kamer vervolgens de motivering zou kunnen toetsen. Gezien het
voorgaande over de mogelijkheid van beroep op de gemengde kamer, ligt dat
echter niet in de rede.

Een verdere mogelijkheid biedt de plicht om met gekwalificeerde meer-
derheid te beslissen over verzoeken van partijen om een gemengde kamer bij-
een te roepen. Dit is een eenvoudige manier om bij de besluitvorming hierover
meer aandacht voor het belang van codrdinatie van rechtspraak te vragen. Om
het gebruik van gemengde kamers te bevorderen kan gekozen worden om reeds
tot behandeling in gemengde kamer over te gaan, wanneer den van de raadshe-
ren van de behandelende kamer daar voorstander van is. Een dergelijke eis lijkt
een zinnige waarborg te kunnen opleveren.49' Ter completering van deze eis is
tevens denkbaar dat een terugverwijzing door de gemengde kamer afhankelijk
wordt gemaakt van een besluit hierover met gekwalificeerde meerderheid.

De mogelijkheden om de toegang tot een gemengde kamer te omgeven met
procedurele waarborgen zijn dus beperkt. Alleen de eis van een gekwalificeerde
meerderheid lijkt zinnig. Het is echter ook denkbaar om de beslissing over be-
rechting in gemengde kamer over te laten aan een andere instantie. Zo is een

490   Zie ook: motivering, §6.2 van dit hoofdstuk.
491   Zie ook: gekwalificeerde meerderheid, §6.5 van dit hoofdstuk.
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prejudiciele procedure denkbaar waarin de lagere rechter een vraag kan stellen
aan een gemengde kamer van de hoogste rechterlijke instantie. Op deze moge-
lijkheid ga ik nader in, in Hoofdstuk 9, §5.

3.3 CONCLUSIE

De gemengde kamer vervult een functie die lijkt op die van rechterlijke afspra-
ken. Bij beide komen, wanneer daar aanleiding toe is, rechters uit verschillende
gremia bij elkaar om gezamenlijk te beslissen over de voorliggende rechtsvor-
ming. De gemengde kamer en rechterlijke afspraken bieden een oplossing voor
hetzelfde probleem: het op 66n lijn krijgen van verschillende rechterlijke gremia
door middel van een gezamenlijke beslissing. Het essentiele verschil is dat bij
een gemengde kamer de beslissing steeds genomen wordt aan de hand van een
concrete zaak en volgens een van te voren vaststaande procedure, terwijl daar
bij rechterlijke afspraken juist geen sprake van is. Bij een gemengde kamer be-
staat daardoor niet het bezwaar van rechtspraak in abstracto.492

In deze paragraaf is naar voren gekomen dat een gemengde kamer alleen
goed kan functioneren in een college waarbinnen de bezwaren die aan gemeng-
de kamers kleven, zijn ondervangen. Het functioneren van een gemengde kamer
blijkt in belangrijke mate afhankelijk van een beperking van de omvang van het
college waarbinnen deze moet functioneren. Een beperking van die omvang
komt namelijk zowel ten goede aan de beperking van de werklast die met be-
rechting in gemengde kamer gemoeid is, als aan de ruimte die in de cultuur van
het college voor het belang van coordinatie van rechtspraak kan bestaan. De zin
van een gemengde kamer hangt daarmee mede af van de toegangsregeling tot
de hoogste rechterlijke instantie als geheel, of de toegangsregeling tot de geza-
menlijke hoogste rechterlijke instanties. Wanneer deze toegangsregeling een
college van beperkte omvang mogelijk maakt, kunnen aanvullende maatregelen
in de sfeer van de informatie-uitwisseling een gemengde kamer goed laten
functioneren.

4    Criteria voor de toegangsverlening als waarborg
4.1 INLEIDING

Bij de bespreking van waarborgen voor een juiste toegangsverlening tot de ge-
mengde kamer is al aangestipt dat een toegangscriterium dat aanknoopt bij het
belang van coordinatie van rechtspraak steeds veel interpretatieruimte voor de
rechter laat. Dit maakt dat van een dergelijk criterium geen sterke sturende
werking uit kan gaan. Deze constatering geldt echter niet alleen de toegangs-
verlening tot de gemengde kamer, maar ook toegangsregelingen tot andere me-
chanismen voor coOrdinatie van rechtspraak. Hierin zijn twee categorieen te
onderscheiden.

Deze constatering geldt de toegangsregeling tot bijzondere rechtsprekende
gremia, die door middel van uitspraken in coordinatie van rechtspraak moeten

492 Zie daarover Hoofdstuk 6.

177



HOOFDSTUK 8

voorzien: de cassatie in het belang der wet, de gemengde kamer en de prejudi-
ciele procedure. Deze toegangsregeling moet een specifieke beperking van de
toegang bewerkstelligen, namelijk tot alleen die zaken waarin een uitspraak van
belang is voor de coOrdinatie van rechtspraak. Een toegangscriterium zou hier
dus vrij eng gesteld moeten zijn.

Daarnaast geldt deze constatering de toegangsregeling tot de gewone

hoogste rechterlijke instanties, die als doel heeft het aantal rechtsprekende ka-
mers op dit niveau te beperken met het oog op de facilitering van de horizontale
co6rdinatie. Dit vergt een algemene toegangsbeperking, zodanig dat het aantal
te berechten zaken op het niveau van de hoogste rechter door een overzichtelijk
aantal kamers berecht kan worden. Voor wat precies nog overzichtelijk is, be-
staat geen harde maatstaf. Hierop kom ik in het slothoofdstuk terug.

493

Bij beide toegangsregelingen is het van belang om een toegangscriterium
zo te kiezen, dat met het oog op de coordinatie van rechtspraak de juiste zaken
worden geselecteerd. Een toegangsregeling kan op verschillende manieren de
werklast beperken. De toegang kan voor bepaalde zaken volledig worden uitge-
sloten, of er kan een beperking worden opgelegd aan hetgeen mogelijk is, wan-
neer men eenmaal tot het beroep toegelaten is. Een voorbeeld van dit laatste
vormt de beperking tot toetsing van rechtsvragen bu cassatie. Hier wordt
weliswaar toegang verleend, maar ligt de beperking in hetgeen uitgesloten is
van behandeling, namelijk vragen over feitelijke kwesties.

Om te kunnen bezien wat de waarde is van verschillende toegangsregelin-
gen, zullen in §4.2 drie maatstaven worden ontwikkeld, aan de hand waarvan
toegangscriteria beoordeeld kunnen worden. Dit zijn: de mate waarin een toe-
gangscriterium de zaken selecteert waarin een uitspraak in het belang is van de
coordinatie van rechtspraak; de procedurele waarborgen rondom deze selectie;
en de werklast die de selectie met zich brengt. Vervolgens wordt een aantal toe-
gangsbeperkende regelingen aan de hand van deze criteria beoordeeld.

4.2 MAATSTAVEN VOOR EEN WENSELIJKE TOEGANGSREGELING

Er kan een onderscheid gemaakt worden in selectieve en non-selectieve toe-
gangscriteria. Een toegangscriterium is selectief ten aanzien van codrdinatie van
rechtspraak wanneer dit alleen die zaken toelaat, waarin een uitspraak daarvoor
van belang is. Andere zaken mogen niet worden toegelaten met het oog op de
voor de horizontale col;rdinatie vereiste beperking van de werklast. Een non-
selectief toegangscriterium vermindert wel het aantal zaken dat toegang tot de
hoogste rechter verkrijgt, maar richt zich hierbij niet op een bepaalde categorie
zaken. Bij non-selectieve toegangscriteria heeft een zaak waarin een uitspraak
van de hoogste rechterlijke instantie belangrijk is, voor de coordinatie van
rechtspraak evenveel kans om toegelaten te worden, als een zaak waarin dat
niet het geval is.

Gerichtheid op selectiviteit wil nog niet zeggen, dat de gewenste selectie
ook feitelijk optreedt. Een gerichtheid op coordinatie van rechtspraak sluit niet

493   Zie §5 van Hoofdstuk 9.
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de mogelijkheid uit, dat zaken die hiervoor van belang zijn, onbedoeld buiten
de deur worden gehouden. Het gaat dus om de mate van selectiviteit, of de zui-
verheid van de selectie.

Naast selectiviteit geldt een tweede maatstaf. Dit betreft de manier waarop de
toegangsbeperking gerealiseerd wordt. Sommige toegangsregelingen effectue-
ren zichzelf, terwijl andere een nadere beslissing door een rechter behoeven.
Toegangsbeperkingen die ook zonder een beslissing van de rechter een toe-
gangsbeperking realiseren, doen zich bijvoorbeeld voor in de vorm van de kos-
ten die met een beroepsgang gemoeid zijn, of de te verwachten duur die een
procedure met zich brengt. Partijen betrekken dergelijke zaken zelf in hun af-
weging over het instellen van het beroep, waardoor deze toegangsbeperkingen
geen beslissing door een rechter behoeven. Toegangsregelingen die van de
rechter enige besluitvorming vergen, zijn bijvoorbeeld een financiele beroeps-
drempel, een beperking tot rechtsvragen, of een beperking tot vragen ten aan-
zien waarvan coOrdinatie van rechtspraak wenselijk is. In dergelijke procedures
moet de rechter de vraag beantwoorden of aan de gestelde criteria is voldaan.

Voor zover een toegangsregeling niet zichzelf realiseert, dient stilgestaan
te worden bij de procedure waarlangs de rechter tot een beslissing daaromtrent
komt. Hierbij spelen twee aspecten een rol. Als eerste dient de procedure een
zekere garantie te bieden dat de besluitvorming tot de wenselijke toegangsver-
lening leidt. Afhanketijk van de moeilijkheidsgraad en de gevoeligheid van de
te nemen beslissing en van de consequenties die de beslissing voor partijen
heeft, dienen hiervoor waarborgen opgenomen te worden. Deze waarborgen
kunnen bestaan in de inhoudelijke gronden op basis waarvan wordt besloten of
in procedurele waarborgen waarmee de besluitvorming is omgeven. Ten tweede
geldt dat de procedure geen dermate grote werklast mag opleveren dat deze in
de weg komt te staan aan de horizontale coordinatie.
Hiermee kom ik op drie maatstaven voor te stellen toegangscriteria: ten eerste
de zuiverheid waarmee deze de voor de coordinatie van rechtspraak belangrijke
zaken selecteren; ten tweede de waarborgen waarmee het selectie-proces is om-
geven; en ten derde de mate waarin de selectie werklast oplevert.

Deze drie maatstaven zullen niet overal tot het zelfde resultaat leiden. De
toegangscriteria bij de bijzondere rechtsprekende gremia, de cassatie in het be-
lang der wet, de gemengde kamer en de prejudiciele procedure zullen veel se-
lectiever moeten zijn dan die bij de toegangsregeling tot het geheel van
rechtspraak in hoogste instantie.

Wanneer de selectie niet zuiver genoeg is, houdt dat echter bij beide soor-
ten toegangsregeling een probleem in. Ten eerste mag de selectie niet zo streng
zijn, dat le veel zaken waarin een uitspraak van belang is voor de codrdinatie
van rechtspraak niet toegelaten worden. Ten tweede zal een te ruime toegangs-
verlening tot een te zware werklast kunnen leiden. Ook een te bewerkelijke toe-
gangsprocedure kan daartoe leiden. Voor bijzondere mechanismen voor
coOrdinatie van rechtspraak zoals de gemengde kamer en de prejudiciele proce-
dure kan een teveel aan zaken ertoe leiden dat de rechters die bij deze mecha-
nismen corirdinerende beslissingen moeten nemen, niet meer aan deze taak
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waarvoor ze zijn ingesteld, toe kunnen komen. In het geval een toegangsrege-
ling een te grote werklast meebrengt voor de verschillende hoogste rechterlijke

instanties, zullen deze een dermate groot aantal kamers moeten kennen, dat de
horizontale coordinatie problematisch wordt. Dat geldt althans voor zover de
met de toelatingsprocedure samenhangende werklast inderdaad op de rechters

zelf rust en niet op een ander, zoals bijvoorbeeld de gerechtelijke ondersteu-
ning. Bovendien zullen toegangsregelingen aan bepaalde rechtsstatelijke waar-

borgen moeten voldoen.494

In het vervolg van deze paragraaf zal een aantal toegangscriteria aan deze maat-
staven worden getoetst. Eerst komen toegangsregelingen aan bod die aan de
hand van financiele criteria de toegang regelen. Dit zijn over het algemeen toe-

gangsbeperkingen die nauwelijks enige extra besluitvorming door de rechter
vergen. Daarna komen selectievere toegangscriteria aan de orde, die meer
rechterlijke besluitvorming vergen. Als eerste uit deze categorie wordt hier de
beperking van de toetsing tot rechtsvragen besproken. Vervolgens wordt inge-

gaan op de mogelijkheden die meer inhoudelijke criteria bieden voor sturing
van de toegangsverlening.

4.3 FINANCIELE DREMPELS

Het eenvoudigste toegangscriterium is de financiele drempel die geschillen met
betrekking tot een betrekkelijk klein financieel belang buiten de deur houdt.
Een dergelijke toegangsbeperking kan op verschillende manieren worden gere-
aliseerd. Het procesrecht kan een beroepsdrempel instellen, die inhoudt dat al-
leen beroep wordt toegestaan, wanneer het te berechten belang een zekere
minimumwaarde bereikt. De andere manier om zaken betreffende een klein
financieel belang buiten de deur te houden, is door de beYnvloeding van de
kosten die gemoeid zijn met een proces. Op deze kosten kan het procesrecht
invloed uitoefenen door bijvoorbeeld procesvertegenwoordiging voor te schrij-
ven of door een griffierecht op te leggen.

Drempelwaarde
Het invoeren van een drempelwaarde is een veelvuldig toegepaste methode van
toegangsbeperking. Het is een eenvoudige methode om het aantal te behandelen
zaken in te dammen. De drempelwaarde kan bovendien gemakkelijk aangepast
worden aan ontwikkelingen in het aantal ingestelde beroepen of in de geldont-
waarding. Verder stelt de beslissing over de vraag of de gestelde minimum-
waarde gehaald wordt, doorgaans geen hoge eisen aan de besluitvorming
hierover. Deze methode is echter minder goed inzetbaar bij bijvoorbeeld be-
stuursrechtelijke of familierechtelijke geschillen, omdat het daar problematisch
is om de waarde van een zaak te bepalen.

De eenvoud van deze methode van toegangsbeperking maakt dat met de
toets hieraan door de rechter weinig tijd is gemoeid. Aan de vereiste procedu-

rele waarborgen kan hierdoor bovendien eenvoudig worden voldaan. De drem-

494 Zie hierna, §6.
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pelwaarde diskwalificeert zich echter doordat zij non-selectief is ten aanzien
van het belang van courdinatie van rechtspraak.495 De noodzaak van coordinatie
van rechtspraak kan ten aanzien van rechtsvragen aangaande kleine belangen
immers net zo goed bestaan, als bij zaken die grote belangen betreffen. Boven-
dien kan het heel wel zo zijn dat een rechtsvraag omtrent kleine belangen van-
wege het veelvuldig voorkomen ervan, ook maatschappelijk veel belangrijker is
dan een rechtsvraag bij een geschil omtrent een heel groot belang. Ook al omdat
die laatste zo feitenspecifiek kan zijn dat het belang ervan voor de coOrdinatie
van rechtspraak vrijwel nihil is.

Het idee achter de drempelwaarde als toegangsbeperking is, dat het bij de
berechting van zaken betreffende een geringer belang al snel te rechtvaardigen
valt, om aan partijen minder waarborgen toe te kennen, opdat deze zaken een
minder zwaar beroep op de justitiele middelen betekenen. Een dergelijke recht-

vaardiging houdt echter alleen rekening met het belang in de concrete zaak. Met
het mogelijke cumulatief belang wanneer in verschillende zaken een zelfde
rechtsvraag speelt, wordt geen rekening gehouden.

Dit is bij de thans in gebruik zijnde financiele drempels geen groot be-
zwaar. De bestaande appelgrenzen zijn in Nederland overwegend zo laag, dat
zij voor het overgrote deel van de zaken geen doorstaggevende beperking vor-
men. Echter een werklastbeperking die voor de hoogste rechterlijke instanties
meebrengt dat deze inderdaad met een kleiner aantal rechters toe kan, zou een
veel hogere drempel vergen. Een dergelijke verhoging betekent, dat ook wan-
neer flinke belangen meespelen, geaccepteerd moet worden dat geen beroep op
de hoogste rechter mogelijk is. De acceptatie daarvan lijkt te meer onwaar-
schijnlijk wanneer het beoogde doel van een dergelijke verhoging, de coordina-
tie van rechtspraak er niet of nauwelijks mee is gediend. Immers veel zaken
waarin een uitspraak wel van belang is voor de coOrdinatie van rechtspraak
zullen niet toegelaten worden en veel zaken waarin een uitspraak hiervoor min-
der van belang is wel. Het is dan ook de vraag of de nieuwe f500-grens voor
strafrechtelijke cassatie tot het gewenste resultaat leidt.496

De inzet van de financiele drempel als toegangscriterium ten behoeve van
de prejudiciele procedure, een gemengde kamer of cassatie in het belang der
wet, lijkt niet zinnig. Bij een dergelijke voorziening is al wel op voorhand dui-
delijk dat het financiele criterium niet de gewenste selectie van zaken kan ople-
veren. Bovendien geldt hier a fortiori dat de drempel onaanvaardbaar hoog zou
worden.
Het financiele toegangscriterium biedt dus weinig perspectief met het oog op
coordinatie van rechtspraak. Het is non-selectief ten aanzien hiervan. Daarnaast

495  Vergelijk: G.J. Wiarda, Dient de regeling van cassatie in burgerlijke zaken te worden

gewijzigd en zo ja, in hoeverre en op welke wijze?, Handelingen NJV 1978, tweede
stuk, p. 63-141,109.

496 Zie hiervoor: H.K. Elzinga, Niet iedere verdachte krijgt toegang tot de Hoge Raad, DD
29  (1999), p. 702-721;  R.E. de Winter, Het gewicht van lichte zaken,  NJB   1998,  p.
1391-1393 met reactie van J. Roording in NJB 1999, p. 1643 en naschrift van De
Winter; J. van Wielink en M. Scheffers, Frustratie van cassatie?, Ars Aequi  1997, p. 4.
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is een toegangsbeperking op basis van dit criterium niet meer te verdedigen
wanneer de drempelwaarde op een zodanige hoogte wordt gesteld dat inderdaad
een interessante beperking van de werklast bereikt kan worden.

Dat betekent overigens niet dat dergelijke toegangsregelingen daarmee in
algemene zin onwenselijk zijn. Er kunnen andere redenen zijn om ze te hand-
haven. Zolang de drempel zo laag is, dat deze voor het overgrote deel van de
zaken geen beperking vormt, biedt deze voor de horizontale courdinatie echter
geen soelaas.

Kosten

De toegangsverlening kan ook gestuurd worden door de kosten die met het voe-
ren van een procedure gemoeid zijn. Het procesrecht kan de kosten hoger ma-
ken door bijvoorbeeld griffierechten, een waarborgsom, verplichte
procesvertegenwoordiging, of een grievenstelsel. Ook is het mogelijk om voor
bepaalde categorieen van zaken de kosten juist lager te maken door subsidie-
ring. Daarnaast kan het procesrecht de kosten afhankelijk maken van de uit-
komst in de zaak, door te voorzien in een proceskostenveroordeling.

De plicht om kosten te maken werkt op een manier die vergelijkbaar is met
de werking van de drempelwaarde. Immers ook wanneer bepaalde kosten aan
de procedure zijn verbonden, zal de waarde van een zaak een bepaalde drem-
pelwaarde moeten bereiken, om de inzet van een rechtsmiddel verantwoord te
maken. De kosten beYnvloeden de toegang echter niet doordat de rechter hierin
een beslissing neemt, maar doordat zij de afweging van de procespartijen bein-
vloeden. Dit heeft het voordeel dat voor de rechter met deze toegangsbeperking
ook niet deze kleine extra werklast is gemoeid.

Een nadeel van kosten ten opzichte van de drempelwaarde is dat de toe-
gangsbeperkende werking van kosten tevens afhankelijk is van de draagkracht
van een procespartij. Vanwege het gelijkheidsbeginsel is daarom het opleggen
van reele kosten bezwaarlijker dan het opnemen van een drempelwaarde.

Net als de drempelwaarde vormen kosten een non-selectieve toegangsbe-
perking. Een voordeel van kosten als financiele drempel is weI dat het een min-
der starre toegangsbeperking oplevert. Het laat partijen de keuze om vanwege
financiele argumenten van doorprocederen af te zien, of om op grond van ande-
re argumenten toch door te procederen. Partijen kunnen dus ook niet-financiele
belangen laten meewegen. Verder laat het de mogelijkheid open dat bij princi-
piele zaken de kosten op een andere manier worden opgevangen, doordat bij-
voorbeeld een advocaat gratis bijstand verleent, of doordat een belangengroep
hierin voorziet. Kosten leveren als drempel dus een minder starre non-
selectiviteit op dan een drempelwaarde.

Overigens hoeft de functie van de kosten die met een procedure gemoeid
zijn niet beperkt te blijven tot toegangsbeperking. Zij kunnen daarnaast andere
zinvolle doelen dienen. Zo kan de verplichting tot procesvertegenwoordiging de
efficientie van de procedure ten goede komen en komen griffierechten ten goe-
de aan de staatskas. De proceskostenveroordeling biedt naast een toegangsbe-
perking het voordeel dat zij kan worden ingezet als extra prikkel om de
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afweging over het al dan niet voeren of voortzetten van een proces sterker te
relateren aan de kans op succes. Een grievenstelsel is niet alleen een kosten-
factor, maar kan ook de kosten beperken door de bevordering van een efficient
proces. Dergelijke voordelen zijn echter niet van belang voor de mogelijkheden
van coilrdinatie van rechtspraak en spelen hier dus geen rol.

Het is ook mogelijk om juist te kiezen voor een subsidiering van die zaken
wanneer in een bepaalde zaak een coordinerende uitspraak van belang wordt
geacht. Op zich kan dat een zinvolle aanvulling op de eigen procesbereidheid
van partijen inhouden. Bij subsidiering fungeren de kosten echter niet zo zeer
als onderscheidend criterium, maar eerder als extra prikkel voor zaken waarin
op grond van een ander criterium toegangsverlening wenselijk wordt geacht.
Hoe een subsidie ingezet kan worden in het belang van co6rdinatie van recht-
spraak hebben we gezien in Hoofdstuk 6,  §7.2, als alternatief voor een intensie-
ver gebruik van de cassatie in het belang der wet.

4.4 BEPERKING TOT RECHTSVRAGEN

De hiervoor behandelde financiele toegangscriteria zijn bijzonder weinig selec-
tief ten aanzien van coordinatie van rechtspraak. Het belang hiervan laat zich
niet direct afmeten aan de hand van de financiele belangen die bij een geschil
zijn betrokken.

Een voorbeeld van een selectiever criterium betreft de beperking van de
toetsing in cassatie tot rechtsvragen en vormverzuimen.497 Dit criterium houdt
in dat feitelijke kwesties worden uitgesloten van toetsing door het hoogste
rechtscollege.  Door deze beperking is dit criterium selectief ten aanzien van de
coordinatie van rechtspraak, aangezien de cassatierechter de feiten voor vast-
staand kan aannemen en zich kan concentreren op rechtsvragen. Dit levert te-
vens een beperking van de werklast op.

De beperking van de toetsing van de hoogste rechterlijke instantie tot
rechtsvragen is een veel toegepaste toegangsbeperking. In de Verenigde Staten
zien we deze toegangsbeperking zowel in hoger beroep als bij het beroep op de
Supreme Court en in Frankrijk en Duitsland bij alle hoogste rechterlijke instan-
ties. Hierop is niet nader ingegaan, omdat, zoals we gezien hebben, deze in-
stanties nog aanzienlijke andere toegangsbeperkingen kennen in de vorm van
verlofstelsels en verkorte procedures.

Het criterium rechtsvraag is niet optimaal selectief voor de coordinatie van
rechtspraak. De grens tussen feitelijke kwesties en rechtsvragen is niet hard,
maar afhankelijk van het beleid dat de rechter hierin voert. De terughoudende
interpretatie die de Hoge Raad daaraan gegeven heeft, maakt dit toegangscrite-
rium te weinig selectief. Ten aanzien van verschillende zaken is wel normstel-
ling mogelijk en wenselijk, maar moet de Hoge Raad zicht op het standpunt
stellen dat het feitelijk vragen betreft om zijn werklast binnen de perken te hou-
den.498

497 Op grond van art. 99 RO.
498 Veegens spreekt van een functionele benadering van deze grens (D.J. Veegens, Schen-

ding van het recht als cassatiegrond, Ars Aequi 1967, p. 91-102, 97). Koopmans, Kort-
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Voor zover de werklast van de Hoge Raad meespeelt in het bepalen van dit
criterium, is bovendien geen flexibel beleid mogelijk ten aanzien van uitbrei-
dingen of beperkingen van de toetsing.4" Aan de ene kant betekent elke uit-
breiding van het terrein van de rechtsvragen een blijvende vergroting van de
competentie en de daarmee samenhangende werklast. Aan de andere kant zal de
Hoge Raad ervoor moeten oppassen om een bepaalde vraag als feitelijk af te
doen, omdat daarmee de Hoge Raad zichzelf de kans ontneemt om hier later
toch nadere normering over te stellen. Dit kan immers de cassatieadvocatuur
ervan weerhouden om middelen in te stellen die het in deze richting blijven
proberen. De vrijheid die de scheiding tussen feit en recht biedt, is dus niet erg
groot.
De terughoudendheid van de Hoge Raad is niet inherent aan het onderscheid
tussen feit en recht. Wanneer deze grensbepaling niet onder druk zou staan van
de werklast, zou er voor terughoudendheid minder reden zijn. Echter ook bij
een minder terughoudende interpretatie kan de grensstelling tussen feit en recht
niet optimaal selectief zijn. Deze waakt namelijk niet afdoende tegen overbe-
lasting van de hoogste rechterlijke instantie. Dit komt doordat het criterium
geen onderscheid maakt binnen rechtsvragen. In elke zaak waarin een rechts-
vraag aan de orde is, dient dus toegang verleend te worden.500 Terwijl het voor
de coordinatie van de rechtspraak overbodig kan zijn om een rechtsvraag die op
zeer vergelijkbare wijze in vele zaken speelt, steeds opnieuw te beantwoorden.

Dat de beperking tot toetsing aan rechtsvragen de werklast niet ver genoeg
terug kan brengen om als toegangsregeling te dienen tot een gemengde kamer,
een prejudiciele procedure of cassatie in het belang der wet, is evident. Ook
voor de hoogste rechterlijke instanties biedt de beperking tot rechtsvragen wel-
licht niet de wenselijke werklastbeperking. Dit is afhankelijk van de mate
waarin coordinatie van rechtspraak wordt nagestreefd. Wanneer volstaan wordt
met de co6rdinatie van rechtspraak binnen de diverse rechtstakken, kan de be-

hals Altes en Groen wijzen op de doelmatige arbeidsverdeling tussen Hoge Raad en
andere rechtscolleges (T. Koopmans, Juridische dialectiek, Noord-Hollandse Uitgevers
Maatschappij, Amsterdam/Oxford/New  York   1982,  p.  20; D.J. Veegens, Cassatie  in
burgerlijke zaken, 3e druk, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1989, p. 191). Barendrecht
en Hondius wijzen rechtstreeks op de beperkingen die overwegingen omtrent de werk-
last  de  Hoge Raad opleggen (Barendrecht   1998,  p.  38-41; E.H. Hondius,  De  Hoge
Raad in rechtsvergelijkend perspectief, van rechtseenheid naar rechtsvorming, in: De
Hoge Raad der Nederlanden, De plaats van de Hoge Raad in het huidige staatsbestel, p
241-253).

499 Zie hierover Hoofdstuk 2, §5.
500  De Hoge Raad hanteert in wezen zelfs een veel ruimer criterium door in sommige ge-

vallen hoge eisen te stellen aan de motivering van de feitelijke rechter, waardoor ook
feitelijke zaken op min of meer marginale wijze getoetst kunnen en dus moeten wor-
den. Zie: J.M. Barendrecht, De Hoge Raad op de hei, kwaliteitsbewaking en leiding
over de rechtspraak door de civiele cassatie: een analyse en denkrichtingen voor de
toekomst, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1998, p. 26-27.
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perking tot rechtsvragen een werklastbeperking opleveren die een acceptabele

graad van coordinatie mogelijk maakt. 501

Het is minder goed denkbaar om door middel van deze grensbepaling de
werklast zodanig te verminderen dat ook voorzien kan worden in de coordinatie
van de rechtspraak van de verschillende rechtstakken. Dit komt aan de orde in
Hoofdstuk 9, §5.

De toegangsbeperking tot toetsing aan rechtsvragen, is dus om twee rede-
nen niet optimaal selectief. Ten eerste worden er teveel zaken toegelaten die
niet van belang zijn voor de courdinatie van de rechtspraak. Ten tweede wordt
met het oog op de werklast de grens tussen feit en recht zo gesteld dat sommige
zaken buiten de deur gehouden worden waarin een uitspraak hiervoor wel van
belang is.

4.5 INHOUDELIJKE CRITERIA

Criteria die aansluiten bij het belang van een uitspraak voor de coardinatie van
de rechtspraak laten een grote mate van interpretatieruimte voor de rechter. Dit
zagen we al bij de bespreking van de toegangsregeling tot de gemengde kamer.
Deze ruimte geeft de rechter een grote vrijheid bij zijn toegangsverlening,
waardoor deze criteria niet sterk sturend kunnen zijn.

De reden dat dergelijke criteria voor de rechter vrij veel ruimte laten, is dat
de toets hieraan afhankelijk is van een juridische interpretatie van eerdere juris-
prudentie en van de conceptuitspraak. Nu de betekenis van een rechterlijke uit-
spraken altijd voor enige discussie vatbaar is, zullen ten aanzien van de
vaststelling van de mate waarin sprake is van divergentie of andere rechtson-
duidelijkheid, verschillende oplossingen mogelijk zijn. Wanneer in twee zaken
de uitkomsten verschillen, zal de ene rechter wellicht oordelen dat de relevante
kenmerken van de casus gelijk zijn en dat er dus verschillende rechtsregels zijn
toegepast, terwijl de andere rechter van oordeel kan zijn dat dezelfde rechtsre-
gel is toegepast, maar dat de uitkomsten varieren vanwege de verschillen in de
feitencomplexen. Voor de vragen hoe de divergentie van rechtsregels of de
eenduidigheid van een rechtsnorm vastgesteld moeten worden, en in welke
mate er behoefte bestaat aan co6rdinatie van rechtspraak, bestaat geen ander
houvast dan de open norm van juridisch vakmanschap. Het is daarom niet een-
voudig om dit criterium in een hardere toelatingseis te operationaliseren.

Het problematische hiervan wordt in dit onderzoek in zoverre bevestigd
dat geen toegangsregeling is gevonden, waarin dit is gelukt, hoewel de ontevre-
denheid over de werking van toegangsregelingen vaak wel reden oplevert voor
een harder criterium. Niet alleen de pogingen die zijn gedaan om de toegang tot
gemengde kamers te reguleren aan de hand van criteria die zien op het belang
van coardinatie van rechtspraak, hebben gefaald. Ook bij de Zulassungsrevi-
sion, een verlofstelsel, is het niet gelukt om de toegang via toegangscriteria op

501   De mate waarin de Hoge Raad nu in staat is om in coordinatie van rechtspraak binnen
het civiele recht, het strafrecht en het fiscale recht te voorzien, ondervindt althans niet
veel kritiek. Enige kritiek is echter wel mogelijk, zie Hoofdstuk 2, §2.

185



HOOFDSTUK 8

een dusdanige manier te reguleren dat de voor de coordinatie van de recht-
spraak wenselijke toegangsregulering gerealiseerd wordt.502

Dit falen geeft aan hoe problematisch het is om dergelijke criteria van stu-
rende werking te voorzien. Het verklaart wellicht ook waarom in andere toe-
gangsregelingen helemaal wordt afgezien van een poging tot sturende
toegangscriteria. Te denken valt bijvoorbeeld aan de gemengde kamer bij de
Conseil d'Etat en aan het certiorari-stelsel bij het Amerikaanse Supreme Court.

4.6 OBJECTIVERING VAN HET BELANG VAN COORDINATIE VAN RECHTSPRAAK

Een uitweg hiervoor biedt wellicht de mogelijkheid het belang van coOrdinatie
van de rechtspraak te objectiveren. Objectivering houdt in dat de toegang niet
rechtstreeks wordt verbonden aan het belang van coordinatie, maar aan een af-
geleide daarvan. Hierbij  gaat het erom dat objectief vaststelbaar is, wanneer dat
afgeleide zich voordoet. Dat betekent dat de vaststelling niet, zoals bij de toet-
sing aan het belang van coordinatie, afhankelijk mag zijn van de waardering
van feiten of de toepassing van open normen.

DellxiK,ne pourvoi
Een voorbeeld van een dergelijke objectivering biedt 66n van de criteria op
grond waarvan toegang tot de Assemblte plcbniEre bij het Cour de Cassation
verkregen wordt. Dit is de toegang op grond van het tweede pourvoi. Wanneer
na cassatie een tweede cassatieberoep wordt ingesteld op grond van hetzelfde
rechtsmiddel, is het Cour de Cassation verplicht om dat beroep in Assemblte
pltnitre te behandelen. Deze plicht bestaat niet zomaar, omdat het een tweede
beroep betreft. De plicht bestaat, omdat dit tweede beroep ingesteld wordt wan-
neer de lagere rechter tegen de in het eerste arrest verkondigde opvatting van
het Cour de Cassation is ingegaan. Dit betekent dat er kennelijk sprake is van
een conflict met betrekking tot de rechtsvorming, en dus van een zaak waarin
een uitspraak van belang is voor de co8rdinatie van de rechtspraak.

Door op deze manier aan te knopen bij een procedureel gegeven, wordt het
relatieve belang dat de behandeling van een zaak heeft voor de coordinatie, ge-
objectiveerd. In deze zaken hoeft daardoor niet meer beoordeeld te worden of
ze van belang zijn voor de coordinatie van de rechtspraak. Hier voldoet de con-
statering dat er een tweede pourvoi is ingesteld, als vaststelling van het belang
van coOrdinatie van reclitspraak bij rechtsvorming, omdat zij impliceert dat het
belang hiervan de behandeling in een gemengde kamer rechtvaardigt.

In het geval van het tweede cassatieberoep als criterium voor het bijeen-
roepen van een gemengde kamer, is gekozen voor een afgeleide dat eenduidig
waameembaar is. Objectivering maakt dus een harder criterium mogelijk. Pro-
blematisch aan deze objectivering is echter dat het in de meeste zaken waarin
een uitspraak van belang is voor de coordinatie van de rechtspraak, nooit tot een
tweede cassatieberoep komt.503 Dit tweede pourvoi is namelijk tevens afhanke-

502   Zie §5.3 van dit hoofdstuk en §3 van Hoofdstuk 4.
503    Het komt slechts ongeveer vij f keer per jaar tot een deuxiume pourvoi. Zie Hoofdstuk

4, §3.3.
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lijk van de opvatting van de rechter naar wie de zaak verwezen wordt, en van de
vasthoudendheid van partijen. Doordat het tweede pourvoi slechts in heel bij-
zondere gevallen toegang biedt, zal naast dit geobjectiveerde criterium het be-
lang van de coOrdinatie van de rechtspraak als open toegangscriterium moeten

blijven gelden.
Het is niet eenvoudig om een dergelijke objectivering voor de Nederlandse si-
tuatie te bedenken. Op zich is het denkbaar om in Nederland het instituut van
het deuxitme pourvoi in te voeren. Een erg praktische weg levert dit echter niet
op, zeker niet gezien het tijdsverloop dat gemoeid is met het voeren van twee
cassatieberoepen inclusief de tussenliggende procedure bij de rechter waarnaar
verwezen is.

Een rechtseconomisch criterium
Een andere mogelijkheid tot objectivering biedt wellicht een meer rechtseco-
nomische benadering. Er is een criterium denkbaar, dat het belang weegt dat
gemoeid is met het doen van een coardinerende uitspraak over een bepaalde
rechtsvraag. Een objectivering van het belang van coordinatie van rechtspraak
kan hierin bestaan, dat wordt aangeknoopt bij het belang dat in concrete zaken

gemoeid is met het verschil in mogelijke rechtsinterpretaties. Dit kan gedaan
worden door het verschil te bepalen in de uitkomst van een zaak afhankelijk
van de gevolgde rechtsinterpretatie. Door dit verschil te vermenigvuldigen met
het aantal malen dat de betreffende rechtsvraag in vergelijkbare zaken aan de
orde is of zal komen, kan met een zekere objectiviteit het concrete belang van
een codrdinerende uitspraak worden vastgesteld.

Een inschatting van het verschil in uitkomst, dat afhankelijk is van de in
een zaak toegepaste rechtsregel is echter niet eenvoudig te maken. Vaak zun
binnen 66n interpretatie van het recht al verschillende uitkomsten in een zaak
mogelijk. Verschillende rechters zullen aan dezelfde feiten mogelijk verschil-
lende gevolgen verbinden. De ene rechter zal gemakkelijker overgaan tot een
bepaalde conclusie dan een ander en ook bij een belangenafweging kunnen ver-
schillende rechters tot verschillende resultaten komen.

Wellicht is in bepaalde bijzondere situaties een dergelijke inschatting wel
te maken, bijvoorbeeld in rechtsverhoudingen die louter door financieel-
economische overwegingen worden bepaald. Echter ook daar geldt dat de reac-
tie in het veld op juridische normstelling zich slechts in zeer beperkte mate laat
voorspellen. Voor zover in de concrete voorliggende zaak nog wel vast te stel-
len zal zijn, tot welke uitkomsten verschillende rechtsinterpretaties lijden, lijkt
het vrijwel onmogelijk om tot een zinvolle vermenigvuldiging te komen. Ook
deze rekensom levert dus geen afdoende objectivering van het belang dat ge-
moeid is met het doen van een uitspraak over een voorliggende rechtsvraag.

4.7 CONCLUSIE

In deze paragraaf is een drietal maatstaven ontwikkeld aan de hand waarvan
toegangscriteria zijn beoordeeld, die de voor verschillende mechanismen voor
co8rdinatie van rechtspraak benodigde toegangsbeperkingen mogelijk zouden
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kunnen maken. Hier is gebleken dat financiele criteria niet de benodigde selec-
tiviteit kunnen bereiken. Hetzelfde geldt voor de beperking tot rechtsvragen.
Inhoudelijke toegangscriteria lijken beter te voldoen, maar hebben slechts be-
perkte mogelijkheden doordat hun geringe hardheid weinig sturende werking
geeft. De poging tot objectivering van deze criteria om de hardheid ervan te
vergroten, heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. De enige criteria die vol-
doende selectief zouden kunnen zijn, kunnen daardoor slechts een zeer beperkte
mate van sturing bewerkstelligen.
De vraag is vervolgens of een sterke sturing van de toegangsverlening in alle
gevallen noodzakelijk is. Bij de bespreking van de gemengde kamers hebben
we gezien, dat de rechter die over de toegang moet beslissen hiervan om ver-
schillende redenen bij voorkeur afziet. Aangezien procedurele waarborgen in
dat kader moeilijk inzetbaar zijn gebleken, werd een sterke sturing door de toe-
gangscriteria nodig geoordeeld.

Er is echter ook een situatie denkbaar waarin de rechter die over de toe-
gang tot het mechanisme voor coOrdinatie van rechtspraak beslist, juist degene
is van wie verwacht wordt dat hij het best in staat is om hierover op objectieve
wijze te beslissen. Dit geldt met name als uitgangspunt bij verlofstelsels. Bij
verlofstelsels wordt het juist aantrekkelijk gevonden dat de toegangscriteria
discretionaire ruimte bieden, juist om een zo optimaal mogelijke toelating te
kunnen bewerkstelligen.504 Terwijl het bij verlofstelsels wellicht, in tegenstel-
ling tot bij gemengde kamers, wel mogelijk is om door middel van procedurele
maatregelen enige waarborg voor een goede uitkomst te creeren. Over verlof-
stelsels gaat de volgende paragraaf.

5 Vrije verlofstelsels

5.1 INLEIDING

Al eerder is vastgesteld dat wanneer coardinatie van de rechtspraak wordt over-
gelaten aan de hoogste rechterlijke instantie of instanties, het in verband met de
noodzaak van horizontale coordinatie binnen deze instantie of tussen deze in-
stanties gunstig is wanneer hiervan slechts een beperkt aantal kamers deel uit-
maken. Met het oog op de beperking van de rechtspraak op dit niveau kan
gekozen worden voor een verlofstelsel.

Een verlofstelsel is een toegangsregeling tot de hoogste rechterlijke in-
stantie, waarbij aan de hand van op coordinatie van rechtspraak gerichte criteria
bepaald wordt welke beroepen toegelaten worden. Vanwege de openheid van
deze criteria vergen zij een bijzondere rechterlijke afweging. Die gaat verder
dan een simpele ontvankelijkheidsvraag omdat hierbij een belangenafweging
moet plaatsvinden omtrent de noodzaak door middel van een uitspraak sturing
te geven aan de jurisprudentie. Vanwege de eigen aard van deze vraag vindt

504 Zie bijvoorbeeld: J.A. Jolowicz, The role of the Supreme Court at the national and
international level, in: P. Yessiou-Faltsi (ed.), Reports for the Thessaloniki Interna-
tional Colloquium (21-25 May 1997), Thessaloniki/Athens 1998, p. 37-63,62.
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verlofverlening doorgaans plaats in een bijzondere procedure. Dit bewerkstel-
ligt een scheiding tussen de beoordeling van de zaak ten gronde en de beoorde-
ling van de verlofwaardigheid daarvan. Dat is gunstig omdat bij verlofverlening
andersoortige procedurele waarborgen van belang zijn dan bij de hoofdprocedu-
re.

Er kunnen twee hoofdvormen van verlofstelsels worden onderscheiden:
het vrije verlofstelsel en het genormeerde verlofstelsel. Van een volledig vrij
verlofstelsel is sprake wanneer de rechter vrij wordt gelaten om de verlofverle-
ning naar eigen inzicht in te richten. Dat wil ten eerste zeggen dat zijn be-
voegdheid om verlof toe te staan danwel te weigeren niet beperkt wordt door
wettelijke toegangscriteria. Voor zover er toegangscriteria gelden, zijn die zo
open, of zo weinig hard,  dat het de rechter in wezen volkomen vrij staat om per
geval te beslissen of toegang verleend moet worden.  Een vrij verlofstelsel houdt
tevens in dat de verlofverlening geschiedt langs een procedure die slechts intern
gericht is. Dat wil zeggen dat de procedure slechts beoogt de gang van zaken
met betrekking tot de verlofverlening een zekere efficientie te verlenen. De pro-
cedure is niet gericht op het bieden van rechtsstatelijke waarborgen voor een
juiste verlofverlening.

Enige normering in de vorm van procedurele waarborgen kent vrijwel elk
verlofstelsel wel. Het voorbeeld waarin deze gedachte het meest uitgewerkt tot
uitdrukking komt, betreft de toegangsregeling tot het Bundesverwaltungsge-
richt. Voorbeelden van een vrij verlofstelsel zijn de certiorari-procedure bij het
Supreme Court en de Zulassungsrevision bij het Bundesgerichtshof.

Ean vorm van genormeerde verlofstelsels is al in §2 van dit hoofdstuk be-
sproken. Dit betreft het verlofstelsel waarbij de verlofverlening gekoppeld is
aan een oordeel over de gegrondheid van het ingestelde beroep. Geconcludeerd
is dat dergelijke stelsels beter te beoordelen zijn als stelsels van verkorte proce-
dure. Dit soort verlofverlening is hier daarom niet meer aan de orde. Overigens
is selectie aan de hand van dergelijke criteria ook onvoldoende selectief. Op
grond hiervan worden immers ook zaken toegelaten waarin het beroep mogelijk
gegrond is, maar waarvan niet verwacht wordt dat zij van belang zijn voor de
coOrdinatie van de rechtspraak.
In deze paragraaf zal ik aan de hand van de vrije verlofstelsels in de Verenigde
Staten en in Duitsland ingaan op de voor- en nadelen die verbonden zijn aan het
vrije verlofstelsel. In de volgende paragraaf zullen verschillende manieren be-
sproken worden waarop deze vrijheid kan worden beperkt door middel van pro-
cedurele waarborgen met het oog op een verlofverlening die gunstig is voor de
verticale en horizontale coordinatie.

5.2 VERENIGDE STATEN

5.2.1 Het vrije verlofstelsel bij het Supreme Court

Het Supreme Court van de Verenigde Staten kent een vrij verlofstelsel. Dit
college beslist over de toelating zonder dat het daarbij gebonden is aan enig
criterium. Bovendien verloopt de verlofverlening langs een procedure die alleen
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gericht is op interne efficientie en niet op het bieden van rechtsstatelijke waar-
borgen.

Het certiorari-stelsel stelt nauwelijks enige procedurele of inhoudelijke eis
aan het oordeel van het Supreme Court. Het is niet gebonden aan wettelijke
selectiecriteria.  Het hof heeft wel in Rule 10 aangegeven hoe het zelf van plan
is om zaken te selecteren, maar de gestelde criteria zijn zeer open. Bovendien
acht het Supreme Court zich daaraan niet gebonden. Ook de procedurele waar-
borgen rondom de verlofverlening zijn minimaal. Het Supreme Court hoeft
geen rekenschap af te leggen van zijn verlofbeslissingen door middel van een
motivering. Partijen krijgen slechts 66n schriftelijke ronde de kans om argu-
menten naar voren te brengen. Hierbij is volstrekt onduidelijk in hoeverre de
individuele rechters daarvan kennis nemen. De hele verlofprocedure vindt
plaats zonder enige vorm van openbaarheid of verantwoording. In 80% van de
gevallen wordt aan de verlofafwijzing zelfs geen behandeling in de raadkamer
gewijd.

Deze afwezigheid van waarborgen is te verklaren vanuit het Amerikaanse
gezichtspunt dat de toegang tot het Supreme Court niet als een recht moet wor-
den gezien. Dit rechtsmiddel is slechts bedoeld voor de uitzonderlijke situatie
waarin een uitspraak in een zaak noodzakelijk is voor de coordinatie van recht-
spraak. De afwijzing van verlof houdt dan ook geen afwijzing van de betreffen-
de claim in, maar alleen een vaststelling dat een uitspraak door het Supreme
Court niet noodzakelijk is in het licht van de rechtsontwikkeling. De merites
van het ingestelde beroep worden niet beoordeeld.

5.2.2 Selectiviteit

De discretionaire ruimte die het Supreme Court in zijn toelatingsbeleid heeft,
maakt het mogelijk om zaken te selecteren die hetgeen het hof zelf het belang-
rijkst acht. In de praktijk vult het Supreme Court deze vrijheid in met een sterke
voorkeur voor het belang van coardinatie van rechtspraak. Zo op het eerste ge-
zicht lijkt hiermee aan de gewenste selectiviteit te kunnen worden voldaan.
Echter door de manier waarop het Supreme Court zijn selectie verricht, krijgt
slechts een zeer klein aantal zaken toegang tot het Supreme Court.

Het Supreme Court heeft zijn vrijheid gebruikt om verlof te beperken tot,
kort gezegd, zaken waarin al gedurende zekere tijd een zeer groot probleem
bestaat ten aanzien van de coordinatie van rechtspraak en waarin bovendien de
casus geschikt is om in 66n keer een helder rechtsvormend antwoord te geven.
Dit heeft tot een dermate restrictief verlofbeleid geleid dat het Supreme Court
nu ongeveer 80 zaken per jaar beslist.505 Dit restrictieve verlofbeleid brengt een
aantal consequenties met zich, zowel voor het algemeen belang van de rechts-
vorming en de co8rdinatie daarvan, als voor het individuele belang van partij-
en.

506

505     Over  het jaar 1994-1995   werd  in 83 zaken verlof verleend  (zie: The Supreme Court
1994 term, Harvard Law Review 1995, Vol. 109: 78, p. 344).

506   Werd tot voor kort de overbelasting van het Supreme Court nog als een groot probleem
gezien, nu is de aandacht meer gericht op het te kleine aantal zaken waarin het Su-
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Decentrale rechtsvonning
Doordat het Supreme Court slechts in een gering aantal zaken uitspraak doet,
blijven veel kwesties betreffende de rechtsontwikkeling liggen. Hierdoor vindt
een verschuiving plaats in de rechtsvormende taak van het Supreme Court naar
de appelrechters.507 Deze verschuiving van de rechtsvormende taak en dus van
de verantwoordelijkheid voor de coordinatie van rechtspraak naar de courts of
appeals geldt zowel ten aanzien van rechtsvragen waarover het Supreme Court
nog geen uitspraak heeft gedaan, als voor de noodzaak om door middel van
rechtsvorming uitwerking te geven aan zijn uitspraken.508

Met de belangrijke functie die de courts of appeals hiermee in de rechts-
vorming gekregen hebben, is bij hen ook de zorg gelegd voor de kwaliteit hier-
van en dus ook voor de ontwikkeling van een coherent stelsel van duidelijke
rechtsregels. Deze zorg veroorzaakt in verband met werklastoverwegingen een
sterke concentratie op het recht binnen het eigen circuit, het zogenaamde 'law
o f the circuit:509

De zorg voor de coordinatie binnen het eigen circuit heeft geleid tot de
ontwikkeling van procedures ten behoeve van de interne horizontale coOrdina-
tie.510 Deze procedures houden soms in dat bepaalde zaken plenair moeten wor-
den behandeld;  dat wil zeggen met alle rechters  van het betreffende gerecht. 511

Deze gemengde kamers betekenen een grote werklast voor de courts of ap-
peals.512

Wanneer het Supreme Court meer uitspraken zou doen ten aanzien van alle
voorkomende rechtsgebieden, zou dat de zorg voor het law of the circuit onno-
dig maken. Hierdoor zouden de courts of appeals minder zwaar belast worden

preme Court een uitspraak doet. Zie: S.M. Shapiro, The big picture, Certiorari practice:
the Supreme Court's shrinking docket, in: Westlaw lawprac index, JUID-Judicial
Management, Process & Selection, West  1998, p. 25.

507 Zie bijvoorbeeld: Paul M. Bator, What is wrong with the Supreme Court? University of
Pittsburgh Law Review Spring, 1990, p. 673-697 (51 U. Pitt. L. Rev. 673);

508    Zie: A.D. Hellman, The Supreme Court, the national law, and the selection of cases for
the plenary docket, University of Pittsburgh Law Review  1983, p. 522-634 (44 U.  Pitt.
L. Rev. 521); A. D. Hellman, By precedent unbound: the nature and extent of unre-
solved intercircuit conflicts, University of Pittsburgh Law Review  1995, p. 693-797 (56
U. Pitt. L. Rev. 693).

509  Joseph F. Weis, Disconnecting the overloaded circuits, a plug for a unified court of
appeals, Saint Louis University Law Journal 1995, p. 455-478 (39 St. Louis U. L.J.
455).

510 Elk court of appeals kent verschillende rechtsprekende panels. Dit zijn er afhankelijk
van de omvang van het gerecht twee tot negen.

511 Het zogenaamde 'en banc'. Hier is dus sprake van een gemengde kamer op het niveau
onder de hoogste rechter. Zie voor vergelijkbare oplossingen op het niveau van de
hoogste rechterlijke instantie de hoofdstukken over Frankrijk en Duitsland, §3.3 en
§4.2 respectievelijk §6

512      M. A. Stein, Uniformity  in the federal courts: a proposal for increasing  the  use  of en
banc appellate review, University of Pittsburgh Law Review  1993, p. 805-860 (54  U.
Pitt. L. Rev. 805).
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met een taak waarvoor ze eigenlijk niet toegerust zijn. De door het Supreme
Court met behulp van het verlofstelsel betrachte selectiviteit, heeft gevolgen
voor de coOrdinatie van de rechtspraak die binnen de Nederlandse verhoudin-
gen af te wijzen zouden zijn. Waar het in de Verenigde Staten nog wel geac-
cepteerd kan worden dat er divergentie in het recht bestaat tussen de
verschillende circuits, is divergentie tussen de Nederlandse hoven door het
schaalverschil onacceptabel.

Vermindering juridisch discours
Het geringe aantal zaken dat door het Supreme Court wordt berecht, levert ook
een probleem op voor de kwaliteit van zijn rechtsvorming. Het Supreme Court
concentreert zich op geschillen die een 'good vehicle' vormen. De reden hier-
voor is  dat het Supreme Court verwacht zo tot de meest ' schone' rechtsvorming
te kunnen komen. Deze wijze van rechtspraak heeft echter ook een nadeel.

Deze beperking tot good vehicle-zaken maakt namelijk dat het Supreme
Court nooit echt wordt geconfronteerd met de problemen die zijn regels met
zich kunnen brengen bij toepassing ervan op minder ideale casus.5 13   Doordat
het Supreme Court nooit als 'gewone rechter' zelf zijn gevormde regels hoeft
toe te passen, wordt het juridisch discours niet meer gevoed door de normale
terugkoppeling uit de praktijk van de gewone rechtspraak. Een in een uitspraak
neergelegde regel krijgt pas echt vorm in de dagelijkse confrontatie met ver-
schillende geschillen. Juist door de toepassing op meerdere verschillende casus
wordt een jurisprudentiele regel helder. De uiteindelijke rechtsvorming vindt
dus plaats door een eenmaal gevormde regel een aantal keer toe te passen en dat
doet het Supreme Court nu juist niet.

Het is bovendien wenselijk dat een hoogste rechterlijke instantie over zijn,
in een uitspraak neergelegde, regel als het ware het debat kan aangaan met het
juridisch veld. Dit kan hij doen door middel van uitspraken in nieuwe casus,
waarmee hij impliciet of expliciet kan reageren op hetgeen door de advocatuur
of door lagere rechtspraak naar voren is gebracht. Dit debat komt echter tot stil-
stand wanneer het hoogste rechtscollege na eenmaal een uitspraak over een be-
paalde rechtsvraag gedaan te hebben, verder weigert meer zaken daarover te
behandelen. Het juridisch discours is van groot belang omdat die het voor een
hoogste rechterlijke instantie mogelijk maakt om te leren van zijn minder ge-
slaagde jurisprudentie ten behoeve van een verbeterde toekomstige rechtsvor-
ming.514

Overigens brengt het gekozen verlofstelsel wel mee dat veel werk aan de
lawclerks overgelaten kan worden, waardoor elke rechter van het Supreme
Court, ook al is het maar zeer kort, toch alle beroepen en de daarin spelende
rechtsvragen te zien krijgt. Hierdoor kan nog wel enigszins overzicht worden
gehouden over de verschillende rechtsvragen die spelen en over het al dan niet
bestaan van problemen in de praktijk.

513 Zie hierover Hoofdstuk 6: Procedurele vereisten aan rechterlijke rechtsvorming, met
name §3.

514   Hierop ga ik nader in in Hoofdstuk 6.
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Kwaliteitsbevordering door het Supreme Court
De gerichtheid van het Supreme Court op coordinatie van rechtspraak brengt
met zich, dat slechts in zeer weinig gevallen review wordt toegestaan:15 Het

Supreme Court oefent in slechts 66n procent van de aangebrachte zaken con-
trole uit op de kwaliteit van de rechtspraak. Dit extreem lage percentage waarin
uitspraken van de court of appeals aan toezicht door het Supreme Court worden
onderworpen, maakt tevens duidelijk dat de appelate courts vrijwel geen druk
ervaren van een dreigende vernietiging van hun uitspraken door het Supreme
Court. De kans dat het Supreme Court optreedt naar aanleiding van 66n van hun
uitspraken is immers verwaarloosbaar klein. Bovendien kan een court of ap-
peals zijn uitspraken vrij eenvoudig zo inrichten dat het Supreme Court deze
niet als een good vehicle beschouwt, waardoor de kans op controle vrijwel nihil
is. Dit is het zogenaamde 'cert-proof-maken van een uitspraak.

516

Natuurlijk is het wel zo dat alle zaken waarin beroep aangetekend wordt,
onder ogen komen van de rechters van het Supreme Court. Hiervan mag echter
geen kwaliteitsbevorderende werking worden venvacht. De Justices hebben
hierbij namelijk niet de controle op concrete fouten voor ogen, maar de controle
op de rechtsvorming ten behoeve van courdinatie van rechtspraak. Voor zover
zij op concrete rechterlijke fouten stuiten, zullen zij er, omdat zij de zaak
slechts in het kader van de verlofverlening bezien, geen belang aan hechten.
Ten aanzien van het individuele belang van partijen geldt hierdoor dat het ver-
lofstelsel tamelijk onbevredigend is. Doordat een afwijzing niet gemotiveerd
wordt, hebben partijen geen enkel idee waarom in hun geval geen verlof wordt
verleend. Het enige dat zij weten is dat minimaal zes van de negen rechters te-
gen verlofverlening waren. Het kan echter ook zijn dat geen van de rechters er
iets in zag, en de zaak in het geheel niet plenair aan de orde is geweest.

Samenvattend
De strenge selectie door het Supreme Court levert niet een courdinatie van
rechtspraak op zoals die in Nederland wenselijk zou zijn. Een vergelijkbare
strenge selectie zou in Nederland het gevolg hebben dat de coordinatie van veel
rechtsvorming op decentraal niveau moet plaatsvinden. De wijze van selectie
zou bovendien ongunstig zijn voor de kwaliteit van de rechtsvorming door de
afl)reuk die het doet aan het juridisch discours. Een vergelijkbaar gering aantal
uitspraken zou verder tot gevolg dat de hoogste rechterlijke instantie geen in-
vloed meer kan uitoefenen op de kwaliteit van de lagere rechtspraak.

Selectiviteit naar coardinatie van rechtspraak betekent dus meer dan een
selectie van alleen die zaken waarin een direct conflict over de interpretatie van
het recht bestaat. Dit betekent dat er reden is om ten aanzien van een bepaalde

515   Zie: A.D. Hellman, Error correction, lawmaking, and the Supreme Court's exercise of
discretionary review, University  of Pittsburgh Law Review  1983, p. 795-877  (44  U.
Pitt. L. Rev. 795).

516   Stewart A. Baker, Symposium on Supreme Court advocacy, a practical guide to certio-
rari, Catholic University Law Review 1984, p. 611-632 (33 Cath. U.L. Rev. 611).
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rechtsvraag het aantal uitspraken op het niveau van een hoogste rechter niet te
beperken tot een hoogst enkele.517

5.2.3 Verschillende visies op verlofverlening

Een verklaring voor het geringe aantal zaken waarin het Supreme Court uit-
spraak doet, hangt samen met het streven van het Supreme Court naar perfectie
in zijn uitspraken. Dit perfectionisme wordt onder andere opgeroepen door de
stare-decisis-regel en het grote belang dat hierdoor aan elk woord van het Su-
preme Court wordt gehecht.

Het verlofbeleid van het Supreme Court komt er op neer, dat verlof ver-
leend wordt wanneer zich een good vehicle voordoet, aan de hand waarvan een
conflict dat geen percolatie meer behoeft, opgelost kan worden. Wanneer dus
op zich de aanwezigheid van een conflict verlofverlening rechtvaardigt, toetst
het Supreme Court deze verlofwaardigheid aan twee nadere criteria. Het good
vehicle- en het percolatie-criterium vormen hierdoor als het ware een kwali-
teitsvoorwaarde, die het Supreme Court zichzelf stelt bij het doen van een uit-
spraak. Om ervoor te zorgen dat een uitspraak in 66n keer de juiste is, worden
alleen zaken toegelaten die rechtsvorming onder optimale omstandigheden mo-
gelijk maken.

Dit leidt tot een verlofbeleid waarin een perfecte uitspraak in een gering
aantal zaken de voorkeur verdient, boven een groter aantal uitspraken waarbij
de kans zou bestaan dat niet alle uitspraken evenzeer de spijker op z'n kop
slaan. De lagere rechtspraak heeft echter niet alleen belang bij goede uitspraken,
maar ook bij voldoende uitspraken op alle verschillende terreinen.

Vanuit het gezichtspunt van het Supreme Court is de keuze voor een te-
rughoudende verlofverlening begrijpelijk. Immers, het stare decisis-stelsel
maakt dat een uitspraak van de hoogste rechterlijke instantie in 66n keer raak
moet zijn. Vanuit het perspectief van de lagere rechter levert dit echter niet de
meest wenselijke mate van sturing op.

Het belang dat gehecht moet worden aan uitspraken van de hoogste rechter
ten behoeve van de coordinatie van rechtspraak wisselt dus, afhankelijk van het
ingenomen gezichtspunt. Daarmee zijn verschillende visies mogelijk op het te
voeren beleid bij verlofverlening. Het is van belang om dat hier vast te stellen,
omdat van het bestaan van deze verschillende visies gebruik wordt gemaakt in
het verlofstelsel bij het Bundesverwaltungsgericht.

5.2.4 Rechter of wetgever?

De vrijwel volledige afwezigheid van waarborgen in de vorm van procedurele
regels of verlofcriteria is niet alleen een bezwaar wanneer dat tot een gebrekki-
ge selectiviteit leidt. Vanuit het gezichtspunt van de scheiding van machten
kunnen ook vraagtekens geplaatst worden bij de positie die het Supreme Court
door de verlofprocedure als rechter inneemt. Door de sterke selectie die dit hof

517   Zo ook Jolowicz, die op deze grond het functioneren van het House of Lords in Enge-
land kritiseert. Dit hof kent net als het Amerikaanse Supreme Court een vrij verlofstel-
set. Zie: Jolowicz 1998, p. 61.
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maakt, is zijn primaire taak namelijk verschoven van geschilbeslechtend naar
'wetgevend'. De criteria die het Supreme Court aanlegt, maken dat zijn recht-
spraak in het geheel niet meer gericht is op de toepassing van het recht in het
kader van geschilbeslechting, maar puur op het stellen of bevestigen van nor-
men.

Het grote aantal zaken waaruit het Supreme Court kan kiezen, veroorzaakt
dat het in zijn 'regelgeving' vrijwel niet meer beperkt wordt door hetgeen een
toevallige partij als te berechten geschil naar voren brengt. Hoewel het nog
steeds zo is, dat dit hof alleen een beslissing neemt aan de hand van een con-
creet geschil, betekent het grote aantal zaken waaruit het hof kan kiezen bij het
voortbrengen van jurisprudentie, een belangrijke verschuiving. Hierdoor is het
niet meer zo, dat het Supreme Court het recht vormt aan de hand van de zaken
die het krijgt voorgelegd, maar dat het hof kiest welke zaak voorgelegd zal
worden, opdat het een bepaalde regel kan stellen.

Langzamerhand zijn daarmee de casus niet langer het uitgangspunt voor
rechtsvorming, maar verworden zij tot middel om in abstracto wenselijke regels
te kunnen formuleren. Dat is niet in overeenstemming met de taak van de rech-
terlijke macht en met de procedurele vereisten die aan rechterlijke rechtsvor-
ming gesteld moeten worden. 518

5.3 DUITSLAND

Het Supreme Court in de Verenigde Staten is niet het enige hooggerechtshof
met een vrij verlofstelsel. Ook het Duitse civiele recht kent twee vrije verlof-
stelsels.

Zulassungsrevision
Het eerste vrije verlofstelsel komen we tegen bij Zulassungsrevision. Hier
wordt verlof verleend betreffende nietvermogensrechtelijke zaken en zaken met
een belang van minder 60.000 DM. De hoger beroepsrechter moet hier uitma-
ken of hij tegen zijn uitspraak beroep op de hoogste rechter toelaat op grond
van het belang van coOrdinatie van rechtspraak.

Dit betreft een zeer vrij verlofstelsel met open criteria en geringe procedu-
rele waarborgen. De procedurele waarborgen zijn zelfs zo gering dat er genoe-
gen genomen wordt met een beantwoording van de verlofvraag door de rechter
om wiens uitspraak het gaat. Dit heeft weliswaar het voordeel dat het nauwe-
lijks extra werklast met zich brengt, maar deze rechter wordt hierdoor wel
rechter in eigen zaak. Dit is met name bedenkelijk nu voor hem geen motive-
ringsplicht geldt en een beroepsmogelijkheid ontbreekt.519

Ook hier leidt het verlofstelsel er dus toe dat het toezicht door de hoogste

rechter op de lagere rechtspraak praktisch non-existent is. Volgens de voorzitter
van het Bundesgerichtshof heeft de afwezigheid van dit toezicht negatieve in-
vloed gehad op de afwerkingsgraad van uitspraken door de Oberlandesgerich-

518 Zie hierover Hoofdstuk 6.
519  Dit is een essentieel verschil met de toegangsregeling in het bestuursrecht waar tegen

deze afwijzing beroep ingesteld kan worden op het Bundesverwaltungsgericht.
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ten.520 Verder wordt minder dan 66n procent van de zaken toegelaten. Deze
twee zaken lijken te rechtvaardigen dat over de toelating enig toezicht wordt
uitgeoefend.
Hoewel het wellicht nog te rechtvaardigen is, dat een dergelijk verlofstelsel
geldt bij zaken van klein financieel belang, is invoering van een dergelijke re-
geling over de gehele linie van zaken niet te verantwoorden. Op zich is de wijze
van  verlof bij de Zulassungsrevision te begrijpen  als een poging om het belang
van coi; rdinatie van rechtspraak te verenigen met het belang van efficiente en
snelle rechtspraak. De Zulassungsrevision probeert immers tegemoet te komen
aan het bezwaar dat in zaken van gering financieel belang geen beroep op de
hoogste rechterlijke instantie open staat, terwijl zich ook in deze zaken belang-
rijke vragen met betrekking tot de coardinatie van rechtspraak kunnen voor-
doen. Echter doordat is afgezien van procedurele waarborgen, wordt de
wenselijk geachte selectiviteit niet bereikt.

Ablehnung der Annalinie
Het tweede voorbeeld van een vrij verlofstelsel dat Duitsland biedt, is de Ab-
lehnung der Annahme, zoals deze bestond totdat het Bundesverfassungsgericht
deze procedure door middel van de verandering van het toegangscriterium in
een verkorte procedure veranderde.

Ook hier was sprake van een vrij verlofstelsel met open toegangscriteria en
slechts geringe procedurele waarborgen. Er is geen mondelinge behandeling
vereist, een afwijzing hoeft nauwelijks gemotiveerd te worden en er bestaat
geen beroepsmogelijkheid. Voor zover bij Ablehnung der Annahme al procedu-
rele waarborgen bestaan, blijven ze binnenskamers en zijn ze niet controleer-
baar. Zo moet een beslissing met tweederde meerderheid genomen worden en
wordt intern de afwijzende beslissing wei gemotiveerd.

Deze vrijheid ging het Bundesverfassungsgericht te ver. Hoewel dit ge-
recht dat in zijn uitspraak niet aangeeft, is het goed mogelijk dat het gebrek aan
waarborgen dat de Ablehnung der Annahme voor een goede verlofverlening
biedt, hierbij een doorslaggevende rol heeft gespeeld. Alleen op dit aspect wijkt
de Ablehnung der Annahme namelijk af van het verlofstelsel bij het Bundes-
verwaltungsgericht.521 Het is daarom zeer wel denkbaar dat het Bundesver-
fassungsgericht dit gebrek aan procedurele waarborgen heeft willen opvangen
door een waarborg te zoeken in een criterium dat gekoppeld is aan de gegrond-
heid van het ingestelde beroep, met alle consequenties van dien.

522

520 ZRP-Rechtsgespritch mit dem Prasidenten des Bundesgerichtshof Karlmann Geiss,
door R. Gerhardt, Der "blaue Himmel" beginnt zu frOh. ZRP 1997, p. 165

521   Zie voor de toegangsregeling tot het Bundesverwaltungsgericht, §5. Een ander verschil
is dat in het bestuursprocesrecht ook toegang verleend dient te worden op grond van
Verfahrensfehler. Dit betreft echter een categorie die bij de verlofverlening in het be-
stuursrecht een uitzondenngspositie inneemt.

522   Zie §2.3 van dit hoofdstuk.
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5.4 CONCLUSIE

Een vrij verlofstelsel heeft het voordeel dat de hoogste rechterlijke instantie
geheel vrij is in zijn keuze van zaken ten aanzien waarvan ten behoeve van co-
ordinatie van rechtspraak hij een rechtsvormende uitspraak wil doen. De vrij-
heid bij de verlofverlening betekent echter tevens de oncontroleerbaarheid
daarvan, doordat een vrij stelsel geen enkele inhoudelijke of procedurele waar-
borg kent voor een juiste omgang met de verlofbevoegdheid.

Deze oncontroleerbaarheid maakt dat er geen garanties bestaan voor een
verlofbeleid dat ten goede komt aan de coordinatie van rechtspraak. Dit verlof-
beleid hangt namelijk, wanneer dat niet nader genormeerd is, helemaal af van
de taakopvatting van de verlofinstantie. Opvallend is dat zelfs wanneer dit ver-
lofbeleid expliciet gericht is op coOrdinatie, dit niet tot het gewenste resultaat
blijkt te hoeven leiden.523

Een vrij verlofstelsel kan door elke hoogste rechterlijke instantie op een andere
manier worden ingevuld. Het is dus wel mogelijk dat een vrij verlofstelsel tot
een verlofbeleid leidt, dat het voor de coordinatie van rechtspraak wenselijke
effect heeft. De beoordeling van het stelsel in de Verenigde Staten laat echter
zien dat dat niet vanzelfsprekend is. Alleen al daarom is enige normatieve on-
dersteuning van een verlofstelsel noodzakelijk en dient niet gekozen te worden
voor een verlofstelsel dat zo vrij is als het Amerikaanse.

Normering is op twee manieren mogelijk. Deze kan ten eerste bewerkstel-
ligd worden door de verlofinstantie te binden aan toelatingscriteria. Ten tweede
kan een procedure worden ingesteld die een waarborg biedt voor een juiste
verlofverlening.

Een inhoudelijk toegangscriterium kan een waarborg bieden voor een
juiste verlofverlening, doordat het te voren vaststelt in welk soort gevallen ver-
lof verleend zal worden. Dit maakt dat de verlofverlener niet kan volstaan met
het volgen van zijn eigen wensen, maar zich aan de wet dient te conformeren.
De in de voorgaande paragraaf besproken criteria blijken echter niet te voldoen.
Zij zijn ofwel onvoldoende selectief. Dit betreft met name de financiele criteria
en de beperking tot rechtsvragen. Ofwel zij bieden een te weinig eenduidig
houvast voor concrete toetsing van voorliggende zaken. Het belang van coOrdi-
natie van rechtspraak manifesteert zich nu eenmaal niet als iets onbetwistbaars,
maar is steeds afhankelijk van een juridisch oordeel daarover. De operationali-
sering daarvan in een hard geobjectiveerd criterium lijkt niet goed mogelijk. In
§2 van dit hoofdstuk is bovendien aan de orde geweest, dat toegangscriteria die
verbonden zijn met de gegrondheid van het ingediende beroep niet mogelijk
zijn in een verlofstelsel, omdat de procedure hiermee in wezen een verkorte
procedure gaat inhouden.

Bij het zoeken van waarborgen voor een verlofstelsel, dient dus van toe-
gangscriteria niet te veel sturende werking te worden verwacht. Het ligt meer

523 Zie hiervoor het door het Supreme Court van de Verenigde Staten gevoerde verlofbe-
leid.
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voor de hand om een waarborg te zoeken in de te volgen procedure. In de vol-
gende paragraaf zal daarop worden ingegaan.

6 Procedurele waarborgen in een verlofstelsel

6.1 INLEIDING

Als toelatingscriteria geen voldoende waarborg kunnen bieden voor een juiste
verlofverlening, blijven alleen nog procedurele waarborgen over. Deze vormen
op een andere manier een waarborg voor een juiste verlofverlening dan de toe-
gangscriteria. Waar criteria vooraf het beleid pogen te definieren, kunnen pro-
cedurele waarborgen slechts de omgeving waarin de besluitvorming geschiedt
zodanig inrichten dat de kans op een juiste verlofverlening zo groot mogelijk
wordt.

Zo kan bijvoorbeeld een motiveringsplicht voor een verlofinstantie een
extra reden inhouden om op een beredeneerde en doordachte wijze gebruik te
maken van zijn bevoegdheid. Door de verlofverlening op deze manier bloot te
stellen aan kritiek, bestaat een grotere kans op een juiste verlofverlening. Ook
het vereiste van een gekwalificeerde meerderheid voor de afwijzing van een
verlofvraag vormt een waarborg tegen een ondoordachte afwijzing. Een andere
manier om een juiste verlofverlening te waarborgen betreft het vereiste om par-
tijen te horen, zodat voorkomen kan worden dat belangen met betrekking tot de
voorliggende rechtsvraag over het hoofd worden gezien. Een laatste waarborg
die in deze paragraaf aan de orde zal komen betreft de spreiding van de be-
voegdheid tot verlofverlening over verschillende instanties. Hierdoor kan vanuit
verschillende perspectieven de verantwoordelijkheid worden genomen voor de
verlofvertening.524 De dynamiek die dit oplevert, houdt ook een waarborg voor
een juiste verlofverlening in.

Deze procedurele waarborgen komen in het navolgende 66n voor 66n aan
de orde. Voor alle geldt dat ze een bezwaar kunnen opleveren voor de werklast.
Het is daarom zaak om bij de bespreking ervan ook daaraan aandacht te beste-
den.

Verder gelden er enige eisen aan de omstandigheden waaronder die
rechtsvorming tot stand komt, zoals aangegeven in Hoofdstuk 6. Dat betekent
dat in de verlofprocedure geen beslissingen genomen mogen worden die gevol-
gen hebben voor de rechtsvorming, wanneer die procedure niet voldoende
waarborgen zou omvatten voor concrete geschillenbeslechting. Verder mag een
verlofstelsel niet in de weg staan aan hetjuridisch discours.

524  Spreiding van de bevoegdheid en spreiding van de verantwoordelijkheid gebruik ik in
dit hoofdstuk door elkaar. De bevoegdheid is een essentiele voorwaarde voor verant-
woordelijkheid. De term bevoegdheid geeft duidelijker aan dat de spreiding een juridi-
sche spreiding van de verantwoordelijkheid vooraf betreft en geen kwestie van
toerekening daarvan achteraf.
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6.2 MOTIVERING

6.2.1 Voor- en nadelen

De motiveringsplicht kan een procedurele waarborg bieden ten aanzien van
verschillende aspecten van verlofverlening. In overeenstemming met De Waard
zijn hierin drie functies te onderscheiden.525 Als eerste functie noemt hij de
kwaliteitsbevorderende werking: een motiveringsplicht dwingt de verlofverle-
ner tot een bewuste afweging van zijn argumenten voor en tegen verlofverle-
ning. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van de besluitvorming.

Als tweede functie maakt de motiveringsplicht de besluitvorming toets-
baar. De motivering maakt de wijze van besluitvorming zichtbaar en dus con-
troleerbaar. Die controleerbaarheid is niet alleen van belang voor de
mogelijkheid van toetsing door een hogere rechterlijke instantie, maar ook voor
het afleggen van rekenschap aan de rechtsgemeenschap. Hierdoor kan de moti-
vering bijdragen aan de legitimiteit van de verlofverlening, onder andere door-
dat hierdoor de schijn van partijdigheid en willekeur kan worden voorkomen.

Een derde functie heeft de motivering in de rechtsvorming die zij in kan
houden. Opeenvolgende motiveringen kunnen aangeven wat een toegangscrite-
rium betekent, bijvoorbeeld voor een bepaalde categorie van vragen, of op wel-
ke manier een toegangscriterium wordt toegepast en op grond van welke ratio.

Met name de eerste twee functies van de motiveringsplicht: de kwaliteits-
bevorderende werking van de motivering, de mogelijkheid van controle die zij
oplevert, en de legitimatie die daar vanuit gaat, zijn van belang voor de verlof-
procedure. De motiveringsplicht kan hierdoor een functie vervullen als waar-
borg bij verlofverlening.

Werklast
Er kleven echter ook nadelen aan het opnemen van een motiveringsplicht in de
verlofprocedure. Het belangrijkste is wellicht de bewerkelijkheid van een moti-
vering. Bij het Amerikaanse Supreme Court is dit reden om af te zien van een
motiveringsplicht. Een motivering vereist een plenaire behandeling, waarbij een
meerderheid van dit gerechtshof zal moeten kunnen instemmen met een bepaal-
de formulering. De motiveringsplicht kan daarom niet worden gecombineerd
met de door het Supreme Court gehanteerde werkmethode met een discusslist.
Een motiveringsplicht zou hier dus een aanzienlijke verzwaring van de werklast
betekenen.

Een motivering hoeft echter niet in alle gevallen even arbeidsintensief te
zijn. In veel gevallen zal de afwezigheid van het belang van een uitspraak voor

525  B.W.N. de Waard, Beginselen van behoorlijke rechtspleging, met name in het admini-
stratief procesrecht, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1987, p. 371-374. Zie voor een
verdere uiteenrafeling van de zin van de motivering: Tak en Ten Berge, Nederlands
Administratief Procesrecht, Deel 2, nr.  1187, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1983. Zie
voor een uitvoerige behandeling van de gedifferentieerdheid van de motiveringseis:
J.B.M. Vranken, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands
burgerlijk recht, Algemeen deel, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1995, p 148-166.
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de coordinatie van de rechtspraak al aannemelijk gemaakt kunnen worden met
een verwijzing naar eerdere rechtspraak. Wanneer dat niet mogelijk is, kan
wellicht met een verwijzing naar de argumenten in de uitspraak van de lagere
rechter worden volstaan. Pas wanneer ook daarmee niet volstaan kan worden,
zal een motivering bewerkelijker worden. Dan is er echter wellicht ook meer
aan de hand dan een standaard zaak. In dat geval is het bestaan van een motive-
ringsplicht juist extra belangrijk, omdat die de rechter dwingt nog eens stil te
staan bij de vraag o f de zaak niet toegelaten zou moeten worden.

Wenselijkheid rechtsvorming in verlofprocedure
De derde functie van de motivering betreft de rechtsvorming die hierdoor op-
treedt. Het is echter de vraag in hoeverre dit wenselijk is bij verlofverlening. In
de Verenigde Staten wordt een motivering van de verlofverlening bijvoorbeeld
niet wenselijk geacht. Het Supreme Court wil namelijk voorkomen dat door
rechtsvorming rondom de verlofverlening zijn vrijheid wordt beperkt. Elke mo-
tivering zal immers een nadere precisering van die criteria inhouden, die een
beknotting van zijn vrijheid kan betekenen. Terwijl deze vrijheid nu juist zo
belangrijk gevonden wordt, omdat daardoor het Supreme Court precies die za-
ken kan kiezen, waarin dit gerechtshof zelf een uitspraak het meest van belang
acht voor de codrdinatie van de rechtspraak.

Nu we op zoek zijn naar mogelijkheden om de vrijheid bij verlofverlening
enigszins te beperken,  is dit echter juist reden om verder te  gaan  met de motive-
ringsplicht. Uit de opstelling van het Supreme Court spreekt namelijk dat ken-
nelijk het sturend vermogen van toegangscriteria kan worden vergroot door een
motiveringsplicht op te nemen.

Er dient wel rekening mee gehouden te worden, dat een motivering te ver kan
gaan. Er bestaat het gevaar dat een motivering in wezen een kort oordeel gaat
inhouden over de interpretatie van het recht zoals die ten grondslag ligt aan de
aangevallen uitspraak. Een motivering kan het ongewenste effect hebben dat
daarmee stelling wordt genomen over de beantwoording van de betreffende
rechtsvraag. Dit gevaar wordt in de Verenigde Staten niet denkbeeldig geacht,
aangezien het Supreme Court zo weinig zaken per jaar doet dat aan elk woord
het grootste belang voor de rechtsvorming wordt gehecht.

Ook het Duitse Bundesverwaltungsgericht heeft gedurende enige tijd in
zijn motivering meer gedaan dan alleen beargumenteren waarom het verlof
diende te worden afgewezen. Dit gerechtshof deed door middel van zijn moti-
vering impliciet rechtsvormende uitspraken met betrekking tot de voorliggende
rechtsvragen. Het Bundesverwaltungsgericht werd verweten dat het toelating
soms afwees, terwijl wel degelijk aan het toelatingscriterium was voldaan,
waardoor een afwijzende verlofbeslissing en passant een rechtsvormende uit-
spraak inhield.

De uitgebreide motiveringen die het Bundesverwaltungsgericht soms bij
afwijzingen gaf, zouden namelijk meer omvatten dan alleen een beargumente-
ring waarom geen sprake was van grundsatzliche Bedeutung. Dit college zou
niet hebben volstaan met het aangeven van de toepasselijke rechtsregel, maar in
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zijn motivering door interpretatie nadere betekenis aan het recht hebben gege-
ven. Het karakter van de verlofverlening veranderde hierdoor op een dusdanige
manier, dat de gegrondheid van het beroep hierin begon mee te wegen. Wan-
neer het beroep ongegrond werd bevonden, werd het Nichtzulassungsbe-
schwerde afgewezen, ook wanneer sprake was van grundsatzliche Bedeutung of
Abweichung. De daarvoor noodzakelijk geachte rechtsvorming vond dan plaats
in de motivering van die afwijzing. 526

Dit is bezwaarlijk, omdat het Beschwerde-proces onvoldoende waarborgen
biedt voor, althans niet bedoeld is voor, uitspraken die zowel rechtsvorming als
een oordeel over de gegrondheid van het beroep inhouden. Er is immers geen
mondelinge behandeling, de uitspraak wordt gewezen met drie in plaats van
met vij f rechters en partijen krijgen onvoldoende de gelegenheid om op elkaars

stellingen te reageren. Belangrijker is echter dat de argumentatie van partijen in
deze procedure niet gericht is op een beslissing over de gegrondheid van het
beroep, maar op het aannemelijk maken van Abweichung, grundsiitzliche Be-
deutung of Verfahrensfehler.527 Het Bundesverwaltungsgericht deed dus rechts-
vormende uitspraken ten gronde in een procedure die een ander doel beoogde.
Hier blijkt opnieuw dat het van essentieel belang is dat wordt voorkomen dat de
beslissing in een verlofprocedure wordt gekoppeld aan een uitspraak over de
gegrondheid van een ingesteld beroep. Zelfs wanneer de toegangscriteria deze
koppeling niet leggen, is het kennelijk mogelijk om die koppeling toch te ma-
ken. Een dergelijke koppeling houdt meer in dan een simpele verandering van
het toelatingscriterium. Het brengt een wezenlijke verandering van de functie
van de procedure met zich, die weerspiegeld dient te worden in de procedurele
waarborgen eromheen. 528

Een belangrijke rol bij dit verkeerde gebruik van de verlofprocedure
speelde de bestaande ontevredenheid over de duur van de volledige revisions-
procedure. Deze was aanleiding om de verlofprocedure te gaan gebruiken als
verkorte procedure, hetgeen erop wijst dat het voor de werking van een verlof-
stelsel van belang is dat er een goed werkende hoofdprocedure bestaat.529

Ondertussen lijkt de hier bedoelde kritiek op het Bundesverwaltungsge-
richt verstomd te zijn. Het Bundesverwaltungsgericht heeft toegegeven hier en
daar te ver gegaan te zijn en het verlofbeleid hieraan aangepast.530 Overigens is

het opmerkelijk dat het Bundesverwaltungsgericht zo ver heeft kunnen gaan.
Zoals we in §6.5 zullen zien, kent het verlofbeleid bij het Bundesverwaltungs-
gericht namelijk procedurele waarborgen, die het mogelijk maken om een der-
gelijk verkeerd gebruik van de verlofprocedure tegen te gaan. Voor zover de

526   K. Redeker, Revisionsurteile im Gewand von Zulassungsbeschlussen, Zum schieichen-
den Bedeutungswandel der Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts Ober Zu-
lassungsbeschwerden, in: Festschrift fur Konrad Gelzer, zum 75. Geburtstag, Werner-
Verlag, Dusseldorf 1991, p 333-338.

527   Redeker 1991, p. 333-338.
528 Zie hierover nader in Hoofdstuk 9, §2.
529   Een en ander bleek in een interview met Bundesverwaltungsgericht-rechter P. Gielen.
530   Aldus P. Gielen in het interview.
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appelrechters het niet eens zijn geweest met de beoordeling door het Bundes-
verwaltungsgericht dat grundsiitzliche Bedeutung afwezig was, hadden zij na-
melijk zelf verlofkunnen verlenen.

6.2.2 Oplossingen

De verschillende argumenten voor en tegen een motiveringsplicht hebben in de
onderzochte toegangsregelingen tot een keur aan oplossingen geleid. De meest
voorkomende betreft een beperking van de motiveringsplicht tot verlofafwij-
zingen, waarbij de motiveringsplicht doorgaans formeel wordt opgevat.

Motiveren bij verloftoewijzing
Uit het rechtsvergelijkend onderzoek blijkt dat het vereiste van een uitdrukke-
lijke motivering alleen wordt gesteld bij verlofafwijzingen. Kennelijk wordt de
motivering van een toewijzing minder belangrijk gevonden. De verklaring hier-
voor is wellicht dat wanneer verlof wordt toegewezen, een volledige behande-
ling volgt, waarin de betreffende rechtsvraag nog uitvoerig aan bod kan komen.
De volledige behandeling wordt in die redenering geacht het gemis van de mo-
tivering in te vullen.

De gewone behandeling van een zaak vult echter niet alle functies van de
motiveringsplicht in. In de volledige behandeling zal de toelating wel impliciet
worden getoetst, omdat het belang van een zaak voor de coordinatie van recht-
spraak een rol speelt bij het rechtsvormende aspect van de uitspraak. De expli-
citering van de belangenafweging en de kwaliteitsverhogende werking die
daarvan uitgaat ontbreekt echter. Datzelfde geldt voor de legitimerende werking
van expliciete controle. Ook de derde functie, de rechtsvorming omtrent de

toelatingscriteria zal, wanneer zij niet expliciet worden toegepast, niet worden
vervuld.

Toch valt er wel iets te zeggen voor het achterwege laten van de motive-
ringsplicht bij verloftoewijzingen. Want hoe zou een toewijzing beter gemoti-
veerd kunnen worden dan door de uitspraak die in deze zaak volgt? Die
uitspraak geeft immers aan of een eerder gegeven interpretatie bevestigd diende
te worden, ofwel dat op die eerdere interpretatie diende te worden teruggeko-
men of voortgebouwd.

Bij de afwijzing van verlof volgt er geen rechterlijke uitspraak meer over
de betreffende zaak en dus bestaat hier meer noodzaak om een motiverings-
plicht op te nemen. Bovendien maakt de motivering van een afwijzing ook dat
het resultaat van de afwijzing - dat voor partijen een toch niet zo heel ander
effect heeft dan een ongegrondverklaring van het beroepsschrift - gemakkelij-
ker geaccepteerd kan worden.

Motivering pro forma
Met betrekking tot de motiveringsplicht bij afwijzingen van verlof zijn we een
volledige en een pro forma motiveringsplicht tegengekomen. De pro forma
motiveringsplicht komt voor bij de Streitwertrevision bij het Bundesgerichtshof
en bij de Conseil d'Etat. Een volledige motiveringsplicht komen we alleen tegen
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bij de afwijzing van het Nichtzulassungsbeschwerde door het Bundesverwal-

tungsgericht. Bij een aantal stelsels bestaat ook bij een afwijzing geen motive-

ringsplicht. Dat betreft het verlofstelsel bij het Supreme Court, de
Zulassungsrevision bij het Bundesgerichtshof en de afwijzing van Zulassung
door een hoger beroepsrechter in het Duitse bestuursrecht.

Een pro forma verplichting verplicht alleen tot het afleggen van reken-
schap over de toegepaste criteria. Zij houdt niet meer in dan dat in de motive-
ring verwezen wordt naar de wetsartikelen op grond waarvan tot afwijzing
besloten mag worden. Om een waarborg voor een juiste verlofverlening te kun-
nen bieden, is echter een motivering aan de hand van casusgegevens noodzake-

lijk. Dat wil zeggen dat beargumenteerd moet worden waarom de feiten van de
casus tot de conclusie leiden dat in dit geval aan de criteria voor toelating niet
voldaan is. De motivering moet hiertoe minimaal aannemelijk kunnen maken
dat de criteria voor toelating op de casus zijn toegepast en dat daarbij een ver-

dedigbare afweging gemaakt is. Wanneer de motiveringsplicht niet deze mini-
male eis inhoudt, is zij niet in staat om ook maar 66n van de drie genoemde
functies van motivering te vervullen. Toch blijkt hiervoor gekozen te worden,
vermoedelijk vanwege de werklast die met een echte motivering samengaat.

Bundesverwaltungsgericht
De wenselijkheid van een motiveringsplicht botst bij verlofstelsels dus met de
noodzaak de werklast die met de verlofverlening gemoeid is, zo gering moge-
lijk te houden. Het Bundesverwaltungsgericht heeft door middel van spreiding
van de verantwoordelijkheid voor de verlofverlening over hoger beroepsrech-
ters en hoogste rechter hiervoor een bijzondere oplossing gegenereerd. In het
'dubbele toets'-model kent de hoger beroepsrechter bij zijn verlofbeslissingen
geen motiveringsplicht, terwijl de hoogste rechterlijke instantie alleen een af-
wijzing hoeft te motiveren. De ratio hierachter is de volgende.

De hoger beroepsrechter hoeft weliswaar zijn verlofbeslissing niet te moti-
veren, maar deze geschiedt toch niet geheel ongemotiveerd. De redenen voor de
afwijzing zullen immers afgeleid kunnen worden uit de motivering van de uit-
spraak. Of het doen van een uitspraak in het belang is van de rechtsvorming of
van de coordinatie daarvan, kan een rechter namelijk alleen op juridische gron-
den beargumenteren. De hoger beroepsrechter geeft in de motivering van zijn
uitspraak in de betreffende zaak dus al aan, op grond van welke juridische ar-
gumenten hij voor een bepaalde interpretatie kiest. Hiermee geeft hij impliciet
aan waarom er al dan niet grond bestaat voor rechtsvorming en daarmee of er
behoefte bestaat an coordinatie van rechtspraak. Wanneer de hoger beroeps-
rechter met zijn uitspraak afwijkt van de vaste jurisprudentie zal een motivering
voor toelating van het verlof, inhoudende dat het belang van de coordinatie van
rechtspraak dus toelating rechtvaardigt, niet veel toevoegen. Wanneer zijn uit-
spraak wel in de vaste jurisprudentie past, zal dat reeds uit de motivering van
zijn uitspraak blijken, of dat althans impliciet inhouden. Voor zover de motive-
ringsplicht verder zou voeren en zou vereisen dat een diepgaande analyse van
de eigen uitspraak in vergelijking met andere uitspraken gemaakt zou worden,
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zou dat de rechtsvormende taak van de rechter te buiten gaan en bovendien een
te zware werklast opleveren. Zeker gezien het feit dat deze plicht ten aanzien
van elke uitspraak zou gelden, lijkt een plicht tot een dergelijke expliciete moti-
vering te zwaar.

Dit ligt echter anders voor de afwijzende verlofbeslissingen door de hoog-
ste rechterlijke instantie. Een motiveringsplicht op dit niveau houdt namelijk
niet alleen een reele waarborg in ten aanzien van het verlofbeleid van de hoog-
ste rechter, maar tevens de mogelijkheid van controle over het verlofbeleid van
de hoger beroepsrechter. Het Bundesverwaltungsgericht heeft zich, wanneer hij
op het Nichtzulassungsbeschwerde beslist, nog niet uitgelaten over deze zaak,
waardoor zijn motivering wel een belangrijke extra waarborg betekent.
Per saldo wordt in dit stelsel dus elke afwijzende verlofbeslissing gemotiveerd,
hetzij impliciet door de lagere rechter, hetzij expliciet door de hoogste rechter
in zijn uitspraak op het beroepsschrift tegen de verlofweigering. Deze combi-
natie van motiveringsplichten maakt een belangrijke waarborg mogelijk zonder
dat daarmee een grote werklast gemoeid is. De hoger beroepsrechter motiveert
zijn verlofbeslissingen impliciet en heeft hier dus in het geheel geen extra werk
aan. De motiveringsplicht van het Bundesverwaltungsgericht betreft niet alle
zaken, maar alleen die waarin een beroepsschrift tegen de verlofweigering
wordt ingediend dat tot afwijzing moet leiden.

Argumentering Parket als vervanging van rechterlijke motivering
Een andere manier om tegemoet te komen aan de werklast van de rechter, be-
treft het overlaten van de motivering van de verlofverlening aan het Parket. In
het rechtsvergelijkend onderzoek zijn we twee keer tegengekomen dat de moti-
vering van het Parket gezien wordt als aanvulling op de afwezige of pro forma
motivering van de rechter. Bij de pro forma motiveringsplicht bij de toelating
tot de Conseil d'Etat en in de verkorte procedure bij de hoogste Duitse straf-
rechter. Een motivering van de verlofverlening door het Parket lijkt een doel-
matige taakverdeling op te leveren waarmee de werklast van de rechter
verminderd kan worden, terwijl de waarborg van de motivering overeind blijft.
Een nadere beoordeling leert echter anders.

De eerste functie van de motiveringsplicht, de kwaliteitsverbetering, lijkt
ingevuld te kunnen worden door de argumentering van het Parket. Die kan im-
mers ten goede komen aan de kwaliteit van de verlofverlening. Dit hoeft er
echter in het geheel niet toe te leiden dat de rechter zelf tot een kwalitatief bete-
re, intensievere beoordeling van een verlofvraag komt. Sterker nog, het wordt
de rechter hierdoor gemakkelijk gemaakt om zonder eigen toets het oordeel van
het Parket over te nemen. Hij hoeft immers  toch niet zelf te motiveren.

De tweede functie van de motiveringsplicht kan wel door de motivering
van het Parket worden uitgeoefend. Althans, wanneer aangenomen mag worden
dat de rechter, wanneer hij zich aansluit bij de beslissing van het Parket omtrent
het verlof, dit inderdaad op dezelfde gronden doet. De tweede functie betreft
immers het zichtbaar en controleerbaar maken van de gemaakte afweging.
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De derde functie van de motivering, de bijdrage aan de rechtsvorming
omtrent het verlofbeleid is weer minder goed bij het Parket te plaatsen. Het is
immers verwonderlijk wanneer het Parket rechtsvorming ten aanzien van het
verlofbeleid te weeg brengt, wanneer dit verlofbeleid geacht wordt gevoerd te
worden door de rechter.

Concluderend kan gesteld worden dat het laten vervullen van de motive-
ringsplicht door het Parket slechts in zeer beperkte mate de waarborg kan bie-
den die een motivering door de rechter biedt. Het is dan ook niet wenselijk om
met een beroep op de werklastbeperking dit gedeelte van de verlofverlening aan
het Parket over te laten.

6.2.3 Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat een motiveringsplicht een zinnige waarborg
voor een juiste verlofverlening inhoudt.  Met name de kwaliteitsbevorderende en
de legitimerende werking die uitgaat van het afteggen van verantwoording over
de gemaakte keuzes en de mogelijkheid van toetsing die dit inhoudt, dragen

hiertoe bij.
In verband met de werklast die met een motivering samengaat, lijkt het

zinnig om de motiveringsplicht te beperken tot beslissingen die een verlofafwij-
zing inhouden. Het zou bovendien aantrekkelijk zijn, wanneer de werklast be-
perkt kan worden door een stelsel vergelijkbaar met dat bij het
Bundesverwaltungsgericht. Verder dient in de gaten te worden gehouden dat
deze motiveringen niet tot onbedoelde rechtsvorming leiden die een onwense-

lijke verenging van de toegang tot de hoogste rechterlijke instantie als gevolg
zou hebben.

6.3     GEKWALIFICEERDE MEERDERHEID

Het vereiste van een gekwalificeerde meerderheid voor de afwijzing van een
verlofvraag vinden we bij het Supreme Court en bij het Bundesverwaltungsge-
richt. Bij het Supreme Court wordt verlof verleend wanneer vier van de negen
rechters voor verlofverlening zijn. Bij het Bundesverwaltungsgericht wordt het
verlof al verleend wanneer 66n raadsheer daar voorstander van is. Intern wordt
hier zelfs de regel gehanteerd dat wanneer een raadsheer van buiten de verlof-
verlenende kamer te kennen geeft verlofverlening voor te staan, hiertoe beslo-
ten wordt. 531

Een dergelijke waarborg is zinnig ten behoeve van een goede verlofverle-
ning. Het uitgangspunt is hierbij dat reeds wanneer een minderheid van de
raadsheren twijfelt aan de juistheid of de helderheid van een bestaande rechts-
norm, dat voldoende reden is om daar opnieuw aan de hand van een concreet
geschil een uitspraak over te doen. Een uitgangspunt dat alleszins redelijk lijkt,
aangezien alle raadsheren geacht kunnen worden goede juristen te zijn.

Dit standpunt wordt in zijn meest extreme vorm gehanteerd bij het Bun-
desverwaltungsgericht, waar voor afwijzing eenstemmigheid is vereist. Voor

531 Zie Hoofdstuk 6, §5.2.
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een iets minder radicaal uitgangspunt is ook iets te zeggen, omdat daarmee
voorkomen kan worden dat te veel macht bij individuele rechters binnen het
college komt te liggen, terwijl daarentegen de discussie daarbinnen bevorderd
wordt. Er moet dan immers enige overeenstemming bereikt worden om tot
verlof over te kunnen gaan. Dit laatste kan echter ook juist argument zijn om te
kiezen voor het uitgangspunt dat de stem van 66n raadsheer voldoende is om tot
toegangsverlening te besluiten. Te veel discussie zou de beslissing over toe-
gangsverlening immers te arbeidsintensief kunnen maken.

In verband met de werklast kan ervoor gekozen worden om net als bij het
Bundesverwaltungsgericht de verlofbeslissing door een kleinere kamer van bij-
voorbeeld drie raadsheren te laten nemen. In dat geval wint het vereiste van een
gekwalificeerde meerderheid voor een afwijzende verlofbeslissing aan belang.
Het vereiste van eenstemmigheid kwamen we ook tegen bij de mogelijkheid die
het Bundesgerichtshof als strafrechter heeft om een zaak verkort af te doen.
Hier bleek deze waarborg echter niet zo goed te werken, omdat zij die het niet
met de verkorte behandeling eens waren, hun mond hielden om een zinloze
volledige behandeling te voorkomen.532 De zin van het vereiste van gekwalifi-
ceerde meerderheid hangt dus af van het soort beslissing dat genomen wordt.
Wanneer besloten moet worden over de merites van een ingesteld beroep hoeft
het niet veel op te leveren, omdat de stemming hierover een voorlopige beslis-
sing inhoudt over dezelfde vraag als waarover in een later stadium met gewone
meerderheid wordt besloten.

6.4 HOORPLICHT

Het horen van partijen, mondeling of schriftelijk, is in gewone rechtspraak al-
tijd 66n van de essentiele bestanddelen van de procedure. Nu het nemen van een
verlofbeslissing een ander soort besluitvorming vergt dan gewone rechtspraak,
is het de vraag of de hoorplicht tevens een waarborg oplevert voor een goede

verlofverlening. Hier komt daarom de vraag aan de orde in welke mate partijen
in de gelegenheid gesteld moeten worden om hun zienswijze naar voren te
brengen bij de besluitvorming over het verlof.

Bij certiorari, bij Streitwertrevision en in het 'dubbele toets'-model kunnen
beide partijen schriftelijk hun zienswijze omtrent de verlofverlening kenbaar
maken. Het is bij het Supreme Court zelfs gebruikelijk dat ook derden, waaron-
der de Solicitor General, hun mening omtrent het nut van toelating kenbaar ma-
ken. Bij de Conseil d'Etat daarentegen wordt over de verlofverlening besloten,
zonder dat de tegenpartij ook maar op de hoogte wordt gesteld van het ingestel-
de beroep. Kennelijk wordt er verschillend gedacht over het belang van de
hoorplicht bij de verlofverlening.

De hoorplicht kan bij verlofverlening twee belangen dienen. Als eerste is
er het individuele belang van partijen bij het verkrijgen van een uitspraak in hun
voordeel. De verlofvrager zal zo goed mogelijk uiteen willen zetten waarom

532 Zinloos, omdat zij bij de volledige behandeling toch in de minderheid zouden zijn. Zie
Hoofdstuk 5, §4.3.
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juist in dit geval verlof verleend dient te worden. Hij heeft er immers belang bij
dat hij kans krijgt op een vernietiging van de hem onwelgevallige uitspraak.
Voor de tegenpartij geldt bovendien dat hij er belang bij heeft dat er geen pro-
cedure voor de hoogste rechter volgt, omdat hij dan het risico loopt van vernie-
tiging van de voor hem gunstige uitspraak. Natuurlijk is ook denkbaar dat beide
partijen ontevreden zijn en beiden dus zullen proberen om verlofverlening te
bewerkstelligen.

Voorts kan een hoorplicht het algemeen belang van de verlofverlening dat
gericht is op codrdinatie van rechtspraak dienen. De ene partij zal kunnen be-
lichten waarom een uitspraak in de betreffende zaak van belang is voor de co-
ordinatie van de rechtspraak op grond van bijvoorbeeld divergentie in de
rechtspraak of onduidelijkheid over de betreffende rechtsnorm. De andere partij
zal kunnen benadrukken dat een coordinerende uitspraak niet nodig is, omdat
deze bijvoorbeeld al in eerdere uitspraken in afdoende mate is verduidelijkt en
bovendien door de verschillende rechterlijke instanties op vergelijkbare wijze
wordt toegepast. Een dergelijke tweezijdige benadering biedt de beste garanties
voor een juiste bepaling van wat het belang van een uitspraak in de betreffende
zaak voor de coordinatie van rechtspraak is.
Zowel het partijbelang als het algemeen belang van een juiste verlofverlening
vormen dus redenen om in de verlofprocedure een hoorplicht op te nemen. Er
dient echter tevens rekening gehouden te worden met de werklast die dit voor
de rechtspraak oplevert. Afhankelijk van hoe het verlofstelsel is ingericht, wel
of geen 'dubbele toets'-model, en afhankelijk van de aard van het horen, mon-
deling of schriftelijk,  zal de werklast die dit meebrengt groter of kleiner zijn.

Op zich lijkt er bij verlofverlening geen reden voor een mondelinge be-
handeling. Het belang van de behandeling van de zaak in verband met de wen-
selijke coordinatie van rechtspraak betreft een puur technische kwestie die ook
op papier tot zijn recht kan komen. Bovendien ligt mondeling horen niet voor
de hand wanneer de verlofverlener een gremium binnen de hoogste rechterlijke
instantie betreft, omdat hiervoor dan een aparte zitting gehouden moet worden.
Ook lijkt het EVRM geen mondelinge behandeling te vergen.533 In dit geval is
het dus gunstiger om de verlofprocedure geheel schriftelijk te laten plaatsvin-
den.

Alleen wanneer het verlof verleend moet worden door de hoger beroeps-
rechter kan, binnen de zitting ten behoeve van dit hoger beroep, wellicht wel
een mondelinge toelichting toegestaan worden. Dit hoeft geen grote extra
werklast mee te brengen. Partijen kunnen hun verklaring dan alleen nog niet
laten afhangen van het voor- of nadeel dat verlofverlening hen op zal leveren,

533    Er is immers geen sprake van een vaststelling van iemands burgerlijke rechten of ver-
plichtingen of van het bepalen van de gegrondheid van een straivervolging.  Dit zou an-
ders zijn wanneer het verlof afhankelijk gemaakt zou zijn van een (voorlopig) oordeel
over de gegrondheid van het beroep  Zie: P. van Dijk, G.J.H. van Hoof et al., Theory
and Practice of the European Convention on Human Rights, Kluwer Law International,
The Hague/Boston/London  1998, p. 423.

207



HOOFDSTUK 8

omdat dan nog niet met zekerheid bekend is welke uitspraak de rechter zal
doen.

Wanneer wordt gekozen voor een schriftelijke procedure rijst de vraag of
en hoe vaak partijen in de gelegenheid gesteld moeten worden om op elkaars

stellingen te reageren. Mijns inziens zou daarop geen recht moeten bestaan, in
verband met de gewenste snelheid van het verlofproces. Wel kan ervoor geko-
zen worden om dit in uitzonderlijke gevallen toe te staan. In principe kan vol-
staan worden met het verzoekschrift en het verweerschrift.

Voor de vorm waarin partijen informatie geven, kan wellicht aansluiting
gezocht worden bij de inrichting van de verlofprocedure bij het Supreme Court.
Dit komt erop neer dat er precieze regels worden gesteld met betrekking tot
termijnen, omvang en inrichting van de verzoekschriften, zodat een efficiente
afhandeling ervan mogelijk wordt.534

6.5 SPREIDING VAN BEVOEGDHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID

6.5.1 Inleiding

Een vierde mogelijkheid tot instelling van een procedurele waarborg biedt de
spreiding van de bevoegdheid tot verlofverlening, en daarmee van de verant-
woordelijkheid daarvoor, over verschillende instanties. Door een spreiding van
de bevoegdheid tot verlofverlening kan bereikt worden dat verschillende in-
stanties met een verschillend perspectief op het belang van coardinatie van
rechtspraak de verlofverlening kunnen beYnvloeden. Voor zover die perspectie-
ven verschillen, kunnen zij elkaar dus corrigeren. De verschillende belangen die
bij verlofverlening een rol spelen, krijgen wanneer zij bezien worden vanuit
verschillende posities, verschillende accenten. De wederzijdse beinvloeding van
verlofverleners kan ervoor zorgen dat vanuit een algemener, objectiever per-
spectief op het belang van codrdinatie van rechtspraak wordt verleend.

De bedoelde verschillen in perspectief ontstaan bijvoorbeeld doordat in-
stanties in het krachtenveld van het juridisch discours verschillende posities
innemen ten aanzien van coordinatie van rechtspraak. Zo bestaat er een verschil
in de positie van de hoogste rechterlijke instantie ten aanzien van de coordinatie
van het rechtsvormende aspect van rechtspraak en de positie van lagere rech-
ters. De lagere rechter heeft hierin vooral een taak bij de signalering van nieuwe
ontwikkelingen in het recht en het initieren daarvan, en in het volgen van, en
inhoud geven aan, gevestigde jurisprudentie. De hoogste rechterlijke instantie
heeft in de eerste plaats een leidinggevende taak. Het is haar verantwoordelijk-
heid om rechtszekerheid te verschaffen, door duidelijkheid te scheppen over de
betekenis van rechtsregels, en aan te geven in welke richting het recht zich ont-
wikkelt.

Accentverschillen ontstaan daarnaast door de werklast die coOrdinatie van
rechtspraak met zich brengt. Een gebrekkige sturing door de hoogste rechterlij-
ke instantie leidt tot een verzwaring van de taak van de lagere rechters, doordat

534 Zie buvoorbeeld de Supreme Court Rules zoals ze gelden sinds de wijziging  van   16

januari  1997,  Rule  12-15  en  33.
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te lang onduidelijkheid blijft bestaan over de betekenis van bepaalde rechtsre-
gels. Aan de andere kant houdt een goede vervulling van de leidinggevende
taak een zware werklast in voor de hoogste rechterlijke instantie, die verlicht

kan worden, wanneer zaken in de lagere rechtspraak reeds goed zijn voorge-
kookt.
Het Supreme Court van de Verenigde Staten biedt een voorbeeld tot welk ver-
lofbeleid een eenzijdige visie op het belang van coordinatie kan leiden. De visie
van het Supreme Court leidt namelijk tot een toelatingsbeleid dat weinig reke-
ning houdt met het perspectief dat de lagere rechtspraak op het belang van co-
ordinatie van rechtspraak heeft.

Het lijkt daarom zinvol om te bewerkstelligen dat het perspectief dat een
hoogste rechterlijke instantie op het belang van coordinatie heeft, niet het enige
is, dat ten grondslag wordt gelegd aan het toelatingsbeleid. Een beter toela-
tingsbeleid lijkt bereikt te kunnen worden door een spreiding van de verant-
woordelijkheid voor de verlofverlening.

Door nu verschillende institutionele visies te koppelen aan bevoegdheden
ten aanzien van de verlofverlening, kan een situatie gecreeerd worden, waarin
de verschillende belangen rondom coardinatie van rechtspraak tot een even-
wichtige afweging komen. Dit is mogelijk door aan meerdere instituties toe te
staan om verlof toe te wijzen, of op andere wijze invloed uit te oefenen op de
verlofverlening. Wanneer de verschillende instanties hun bevoegdheden met
betrekking tot de verlofverlening vanuit hun eigen perspectief toepassen, zal
een evenwicht kunnen ontstaan in de belangen die met de verlofverlening zijn
gediend.

En passant komen daarmee ook de waarborgen rondom de afwijzing op
een hoger niveau te staan. In een stelsel met gedeelde verantwoordelijkheid is
een afwijzing immers slechts mogelijk wanneer twee verschillende instituties in
hun afweging tot hetzelfde resultaat zijn gekomen.

Bij het idee van de spreiding van verantwoordelijkheid wordt er dus niet op
vertrouwd dat het resultaat dat 66n beslisser voortbrengt, goed zal zijn. In plaats
daarvan wordt vertrouwd op het resultaat van de uitoefening van verschillende
bevoegdheden vanuit verschillende perspectieven en de onderlinge beYnvloe-
ding daarvan. Het stelsel vertrouwt dus op de waarborg die 'checks and ba-
lances' bieden. Het idee is dat de werking van het verlofstelsel niet afhankelijk
wordt gemaakt van procesrechtelijke bepalingen die, vanwege de open norm
die zij inhouden, alleen goed werken wanneer een juiste belangenafweging
wordt gemaakt. Dit wordt bereikt door de verlofverlening niet afhankelijk te
laten zijn van de beoordeling van het belang van coordinatie van rechtspraak
door 66n instantie.

Een ander belangrijk punt is dat de spreiding van de verantwoordelijkheid
een zekere openheid in de verlofverlening teweeg brengt. De verlofverlening
wordt hierdoor uit de achterkamertjes gehaald en hierover moet in het openbaar
verantwoording worden afgelegd. Dit openbare karakter biedt een belangrijke
waarborg voor de verlofverlening.
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In dit onderzoek zijn verschillende stelsels naar voren gekomen die een vorm
van spreiding van verantwoordelijkheid kennen.535 Het eerste hier besproken

stelsel betreft het 'dubbele toets'-model in het Duitse bestuursrecht. Vervolgens
komt de spreiding van de verantwoordelijkheid voor de verlofverlening in de
Verenigde Staten over het Supreme Court en de Solicitor General aan bod. De
als derde besproken vorm betreft het met enige regelmaat terugkerende voorstel
om in Nederland bij de Hoge Raad een verlofstelsel in te richten, waarbij het
Parket (mede) over de verlofverlening zou moeten beslissen.

6.5.2 Het 'dubbele toets'-model

Het 'dubbele toets'-model zoals we dat bij het Bundesverwaltungsgericht heb-
ben gezien, gaat uit van een spreiding van de bevoegdheid tot verlofverlening
over de hoger beroepsrechter en de hoogste rechterlijke instantie. De hoger be-
roepsrechter beslist in zijn uitspraken over de vraag of de zaak aan de hoogste
rechter voorgelegd mag worden. Wanneer hij verlof verleent, is de hoogste
rechter hieraan gebonden. Als de hoger beroepsrechter verlof weigert, staat te-

gen die weigering beroep open op de hoogste rechter die vervolgens op dit be-
roepsschrift tegen de verlofweigering beslist.

De spreiding van de verantwoordelijkheid wordt hier dus gerealiseerd door
elke zaak twee kansen te geven op toelating, bij de hoger beroepsrechter en bij
de revisionsrechter. Dit 'dubbele toets'-model veronderstelt dat de verschillen-
de belangen van de tweede en derde instantie rechters en het verschil in per-
spectief dat zij zullen hebben op het belang van courdinatie van rechtspraak, tot
een evenwichtige verlofverlening zullen leiden, die ten goede komt aan de co-
ordinatie van de rechtspraak.

Aan de ene kant kan de hoger beroepsrechter in dit stelsel de hoogste
rechterlijke instantie enigszins sturen, door die zaken toe te laten waarin een
rechtsvraag speelt waarop hij het antwoord wil. Zo kan hij bijvoorbeeld uit on-
tevredenheid over bestaande divergentie tussen de verschillende lagere rechters,
juist ten aanzien daarvan zaken toelaten. Het institutionele belang dat de lagere
rechter bij coordinatie van rechtspraak heeft, waarborgt hier dat de hoogste
rechter in ieder geval die zaken in behandeling neemt, waarin de lagere recht-

spraak een uitspraak van belang acht. Wanneer de hoogste rechterlijke instantie
te weinig zaken zou toelaten, bijvoorbeeld om zijn werklast te beperken of om
een bepaalde categorie van zaken buiten de deur te houden, kunnen de lagere
rechters dit door middel van hun verlofverlening corrigeren.536 Wanneer de ho-
gere rechter te veel zaken zou toelaten, kan de hoger beroepsrechter dat niet

535 In Duitsland vervult het Parket bu de strafrechtelijke Revision ook een functie die
spreiding van verantwoordelijkheid bewerkstelligt. Het is immers van het voorstel van
het Parket daartoe afhankelijk of een zaak verkort afgedaan kan worden.  Dit is evenwel
in zoverre anders dan de hierbedoelde spreiding van verantwoordelijkheid, omdat dit
Duitse voorbeeld een verkorte procedure betreft en geen verlofstelsel. (Zie Hoofdstuk
6, §4.)

536  Hoewel dit natuurlijk niet altijd tot een duidelijker beeld op een bepaalde rechtsvraag
hoeft te leiden.
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corrigeren. In dat geval zal echter de hierdoor optredende werklast in verband
met de beperkte omvang van het college vanzelf als remmende factor functio-
neren.

Aan de andere kant kan de hoogste rechter in zijn uitspraken commentaar
laten doorklinken op de verlofverlening door de lagere rechter. Hierdoor kan de
hoogste rechter zijn opvatting over de noodzaak van coordinatie van recht-
spraak tot uiting laten komen. Wanneer een lagere rechter te snel verlof ver-
leent, kan de hoogste rechter dat beYnvloeden door er bij de behandeling van de
zaak op te wijzen dat in dit geval de verlofverlening onterecht was. Hij ontkomt
er evenwel niet aan om de betreffende zaak toch te behandelen. Wanneer hij
daarentegen te terughoudend is in zijn toegangsverlening, kan de hoogste rech-
ter de hiertegen ingestelde beroepen honoreren, eventueel met nadrukkelijke
motivering waarom toegelaten had moeten worden.

Daarnaast kan de hoogste rechterlijke instantie - door zijn toezicht op de
afwijzingen door de hoger beroeps-rechter via de Nichtzulassungsbeschwer(len
- voorkomen dat deze te veel rechter in eigen zaak is. Hoeveel van deze con-
trolemogelijkheden verwacht mag worden, is afhankelijk van de taakopvatting
van de betrokken rechterlijke instanties. Die wordt overigens ook over en weer
beinvloed door wederzijdse verlofbeslissingen.

6.5.3 Verenigde Staten

VerloBerlening vanuit perspectief Solicitor  General
In de Verenigde Staten is een zekere spreiding van de verantwoordelijkheid
voor de verlofverlening gerealiseerd, niet door de lagere gerechten de moge-
lijkheid te geven invloed uit te oefenen op de verlofverlening, maar de Solicitor
General.537 De selectiemogelijkheden van de Solicitor General kunnen ervoor
zorgen, dat in die zaken waarin de overheid co6rdinatie van rechtspraak het
belangrijkst vindt, het Supreme Court hierin voorziet. Deze beYnvloedingsmo-
gelijkheid van de Solicitor General is met name van belang nu het overgrote
deel van het federale recht publiekrecht betreft.538 Dat maakt de opvatting van
de federale overheid over de noodzaak van meer coordinatie tot een belangrijke.

Het institutioneel belang dat de Solicitor General als vertegenwoordiger
van de overheid heeft bij courdinatie van rechtspraak, maakt dat de Solicitor
General een zinnig tegenwicht zou kunnen bieden aan de een nuance anders
liggende belangen van het Supreme Court. De Solicitor General vertegenwoor-
digt, net als de lagere rechter, bij de coOrdinatie van rechtspraak een ander be-
lang dan de hoogste rechterlijke instantie. Waar binnen een hoogste rechterlijke
instantie belangen omtrent de werklast en persoonlijke interessegebieden een
rol kunnen spelen, treedt bij een Solicitor General-achtige figuur in de eerste
plaats het belang van de overheid bij duidelijke rechtsregels op de voorgrond.
Zo zal hij wellicht voorstaan dat het Supreme Court in algemene zin in meer

537 Zie Hoofdstuk 3, §3.4.4.
538  Zie §1
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zaken uitspraak doet ten behoeve van een sterkere leiding aan de rechtsvor-

ming, of ten aanzien van bepaalde concrete vragen.
Dit stelsel van 'checks and balances' zou in theorie kunnen zorgen voor

een belangenafweging waarbij zowel het gezichtspunt van het Supreme Court,
als dat van de Solicitor General recht wordt gedaan. Het stelsel waarvoor in de

Verenigde Staten gekozen is, maakt de positie van de Solicitor General echter
niet erg sterk. Hij heeft namelijk geen formele bevoegdheid ten aanzien van het

verlofbeleid, maar is afhankelijk van de medewerking van het Supreme Court.

Het blijft dan ook onduidelijk in hoeverre de Solicitor General het verlofbeleid

feitelijk kan beYnvloeden. Dat maakt de waarde van deze spreiding van de ver-
antwoordelijkheid minder duidelijk.

Een versterking van de positie van de Solicitor General is in principe
denkbaar. Het is echter de vraag of dat wenselijk is. Het belang van de rechts-

vorming kan er nog wel mee gediend zijn dat de overheid in een bevoorrechte

positie wordt gesteld om zijn belangen bij rechterlijke rechtsvorming voor het
voetlicht te brengen. Het lijkt echter in strijd met de trias politica gedachte
wanneer de uitvoerende macht de hoogste rechterlijke instantie kan dwingen
om in concrete gevallen wel  of niet tot behandeling van een zaak over te  gaan.

Grenzen aan de beinvloeding van het verlojbeleid
De beYnvloeding van de verlofverlening door anderen dan de hoogste rechterlij-
ke instantie zelf, wordt in de Verenigde Staten slechts beperkt wenselijk geacht.
Zo zijn in de loop der jaren, in verband met de werklast van het Supreme Court,
vele voorstellen gedaan om de verlofverlening in zijn geheel door een ander
instituut te laten verrichten.539 Al deze voorstellen zijn echter gesneuveld door-

dat het uiteindelijk essentieel wordt geacht dat het hoogste rechtscollege hier
zelf over beslist. Dit wordt essentieel geacht, omdat de belangenafweging om-
trent de toelating van een zaak onlosmakelijk verbonden wordt geacht met de
belangenafweging ten aanzien van uitspraak zelf.540 Het verband hiertussen
heeft te maken met de controverse onder Amerikaanse rechters over de vraag
hoe ver rechterlijke rechtsvorming mag gaan. Deze controverse maakt de toe-

gangsverlening, althans de weigering daarvan, tot 66n van de essentiele beslis-

singen omtrent rechterlijke rechtsvorming.
Immers wanneer een aparte verlofverlener ten aanzien van een rechtsvraag

geen bevoegdheid tot rechtsvorming aanwezig acht, zal dat voor hem reden zijn
om het beroep niet toe te laten. Dit maakt het gremium dat na toelating de zaak

ten gronde moet berechten afhankelijk van de toelating door de verlofverlener.
Het Supreme Court accepteert daarom niet dat een ander doorslaggevende in-

539  Zie voor een uitvoerige beschrijving van deze voorstellen: Report ofthe study group on
the  caseload  of the Supreme Court (Federal Judicial Center 1972), afgedrukt  in  57

F.R.D. 573 (1972). Zie met name ook: J.A. McKenna, Structural and other alternatives
for the federal courts of appeals, Report to the United States Congress and the Judicial
Conference  of the United States,  Federal Judicial Center  1993.

540 Zie: Charles L. Black, The National Court of Appeals: An Unwise Proposal, Yale Law
Journal 1974, p. 883-899 (83 Yale L.J. 883).
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vloed kan hebben op het verlofbeleid. Waar spreiding van de verantwoordelijk-
heid over verlofverlening zinnig lijkt, is het wellicht niet verstandig om de ver-
lofverlening volledig bij een andere instantie dan de hoogste rechterlijke
instantie onder te brengen.

6.5.4 Invloed Parket op de verlofverlening

In Nederland zou wellicht het Parket bij de Hoge Raad een functie kunnen ver-
vullen in de spreiding van de verantwoordelijkheid over de verlofverlening.
Hiertoe zijn reeds vaker voorstellen gedaan.541 Het institutioneel eigen belang

dat het Parket bij de Hoge Raad heeft, is echter sterk vergelijkbaar met dat van
de Hoge Raad zelf. Ten eerste biedt hun gelijk oplopende werklast weinig ver-
schil in perspectief. Ten tweede kent het Parket in bepaalde opzichten een ster-
ke verwevenheid met de taakuitoefening door de Hoge Raad. De
vergelijkbaarheid in institutioneel belang van het Parket en van de Hoge Raad
maakt dat van een spreiding van de verantwoordelijkheid tussen deze twee in-
stellingen geen sterke waarborg voor een juiste verlofverlening verwacht mag
worden.

Een spreiding van de verlofverlening over Hoge Raad en Parket houdt na-
tuurlijk wel een werklastvermindering voor de Hoge Raad in. In die zin kan
spreiding wel een zinvolle functie vervullen. Doorgaans lijken de voorstellen
die de het Parket een taak geven in de verlofverlening, die werklastverminde-
ring ook voorop te stellen.

Dit geldt bijvoorbeeld voor een recent voorstel van Barendrecht.542 Hij

stelt voor om de toegang tot een volledige behandeling door de Hoge Raad af-
hankelijk te maken van een voorselectie door het Parket. Wanneer het ingestel-

de beroep een rechtsbeschermingsklacht betreft, die door het Parket als gegrond
wordt beoordeeld, terwijl daarbij geen rechtsvorming aan de orde is, zou het
Parket de zaak moeten verwijzen naar de rechter wiens uitspraak het betreft.
Alleen wanneer daarnaast ook geklaagd wordt over de manier waarop het recht
is toegepast, wordt de zaak voorgelegd aan de Hoge Raad. Wanneer zowel de
klacht omtrent de rechtsbescherming als die omtrent de toepassing van het recht
door het Parket ongegrond bevonden worden, en eiser cassatie doorzet, zou het
Parket in de visie van Barendrecht de Hoge Raad een voorstel aan de hand
moeten doen over de afdoening van de zaak. De Hoge Raad zou in dat geval
een zaak zonder verdere motivering moeten kunnen afdoen.

Dit stelsel is gericht op een werklastvermindering van de Hoge Raad door
toebedeling van een deel van zijn taken aan het Parket. Het Parket wordt hier-
door nog sterker verweven met de Hoge Raad en lijkt taken te gaan vervullen,
die in wezen rechterlijke taken zijn. Dit betreft met name de bevoegdheid om
zaken wegens gegrondheid terug te verwijzen naar een hof. Het voorstel intro-

541 Zie bijvoorbeeld: Wiarda 1978, p. 63-141, 110; J.M. van Bemmelen, Is wijziging van
de regeling betreffende de hoogere voorziening in strafzaken gewenscht, en zoo ja, in
welken  zin? In: Handelingen der Nederlandsche Jursiten-vereniging   1938,  I  tweede
stuk.

542     Barendrecht  1998. Zie met name: bijlage zes.
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duceert daarom een variant op een verkorte procedure, door bepaalde 'eenvou-
dige' taken buiten de Hoge Raad om af te laten handelen door het Parket.

Daar is op zich misschien wel iets voor te zeggen. Zoals in §2 aangegeven
kunnen verkorte procedures echter niet de voor een voor de horizontale coOrdi-
natie wenselijke werklastbeperking bewerkstelligen en bestaat het gevaar van
verkeerd gebruik ervan wanneer dat toch geprobeerd wordt. Waar dit voorstel
wellicht mogelijkheden biedt ter gedeeltelijke ontlasting van de Hoge Raad,
biedt het geen oplossing voor de horizontale coordinatie, omdat dit een veel
verdergaande ontlasting noodzakelijk maakt.543

6.6 CONCLUSIE
Bij de bespreking van mogelijke procedurele waarborgen rondom verlofstelsels
is ingegaan op de motiveringsplicht, op het vereiste van een gekwalificeerde
meerderheid voor de afwijzing van een verlofvraag, op de hoorplicht en op de
mogelijkheid van spreiding van de bevoegdheid tot verlofverlening.

De motiveringsplicht levert een zinnige waarborg op voor een juiste ver-
lofverlening. Zij levert echter een behoorlijke werklast op. Het zou daarom
aantrekkelijk zijn wanneer de plicht tot een expliciete motivering in een 'dub-
bele toets'-model beperkt zou kunnen worden tot verlofvragen die door de
hoogste rechterlijke instantie worden afgewezen.

Ook het vereiste van een gekwalificeerde meerderheid voor de afwijzing
van een verlofvraag biedt een goede procedurele waarborg voor een juiste ver-
lofverlening. Uitgangspunt hierbij is dat wanneer een minderheid van mening
is, dat het ten behoeve van de codrdinatie van rechtspraak noodzakelijk is om in
een zaak uitspraak te doen, dit feit alleen al aangeeft dat hiertoe inderdaad reden
is. In dat geval is er namelijk kennelijk reden om te twij felen aan de juistheid of
eenduidigheid van bestaande jurisprudentie.

Ten aanzien van het horen van partijen is de conclusie getrokken, dat dit
voor de rechter een belangrijke bron van informatie is voor de verlofverlening,
maar dat in verband met de gewenste snelheid van de verlofprocedure in princi-
pe volstaan moet worden met een 66nmalig recht om een verzoek- of verweer-
schrift in te dienen. Ook met betrekking tot de hoorplicht geldt dat het 'dubbele
toets'-model een aantrekkelijke optie oplevert. Hierdoor kunnen partijen im-
mers in twee fasen hun standpunt naar voren brengen, zonder dat dit een grote
extra werklast oplevert.

De meest opmerkelijke procedurele waarborg bij verlofverlening biedt
mijns inziens de spreiding van de bevoegdheid tot verlofverlening, waardoor de
verantwoordelijkheid hiervoor gespreid kan worden. De kracht van deze waar-
borg is dat het verlofbeleid hierdoor niet meer afhankelijk is van 66n instantie
die daar mogelijkerwijs een eenzijdige visie op zou hebben. De verantwoorde-
lijkheid voor de verlofverlening wordt door middel van het 'dubbele toets'-
model gespreid, doordat het zowel de hoogste rechterlijke instantie als de in-
stantie daaronder bevoegd maakt om verlof te verlenen.

543 Zie hierover Hoofdstuk 9, §5.
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In dit model wordt op twee manieren voorkomen dat die bevoegdheden
botsen. Ten eerste kunnen de bevoegdheden alleen op een achtereenvolgend
moment in de procedure aangewend worden. Ten tweede krijgt verlofverlening
de voorkeur boven verlofafwijzing, doordat eenmaal verleend verlof niet meer
ongedaan gemaakt kan worden, terwijl een verlofafwijzing nog omgezet kan
worden in een verlofverlening.
Eigen aan de verschillende hier behandelde waarborgen is dat zij alle in het te-
ken staan van een versterking van de verantwoordelijkheid rondom de verlof-
verlening. De plicht om te motiveren is een plicht tot verantwoording en in die
zin een prikkel om op verantwoordelijke wijze met de verlofverlening om te
gaan. Het vereiste van een gekwalificeerde meerderheid bij afwijzing versterkt
de verantwoordelijkheid van de individuele rechters in een kamer. Praktisch
heeft hierdoor reeds een minderheid de bevoegdheid om verlof te verlenen. Ook
de spreiding van de bevoegdheid tot verlofverlening houdt een uitbreiding in
van de verantwoordelijkheid. Hier wordt niet de verantwoordelijkheid van de
hoogste rechterlijke instantie als verlofverlener versterkt, maar worden andere

gerechten hiervoor tevens verantwoordelijk gemaakt.
De genoemde procedurele waarborgen zijn steeds voornamelijk gericht op

het algemeen belang van een goede verlofverlening. En passant leveren zij wel
enige waarborg op voor het individuele belang dat met de verlofverlening ge-
moeid is, maar veel levert het niet op. Erkend dient te worden dat dat uiteinde-
lijk ook niet kan, omdat aan het individuele partijenbelang pas werkelijk
tegemoet gekomen wordt, wanneer op grond van rechtsbeschermingsmotieven
toelating wordt verleend. Dat staat echter, in verband met de werklast die dat
met zich zou brengen, in de weg aan het kunnen voorzien in coordinatie door de
hoogste rechterlijke instantie.

7 Conclusie
In dit hoofdstuk zijn verschillende methoden aan de orde geweest die het voor
een hoogste rechterlijke instantie beter mogelijk maken om door middel van
rechterlijke uitspraken in co6rdinatie van rechtspraak te voorzien. De verkorte
procedure en de verlofprocedure kunnen de horizontale co6rdinatie faciliteren
door werklastvermindering van de hoogste rechterlijke instantie die kan resulte-
ren in minder rechtsprekende gremia. De verkorte procedure vermindert de
werklast doordat zij voor de berechting van de eenvoudiger zaken een minder
bewerkelijke procedure voorschrijft. Het verlofstelsel doet dit door slechts een
gedeelte van de ingestelde beroepen in behandeling te nemen. De gemengde
kamer faciliteert ook de courdinatie door middel van uitspraken, niet doordat
het een werklastvermindering inhoudt, maar door een procedure te bieden die
gelijktijdig in horizontale en verticale coordinatie voorziet.

Als eerste is de verkorte procedure besproken. Aan de werklastvermindering
die deze procedure mogelijk maakt, wordt een limiet gesteld door de minimale
waarborgen die gelden voor een berechting van een zaak ten gronde. Problema-
tisch is hierbij dat het criterium voor het gebruik van de verkorte procedure, de
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eenvoud van een zaak, een open criterium is. Dit maakt het mogelijk dat over-
wegingen betreffende de werklast invloed uitoefenen op het soort zaken dat
door middel van deze procedure wordt berecht. Hetzelfde geldt voor de invul-
ling die aan de procedure wordt gegeven. De soort procedurele waarborgen
waarvan wordt afgezien bij de verkorte procedure, is nu juist de soort waarbor-
gen dat controle op de manier waarop de procedure wordt toegepast, mogelijk
zou maken. Zo ontbreken in verkorte procedures doorgaans de motiverings-
plicht en de mondelinge behandeling. Deze twee kenmerken maken dat de ver-
korte procedure weliswaar ingezet kan worden ter beperking van de werklast,
maar dat hier heel voorzichtig mee omgesprongen moet worden.
De gemengde kamer biedt een procedureel kader voor horizontale co6rdinatie
door middel van rechterlijke uitspraken. De meeste gemengde kamers die in dit
onderzoek aan de orde gekomen zijn, blijken hieraan echter, doordat ze zeer
zelden in actie komen, slechts een zeer geringe bijdrage te kunnen leveren. Ge-
zocht is naar selectiecriteria of procedures die een beter gebruik hiervan kunnen
waarborgen.

Ten aanzien van selectiecriteria is vastgesteld dat de vraag in welke zaken
een uitspraak van de hoogste rechterlijke instantie in het belang is van de co8r-
dinatie van de rechtspraak, niet naar objectieve maatstaven is te beantwoorden.
Hierdoor kunnen persoonlijke voorkeuren van rechters de uitkomst van deze
beoordeling makkelijk beYnvloeden. Nu ook een poging om deze beoordeling te
objectiveren geen bevredigend resultaat heeft opgeleverd, moet geconcludeerd
worden dat toegangscriteria geen voldoende waarborg kunnen bieden voor een
juiste selectie. Procesrechtelijke regels die een juiste selectie van zaken voor de
gemengde kamer beogen te waarborgen hebben echter het nadeel dat zij de ge-
mengde kamer geleidelijk het karakter van een vierde instantie geven.

Twee zaken zijn van belang voor een goed functionerende gemengde ka-
mer. Ten eerste dient de werklast die met de gemengde kamer gemoeid is, be-
perkt te worden door een beperking van het aantal rechterlijke gremia dat zich
in de gemengde kamer gerepresenteerd moet weten. Ten tweede dient de orga-
nisatie van de onderlinge informatievoorziening tussen de verschillende gremia
zo optimaal mogelijk te zijn, zodat een cultuur kan ontstaan waarin het belang
van coordinatie van rechtspraak meer op de voorgrond komt.
Met het oog op de voor een gemengde kamer wenselijke werklastbeperking
biedt bijvoorbeeld het verlofstelsel een oplossing. De vrije verlofstelsels die in
dit hoofdstuk aan de orde zijn geweest, bleken een enorme werklastbesparing te
kunnen bewerkstelligen. Een belangrijk nadeel van vrije verlofstelsels is even-
wel dat ze geen waarborgen inhouden voor een verlofverlening die ten goede
komt aan de coordinatie van rechtspraak, doordat het helemaal van de verlof-
verlenende instantie afhangt welke zaken zij selecteert. Werklastbeperking al-
leen is niet genoeg voor coordinatie van rechtspraak, minstens even belangrijk
is de selectie van de juiste zaken.

Sturing van de verlofverlening is, net als de selectie van zaken voor een
gemengde kamer, op twee manieren mogelijk. Er kunnen criteria gesteld wor-
den aan de hand waarvan de verlofverlener zaken dient te selecteren, of er kun-
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nen procedurele waarborgen worden opgenomen. Nu van criteria geen sterke
sturende werking verwacht mag worden, wordt de rol die procedurele waarbor-
gen hierbij spelen belangrijker. Overigens lijkt het aannemelijk dat wanneer
procedurele waarborgen kunnen bewerkstelligen dat het gebruik van de toe-
gangscriteria in enigermate toetsbaar wordt, dit de functie van de criteria aan-
zienlijk kan versterken. In dat geval bestaat bij de toepassing van die criteria
immers een belangrijke prikkel om die zo objectief mogelijk te verrichten.

Als mogelijke procedurele waarborgen zijn besproken: de motiverings-
plicht, het vereiste van een gekwalificeerde meerderheid voor de afwijzing van
een verlofvraag, de hoorplicht en de mogelijkheid van spreiding van de be-
voegdheid tot verlofverlening. Deze bieden bij verlofverlening alle zinvolle
waarborgen voor een juiste verlofverlening. Verschillende combinaties van de-
ze waarborgen kunnen daarom tot een zinvol verlofstelsel leiden. De combina-
tie die in verband met werklastvereisten en waarborgvereisten het meest zinvol
lijkt, is het 'dubbele toets'-model, waarbij aan de verlofbeslissingen door de
hoogste rechterlijke instantie enkele nadere eisen worden gesteld. Deze verlof-
instantie zal tot zijn beslissing moeten komen op basis van het verzoek tot ver-
lofverlening en het verweerschrift. Zij mag alleen tot verlofafwijzing overgaan
wanneer hiertoe met gekwalificeerde meerderheid wordt besloten en zij moet
verlofafwijzingen expliciet motiveren. Het 'dubbele toets'-model houdt op deze
manier een stelsel van 'checks and balances' in waardoor het resultaat van de
verlofverlening niet afhankelijk is van de juiste beoordeling van 66n instantie,
maar van de wisselwerking van bevoegdheden die vanuit verschillende per-
spectieven op het belang van coordinatie van rechtspraak worden uitgeoefend.
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Een keuze

1 Inleiding
In dit hoofdstuk zal een keuze worden gemaakt op welke wijze coordinatie van
rechtspraak het best karl worden gefaciliteerd. In §2 worden daartoe de tot nu
toe besproken mechanismen voor codrdinatie van rechtspraak tegenover elkaar
gezet. De conclusie wordt getrokken dat er twee varianten zijn die goede mo-

gelijkheden bieden voor co6rdinatie van rechtspraak. De mogelijkheid die de
voorkeur verdient, betreft de gemengde kamer in combinatie met een verlofstel-
sel naar het 'dubbele toets'-model. De andere betreft de gemengde kamer in
combinatie met een prejudiciele procedure en cassatieberoep.

In §3 wordt vervolgens verder ingegaan op het verlofstelsel. In §3.1 wordt
bezien of er internationaalrechtelijke belemmeringen zijn voor de invoering van
een verlofstelsel. De criteria voor toegangsverlening die bij het 'dubbele toets'-
model zouden moeten gelden, worden nader uitgewerkt in §3.2. In §3.3 wordt
vervolgens ingegaan op een aantal nadelen van een verlofstelsel. De belangrijk-
ste hiervan betreft de afbreuk die een verlofstelsel zal doen aan de rechtsbe-

scherming door de hoogste rechter. In §3.4 zal aandacht besteed worden aan
een aantal extra voordelen die de keuze voor het 'dubbele toets'-model met zich
brengt, naast de bevordering van de coordinatie van rechtspraak. In §4 komt
vervolgens de prejudiciele procedure als oplossing aan de orde. In §5 komt de
vraag aan de orde hoe het 'dubbele toets'-model en de prejudiciele procedure

gedifferentieerd kunnen worden afhankelijk van specifieke eisen vanuit de ver-
schillende rechtstakken. Enige afsluitende opmerkingen worden nog gemaakt in
§6.

2     Keuze van een mechanisme voor courdinatie

2.1 HET VERBAND TUSSEN DE VERSCHILLENDE MECHANISMEN VOOR
COORDINATIE VAN RECHTSPRAAK

De verschillende mechanismen voor courdinatie van rechtspraak die aan de
orde zijn geweest, zijn op de volgende wijze aan elkaar te relateren. Co6rdinatie
van rechtspraak door middel van het stellen van een norm door 66n of meerdere
rechterlijke instanties kan op twee manieren: door middel van uitspraken of
door middel van afspraken. Nu rechterlijke afspraken op grond van de argu-
menten van Hoofdstuk 6 en 7 slechts beperkt inzetbaar zijn ten behoeve van
coordinatie van rechtspraak, blijft alleen de coordinatie door middel van uit-
spraken over. Deze wijze van coordinatie is echter problematisch bij een te
groot aantal rechterlijke gremia op het niveau van de hoogste rechterlijke in-
stantie. De in Hoofdstuk 8 besproken mechanismen: de verkorte procedure, de
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prejudiciele procedure, het verlofstelsel en de gemengde kamer, beogen hier-
voor een oplossing te bieden.

Deze mechanismen werken volgens twee principes. Het eerste principe
neemt de omvang van het coordinatieprobleem als gegeven en pakt dit aan door
een daad van coordinatie. Dit principe wordt door de gemengde kamer gehan-
teerd. Deze kamer maakt gezamenlijke besluitvorming over rechtsnormen mo-
gelijk door verschillende rechterlijke gremia. Dit geschiedt op een wijze die in
overeenstemming is met de legitimiteit van rechterlijke rechtsvorming, nu deze
tot stand komt in een procedure die is omgeven met waarborgen voor een juiste
geschilbeslechting.

Het tweede principe betreft zelf geen daad van coordinatie, maar beoogt de
omvang van het coardinatieprobleem te verkleinen. Dit is op twee manieren
mogelijk. De verkleining van de werklast van de hoogste rechterlijke instantie
kan tot een kleiner aantal rechters op dit niveau leiden, waardoor de horizontale
coOrdinatie eenvoudiger wordt. De mechanismen die dit bewerkstelligen zijn:
de verkorte procedure en het verlofstelsel. De omvang van het coOrdinatiepro-
bleem kan ook worden aangepakt door middel van organisatorische maatrege-
len die de informatieuitwisseling bevorderen. Deze laatste categorie is in dit
onderzoek niet betrokken.544

De noodzakelijkheid van de invoering van een gemengde kamer of van de
werklastbeperkende maatregelen hangt af van de omvang van het coOrdinatie-
probleem en dus van het aantal rechterlijke gremia en de verwevenheid van hun
werkterrein. Het is daarom nu zaak om nog eens stil te staan bij de drie ver-
schillende plekken waarop in Hoofdstuk 2 een gebrek aan coordinatie van
rechtspraak werd geconstateerd.

Dit betreft ten eerste de coordinatie van de rechtspraak van de diverse
hoogste rechterlijke instanties in het bestuursrecht. Ten tweede betreft dit het
gebrek aan coordinerend vermogen van de cassatieprocedure ten aanzien van
'
feitelijke' vragen. Het derde punt betreft de coordinatie  van de rechtspraak

tussen de verschillende rechtstakken. In het volgende zal ik ingaan op de vraag
in hoeverre deze verschillende codrdinatie-behoeften verschillende mechanis-
men als oplossing vragen.

2.2 DE TEKORTEN AAN COORDINATIE VAN RECHTSPRAAK EN HUN OP-

LOSSINGEN

Coi}rdinatie binnen het bestuursrecht
Voor de coordinatie van de rechtspraak van de hoogste bestuursrechtelijke in-
stanties zijn verschillende oplossingen denkbaar. Ten eerste kan op het niveau
van de hoger beroepsrechtspraak een gemengde kamer worden ingesteld. De
rechtsprekende gremia op het niveau van de hoogste bestuursrechtspraak zou-
den de mogelijkheid kunnen krijgen een gemengde kamer bijeen te roepen. Of
dit zal werken valt niet te voorspellen, maar de ervaring met gemengde kamers

544 Zie hoofdstuk 2, §3.3.
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in Frankrijk en Duitsland stemt met optimistisch. Wel is het zo dat een op coor-
dinatie van rechtspraak gerichte cultuur wellicht ondanks de omvang van dit
college mogelijk is, nu de te coOrdineren rechtspraak alleen het bestuursrecht
betreft.545 Al te groot optimisme lijkt hier echter misplaatst. Een reductie van
het aantal kamers dat in de gemengde kamer vertegenwoordigd zou moeten zijn
door middel van een beperkende toegangsregeling ligt gezien het karakter van
deze colleges, als eerste of tweede instantie, niet voor de hand. Verder dient een
reductie van het aantal kamers langs de weg van een werklastbesparing via een
verkorte procedure om redenen genoemd in Hoofdstuk 8 te worden afgewezen.

Voor de coordinatie in het bestuursrecht betreft de instelling van een cas-
satie-instantie, eventueel in combinatie met een gemengde kamer, een betere
oplossing. Daarna kan in principe de behoefte aan coordinatie van rechtspraak
in het bestuursrecht worden voldaan. Wie coordinatie van rechtspraak belang-
rijk vindt maar geen verlenging van de procedure met een volwaardige derde
instantie wil, kan kiezen voor een verlofstelsel of voor een prejudiciele proce-
dure. Het verlofstelsel verdient hier de voorkeur boven een prejudiciele proce-
dure, omdat naast deze procedure ook in alle bestuursrechterlijke zaken cassatie
open zou moeten staan. Dit zou een vergaande verlening van de rechtspraak in
het bestuursrecht beheersen.

Meer coOrdinatie binnen de cassatieprocedure
De beperking van het coordinerend vermogen van cassatie tot rechtsvragen
hangt samen met het gebruik van de grens tussen feitelijke vraag en rechtsvra-
gen als toegangsbeperking ten behoeve van de regulering van de werklast. Een
oplossing hiervoor kan daarom gevonden worden in een toegangsregeling die
een selectievere toegangsbeperking inhoudt of in een beperking van de werklast
anderszins. Een beperking van de werklast door een grotere inzet van de ver-
korte procedure dient om redenen genoemd in Hoofdstuk 8 te worden afgewe-
zen. Als er van uitgegaan mag worden dat binnen de huidige procedure door
een grotere efficientie geen aanzienlijke werklastbesparing meer mogelijk is,
blijft daarmee als oplossing alleen de selectievere toegangsregeling door middel
van een verlofstelsel.

De prejudiciele procedure kan hier geen oplossing bieden. In Hoofdstuk 6
is aan de orde geweest dat deze procedure niet als enige toegangsregeling tot
een hoogste rechterlijke instantie mag worden ingezet. De inzet van de prejudi-
ciele procedure als extra toegangsregeling biedt voor de beperking van coardi-
natie van rechtspraak door middel van cassatie tot rechtsvragen en
motiveringsklachten echter ook geen oplossing. De grens tussen feit en recht
kan in de prejudiciele procedure moeilijk anders worden gelegd dan in cassatie.
Wel kan de prejudiciele procedure wellicht wat tijdwinst opleveren door de
doorbreking van de orde van hoger beroep en cassatie.546 Deze tijdwinst zal

545   Net als bij de Conseil D'Bat.
546 Zie hoofdstuk 6, §7.1.
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mijn inziens echter niet zodanig groot zijn dat een significante verschuiving van
de grens tussen feit en recht mogelijk wordt.

CoOrdinatie tussen de rechtstakken
Ten behoeve van de courdinatie van de rechtspraak van de verschillende rechts-
takken ligt de keuze voor een gemengde kamer voor de hand. De ervaring in het
buitenland leert dat binnen de hoogste rechterlijke instantie een op co6rdinatie
van rechtspraak gerichte cultuur noodzakelijk is om deze gemengde kamer te
kunnen laten functioneren. Dit vergt vanwege de verscheidenheid aan rechts-
takken een overzienbaar aantal uitspraken per jaar en een college van beperkte

omvang. Hiervoor is in de eerste plaats een verkleining van het aantal recht-
sprekende gremia binnen het bestuursrecht tot een aantal dat vergelijkbaar is
met de andere rechtstakken noodzakelijk. Ten behoeve hiervan zal in het be-
stuursrecht dus gekozen moeten worden voor een derde instantie. Hierboven is
aan de orde gekomen dat deze ook al noodzakelijk is voor de col; rdinatie van
rechtspraak binnen het bestuursrecht.

De coOrdinatie tussen de rechtstakken vergt dus ten eerste dat co6rdinatie bin-
nen het bestuursrecht mogelijk wordt gemaakt door de instelling van een derde
instantie voor deze rechtstak. Gezien het aantal raadheren dat hierdoor op het
niveau van de hoogste rechterlijke instantie werkzaam zal zijn, is een selectie-
vere toegangsregeling tot deze instantie nodig dan de beperking tot rechtsvra-
gen.547 Deze selectievere toegang kan worden bereikt door de introductie van
een verlofstelsel. Een andere mogelijke keuze betreft het behoud van de toe-
gang tot de hoogste rechterlijke instantie via cassatie met de toevoeging daaraan
van de mogelijkheid voor de lagere gerechten om een vraag voor te leggen aan
een gemengde kamer door middel van een prejudiciele procedure.

2.3 VERLOFSTELSEL OF PREJUDICIELE PROCEDURE?

Het creeren van den kapitein op het schip van de rechtsvorming betekent pri-
mair het terugdringen van het aantal beslissers in laatste instantie. Zowel voor
de coordinatie binnen het bestuursrecht, als voor de coordinatie binnen de cas-
satieprocedure geldt dat een verbetering hierin toegang tot een derde instantie
via een verlofprocedure vergt. Voor de coordinatie tussen de rechtstakken moet
nog een keuze worden gemaakt tussen een verlofstelsel en een prejudiciele pro-
cedure. Hieronder zal ik ingaan op de verschillende voor- en nadelen van deze
procedures.
Het verlofstelsel heeft het voordeel dat het een selectieve toegang mogelijk
maakt tot een in wezen gewone rechterlijke procedure in hoogste instantie. Op
grond van de in Hoofdstuk 8 getrokken conclusies omtrent procedurele waar-
borgen bij verlofverlening mag een voldoende selectiviteit verwacht worden

547 De huidige Hoge Raad omvat een kleine veertig raadsheren. Waar de Hoge Raad nu
ruim tien raadsheren per rechtstak kent, lijkt het aannemelijk dat dat ook met een ka-
mer voor bestuursrechtelijke cassatie zal gelden. Daarmee komt het totaal op ongeveer

vijftig raadsheren.
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wanneer de verlofprocedure wordt ingericht volgens het 'dubbele toets'-
model.548 De selectiviteit van het verlofstelsel kan een verschuiving van de
grens tussen feitelijke vragen en rechtsvragen bewerkstelligen en het voor een
gemengde kamer mogelijk maken om te functioneren. Het belangrijkste nadeel
van het verlofstelsel betreft de noodzaak om te schrappen in verworven rechten,
omdat de invoering van een verlofstelsel de rechtzoekende het recht op rechts-
bescherming in derde instantie onmeemt.

De prejudiciele procedure maakt ook een selectieve toegang mogelijk. Bij
een keuze voor de prejudiciele procedure als toegangsregeling voor een ge-
mengde kamer, kan daarnaast een gewone cassatieregeling blijven bestaan en
hoeft dus niet in verworven rechten te worden geschrapt. In dat opzicht biedt de
prejudiciele procedure een voordeel ten opzichte van het verlofstelsel. De pre-
judiciele procedure maakt dus een gemengde kamer mogelijk zonder dat dit
afbreuk doet aan de rechtsbescherming. Als nadeel staat daar een aantal princi-
piele bezwaren aan de prejudiciele procedure tegenover. We hebben echter ge-
zien dat aan het bezwaar van abstractie tegemoet kan worden gekomen door het
opnemen van procedurele waarborgen. Verder geldt dat de facultatieve prejudi-
ciele procedure naast de toegang via gewone cassatie geen bezwaarlijke door-
kruising van het juridisch discours inhoudt. De principiele argumenten van
Hoofdstuk 6 vormen dus geen bezwaar voor de inzet van de prejudiciele proce-
dure op deze wijze.

De prejudiciele procedure en het verlofstelsel kunnen dus beide op een
zinnige en verantwoorde manier de courdinatie van rechtspraak faciliteren.
Mijns inziens verdient de keuze voor het verlofstelsel de voorkeur, omdat deze
het best aansluit bij hetgeen ik als de primaire taak van een hoogste rechterlijke
instantie zie: leiding geven aan de rechtspraak.
Het verlofstelsel volgens het 'dubbele toets'-model biedt grote voordelen voor
de rechtsvormende taak van de hoogste rechterlijke instantie en voor de daarbij
behorende coordinatie van rechtspraak. Deze functie van de hoogste rechterlijke
instantie wordt door het verlofstelsel namelijk als centrale taak mogelijk ge-
maakt door een beperking van de te behandelen zaken tot die waarin deze func-
tie aan de orde is. Verder biedt het verlofstelsel voordelen voor de werklast van
de hoogste rechterlijke instantie en voor de lengte van de procedures waarin
partijen tot de hoogst mogelijke instantie doorprocederen.

Ook de combinatie van cassatie met een prejudiciele procedure en een ge-
mengde kamer biedt voordelen voor de co6rdinatie van rechtspraak. Deze zijn
echter minder verstrekkend dan bij het verlofstelsel. De functie van rechtsvor-
ming en de coardinatie daarvan zal moeten concurreren met de functie van
rechtsbescherming. Reeds met de huidige werklast vormt dat een probleem,
gezien de vele vragen die in cassatie als feitelijk afgedaan moeten worden ter-

548   Overigens ligt in Duitsland nu een wetsontwerp voor waarin voor het Bundesgerichts-
hof net  als  voor het Bundesverwaltungsgericht een toegangsregeling  con form het  'dub-
bele toets'-model wordt voorgesteld. Kennelijk is het 'dubbele toets'-model bij het
Bundesverwaltungsgericht goed bevallen.
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wijl het wel degelijk normatieve kwesties betreft. Hoe reeel is het dan om te
verwachten dat de berechting in gemengde kamer meer wordt dan een verplicht
nummer en dat werkelijk een cultuur ontstaat waarin bij de rechtsvorming als
vanzelfsprekend rekening wordt gehouden met, en aansluiting wordt gezocht bij
ontwikkelingen in andere rechtstakken? Hoe belangrijk zal dat gevonden wor-
den wanneer in de toekomst die werklast nog stijgt?

Een ander belangrijk nadeel van de prejudiciele procedure vormt de hier-
voor noodzakelijke verlenging van de duur van de individuele gerechtelijke
procedures. Waar een verlofstelsel een verkorting van vele procedures mogelijk
maakt, zullen procedures waarin een prejudiciele vraag wordt gesteld worden
verlengd door de tijd die het kost om een vraag te stellen en op een antwoord te
wachten. Bovendien maakt de prejudiciele procedure het noodzakelijk dat in
alle bestuursrechtelijke zaken cassatie open wordt gesteld en cassatie open blijft
staan in de andere rechtstakken.

Het enige belangrijke nadeel dat een verlofstelsel inhoudt, het verdwijnen
van de mogelijkheid van rechtsbescherming in concreto, is weliswaar groot,
maar past bij een keuze voor het leiding geven aan rechtspraak als de belang-
rijkste taak van de hoogste rechterlijke instantie. Hierdoor ontstaat een verticale
specialisatie in de rechterlijke organisatie waarin de primaire taak van de lagere
rechters de rechtsbescherming betreft en de primaire taak van de hoogste rech-
terlijke instantie de rechtsvorming en de coordinatie daarvan.

Mijns inziens is deze keuze onontkoombaar vanwege de te verwachten
ontwikkelingen in de toekomst. Wij mogen er immers niet van uitgaan dat de
overbelasting van de rechterlijke macht vanzelf geleidelijk verdwijnt, of dat
vragen over de verwevenheid van de rechtsgebieden zich in mindere mate zul-
len voordoen of minder belangrijk worden. Veel eerder lijkt een tegenoverge-
stelde tendens te verwachten. Het zal met een groeiend aantal zaken in de
toekomst een steeds logischer keuze worden om de taak van de hoogste rech-
terlijke instantie te beperken tot co8rdinatie van rechtspraak en de rechtsbe-
scherming primair op te dragen aan de lagere gerechten. Bovendien lijkt de
verwachting gerechtvaardigd dat in een maatschappij waarin informatie over
rechtspraak breder beschikbaar wordt, de ongelijkheid in strafmaat, alimentatie
en andere 'feitelijke' zaken steeds minder vanzelfsprekend wordt geaccepteerd.
Slechts voor wie andere verwachtingen heeft omtrent de toekomst biedt de
prejudiciele procedure de juiste weg.

In het vervolg van dit hoofdstuk zal ik dieper ingaan op het verlofstelsel
volgens het 'dubbele toets'-model. Vervolgens komt als tweede keuze wat korter
de prejudiciele procedure aan bod als toegangsregeling tot een gemengde kamer
naast cassatie. Overigens zal blijken dat een aantal keuzes dat wordt gemaakt
bij de bespreking van het 'dubbele toets'-model ook voor de prejudiciele proce-
dure te gelden.
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3    Het 6dubbele toets'-model
In deze paragraaf zal de keuze voor een verlofstelsel nader worden bespro-
ken.549 Bij de keuze voor een verlofstelsel wordt aangesloten bij de conclusie
die in Hoofdstuk 7 is getrokken over de waarborgen die hierbij horen te gelden.

Dat betekent dat uitgegaan wordt van het 'dubbele toets'-model, inclusief moti-

veringsplicht en besluitvorming bij gekwalificeerde meerderheid zoals beschre-
ven in Hoofdstuk 7. In §3.1 komt eerst aan bod of het internationale recht de
invoering van een verlofstelsel toestaat. Vervolgens wordt in §3.2 nader inge-

gaan op de criteria die zouden moeten gelden voor verlofverlening.  In §3.3  ko-
men enkele belangrijke nadelen van het verlofstelsel aan de orde en in §3.4 een
paar bijkomende voordelen.

3.1 INTERNATIONAALRECHTELIJKE BELEMMERINGEN VOOR EEN VER-

LOFSTELSEL

De invoering van een verlofstelsel komt er op neer dat partijen in principe geen
recht meer hebben op rechtspraak in drie instanties. Slechts wanneer de verlof-
verlener een uitspraak in een zaak van belang acht voor de rechtsontwikkeling,
kunnen partijen hierop aanspraak maken. De vraag kan gesteld worden, of deze
beperking van de toegang tot de hoogste rechter wel in overeenstemming is met
het internationale recht. Gekeken zal daarom worden naar het Europees Verdrag
voor de Rechten van de Mens en naar het Internationaal Verdrag inzake Burger-
rechten en Politieke rechten, verder EVRM en IVBP.

Het EVRM verplicht een staat niet tot het instellen van een tweede instan-
tie:50 Wel wordt een dergelijke verplichting opgelegd in artikel 2 van het, voor
Nederland nog niet in werking getreden, zevende protocol bij het EVRM. Dit
artikel garandeert een ieder die is veroordeeld wegens een strafbaar feit het
recht op toetsing door een hoger gerecht.551 Het tweede lid van dit artikel be-

paalt dat wettelijke uitzonderingen op dit recht onder andere mogelijk zijn met
betrekking tot lichte overtredingen.

549   Overigens kent Nederland al een verlofstelsel bij 'de berechting van zekere gedurende

den tijd van den huidigen oorlog begane feiten, welke in zoo ernstige mate strafwaardig
zijn, dat hun strafbaarheid daarmede in overeenstemming dient te worden gebracht,
zonder dat een beroep op het bepaalde in artikel 1 van het Wetboek van Strafrecht bij
die berechting dient te worden toegelaten.' Na de Tweede wereldoorlog zon in Neder-
land Bijzondere Gerechtshoven ingevoerd. Tegen uitspraken van deze hoven stond cas-

satie open bij de Bijzondere Raad van Cassatie wanneer het hof hiertoe verlof had
verleend. Zie: Besluit  van 22 december 1943, houdende vaststelling  van het Besluit
Buitengewone Rechtspleging.

550    Delcourt, EHRM 11 januari 1970, All.
551   Artikel 2 luidt: - 1. Een ieder die door een gerecht is veroordeeld wegens een strafbaar

feit, heeft het recht deze schuldigverklaring of veroordeling opnieuw te doen beoorde-
len door een hoger gerecht. De uitoefening van dit recht, met inbegrip van de gronden
waarop het kan worden uitgeoefend, worden bij de wet geregeld. - 2. Op dit recht zun
uitzonderingen mogelilk met betrekking tot lichte overtredingen, zoals bepaald in de

wet, of in gevallen waarin de betrokkene in eerste aanleg werd berecht door het hoog-
ste gerecht of werd veroordeeld na een beroep tegen vrijspraak.
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Een verlofstelsel betekent voor het Nederlandse strafrecht slechts daar een be-
perking van het recht op twee instanties, voor zover in het huidige stelsel de
hoogste rechterlijke instantie de tweede instantie is. Dat wil zeggen voor zover
nu bij veroordelingen geen hoger beroep mogelijk is, maar wel cassatie. Deze
situatie komt in Nederland echter niet voor bij zaken die in Nederland tot het
strafrecht worden gerekend. Ten aanzien van het Nederlandse strafrecht biedt
het internationale recht dus geen belemmering voor de invoering van een ver-
lofstelsel.

Artikel 2 van het zevende protocol bij het EVRM zou na inwerkingtreding
voor Nederland echter evenzeer gelden voor bestuursrechtelijke sancties die
vanuit het perspectief van het EVRM als strafsancties gezien worden. Voor zo-
ver het bestuursrecht bij deze sancties slechts rechtspraak in 66n instantie kent,
zonder de mogelijkheid van hoger beroep, zou dat hiermee dus in strijd komen.
Dat geldt echter alleen voor zover deze zaken niet aan te merken zijn als 'lichte
overtredingen' in de zin van het tweede lid. Voor het bestuursrecht betekent de
invoering van een verlofstelsel echter geen beperking van het beroep op de
rechter, maar een uitbreiding daarvan. Waar nu rechtspraak in eerste en enige
instantie bestaat, zou daar immers alleen maar een verlofberoep aan worden
toegevoegd. Het EVRM staat dus in zoverre niet aan een verlofstelsel in de
weg.

Wanneer artikel 2 van het zevende protocol bij het EVRM voor Nederland
in werking zou treden, zou een stelsel met rechtspraak in eerste instantie plus
beroep op een verlofstelsel ten aanzien van het gebied van strafsancties hiermee
vermoedelijk in strijd zijn. Hoewel het hof erkent dat de toegang tot hoger be-
roep beperkt mag worden met betrekking tot lichte overtredingen, zal een be-
perking op grond van het belang dat een zaak heeft voor de coordinatie van de
rechtspraak niet door de beugel kunnen. Waar nu rechtspraak in slechts 66n in-
stantie geschiedt en bovendien geen sprake is van lichte overtredingen, zal met
de invoering van een verlofstelsel, bij de eventuele inwerkingtreding van het
zevende protocol dus n6g een extra instantie ingesteld moeten worden.

Ook het IVBP kent, in artikel 14 vijfde lid, de strafrechtelijk veroordeelde
een recht toe op een nieuwe beoordeling door een hoger rechtscollege overeen-
komstig de wet. Ten aanzien hiervan heeft Nederland echter het voorbehoud
gemaakt dat het alleen geldt voor strafzaken naar Nederlands recht. Dit voorbe-
houd maakt dat ook het IVBP niet in de weg staat aan een verlofstelsel.
Geconcludeerd kan worden dat er geen internationaalrechtelijke belemmeringen
bestaan voor de regeling van de toegang tot de hoogste rechterlijke instantie via
een verlofstelsel. Zowel het EVRM als het IVBP kennen wel het recht op toe-
gang tot een tweede instantie. Dit recht is echter beperkt tot het terrein van het
strafrecht, waar in Nederland altijd rechtsbescherming in meerdere instanties
wordt geboden. Slechts voor zover het bestuursrecht punitieve sancties kent en
bovendien berechting in 66n instantie, kan dit in strijd komen met het EVRM en
het IVBP. Ten aanzien van het bestuursrecht betekent de invoering van een
verlofstelsel echter geen vermindering van de rechtsbescherming ten opzichte
van het huidige regime.
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3.2 TOEGANGSCRITERIA

Bij de vraag welke criteria de verlofverleners in een 'dubbele toets'-model zou-
den moeten hanteren, spelen selectiviteit en werklastoverwegingen een rol.
Vanwege de open criteria waarvoor gekozen wordt, is het verder van belang om
een aantal zaken te benadrukken die bij de verlofverlening niet mogen meewe-

gen.

Een open criterium
Zoals al aangegeven, bestaat er geen hard toetsingscriterium, dat aan kan geven,
wanneer het belang van de coordinatie van de rechtspraak de behandeling van
een zaak door de hoogste rechterlijke instantie rechtvaardigt.552 Het lijkt dan
ook de beste oplossing om het belang van codrdinatie van rechtspraak als zoda-
nig in het te stellen toegangscriterium op te nemen. Dat garandeert dat de toe-

gangsverlening kan meegroeien met wat op een gegeven moment in het belang
hiervan wordt geacht. Dit leidt tot een volgende constructie: Ferlofmoet wor-
den verleend wanneer een uitspraak op het beroep in het belang is van de coor-
dinatie van de rechtspraak.

Wat hier precies onder coordinatie van de rechtspraak te verstaan is, dient
nader geexpliciteerd te worden. Zoals in Hoofdstuk 1 al is aangegeven gaat het

om de afstemming van rechterlijke uitspraken voor zover het het rechtsvormen-
de aspect betreft. Wanneer coordinatie van rechtspraak tevens plaatsvindt door
middel van uitspraken gaat het dus om coordinatie van rechtsvorming door
middel van rechtsvorming. Dat is ook niet zo vreemd omdat elke rechtvormen-
de uitspraak van een hoogste rechterlijke instantie naast een inhoudelijk aspect
een aspect kent dat op coordinatie is gericht.
Dat betekent geen plicht voor andere rechters tot navolging, maar een dergelijke

uitspraak houdt wel een leidinggevende stem in het juridisch discours in.
Het criterium in het belang van coordinatie van rechtspraak betekent op

het niveau van een hoogste rechterlijke instantie dus hetzelfde als het criterium
'in het belang van de rechtsvorming'. Er is slechts een verschil in nuance. Waar

het belang van de rechtsvorming de nadruk legt op de vernieuwing van het
recht, legt het belang van coOrdinatie van rechtspraak de nadruk op de leiding-
gevende, toekomstgerichte betekenis van een uitspraak. Nu dit laatste in dit on-
derzoek steeds voorop heeft gestaan, ligt mijn voorkeur bij het criterium 'in het
belang van het recht'. De keuze voor 'in het belang van de rechtsvorming' zou
echter geen wezenlijk verschil maken.

Het gekozen criterium is er op gericht elke zaak toe te kunnen laten,
waarin het belang van de uitspraak het belang van de partijen overstijgt doordat
het ook betekenis heeft voor toekomstige rechtszaken. Een dergelijk open crite-
rium is veiliger dan een meer specifiek criterium, omdat een specifiek criterium
het risico meebrengt dat bepaalde rechtsvragen onbedoeld worden uitgesloten.
Ondanks het open criterium is gekozen voor een imperatieve redactie. Hieron-

552  Zie §3.2.
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der wordt in sub-paragraaf 'Consequentie voor afvallers' aangegeven waarom
dit de voorkeur heeft.

Coordinatie van rechtspraak kan om zeer verschillende redenen van belang
zijn. Het kan gaan om het aanbrengen van een nuancering ten aanzien van be-
paalde normen, maar het kan ook gaan om omstreden vernieuwingen, bijvoor-
beeld ten aanzien van euthanasie of ten aanzien van strafrechtelijke
opsporingsmethoden. De openheid van het criterium laat ook toe dat het doen
van een uitspraak in een zaak van belang wordt geacht in verband met politieke
gevoeligheid of in verband met het maatschappelijk belang. Dat geldt ook wan-
neer een uitspraak daarin alleen maar een bestendiging van de bestaande juris-
prudentie zou inhouden. Co6rdinatie van rechtspraak kan echter ook van belang
zijn ten aanzien van issues die uitgesproken onpolitiek lijken, bijvoorbeeld met
betrekking tot specifiek technische regelgeving.

Een sterke waarborg voor een juiste verlofverlening biedt het hier gefor-
muleerde criterium niet. Toch heeft het wel enige waarde. Dit criterium maakt
het namelijk mogelijk, dat bij de toegangsverlening een wijze van besluitvor-
ming wordt gevolgd, die geen grote werklast inhoudt. Daarop ga ik hieronder
in. Verder maakt dit criterium duidelijk dat de verlofprocedure niet bedoeld is
als verkorte procedure voor de beoordeling van de gegrondheid van het beroep.

Werklast
Het is belangrijk dat reeds op grond van een weinig intensief onderzoek vastge-
steld kan worden, in hoeverre een zaak in aanmerking komt voor behandeling
door de hoogste rechterlijke instantie. Dit is van belang, omdat een tijdrovend
onderzoek aan het doel van het verlofstelsel voorbij zou gaan.

Toetsing aan het hierboven geformuleerde criterium is weinig arbeidsin-
tensief, omdat hiervoor niet vereist is het gehele dossier te kennen. Er hoeft al-
leen maar beoordeeld te worden of een uitspraak in de zaak voor de coordinatie
van rechtspraak van belang is, waardoor het onderzoek beperkt kan worden tot
het verzoekschrift en het verweer daarop. Deze zullen vergeleken met een vol-
ledig dossier zeer beperkt kunnen zijn.

De keuze voor een criterium dat niet gerelateerd is aan de gegrondheid van
het ingestelde beroep betekent voor de werklast twee dingen. Ten eerste houdt
de verlofverlening niet in dat een voorschot wordt genomen op de berechting in
de hoofdprocedure. Hierdoor bestaat dus ook niet het probleem dat vragen die
in de verlofprocedure al voorlopig worden beantwoord, in de hoofdprocedure
nog eens ten gronde moeten worden behandeld. De verlofprocedure introdu-
ceert daardoor geen dubbel werk. Ten tweede is voor een dergelijke verlofver-
lening een veel minder intensief onderzoek nodig dan bij een verlofcriterium
dat wel gerelateerd is aan de gegrondheid van het ingestelde beroep.553 De keu-

553 Een aardige vergelijking biedt  de 10,4 maanden   die het Bundesgerichtshof  in   1993
gemiddeld nodig had om een Revision door middel van Ablehnung der Annahme af te
doen, waar het Bundesverwaltungsgericht voor een afwijzing minder dan dne maanden
nodig heeft. Hoewel hierbij allerlei onbekende factoren een rol kunnen spelen, is het
verschil opvallend. Zie: P. Gottwald, Empfehlen sich im Interesse cines effektiven
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ze voor het 'dubbele toets'-model heeft daarbij nog het voordeel dat het werk
dat met de verlofverlening gemoeid is, gespreid wordt over verschillende rech-
terlijke instanties.

Voor de hoger beroepsrechter geldt, dat de verlofverlening hem nauwelijks
extra tijd zal kosten. Om tot zijn uitspraak te kunnen komen, moet hij zich toch
al een oordeel hebben gevormd omtrent vragen met betrekking tot de rechts-
vorming die in de zaak een rol spelen. Dit oordeel impliceert al haast een in-
schatting van het belang dat een uitspraak van de hoogste rechterlijke instantie
in de betreffende zaak voor de coOrdinatie van rechtspraak zou kunnen hebben.

Het enige dat het verlofstelsel dus van hem vergt, is dat hij in zijn uitspraak
opneemt, of dit oordeel ertoe moet leiden dat partijen al dan niet een beroep op
de hoogste rechterlijke instantie toekomt.

Ook de hoogste rechterlijke instantie wordt in het 'dubbele toets'-model
niet zwaar belast. Een deel van de procespartijen zal met het afwijkende oordeel
van de hoger beroepsrechter omtrent het verlof genoegen nemen. Met de ver-
lofverlening in deze zaken is de hoogste rechterlijke instantie in het geheel geen
tijd kwijt. Een ander deel zat tegen de verlofbeslissing in beroep gaan, maar ook

de beoordeling van dit beroep zal in verband met het gekozen criterium niet
veel tijd kosten. De tijd die de hoogste rechter er aan besteedt, is goed besteed,
omdat hij hierdoor wordt geconfronteerd met mogelijke zwaktes in rechtsvor-
mende uitspraken.

Welke zeefwerking door het 'dubbele toets'-model zal worden gereali-
seerd, hangt met name af van de mate waarin procespartijen geneigd zullen zijn
om genoegen te nemen met het oordeel van de hoger beroepsrechter over de
verlofwaardigheid van de rechtsvragen die in hun zaak spelen. Dit laatste zal
afhankelijk zijn van de kwaliteit van de rechtspraak in hoger beroep in het al-
gemeen, en in het bijzonder van de kwaliteit van de motivering van de uit-
spraak.

Voorspelbaarheid van het belang voor de codrdinatie van rechtspraak
Een criticus zal naar voren kunnen brengen dat het belang dat een uitspraak in
een bepaalde zaak zal hebben voor de coordinatie van rechtspraak helemaal niet
zo gemakkelijk vast te stellen is. Het is in het huidige stelsel immers zo, dat
hierover vaak pas in een vrij laat stadium duidelijkheid komt. Dat kan zijn bij
de behandeling van de zaak, bij het concipieren van de uitspraak, of nog later
bij de bespreking van de uitspraak in de literatuur, of bij reacties hierop in
nieuwe uitspraken. Op grond hiervan kan getwijfeld worden aan de mogelijk-
heid, om het belang van coordinatie van rechtspraak vast te stellen aan de hand
van een eenvoudig onderzoek.

Voor zover rechterlijke rechtsvorming min of meer 'per ongeluk' tot stand
komt, en pas achteraf in een eerdere uitspraak blijkt te zijn neergelegd, geldt
inderdaad dat die door de rechter niet is te voorspellen. Je kunt je echter afvra-

Rechtsschutzes Mallnahmen zur Vereinfachung, Vereinheitlichung und Beschrankung
der Rechtsmittel und Rechtsbehelfe des Zivilverfahrensrechts? Gutachten A fur den 61.
Deutschen Juristentag, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, MOnchen 1996, p. A 82.
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gen in hoeverre deze rechtsvorming inderdaad in de bewuste uitspraak ge-
schiedt. Het is wellicht eerder zo dat de bewuste uitspraak de voor de co6rdina-
tie van rechtspraak benodigde rechtsvorming slechts 'triggert', terwijl de
eigenlijke rechtsvorming pas in nieuwe uitspraken tot stand komt, eventueel
nadat daar in de literatuur op is aangedrongen.

Ondertussen schieten we met die vaststelling niet zo veel op, omdat de be-
doelde 'trigger' in dit proces kennelijk een belangrijke rol speelt. Dat geldt ze-
ker nu die uitspraak in een verlofstelsel alleen door de hoogste rechter gedaan
kan worden, wanneer van te voren is vastgesteld, dat een uitspraak in de betref-
fende  zaak van belang is voor de rechtsvorming of de collrdinatie daarvan.

Het belang van deze triggers voor de coOrdinatie van de rechtspraak maakt
dat al vrij snel aangenomen moet worden dat een zaak hiervoor van belang is.
De verlofverlener mag zich niet beperken tot die zaken waarin meteen duidelijk
is dat er een nieuwe rechtsregel geformuleerd zal moeten worden. Er is daaren-
tegen al reden tot verlofverlening, wanneer zich een zaak aandient die minder
goed, of minder gemakkelijk, of minder soepel onder de bestaande regels past.
Wanneer zich een zaak aandient die kenmerken vertoont die mogelijk relevant
zijn voor de interpretatie van het recht, terwijl zij nog niet eerder onder de be-
treffende regel zijn berecht, is  dat al reden om het verlof te verlenen.

Het is dan ook niet de bedoeling van een verlofstelsel om te garanderen dat
de hoogste rechterlijke instantie alleen nog maar uitspraken doet die van belang
zijn voor de coordinatie van rechtspraak. Het gaat er slechts om de werklast van
de hoogste rechterlijke instantie te beperken, door deze geen standaardzaken te
laten berechten. Het is daarom voor het functioneren van het verlofstelsel niet
noodzakelijk dat het belang van het doen van een uitspraak voor de codrdinatie
van rechtspraak van te voren met grote precisie wordt vastgesteld. Reeds wan-
neer in een zaak redelijke twijfel mogelijk is over het belang van een uitspraak
voor de coOrdinatie van rechtspraak, zal die moeten worden toegelaten.

Met de invoering van een verlofstelsel zal overigens het vermogen van de
rechter om het belang van een zaak voor de codrdinatie van rechtspraak te
voorspellen, kunnen toenemen. Dit komt doordat procespartijen, gedwongen
door het toegangscriterium, hier hun aandacht op zullen moeten richten. Het
lijkt dan ook waarschijnlijk dat op grond van de uiteenzettingen door twee te-
genover elkaar staande advocaten omtrent het belang voor de coOrdinatie van
rechtspraak ten aanzien van een bepaalde vraag, hierin het benodigde inzicht
kan worden verkregen.

Ferzuim van vormen
Een nadeel van de beperking van de toegang tot de hoogste rechterlijke instan-
tie, tot die zaken die van belang zijn voor de co6rdinatie van de rechtspraak, is
dat ook bij emstig rechterlijk falen soms niet kan worden opgetreden. Dat kan
slecht zijn voor het vertrouwen in de rechtspraak. Om hierin te voorzien zou het
hierboven geformuleerde toegangscriterium enigszins opgerekt kunnen worden.
Verlof zou bijvoorbeeld ook verleend kunnen worden wanneer er ernstige pro-
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cesrechtelijke fouten zijn gemaakt. Op die manier zou toch nog enige controle
op de kwaliteit van rechtspraak bestaan.

Aansluiting bij het criterium Verfahrensfehler zoals het Bundesverwal-
tungsgericht dat kent, lijkt mij echter niet wenselijk. Een dergelijk criterium zou
te gemakkelijk kunnen gaan lijken op de toetsing aan vormverzuimen zoals de

Hoge Raad die nu verricht. Het is onwenselijk om de brede categorie van be-
roepen die de Hoge Raad onder dit toetsingscriterium accepteert, te onttrekken
aan de voorwaarde voor het verlof dat een uitspraak in het belang van de cour-
dinatie van de rechtspraak is. Dat zou namelijk een te ingrijpend onderzoek van
elke verlofvraag met zich brengen.

Het kan wel zinnig zijn om ten behoeve van bepaalde vormverzuimen die
echt onacceptabel worden gevonden, een uitzondering te maken. Hiertoe zou
het hierboven geformuleerde criterium aangevuld kunnen worden met een soort
hardheidsclausule. Die zou het verlof kunnen uitbreiden tot zaken waarin een
uitspraak in het belang van de kwaliteit van de rechtspraak geboden wordt ge-
acht. Hien'an is bijvoorbeeld sprake bij ernstige rechterlijke misslagen, bij re-
gelmatig terugkerende fouten, of wanneer omtrent de juistheid van een
uitspraak grote maatschappelijke beroering bestaat. Een dergelijke hardheids-
clausule is in de eerste plaats niet gericht op het herstel van de gemaakte fout,
maar op het vertrouwen in de rechtspraak en op de kwaliteit daarvan.

Een dergelijke clausule past goed in de consequent doorgedachte taak van
de hoogste rechterlijke instantie als rechtsvormer en coordinator van die rechts-
vorming. Een dergelijk ingrijpen geschiedt namelijk niet vanuit de gedachte dat
correctie moet plaatsvinden van fouten van lagere rechters ten behoeve van
partijen, maar vanuit het toekomstgericht toezien op, en sturen van, de lagere

rechtspraak. Uitgangspunt is dus dat de hoogste rechter pas ingrijpt wanneer dat
naar zijn mening van belang is om voor de toekomst een bepaalde wijze van
procederen te bewerkstelligen. Het betreft weliswaar niet direct zaken die van
belang zijn voor de courdinatie van de rechtsvorming in de rechtspraak, maar
het betreft wel de toekomstgerichte aansturing van de kwaliteit van rechtspraak.
Door deze verruiming van het toegangscriterium zou het als volgt komen te
luiden:  Verlof moet  worden  verleend  waneer  een  uitspraak  op  het  beroep  in  het
belang is  van  de  coardinatie van  de  rechtspraak of in  het  belang van  de  kwali-
teit van de rechtspraak.

Geen beoordeling van de gegrondheid van het beroep
Niet alleen in positieve zin kan aangegeven worden voor welk toegangscriteri-
um gekozen dient te worden, ook is het van belang om aan te geven wat geen
rol mag spelen bij de toegangsverlening.

De toetsing aan het toelatingscriterium mag geen impliciet oordeel inhou-
den over de gegrondheid van het ingestelde beroep. Dan zou immers de afwij-
zing van een verlof een beoordeling vergen van de gegrondheid van het beroep.
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Dit moet juist voorkomen worden om een verlofstelsel niet het karakter van een
verkorte procedure te laten krijgen.554

Het mag dus niet zo zijn, dat slechts dan tot verlofverlening wordt beslo-
ten, wanneer door middel van een gegrondverklaring van een beroep tot nieuwe
jurisprudentie gekomen kan worden. Ook een uitspraak van een lagere rechter
die juist de spijker op zijn kop slaat, kan een goede reden vormen voor toelating
van een daartegen ingesteld beroep. Dat lijkt misschien inefficient, maar het is
essentieel om de betekenis van de verlofprocedure zuiver te houden. Bovendien
kan op een bepaald moment juist de bevestiging van bestaande jurisprudentie,
of de erkenning van een bepaalde lijn van jurisprudentie die in de lagere recht-
spraak is ontwikkeld, cruciaal zijn voor duidelijkheid omtrent de rechtsontwik-
keling.

In principe geeft de formulering van het criterium zoals hierboven geen
aanleiding tot een koppeling van de verlofverlening aan de gegrondheid van het
beroep. Het is echter belangrijk om de noodzaak van een bewuste ontkoppeling
nog eens te benadrukken, omdat het een heel andere manier van denken vergt,
dan nu gangbaar is. 555

Wanneer besloten wordt tot de invoering van een verlofstelsel zal het van
groot belang zijn om ook aandacht te geven aan de werking van de hoofdproce-
dure. Ontevredenheid over bijvoorbeeld de werklast hiervan, kan te gemakke-
lijk leiden tot een verkeerd gebruik van de verlofprocedure. Dat geldt ook voor
het hier voorgestelde verlofstelsel, dat in de vorm van het 'dubbele toets'-model
in combinatie met een motiveringsplicht en het vereiste van gekwalificeerde
besluitvorming sterke waarborgen biedt voor een juist gebruik. Er bestaan nu
eenmaal geen harde waarborgen voor een juiste verlofverlening. Bovendien
hebben we bij het Bundesverwaltungsgericht gezien dat ook deze op papier
sterke verlofprocedure in de praktijk als een verkorte procedure kan worden
gebruikt. De hier gedane voorstellen mogen dan ook niet los gezien worden van
de noodzaak van een kwalitatief hoogwaardige en efficiente procedure in de
hoofdzaak.556

De consequentie van de ontkoppeling van de verlofverlening van het voorlopig
oordeel over de gegrondheid van het beroep, heeft ook een nadelige conse-
quentie. Wanneer de toelating niet gerelateerd is aan de kans op succes die het
ingestelde beroep biedt, bestaat er namelijk een aanzienlijke kans dat een be-

554 Zie: Hoofdstuk 8, §2.
555    Koopmans gaf al aan dat het van belang was om te vermijden dat het toelatingscriteri-

um een impliciet oordeel over de gegrondheid van het ingestelde beroep zou vergen:
"hoe meer de 'merits' evenwel doordringen in de voorfase, hoe minder werkbaar het
systeem dreigt te worden." Zijn voorstel lijkt evenwel toch een verlofstelsel in te hou-
den waarbij deze 'merits' als toegangscriterium dienen. (T Koopmans, Hogere voor-
ziening naar rechterlijk goedvinden, NJB 1985, p. 1417-1421.)

556 Zie buvoorbeeld de voorstellen van Barendrecht omtrent stroomlijning van de cassatie-
procedure. J.M. Barendrecht, De Hoge Raad op de hei, kwaliteitsbewaking en leiding
over de rechtspraak door de civiele cassatie: een analyse en denkrichtingen voor de
toekomst, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1998.
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roep dat is toegelaten, in de vervolgprocedure ongegrond verklaard wordt. Dit
zal het geval zijn wanneer voldaan is aan het toelatingscriterium, maar de uit-
spraak waartegen het beroep is ingesteld, juist. Het beroep wordt dan eerst toe-

gelaten en vervolgens afgewezen. Vanwege de frustratie waartoe dit kan leiden,
is het zaak om de betekenis van verlofprocedure en verlofverlening goed toe te
lichten.

Good vehicle / percolatie
Een ander criterium dat geen rol mag spelen bij de toegangsverlening is het
'good vehicle'-criterium. In de Verenigde Staten bleek dit criterium een belang-
rijk argument te zijn, om in zaken waarin een uitspraak in verband met de coor-
dinatie van de rechtspraak van belang was, toch geen uitspraak te doen. De
wens in de Verenigde Staten om rechtsvormende rechtspraken uit te stellen is
begrijpelijk, nu percolatie tussen de lagere gerechten daar, bij een streng vast-
houden aan de stare decisis regel, een voorwaarde is voor goede rechtsvor-

ming.
557

Naarmate de hoogste rechterlijke instantie echter vrijer is om 'om te gaan'
in haar jurisprudentie, kan de percolatie zich binnen het hele systeem van rech-
terlijke instanties afspelen. De hoogste rechter hoeft daarvan niet, vanwege ge-
bondenheid aan zijn eerdere jurisprudentie op grond van een stare decisis regel,
te worden uitgezonderd. Sterker nog, voor het juridisch discours is een discus-
sie tussen de hoogste rechterlijke instantie en de lagere rechters juist essentieel.
De hoogste rechterlijke instantie moet hieraan juist wel meedoen. Percolatie
vormt in Nederland dus geen reden om rechtspraak uit te stellen, maar een re-
den om dat niet te doen. Het is in verband met het juridisch discours dus niet
wenselijk dat het 'good vehicle'-criterium meeweegt bij de verlofverlening.

De plicht tot toelating in het belang van de coOrdinatie van rechtspraak

mag dus niet aldus worden geinterpreteerd, dat rechtsvorming met betrekking
tot een bepaalde rechtsvraag uitgesteld mag worden, in verband met de wens
van een good vehicle of de wens van meer percolatie. Dat zou afbreuk doen aan
de verantwoordelijkheid van de hoogste rechterlijke instantie in het juridisch
discours.

Consequentie voor afvallers
Een andere reden om toepassing van het 'good vehicle'-criterium af te wijzen,
is dat dit afbreuk doet aan het imperatieve element van het verlofstelsel. Dit
imperatieve element houdt in dat verlof verleend m6et worden wanneer een

uitspraak in het belang is van de coordinatie van rechtspraak.
Dit is een voordeel, omdat het hierdoor verdedigbaar is, dat de ene zaak

wel wordt toegelaten, terwijl een op het oog vergelijkbare zaak wordt afgewe-
zen. Er is dan immers wel degelijk een reden, waarom in de ene zaak een uit-
spraak wel in het belang van de co8rdinatie van de rechtspraak is en in de
andere zaak niet. Die reden kan er bijvoorbeeld in gelegen zijn dat de rechts-

557 Zie Hoofdstuk 8, §5.2.2.
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vraag in de ene zaak net iets anders ligt, doordat de context waarin de rechts-

vraag geinterpreteerd moest worden anders is, of doordat de ene advocaat de
vraag beter wist te stellen dan de ander.

Dat zou anders liggen wanneer toegang geweigerd kan worden op grond
van het argument dat een zaak geen good vehicle vormt, of omdat nadere per-
colatie gewenst is. In dat geval kan de reden voor afwijzing immers buiten de
zaak liggen, bijvoorbeeld in het feit dat er een vergelijkbare zaak aankomt,
waarbij een duidelijker feitencomplex de gewenste courdinatie eenvoudiger
maakt.

Met de keuze voor een imperatief criterium blijft er 66n categorie van zaken
over, die tot problemen leidt. Wanneer een bepaalde zaak resulteert in een 'om-
gaan' door de hoogste rechterlijke instantie, kunnen er zaken in de pijplijn zit-
ten, die tussen wal en schip vallen. Dat zijn de zaken waarin de lagere

rechtspraak de, inmiddels verouderde, jurisprudentie van de hoogste rechter
heeft gevolgd. Wanneer tegen die uitspraken beroep is ingesteld, dat in de ver-
lofprocedure pas aan de orde komt nadat de hoogste rechter is omgegaan, heeft
dat vervelende consequenties. In deze zaken kan namelijk het verlof geweigerd
worden wanneer het belang van coordinatie van rechtspraak geen nadere uit-
spraak rechtvaardigt.

Ten aanzien van deze zaken zou voor een parallel met de GVR-regeling
bij het Supreme Court gekozen kunnen worden. Dat betekent dat de hoogste
rechter de verlofverlening kan aanhouden, wanneer zaken vergelijkbaar zijn
met een toegelaten zaak. Nadat een beslissing in de toegelaten zaak is gevallen,
kan de hoogste rechter voor zover nodig de uitspraken in de aangehouden zaken
vernietigen met verwijzing naar de nieuwe uitspraak, en terugverwijzen naar de
rechter die de zaken oorspronkelijk heeft berecht. Als er inderdaad geen nood-
zaak was tot verdere coordinatie door de hoogste rechterlijke instantie, zal het
voor die lagere rechter duidelijk moeten zijn, hoe hij de zaak, de nieuwe uit-
spraak in acht nemend, moet afhandelen.558

Een dergelijk GVR-stelsel komt enigszins tegemoet aan de harde kantjes
die er aan een verlofstelsel zitten. Op zich brengt de keuze voor een verlofstel-
sel het principe met zich dat in zaken waarin een foute uitspraak is gedaan, geen
recht op toegang tot de hoogste rechter bestaat. Bij deze bijzondere categorie
van gevallen zou het verlofstelsel zonder GVR-regeling echter wel erg zuur
uitwerken, terwijl hier vrij eenvoudig aan tegemoet gekomen kan worden.559

558  Dit in tegenstelling tot het GVR in de Verenigde Staten, waar veel onduidelijkheid
blijkt te bestaan. Een onduidelijkheid die van doen heeft met het feit dat het Supreme
Court Oberhaupt veel rechtsvorming inclusief de coordinatie daarvan aan de lagere
rechters overlaat. Zie Hoofdstuk 4 §GVR. Zie ook: A. D. Hellman, 'Granted, vacated,
and remanded' -- shedding light on a dark corner of Supreme Court practice, Judicature
1984, p. 389-401.

559 Een vergelijkbare problematiek bestaat bij de noodzaak van herziening van rechterlijke
uitspraken op grond van uitspraken van het EVRM. Zie het aangekondigde wetsvoor-
stel.
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3.3 NADELEN VAN EEN VERLOFSTELSEL

Het 'dubbele toets'-model maakt de grootste verbetering mogelijk in de coOrdi-
natie van rechtspraak. Het brengt echter wel een aantal nadelen met zich. Het
belangrijkste nadeel is dat het in de weg staat aan rechtsbescherming door de
hoogste rechterlijke instantie. Dit bezwaar zal hieronder worden besproken.

De  andere functies van  hoogste  rechterlijke  instanties

Bij de inzet van een hoogste rechterlijke instantie ten behoeve van de coordina-
tie van rechtspraak dient als maatstaf voor succes niet alleen de mate waarin dit
de coordinatie van rechtspraak bevordert, maar ook de mate waarin andere

wenselijke functies door dit college kunnen blijven worden uitgeoefend. Als
functies van een hoogste college worden doorgaans onderscheiden: rechtsbe-

scherming, rechtsvorming en coordinatie van rechtspraak.
560

Deze drie functies maken deel uit van wat als overkoepelende functie kan
worden gezien: de controle over de lagere rechtspraak. Deze controle kent twee
aspecten. Het ene aspect is de controle die gericht is op het waarborgen van een
bepaalde kwaliteit in concreet 'gecontroleerde' zaken. Het andere aspect betreft
de controle die gericht is op het bewerkstelligen van een effect voor de toe-
komst. Dit tweede aspect van controle ziet op de mogelijkheid voor de hogere
rechter om invloed uit te oefenenen op de ·wijze waarop de lagere rechter, los
van het concrete geschil, toekomstige zaken zal berechten. Dit betreft dus de
coordinatie van de rechtspraak. Deze twee aspecten van controle komen op ver-
schillende wijze tot uiting in de drie hierboven genoemde functies: rechtsbe-

scherming, rechtsvorming en coordinatie van rechtspraak.
Met rechtsbescherming wordt gedoeld op de mogelijkheden voor partijen

om via een beroep op de rechter beschermd te worden in het recht dat hen toe-
komt. Een hoogste rechtscollege verleent in die zin rechtsbescherming, dat het
een partij een extra kans geeft, om te laten vaststellen of zijn beweerd recht hem
inderdaad toekomt. Rechtsbescherming valt onder het eerste aspect van controle
door de hogere rechter: het biedt een waarborg voor het verkrijgen van een
juiste uitspraak in een concrete zaak.

Rechtsvorming en coordinatie van rechtspraak zijn een uiting van het
tweede aspect van controle. Met rechtsvorming wordt gedoeld op de mogelijk-
heid die een rechtscollege heeft, om in uitspraken door middel van interpretatie
van het recht de betekenis daarvan te ontwikkelen. Co6rdinatie van rechtspraak
is daar in wezen een specifiek onderdeel van. Deze functies zijn op de toekornst

gericht door de invloed die ervan uitgaat op toekomstige rechtspraak. Dit toe-
kornstgerichte aspect betreft de coordinerende functie van rechtspraak.

Het verschil tussen deze functies, rechtsbescherming enerzijds en de codr-
dinatie daarvan anderzijds, ligt niet in het soort handeling dat door de hogere

560 Snijders bespreekt deze drie functies in het licht van de bestrijding van de
overbelasting van de Hoge Raad. Hij verwijst hierbij naar eerdere auteurs die ditzelfde
onderscheid reeds maken. Zie: Prof. mr H.J. Snijders, Hogere voorziening naar
behoefte,  NJB   1986,   17, p. 513-517.  De term rechtseenheid  heb ik vervangen  door
coOrdinatie van rechtspraak, omdat die vlag de lading beter dekt (vgl. Hoofdstuk 2, §2).
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rechter wordt verricht, maar in het effect dat daarmee wordt beoogd. In beide
gevallen betreft het het doen van een uitspraak in een geschil. Echter waar
rechtsbescherming gericht is op het belang van concrete partijen bij een juiste
berechting van hun geschil, zijn rechtsvorming en coordinatie van rechtspraak
gericht op de ontwikkeling van het recht in abstracte zin met het oog op de toe-
komst, los van een concrete casus.

Codrdinatie van rechtspraak en rechtsbescherming stellen tegengestelde eisen
aan de toegangsregeling
De drie onderscheiden functies hebben baat bij verschillende soorten toegangs-
regeling tot de hoogste rechterlijke instantie. De functie rechtsbescherming
vraagt om een stelsel met ruime toegang, omdat dat de kans dat een verkeerde
beslissing in stand blijft, zo klein mogelijk maakt. Een ruime toegangsverlening
brengt echter een grote werklast met zich en dus zullen de hoogste rechterlijke
instanties een grote verwerkingscapaciteit moeten hebben. Hoewel hierin door
een efficiente organisatie wellicht iets gewonnen zou kunnen worden, lijkt dit
toch te betekenen dat rechtsbescherming alleen mogelijk is, wanneer de hoogste
rechterlijke instanties uit een groot aantal rechters bestaan.

Dat laatste is echter problematisch voor de horizontale coordinatie binnen
de hoogste rechterlijke instanties, die juist een beperkte toegang tot het hoogste
rechtscollege vergt. Dat maakt immers dat het totaal van zaken met een gering
aantal rechters afgehandeld kan worden, zodat onderlinge informatie-
uitwisseling eenvoudig is, en men op de hoogte kan zijn van alle rechtspraak
binnen het eigen hoogste rechtscollege.
Het voorstel om de co6rdinatie van rechtspraak te faciliteren door een verlof-
stelsel, botst dus met de taak die deze colleges in het huidige stelsel hebben ten
aanzien van de rechtsbescherming. De tegengestelde eisen maken dat rechtsbe-
scherming en coordinatie van rechtspraak niet goed binnen 66n instantie zijn te
combineren. Een toegangsbeperking ten behoeve van horizontale coordinatie
gaat ten koste van de rechtsbescherming. Een toegangsregeling die tegemoet
komt aan het belang van rechtsbescherming staat in de weg aan de noodzakelij-
ke horizontale coordinatie. De bevordering van het algemeen belang van coor-
dinatie van rechtspraak moet dus afgewogen worden tegen het individueel
belang van een partij bij de controle over de juistheid van de uitspraak in zijn
zaak.

Verlofstelsel versus rechtsbescherming als kwaliteitsimpuls
Een verlofstelsel hoeft niet in te houden dat de kwaliteitsbevorderende werking
die van rechtsbescherming uitgaat, geheel verdwijnt. Rechtsbescherming be-
vordert namelijk op twee manieren de kwaliteit van de rechtspraak. Ten eerste
bevordert rechtsbescherming de kwaliteit van de rechterlijke beoordeling van
concrete gevallen, kwaliteitsbevordering in concreto. Ten tweede kan rechtsbe-
scherming ook los van de toepassing in een concreet geval de kwaliteit van de
rechtspraak bevorderen, kwaliteitsbevordering in abstracto.
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De kwaliteitsbevordering in concreto heeft te maken met bepaalde kwaliteits-
versterkende elementen die bij de hoger beroeps- en cassatierechter bestaan. Zo
bestaat het rechtsprekend gremium in vergelijking met de lagere gerechten
doorgaans uit meer rechters, en mag van deze rechters gemiddeld een grotere
deskundigheid en meer ervaring worden verwacht. Los van deze kwaliteitsbe-
vorderende elementen kan het enkele feit dat een zaak voor de tweede of derde
keer behandeld wordt, reeds kwaliteitsbevorderend werken, vanwege de nieuwe
blik die dit biedt en vanwege het feit dat de zaak dan reeds uitgebreid geYnfor-
meerd is.

Deze elementen maken dat de behandeling van een zaak op bepaalde pun-
ten een zekere kwaliteitsslag kan maken. Deze wijze van kwaliteitsbevordering
kan echter alleen geeffectueerd worden voor zaken die concreet door de hogere
rechterlijke instantie worden berecht. Een beperkende toegangsregeling staat
hieraan dus in de weg. Dit is nu bijvoorbeeld te zien in de beperking tot rechts-
vragen die bij toetsing in cassatie bestaat. Die maakt dat ten aanzien van beoor-

deling van de feiten slechts een marginale controle mogelijk is. 561

Voor de andere manier waarop rechtsbescherming kwaliteitsverhogend werkt,
de kwaliteitsbevordering in abstracto, hoeft de controle niet in elke rechtszaak
plaats te vinden. Ten eerste houdt reeds het bestaan van de mogelijkheid van
controle, het risico dat een rechter loopt dat zijn beslissing door een hogere
rechter vernietigd wordt, een prikkel in voor de lagere rechter om zijn recht-
spraak van hoge kwaliteit te laten zijn. Ten tweede kan ook het goede voorbeeld
dat een hoogste rechterlijke instantie in zijn uitspraken biedt, doorwerken door-
dat dit wordt nagevolgd door lagere rechters. Deze vormen van kwaliteitsbe-
vordering staan los van de controle van de kwaliteit van een uitspraak in een
concrete zaak. Dit kan daarom worden aangeduid als kwaliteitsbevordering in
abstracto, in tegenstelling tot de kwaliteitsbevordering in concreto, die alleen
bereikt wordt door een zaak feitelijk te behandelen.562

De twee verschillende manieren waarop rechtsbescherming voor kwaliteit
zorgt, stellen niet dezelfde soort eisen aan de toegangsregeling. Om de kwaliteit
in individuele gevallen te kunnen waarborgen, is, zoals boven reeds aangeduid,
een zeer open toegangsregeling nodig. Voor kwaliteitsbevordering in abstracto
hoeft echter alleen maar het risico van controle te bestaan en hoeft slechts in
een beperkt aantal gevallen het voorbeeld te worden gegeven. De functie
rechtsbescherming hoeft dus niet in alle gevallen concreet te worden uitgeoe-
fend, om toch kwaliteitsbevorderend te kunnen werken. Een gedeelte van de
kwaliteitsbevorderende werking van rechtsbescherming kan dus ook bereikt
worden met een verlofstelsel.

561 Voor zover de Hoge Raad iets onder de feiten rekent, is alleen controle mogelijk via de
motivering. Zie Hoofdstuk 2 §5.

562 Dit onderscheid sluit aan bij het door Snuders gemaakt onderscheid tussen de publieke
functie en de private functie van rechtsbescherming, zie: H.J. Snijders, Hoge Raad,
goede raad, Enige beschouwingen bij de literatuur rond het 150-jarig jubileum van de
Hoge Raad, NJB 1988, p. 1602-1632.
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De schade die een op coordinatie van rechtspraak gerichte toegangsrege-
ling aan de kwaliteit van de rechtspraak berokkent, is dus beperkt. Bovendien
hebben we in Hoofdstuk 2 §2 gezien dat coordinatie van rechtspraak ook een
kwaliteitsimpuls inhoudt.

Coardinatie van rechtspraak versus rechtsbescherming
Een verlofstelsel beperkt dus de mogelijkheid van kwaliteitsbevordering in
concreto op het niveau van de derde instantie. Voor het bestuursrecht weegt dat
niet zo zwaar, aangezien de inzet van een derde instantie ten behoeve van de
co8rdinatie van rechtspraak, voor dit rechtsgebied slechts een extra instantie
inhoudt. Voor de civielrechtelijke en de strafrechtelijke cassatie ligt dat anders,
omdat deze procedures nu wel kwaliteitsbevordering in concreto kennen. Voor
deze stelsels betekent een verlofstelsel zoals voorgesteld een wezenlijke achter-
uitgang in rechtsbescherming.

Het is van belang om te erkennen dat een verlofstelsel de derde instantie
een principieel ander karakter geeft. De vraag in hoeverre een keuze voor dit
principieel andere karakter gerechtvaardigd is, vergt een afweging van het be-
lang van rechtsbescherming in derde instantie tegen het belang van een verbe-
terde coordinatie van rechtspraak. Het bepalen van het belang van
rechtsbescherming in derde instantie gaat het kader van dit onderzoek te buiten.
Een aantal relativerende opmerkingen ten aanzien van de in cassatie geboden

rechtsbescherming is echter wel te maken.

Het eerste punt betreft hetgeen te verstaan is onder de rechtsbeschermende taak
van de Hoge Raad. Onder deze taak wordt namelijk gedeeltelijk iets anders ver-
staan dan de rechtsbeschermende taak voor zover die op de bescherming partij-
en in een concreet geschil ziet. Een gedeelte van wat hier onder
rechtsbescherming wordt begrepen, bestaat namelijk in het geven van bescher-
ming in het recht aan bepaalde groepen of betreffende bepaalde belangen. Dit
doet de Hoge Raad door aan te geven wat op een bepaald punt de betekenis van
het recht is, of moet zijn, in het licht van nieuwe ontwikkelingen.

Deze vorm van 'rechtsbescherming' valt in eerdergenoemde driedeling in
de taken van de hoogste rechter in rechtsbescherming, rechtsvorming en coor-
dinatie van rechtspraak echter niet onder rechtsbescherming maar onder rechts-
vorming. De Hoge Raad stelt hier vast wat de betekenis van het recht moet zijn.
Dit is niet zo zeer gericht op het belang van de partijen in een concrete zaak,
alswel op de ontwikkeling van het recht in het belang van een bepaalde groep
potentiele partijen. De vervulling van deze taak, deze vorm van 'rechtsbe-
scherming', blijft met de invoering van een verlofstelsel mogelijk.

Het gaat bij het verlies van rechtsbescherming door de invoering van een
verlofstelsel dus om iets anders, namelijk om de rechtsbescherming die de Hoge
Raad biedt door de controle die hij uitvoert over de manier waarop lagere in-
stanties het recht in het concrete geval hebben toegepast. Wanneer deze toepas-
sing een miskenning inhoudt van de betekenis van het recht of 'onbegrijpelijk'
is, kan de Hoge Raad casseren. Deze vorm van rechtsbescherming is een ingrij-
pen van de Hoge Raad in concrete geschilbeslechting die niet gericht is op co-
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ordinatie van rechtspraak, maar puur op de belangenbehartiging van de ten on-
rechte in het ongelijk gestelde partij. Het nadeel van een verlofstelsel, dat de
hoogste rechter geen rechtsbescherming zou kunnen bieden, betreft 'alleen'
deze rechtsbescherming in het concrete geval.
Een tweede relativerende opmerking die valt te maken ten aanzien van het be-
zwaar dat een verlofstelsel inhoudt voor de rechtsbescherming in derde instan-
tie, betreft de beperking van de rechtsbescherming in cassatie tot rechtsvragen
en vormfouten. Dit is geen geringe beperking, ook niet wanneer de relatief in-
tensieve mogelijkheid van controle via de motiveringsplicht wordt meegewo-

gen.
In het strafrecht kan hierdoor bijvoorbeeld de hoogte van de opgelegde

straf slechts zeer marginaal worden getoetst. Terwijl dat toch een essentieel

punt is voor de rechtsbescherming van de veroordeelde. Een dergelijke beper-
king is dan ook niet goed te rijmen met de opvatting dat rechtsbescherming in
concreto een wezenlijke taak van de Hoge Raad zou zijn. Dit geldt net zo voor
de vaststelling van het recht op alimentatie door de rechter. Ten aanzien van het
essentiele kenmerk van die alimentatie, namelijk de hoogte daarvan, biedt de
Hoge Raad nauwelijks rechtsbescherming. Voor zover de rechtsbescherming
niet in het teken staat van rechtsvragen en dus van de rechtsontwikkeling, kan
de Hoge Raad deze slechts bieden via de omweg van de toetsing aan het moti-
veringsvereiste.
Een derde punt betreft de vraag waarom voor rechtsbescherming het getal drie
het gouden getal zou moeten zijn voor het aantal rechterlijke instanties. Waar-
om is rechtsbescherming in drie instanties principieel de juiste keuze? Kan het
niet  even  goed  zo  zijn,  dat  voor  twee  of juist  voor vier instanties gekozen  zou
moeten worden? Een derde instantie kan fouten die in eerdere instanties ge-
maakt zijn, herstellen, hetgeen resulteert in een betere kwaliteit van de recht-
spraak. Zij kan echter ook zelf fouten maken. Een vierde instantie is dus
wellicht net zo essentieel voor de kwaliteit van rechtspraak als een derde.

Beroepsinstanties zijn te rechtvaardigen vanuit de gedachte dat de kwali-
teit van de rechtspraak hierdoor verhoogd kan worden. Er is echter geen princi-
piele reden waarom het optimum bereikt zou worden bij twee beroepsinstanties
en niet bij 66n of bij drie. Een keuze hierin vergt een afweging van de voordelen
van een extra instantie tegen de nadelen daarvan, zoals de tijd en andere kosten
die daarmee gepaard gaan.
Deze relativerende opmerkingen ten aanzien van het belang dat verbonden is
aan rechtsbescherming in cassatie, beogen dit belang niet tegen te spreken. Ze
laten slechts zien dat het niet vanzelfsprekend is dat het belang van rechtsbe-
scherming door een derde instantie zwaarder moet wegen dan het belang van
coordinatie van rechtspraak. Het nader bepalen van deze keuze vergt echter een

apart onderzoek.
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Andere nadelen aan verlofstelsels
Behalve de afbreuk die een verlofstelsel doet aan de mogelijkheid van rechtsbe-
scherming op het niveau van de hoogste rechterlijke instantie, zijn er nog en-
kele andere nadelen aan een verlofstelsel verbonden.

Zo betekent de invoering van een verlofstelsel een vergroting van de onze-
kerheid van partijen bij het instellen van beroep omtrent hun kans op winst.
Partijen zullen immers niet alleen de houdbaarheid van een uitspraak in cassatie
moeten inschatten, maar ook het belang van een uitspraak in zijn zaak voor de
co8rdinatie van de rechtspraak. Dit bezwaar is echter niet heel groot, aangezien
deze onzekerheid beperkt blijft tot de korte periode waarin het verlofverzoek in
behandeling is. In veel zaken staat tegenover de onzekerheid die het verlofstel-
sel inhoudt, een snelle zekerheid wanneer het ingestelde beroep niet in behan-
deling wordt genomen.

Parallel hieraan kan gewezen worden op het nadeel dat het verlofstelsel
voor zover zaken afgewezen worden, wel kosten met zich brengt, terwijl deze
zaken zonder resultaat blijven. Dat is echter een kwestie van perspectief. Het
verlofstelsel maakt in het algemeen belang coordinatie van rechtspraak moge-
lijk. Bovendien heeft een verlofafwijzing wel degelijk ook resultaat voor de
concreet betrokken belanghebbenden, namelijk dat de uitspraak die door de
lagere rechter is gedaan, stand houdt.

Een nadeel is ook dat de wijze waarop in een verlofstelsel beslist wordt
over toelating op een partij tamelijk willekeurig kan overkomen. Dat lijkt echter
met name een probleem zo lang een partij ervan uitgaat dat hij recht heeft op
rechtspraak in drie instanties. Zo lang zal hij niet willen accepteren dat zijn toe-
gang tot de derde instantie afhangt van een criterium, waarop hij geen invloed
kan uitoefenen. Op het moment dat met de erkenning van het verlofstelsel, het
uitgangspunt van partijen het recht op rechtspraak in twee instanties wordt,
waarbij slechts in uitzonderlijke gevallen beroep op een derde instantie bestaat,
wordt dat minder problematisch.

Een ander nadeel van een verlofstelsel is dat de rechtspraak van de hoogste
rechter hierdoor sterk in het teken komt te staan van het algemeen belang van
de coordinatie van rechtspraak en minder van het belang van partijen. Het kan
daarom oneerlijk lijken wanneer een deel van de kosten die gemoeid zijn met
het verlofstelsel, door de individuele partijen opgebracht moeten worden. Het is
echter niet zo dat de procedure alleen het algemeen belang dient. Met een uit-
spraak van de hoogste rechter wordt tevens het individuele belang van de in het
gelijk gestelde partij gehonoreerd. Het algemeen belang treedt dus niet zodanig
op de voorgrond dat, zoals bij cassatie in het belang der wet, de uitspraak geen
gevolgen heeft voor partijen. Bij honorering van het verlof kan de procedure
dezelfde voordelen hebben voor een partij als bij hoger beroep of cassatie; de
kans hierop is alleen kleiner.

Een argument dat vaak genoemd wordt als reden om geen verlofstelsel in
te stellen, is dat het uiteindelijk geen of niet voldoende tijdwinst oplevert, om-
dat het alleen maar een extra beslissing vergt. De werklast die een verlofproce-
dure zou opleveren is in dit onderzoek echter steeds een expliciet criterium
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geweest bij de toetsing van verlofstelsels. Deze werklast bleek alleen een pro-
bleem op te leveren bij verlofstelsels waarbij de toegang afhankelijk werd ge-
maakt van een voorlopig oordeel over de gegrondheid van het ingestelde
beroep. Dergelijke verlofstelsels bleken op grond van deze eigenschap echter
beter ingedeeld te kunnen worden bij de verkorte procedures en zijn hier niet
meer aan de orde.

Een verlofstelsel met als toelatingscriterium het belang van de rechtsvraag
hoeft geen bezwaar op te leveren voor de werklast. Dit geldt voor het 'dubbele
toets'-model des te sterker, doordat hier een groot deel van de verlofverlening
verricht wordt door de hoogste feitelijke rechter. Hierdoor komt de verlofbeslis-
sing slechts in een klein aantal gevallen op de schouders van de hoogste rech-
terlijke instantie.

3.4 BLIKOMENDE VOORDELEN

De reden voor de invoering van een verlofstelsel betreft de mogelijkheid die dit
de hoogste rechterlijke instantie geeft om in coordinatie van rechtspraak te
voorzien. Er is daarnaast echter een aantal andere voordelen verbonden met de
invoering van een verlofstelsel, dat niet meteen op deze coordinatie betrekking
heeft.

Het belangrijkste voordeel is misschien weI dat het verlofstelsel de duur
van de gewone, van eerste tot laatste instantie uitgeprocedeerde rechtszaak
aanmerkelijk minder lang maakt. De procesduur hiervan neemt af doordat de
meeste zaken na een tweede instantie plus een eventueel beroepsgang tegen de
verlofweigering, afgelopen zullen zijn. Voor de zaken die wel toegang tot de
hoogste rechterlijke instantie zullen verkrijgen is daarbij nauwelijks verande-
ring te verwachten. De verlofprocedure hoeft namelijk niet of nauwelijks ten
koste te gaan van de werkdruk, doordat de beantwoording van de verlofvraag
een eerste orientatie op de zaak mogelijk maakt, die anders ook zou moeten
plaatsvinden.563 Verder zal de berechting door de derde instantie wellicht min-
der lang op zich laten wachten, wanneer de werkdruk van dit college lager
wordt.

Aan de andere kant zou de toegenomen nadruk op rechtsvorming kunnen
leiden tot een nog zorgvuldiger besluitvorming hierover, hetgeen de beslister-
mijn kan verlengen. Hetzelfde geldt voor berechting in gemengde kamers.

563   Omdat de verlofvraag een andere is dan de vraag die in beroep aan de orde is, is dit niet
in strijd met art. 6 EVRM. in verlof gaat het om het belang van een uitspraak in de zaak
voor de coordinatie van rechtspraak, terwij I die vraag  bij de behandeling  van  de  ge-

grondheid van het beroep in de hoofdzaak niet meer aan de orde is. Dit lijkt iets anders
te liggen wanneer een zaak toegelaten zou worden op grond van een ernstige misslag
van een lagere rechter die ertoe leidt dat in het belang van de kwaliteit van de recht-
spraak verlof verleend moet worden. Echter ook daarvoor geldt dat het bij de verlof-
verlening gaat om de vraag of een uitspraak van de hoogste rechter van belang is met
het oog op toekomstige rechtspraak en niet om de vraag of in de zaak zelf al dan niet
een fout is gemaakt. Wanneer dat te veel op elkaar zou lijken, verdient het aanbeveling
dat nadat verlof op deze grond is toegewezen de behandeling van de hoofdzaak door
andere raadsheren plaatsvindt.
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Wanneer hier tegenover staat dat in deze belangrijke zaken een zorgvuldiger
besluitvorming mogelijk wordt, dient dat echter positief te worden beoordeeld.

Een ander voordeel is dat het verlofstelsel een ontkoppeling mogelijk
maakt van de normstelling door de hoogste rechterlijke instantie van haar
werklast. In het cassatiestelsel is het zo dat het stellen van een nieuwe norm
door de cassatierechter, met name wanneer dat geschiedt op een terrein dat tot
dan toe tot het feitelijke werd gerekend, een stroom van nieuwe cassatieberoe-

pen uit kan lokken. Hoewel dat laatste door een verlofstelsel met tegengegaan
kan worden, kan het verlofstelsel er wel voor zorgen dat de werklast die met de
afhandeling  van deze beroepen gemoeid is, beperkt blijft. Het verlofstelsel
maakt daardoor rechtsvorming en coordinatie daarvan mogelijk ten aanzien van
terreinen die nu wegens werklastoverwegingen als feitelijk moeten worden af-
gedaan en terreinen waarop nu helemaal geen beroep op een hoogste rechterlij-
ke instantie opengesteld kan worden. Zo maakt een verlofstelsel het
bijvoorbeeld mogelijk dat niet voor tweeslachtige oplossingen hoeft te worden
gekozen, zoals nu bijvoorbeeld het geval is bij de Wet Mulderzaken waar naast
de hoogste rechtspraak door het Hof in Leeuwarden cassatie in het belang der
wet bij de Hoge Raad open staat.564 Ook kan een verlofstelsel voorkomen dat
een vlucht in 10la-afdoeningen of andere verkorte procedures noodzakelijk
wordt.

Met de invoering van een verlofstelsel wordt een concentratie mogelijk op
coordinatie van rechtspraak die, in combinatie met een verlaagde werkdruk,
betere omstandigheden oplevert voor de uitvoering van de rechtsvormende taak.
Dit maakt rechtspraak van hogere kwaliteit mogelijk. Bovendien zullen de
rechters in dit college door het verlofstelsel ontheven worden van veel van het
standaardwerk. Dit maakt een baan binnen dit college interessanter, hetgeen op
termijn bevorderlijk kan zijn voor de kwaliteit van de rechtsvorming.

4 Prejudidile procedure
Zoals aangegeven in §2.3 verdient het verlofstelsel volgens het 'dubbele toets'-
model de voorkeur boven de prejudiciele procedure. Toch wil ik hier de preju-
diciele procedure kort behandelen, omdat deze codrdinatie van rechtspraak mo-
gelijk maakt, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van de rechtsbescherming in
derde instantie.

De prejudiciele procedure kan de coljrdinatie van rechtspraak faciliteren
door naast cassatie toegang open te stellen tot een gemengde kamer bij de
hoogste rechterlijke instantie. Het belangrijkste nadeel van de toegangsregeling
tot de hoogste rechterlijke instantie door middel van cassatie is dat een groot
aantal rechters een groot aantal uitspraken zal moeten doen. Dit kan in de weg
staan aan een cultuur die voldoende gericht is op coordinatie van rechtspraak,
hetgeen maakt dat de verschillende kamers van de hoogste rechterlijke instantie
vanwege de werklast zelf niet snel geneigd zullen zijn om uitspraak te doen in

564   Art. 95 eerste lid van de Wet op de rechterlijke organisatie jo. Art.  14 Wet administra-
tiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.
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gemengde kamer. Het is daarom zinnig dat lagere gerechten een beroep kunnen
doen op de gemengde kamer zonder dat zij blootstaan aan de prikkels die het
bijeenroepen van een gemengde kamer voor de kamers op het niveau van de
hoogste rechterlijke instantie onaantrekkelijk kunnen maken. Een dergelijk be-
roep betekent een spreiding van de verantwoordelijkheid voor het gebruik van
de gemengde kamer over de lagere rechters en de hoogste rechter.

Wanneer het stellen van een prejudiciele vraag de consequentie heeft dat
deze door een gemengde kamer wordt behandeld, kan de prejudiciele procedure
ervoor zorgen dat overwegingen omtrent de werklast van een behandeling in
gemengde kamer niet te zwaar meewegen. Het is bij een prejudiciele procedure
immers niet de instantie die in gemengde kamer moet beslissen, die over het
bijeenroepen daarvan beslist.

Op die manier zijn de kamers van de hoogste rechterlijke instantie primair
verantwoordelijk voor de coOrdinatie van rechtspraak. Wanneer dit niet tot het
door de lagere rechter gewenste resultaat leidt, kan deze ingrijpen door het
stellen van een vraag aan de gemengde kamer.

De prejudiciele procedure zou ook in kunnen houden dat er een vraag
wordt gesteld aan de hoogste rechterlijke instantie, terwijl vervolgens aan deze
instantie wordt overgelaten of in gewone of in gemengde kamer wordt beslist.
Dat heeft het voordeel dat de lagere rechter niet zozeer corrigerend optreedt ten
aanzien van de hoogste rechter, alswel vragend. Hiermee wordt echter het ge-
bruik van de gemengde kamer weer afhankelijk gemaakt van de gremia binnen
de hoogste rechterlijke instantie en daarmee wordt de winst van de prejudiciele
procedure dus weer teniet gedaan.

Bij coordinatie van rechtspraak door middel van een prejudiciele procedure,
dient een aantal zaken in de gaten te worden gehouden. Zo dient de abstractie
van deze rechtspraak zoveel mogelijk te worden voorkomen, door partijen ook
in de prejudiciele procedure een belangrijke plaats te geven.

Hierom zou ook gekozen kunnen worden voor een vorm van evocatie. Bij
evocatie wordt niet alleen de beantwoording van een prejudiciele vraag aan de
hoogste rechter overgelaten, maar wordt de zaak in zijn geheel aan dit college
overgedragen, met de mogelijkheid van terugverwijzing. De keuze voor evoca-
tie maakt het voor de lagere rechter echter wellicht te onaantrekkelijk om een
vraag naar de gemengde kamer te sturen. Bovendien is het nog maar de vraag
of het verstandig is de hoogste rechterlijke instantie met echt feitelijke kwesties
op te zadelen. De deskundigheid van deze instantie betreft immers in de eerste

plaats de rechtsvragen. Voor evocatie bestaat daarom alleen plaats wanneer zich
geen feitelijke vragen meer voordoen.

Verder dient voorkomen te worden dat de doorbreking van de gewone or-
de van hoger beroep en cassatie die een prejudiciele procedure met zich brengt,
te zeer ten laste komt van het juridisch discours. Dit kan bereikt worden door te
kiezen voor een facultatieve toegangsregeling. Hierbij zouden ten dele dezelfde
criteria gehanteerd kunnen worden zoals hierboven voor het 'dubbele toets'-
model uitgewerkt. Als criterium zou kunnen gelden: Een prejudiciele waag kan
worden gesteld wanneer de rechter dat in het belang acht van de coordinatie
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van de rechtspraak. Een toevoeging ten behoeve van de kwaliteit van de recht-

spraak ligt met voor de hand.
Verder zou er, in navolging van Frankrijk, voor gekozen kunnen worden

om de antwoorden van de prejudiciele rechter nadrukkelijk als een niet bindend
advies te presenteren. Op die manier kan zo veel mogelijk worden voorkomen
dat rechtsvorming door de lagere rechtspraak wordt ontmoedigd.

Het is denkbaar om partijen een recht te geven op beroep tegen een beslis-

sing van de lagere rechter om geen prejudiciele vraag te stellen. Dat is echter

onaantrekkelijk, omdat dergelijke procedures de hoofdprocedure te zeer kunnen
frustreren door de hierdoor optredende vertraging. Dit dient dus geheel ter vrije
beoordeling van de lagere rechter te staan. Een motiveringsplicht bij afwijzing
van een verzoek van partijen omtrent een prejudiciele vraag kan wel bewerk-
stelligen dat dit met te licht wordt genomen. Ook is het een mogelijkheid om
reeds wanneer 66n rechter van een kamer dat wenst een plicht tot het stellen van
een prejudiciele vraag aan te nemen.

Het is mogelijk dat een rechtsvraag die in een bepaalde zaak in de prejudi-
ciele procedure aan de orde is geweest, na avis alsnog door middel van cassatie
of hoger beroep aan een hoogste rechter wordt voorgelegd. In dat geval is het
noodzakelijk dat deze cassatiezaak ook door de gemengde kamer wordt berecht,
anders komt de autoriteit van de gemengde kamer te veel in de lucht te hangen.
Deze beroepsmogelijkheid maakt namelijk dat de gemengde kamer ook in staat
is, om zijn interpretatie van het recht af te dwingen, door de vernietiging van
een uitspraak die daarmee in strijd is.
Op deze manier kan een prejudiciele procedure worden ingevoerd die op een
zinnige manier coordinatie van rechtspraak mogelijk maakt. Wel dient bena-
drukt te worden dat de van de geschilbeslechting afgesplitste prejudiciele be-
sluitvorming over de interpretatie van het recht niet de ideale procedure biedt
voor rechterlijke rechtsvorming. Bij het bepalen van de juiste interpretatie van
de toepasselijke rechtsregel kan immers uiteindelijk het resultaat daarvan voor
de betreffende zaak niet volledig worden meegewogen. Zelfs wanneer partijen
in de prejudiciele procedure volledig aan hun trekken komen, is dit resultaat
namelijk afhankelijk van de beslissing van een andere rechter.

5    Het 6dubbele toets'-model en de prejudicilfle procedure in de
verschillende rechtstakken

Invoering van het 'dubbele toets'-model of de prejudiciele procedure over de

gehele linie van de verschillende procesrechtelijke stelsels zal een gedeeltelijke
gelijkschakeling inhouden van de toegangsregelingen tot de hoogste rechterlijke
instanties. Hierin bestaan nu grote verschillen. Het bestuursrecht inclusief het
fiscale recht kent nu in het algemeen geen derde instantie; de civiel- en straf-
rechtelijke cassatie worden beperkt door verplichte procesvertegenwoordiging
en een grievenstelsel; het strafrecht kent nu nog ambtshalve toetsing.

Sommige van deze zaken gaan beter samen met een verlofstelsel of een
prejudiciele procedure dan andere. De ambtshalve toetsing in cassatie bijvoor-
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beeld, zoals die in het strafprocesrecht en bij fiscale cassatie is voorgeschreven,
is in de eerste plaats gericht op het bieden van extra rechtsbescherming aan de
burger ten opzichte van de overheid. Een dergelijke regel is in principe niet
goed te rijmen met een verlofstelsel dat de rechtsbescherming juist op een
tweede plan zet.565 In de oplossing waarbij naast cassatie een prejudiciele pro-
cedure wordt ingesteld, kan ambtshalve cassatie wel blijven bestaan. Een grie-
venstelsel past vrij eenvoudig in beide stelsels.566 De keuze om al dan niet
verplichte procesvertegenwoordiging voor te schrijven, staat in principe los van
het bestaan van een verlofstelsel of een prejudiciele procedure. Het is echter
weinig realistisch om te verwachten dat een niet-jurist de rechtsvragen in zijn
zaak op een daartoe geeigende wijze voor het voetlicht kan brengen. Voor zo-
ver procesvertegenwoordiging niet verplicht wordt gesteld, brengen beide stel-
sels dus wel een praktische noodzaak tot procesvertegenwoordiging met zich.

Bestaande verschillen in de toegangsregelingen van de rechtstakken zijn te ver-
klaren door overwegingen met betrekking tot de efficientie van de beroepsgang
en het belang dat in de verschillende rechtsgebieden wordt gehecht aan rechts-

bescherming door de rechter. Deze afweging is niet overal gelijk uitgevallen ten
aanzien van het met het oog op de rechtsbescherming openstellen van toegang
tot een hoogste rechterlijke instantie. Zo lijkt de belangrijkste grond voor de
handhaving van ambtshalve toetsing in de strafrechtelijke cassatie, de overwe-

ging dat de bescherming die de Hoge Raad aan een veroordeelde kan bieden,
niet afhankelijk mag zijn van de wijze waarop hij beroep op deze instantie heeft

gedaan. De verschillen in wenselijk geachte niveau van rechtsbescherming
spelen dus een belangrijke rol bij de verschillen in de toegangsregeling tussen
de rechtstakken.

Met de introductie van een verlofstelsel wordt de rechtsbeschermings-
functie echter aan de rechtspraak door de hoogste rechter ontnomen. De ge-
grondheid van een beroep is in een verlofstelsel immers geen reden om toegang
tot de deze rechter te verlenen. De verschillende manieren waarop de rechtstak-
ken invulling geven aan de rechtsbescherming, kan dan ook geen reden meer
zijn voor verschillen in toegangsregeling tot de hoogste rechter. Wanneer de
reden voor toelating tot de hoogste rechter gelegen is in het belang van de coor-
dinatie van rechtspraak en de kwaliteit daarvan, bestaat er geen reden om voor
de verschillende rechtstakken verschillende toegangsregelingen in het leven te

565 De ambtshalve toetsing wordt hier immers beperkt tot die gevallen waarin dat niet ten
nadele van verdachte is. De functie die ambtshalve toetsing hier heeft is in wezen
rechtsbescherming ten gunste van de zwakker geachte partij, door hem niet vast te leg-
gen op de door hem naar voren gebrachte klachten, maar daamaast in algemene zin te
beoordelen of de bevoegdheidsuitoefening door de overheid in overeenstemming is met
het recht.

566  Wanneer voor een grievenstelsel gekozen wordt, zouden in een verlofvraag zowel de

gestelde middelen aangegeven moeten worden, als waarom het voor de coordinatie van

rechtspraak van belang is dat de hoogste rechter hierin een uitspraak doet. Het is echter
ook denkbaar dat los van de gestelde grieven of aan de hand van een concept hiervoor
om verlof wordt gevraagd, wanneer het opstellen van de middelen zo veel tijd zou
kosten dat het de verlofprocedure te veel zou vertragen.
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roepen. Een vergelijkbare redenering gaat op voor de introductie van een preju-
diciele procedure. De belangen die aanleiding geven tot het stellen van een
prejudiciele vraag geven in de verschillende rechtstakken op gelijke wijze aan-
leiding tot toegangsverlening tot de hoogste rechterlijke instantie.

Overigens hoeft het opnemen van een verlofstelsel of een prejudiciele
procedure geen volledige gelijkschakeling van de toegangsregelingen in te hou-
den. De openheid van de toelatingscriteria maakt namelijk voldoende variatie
mogelijk naar gelang de aard van het recht waarin bescherming gevraagd
wordt.567 Een noodzaak tot verdere diversificatie van de procedure in verband
met verschillen tussen de rechtstakken bestaat dus niet.

Met het oog op de overgangssituatie bij de invoering van een verlofstelsel
is het denkbaar enige geleidelijkheid te zoeken in de toepassing van het verlof-
criterium.568 Het kan bijvoorbeeld zinvol zijn om met de verlofverlening in het
strafrecht, civiel recht, en belastingrecht voorlopig minder streng om te gaan
dan in het bestuursrecht. Dat zou het mogelijk maken om deze stelsels, wat be-
treft het aantal rechters op het niveau van de hoogste rechterlijke instantie, ge-
leidelijk naar elkaar toe te laten groeien. Een bijkomend voordeel hiervan is dat
de zeefwerking die van de verlofverlening door de hoger beroepsrechter uit
moet gaan, geleidelijk tot stand kan komen.

Uitzonderingen van toegang tot de hoogste recliterlijke instantie
Naast verschillen in de toegangsregeling tot de hoogste rechterlijke instanties
op grond van overwegingen die aan het karakter van de rechtstak zijn ontleend,
kent het recht een scala aan gevallen waarin geen recht op toetsing door de
hoogste rechterlijke instantie bestaat. De reden hiervoor is vaak gelegen in het
geringe belang dat met beslissingen in die zaken gemoeid is, waardoor het be-
lang van rechtsbescherming met zwaar genoeg weegt om een extra procedure te
kunnen rechtvaardigen. Dit zou bij de invoering van een verlofstelsel of een
prejudiciele procedure herzien kunnen worden, nu deze stelsels het openstellen
van dit beroep minder zwaar doen wegen. Hierbij dient in het oog gehouden te
worden dat het geringe individuele belang dat met een zaak gemoeid kan zijn
uiteindelijk niet doorslaggevend is bij de beslissing over het openstellen van
beroep op de hoogste rechter. Het belang van een zaak voor betrokken partijen

567 De verlofverlener zou bijvoorbeeld kunnen aannemen dat wanneer bescherming ge-
vraagd wordt in bepaalde categorieen van rechten, bijvoorbeeld mensenrechten, eerder
aanleiding bestaat om een uitspraak in het belang van de rechtsvorming of de coOrdi-
natie daarvan te achten.

568 Hoe invoering van een verlofstelsel mogelijk is in een land dat dit van oudsher niet
kent, kan overigens 'live' bestudeerd worden in Japan. Bij wet van  18 juni  1996 is hier
een verlofstelsel ingevoerd dat vergelijkbaar is met dat in de Verenigde Staten. Zie:
Masanori Kawano, The role of the Supreme Courts at the national and international
level, Far Eastern countries, in: P. Yessiou-Faltsi (ed.), Reports for the Thessaloniki
International Colloquium  (21-25  May 1997), Thessaloniki/Athens  1998, p 389-418,
411.
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staat los van het belang van de daarmee mogelijk gemoeide rechtsvorming en
dus ook los van het belang van courdinatie van rechtspraak.569

Aan een enkele categorie van zaken wordt de waarborg van toegang tot de

hoogste rechter op andere gronden aan partijen onthouden. Het bekendste voor-
beeld hiervan is vooralsnog de vreemdelingenzaken:70 Reden voor deze uit-

zonderingspositie vormt onder andere het argument dat deze procedure de staat

veel geld kost in verband met het verblijf van de procederende vreemdelin-
gen.571 Een beslissing over verlof of een prejudiciele vraag vergt echter in te-
genstelling tot de volledige procedures voor hoger beroep of cassatie niet veel
tijd. Het recht op toegang tot deze procedures legt dan ook geen prohibitief
zwaar beslag op de rechtspraak over deze zaken. Ook hier dient daarom toe-

gang open te staan.

6 Afsluiting
Wij hebben gezien dat het bestaande gebrek aan coordinatie van rechtspraak
verschillende dimensies kent. Niet elke geconstateerd gebrek is van even groot
belang. Bovendien vergt niet elk gebrek dezelfde oplossing. Wie wil volstaan
met een facilitering van de courdinatie van rechtspraak in het bestuursrecht,
dient te kiezen voor de instelling van een extra rechterlijke instantie met een
toegangsregeling door middel van een verlofstelsel volgens het 'dubbele toets'-
model, Deze extra instantie zal soms als derde en soms als tweede instantie
kunnen functioneren.

Wie ook de co6rdinatie van rechtspraak tussen de rechtstakken beter mo-
gelijk wil maken, heeft als beste optie de uitbreiding van dit verlofstelsel tot alle
rechtstakken. Een keuze voor cassatie in combinatie met een toegangsregeling
tot een gemengde kamer via een prejudiciele procedure is echter ook mogelijk.

Een verbetering van het coordinerende vermogen van cassatie binnen het
civiele recht, het strafrecht en het fiscale recht vergt ook de keuze voor een
verlofstelsel volgens het 'dubbele toets'-model.

De vraag die tenslotte zal moeten worden beantwoord is de vraag of in
Nederland inderdaad een mechanisme voor coordinatie van rechtspraak moet
worden ingevoerd, en zo ja, moet dit het verlofstelsel zijn of een prejudiciele
procedure. Hoe belangrijk is het om ten aanzien van rechtsvorming 66n kapitein
op het schip te hebben en hoeveel mag dat kosten? Uiteindelijk betreft dit een
politieke keuze. Er valt niet te voorspellen wat het oplevert wanneer meer codr-
dinatie van rechtspraak mogelijk wordt. Ook valt niet te voorspellen wat het
kost wanneer de invoering van een verlofstelsel ertoe leidt dat de burger zijn
rechtsbescherming in derde instantie wordt ontnomen.

569 Zie Hoofdstuk 3 §4.2.
570 Met de invoering van de nieuwe Vreemdelingenwet zal wei hoger beroep worden

opengesteld. EK 1999-2000, 26732, nr.  263.
571 Zie: G.A.M. Strijards, Het nieuwe Nederlandse vreemdelingenrecht, Gouda Quint,

Arnhem 1994, p. 158.
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Co-ordination of Judicial Decision-making

Every time a judge writes an opinion in a case, he does at least two things in
one act. He applies the law to the facts of the case, and, in doing this, he
implicitly or explicitly gives an indication ofwhat the applied law means for
future cases. This may be common knowledge in systems familiar with
'stare decisis'. However, in the Netherlands, to this day, the judicial system
has not found a method for dealing with the consequences of this. It is ac-
cepted that judicial decision-making has implications for future cases but
the Dutch system lacks a well-considered solution to cope with the fact that
different judges might choose different directions in their decision-making.

In the Netherlands, there is no explicit rule of 'stare decisis', but nor-
mally supreme court rulings are followed. There is one complication which
is that this small country has more than one supreme court. There is one for
civil, criminal and tax law and there are three for administrative law. This
amounts to 130 supreme court judges who operate in panels of three to  five.
This large number ofjudges is due to the fact that, in almost all cases, there
is an appeal as of right to one of the supreme courts. The problem is that
there is no considered means  for the co-ordination of the decision-making of
all these judges. This problem is aggravated by the fact that some rulings of
lower court judges are excluded from review by any supreme court. The co-
ordination of these rulings also lacks a well-considered solution. A third
type of rulings that are in need of co-ordination are those concerning the
intertwining of civil, administrative, criminal and tax law. These areas of
law each have their own judges, which makes co-ordination of overlap be-
tween them very difficult.

Until now, the practical solution for co-ordination ofjudicial decision-
making has been to make agreements among judges as to how to interpret
the law in the future. This solution is to be rejected. There is no reason why
one should accept this kind ofjudicial lawmaking. It is contrary to the con-
cept of the 'trias politica' and the balancing of powers. There is no demo-
cratic or other procedure that can ensure that these judges will arrive at the
right outcome. And, last but not least, there are no formal grounds for the
judges to assume this power.

In the United States, the making of agreements among judges would be
strongly rejected, although there is one exception. This concerns the rules of
procedure which are set by the judicial branch. There are two important
characteristics that make this acceptable. The first is that these rules are set
through a process with elaborate procedural safeguards such as publicity
and participation and a final check by the Supreme Court and Congress. The
second is that these rules are strictly limited to procedural issues, they may
not abridge, enlarge or modify any substantive rights. Judicial lawmaking
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by way of agreements would be acceptable for the Netherlands, too, if it is
limited to procedural law and if the act of lawmaking is surrounded by pro-
cedural safeguards. This leaves us with the main body of law for which
there are no adequate means for co-ordination ofjudicial decision-making.
There are three ways of dealing with a lack of co-ordination ofjudicial  deci-
sion-making. The first tries to reduce the problem by reducing the number
ofjudges and thus decisions at the level of the supreme courts. This can be
done by the introduction of a system of leave to appeal or by simplified pro-
cedures. The second treats the dimension of the problem of co-ordination as
a  given  fact and tries  to  deal  with it through special panels of judges  that
cross-cut the normal dividing lines between them. These are the 'en banc',
or mixed, panels. The third way of dealing with this lack of co-ordination of
judicial decision-making is by setting up a special way of access to the su-
preme court which ensures special attention for this problem.
As said, the first way to reduce the problem of co-ordination is to decrease
the number ofjudges at the supreme court level. Different ways are found
that try to regulate the caseload of the supreme courts. Depending on the
criteria for access to these courts, a distinction is to be made between two
different ways of caseload-control. One is the simplified procedure that en-
ables a judge to turn down an appeal if it clearly has no merit. The other is
the leave to appeal procedure which enables a judge to not decide a case for
some other reason than lack of merit, for example when questions of law do
not require a new ruling. In a leave to appeal procedure, the decision
whether or not to grant leave is taken regardless of the merits of the case.
This means that turning down a case is not a judgement on the merits by
some special procedure, but a judgement that holds that the questions of law
in the case do not require a new ruling.

The United States Supreme Court is a prominent example of a supreme
court that operates with a system of leave to appeal. Co-ordination of judi-
cial decision-making is quite painless here because the final decision-
making is in the hands of only a small group of judges. Nine judges can do
the job because of a strict system of leave to appeal called 'certiorari'. In
only one percent of the cases filed, the court actually writes an opinion.  This
one percent consists of those cases where the court perceives an enduring
conflict in the interpretation of the law between different courts of appeals.
Although this seems an excellent way to co-ordinate judicial decision-
making, there are a number of drawbacks.

First, the very small number of decisions by the Supreme Court leaves
a lot of conflicts undecided and thus the co-ordination thereof to the courts
of appeals. This results in the so-called 'law of the circuit'. This might be
acceptable in the United States, but would be very unfortunate in a small
country like the Netherlands. Second, the discussion on correct rulings by
successive decisions, the 'percolation', can be more fruitful if a supreme
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court gives arguments for a ruling in more than one case. Third, the exact
meaning of rulings by a supreme court is harder to establish if a rule is laid
down in only one case than it would be if a rule is applied in a number of
cases. Fourth, control exercised by the supreme court over the courts of ap-
peals is almost non-existent which might result in a lower quality of their
work if they have no other strong incentives to adhere to high standards.
Fifth, the supreme court has a huge number of cases filed but can pick its
cases for opinions after its own liking. As a result, a court can give rulings
without being restricted or steered by its cases. It can almost pick cases to
set the rules it desires. This way the court becomes more like a legislature,
without the necessary democratic safeguards, than like a judge. The conclu-
sion so far is that leave of appeal has pros and cons for co-ordination ofju-
dicial decision-making.
Simplified procedures that are found in France and in Germany can also
reduce the workload of supreme courts. There is an important limit to this
solution though. The test that decides whether a case can be turned down
summarily consists of a preliminary assessment of the merits of the case,
but when is there clearly no merit? The problem is that the stronger the need
for a cut back on workload is felt, the sooner a case might be judged to have
clearly no merit. This might lead courts to decide cases in a procedure that
lacks the necessary safeguards. It is therefore not advisable to try to allevi-
ate the problem of co-ordination by relying heavily on simplified proce-
dures.

The  second  way  to  face the problem of co-ordination of judicial decision-
making is the introduction of mixed panels. The French and German experi-
ence shows that this solution can be easily annulled depending on who de-
cides to put a case before a mixed panel.  If this decision  is to be made by the
judges that will be in this mixed panel, the workload facing them is a strong
incentive to decide to the contrary. And if this decision is to be made by the
judges that would judge the case if no mixed panel is assigned, the fact that
they would have to give up their power for this is a strong incentive to de-
cide to the contrary. The case of the French Conseil d'Etat shows that this
can be different if all judges of the court are convinced of the great impor-
tance of co-ordination. This might be achieved by ensuring that a supreme
court has a limited number ofjudges and by a strong organisation of infor-
mation flows within the courts.
Another way to face the problem of co-ordination of judicial decision-
making is by setting up a special way of access to a supreme court. An ex-
ample of this is found in France and in Germany in proceedings to elicit
preliminary rulings. In this way one can ensure that cases that hold a ques-
tion of law that does require a new ruling receive special attention. Another
example is found in France and in Germany in a special procedure of cassa-
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tion. Here, a case can be filed without a motion by the parties and a ruling is
made without any consequences for the parties. This is possible when a new
ruling by the supreme court  is  in the interest o f the interpretation  of the  law.

The problem with these procedures is that the writing of an opinion is
separated from the judgement on the dispute. In proceedings to elicit a pre-
liminary ruling the ruling is given by another court than the one that judges
the dispute. The judgement in the special procedure of cassation is reached
without the parties playing any role in it, and the ruling can be made without
reckoning with the interests of the parties. The disadvantage of this is that
one of the supports a judge can hold on to while trying to figure out the best
ruling  is his notion of justice. The point  is that this notion of justice  is
strongly tied to the facts of the case of which the judge is informed in the
course of a procedure specially designed for this purpose.

When either of these procedures is to be set up, this notion has to be
taken into account. This means that, in proceedings to elicit a preliminary
ruling, a judge must be well informed of the facts of the case, preferably by
the parties. The special procedure of cassation should be set up in such a
way that parties do play a role in it and are affected by the results. If the
major goal of this procedure is a ruling by the supreme court in cases in
which parties initially do not intend to file an appeal, it might be possible to
reach this effect by a system of subsidised litigation.
Finally, Germany shows us that there might be a way to overcome the
problems encountered by the leave to appeal system in the United States.
Access to the German supreme court for administrative law is granted by a
'double-test'-scheme. In every decision, appellate courts are to state
whether they grant leave to the supreme court. If they grant leave, the su-
preme court has to decide the case when appeal is actually filed. If they
deny leave, this denial can be appealed to the supreme court which then has
to decide whether a ruling by the supreme court is needed or not.

This scheme has several advantages. The most important advantage is
that in the 'double-test'-scheme, the need for a ruling by the supreme court
is assessed not only by this supreme court, but also by the lower courts of
appeals. The power to grant leave is thus shared by different actors that have
different reasons for granting leave. In this manner, checks and balances
form a safeguard that, if required, a case will be ruled upon by the supreme
court. Another advantage of the 'double-test'-scheme is that the workload
connected to this can be minimal. The appellate court will have full knowl-
edge of the case when it has to answer the question whether a ruling by the
supreme court is required. The supreme court can answer this question by
judging on the filings of the parties pertaining to this question. In most
cases, there will be no need to delve deeply into the peculiarities of the case.
At the end of this research we are left with two possible solutions to deal
with the 130 judges on the supreme court level  of the Netherlands, and their
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division into four areas of law. The first is the 'double-test'-scheme for
leave to appeal in combination with the possibility to write opinions in
mixed panels. The second adds a special process for preliminary rulings in
mixed panels to the Dutch appeal as of right. A choice between the two
mainly depends on how one values the possible co-ordination in judicial
decision-making and the drawbacks of the different solutions.

The best solution for co-ordination itself is the 'double-test'-scheme for
leave to appeal. With this system, one can justifiably expect that those cases
will come to the supreme court that will ensure a sound evolution in the in-
terpretation of law. One can further expect that the number of cases in
which leave is granted will allow mixed panels to function properly. In this
way, the supreme court will have a clearly defined central task, which is to
administer justice as the highest court in so far as rulemaking so requires.

Another important advantage of leave to appeal compared to proceed-
ings to elicit a preliminary ruling is that the time that most procedures take
up will greatly diminish. In most cases, their will be no ruling at supreme
court level, and in other cases the supreme court will be able to deal effi-
ciently with important questions of law without being bothered by a large
number of unimportant, albeit possibly complicated, cases.

A decreased caseload of the supreme court would also be of great ad-
vantage to those rulings of lower court judges that have been referred to
above as being excluded from review by any supreme court. One important
category is formed by those rulings which are now excluded from the cas-
sation-procedure as not pertaining to questions of law.  Some of these issues,
which may be far from insignificant, do, however, amount to highly norma-
tive issues such as the height of alimony and the severity of criminal penal-
ties. An important reason for the supreme court to stick to its qualification
of these matters as not pertaining to questions of law is the massive work-
load that would be involved if they were qualified as questions of law. The
introduction of leave to appeal will enable the supreme court to drop this
artificial qualification and to do its job as a co-ordinator in these fields,
however difficult that might be in the beginning.
The other solution for co-ordination ofjudicial decision-making is to add to
the Dutch system of appeal as of right a special process for preliminary rul-
ings in mixed panels. This would also ensure that those cases that will en-
sure a sound evolution in the interpretation of law will come before the
supreme court. After all, both parties and lower courts will be able to bring
their questions to this court. The problem is that cases in which a ruling is
important to give guidance to lower courts for future cases will have to
compete for time, care and attention with others where this is not the case.
What is to be expected for the future if today this dilemma is solved by
giving priority to unimportant cases? Vide the above mentioned cases that
have been dubiously qualified as not pertaining to questions of law. Another

253



SUMMARY

disadvantage of the proceedings to elicit a preliminary ruling compared to a
system of leave to appeal is that, with preliminary rulings, procedures will
only take more time whereas leave to appeal clearly diminishes the time-
span of procedures.
A system of leave to appeal according to the 'double-test'-scheme has only
one major disadvantage. It requires the relinquishing of appeal as of right.
With the introduction of leave to appeal, there will in practice in most cases
no longer be access to the supreme court. It may be contended that this is a
massive cutback on legal protection. Nevertheless, the other side of the coin
is that this cutback suits a system where rulemaking is considered the most
important task of supreme courts.

This research leaves us with a choice between two systems. The history
of caseloads in many countries seems to suggest that one cannot reasonably
expect the caseload of the Dutch supreme courts to diminish. Neither can
one reasonably expect the intertwining of civil, administrative, criminal  and
tax law to be solved in the near future. In addition to this, one needs to be
aware of the fact that improving availability ofjudgements to the public and
improving means to compare the involved cases will give rise to a greater
need for co-ordination.

If this is a future that can reasonably be expected, a leave to appeal
system is the only justifiable choice. If one has reason to expect differently,
a choice for proceedings to elicit a preliminary ruling may be defensible.

254



Lijst van aangehaalde literatuur

Anthony, Which agency interpretation should bind citizens and courts? Yale
Journal on Regulation 1990, p. 1 (7 Yale J. on Reg. 1).
App, M. (1994), Oberblick uber die Nichtzulassungsbeschwerde in der allge-
meinen und der besonderen Verwaltungsgerichtsbarkeit, JA, 1994, p. 236 e.v.
Baker, Stewart A. (1984), Symposium on Supreme Court advocacy, a practical
guide to certiorari, Catholic University Law Review 1984, p. 611-632 (33 Cath.
U.L. Rev. 611).

Banda, P.H. (1989), Administratiefprocesrecht in vergelijkend perspectief, een
rechtsvergelijkende studie naar de invloed van de functie van het beroep op de
rechter bij de regeling van het administratieve procesrecht, W.E.J. Tjeenk Wil-
link, Zwolle 1989.
Bardonnet, D. (1959), Le Tribunal des Conflits, juge du fond, dissertatie,
L.G.D.J., Paris 1959.
Barendrecht, J.M. (1998), De Hoge Raad op de hei, kwaliteitsbewaking en
leiding over de rechtspraak door de civiele cassatie: een analyse en denkrichtin-
gen voor de toekomst, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1998.
Bator, Paul M. (1990), What is wrong with the Supreme Court? University of
Pittsburgh Law Review Spring, 1990, p. 673-697 (51 U. Pitt. L. Rev. 673).
Bellet, P. en A. Tunc et al. (1978), La cour judiciaire supreme, une enqu6te
comparative, Revue internationale de droit compard 1978, p. 5485.
Bemmelen, J.M. van (1938), Is wijziging van de regeling betreffende de
hoogere voorziening in strafzaken gewenscht, en zoo ja, in welken zin? In:
Handelingen der Nederlandsche Juristen-vereniging 1938, I tweede stuk.
Berge, J.B.J.M. ten, B.W.N. de Waard en R.J.G.M. Widdershoven (1996),
Ervaringen met de Awb, het bestuursprocesrecht, W.E.J. Tjeenk Willink,
Zwolle 1996.
Berge, J.B.J.M. ten, en B.W.N. de Waard (1988), Harmonisatie: begrip en
methode, in: Tussen eenheid en verscheidenheid, opstellen over harmonisatie in
staats- en bestuursrecht, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1988.
Berge, J.B.J.M. ten, et al. (1996), Ervaringen met de Awb, Het bestuurspro-
cesrecht, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer 1996.
Bernard, Ph. (1997), Un arr6t du Tribunal des Conflits suscite une vive con-
troverse, Le Monde 16 mei 1997, p. 15.
Black, Charles L. (1974), The National Court of Appeals: An Unwise Propo-
sal, Yale Law Journal 1974, p. 883-899 (83 Yale L.J. 883).
Bloembergen, A.R. (1977), De eenheid van privaatrecht en administratief
recht, WPNR 1977, p. 1-5, 17-23, 33-36 en 49-54.
Bloembergen, A.R. (1989), Coordinatie van rechtspraak, in: Rechtsvorming in
de sociale rechtsstaat, Kluwer, Deventer 1989.
Bloembergen, A.R. (1992), De eenheid van het recht, compartimentering en
eenheid in rechtspraak, wetgeving en wetenschap, in: Y.G. Blei Weissmann et
al. (red.), Bloembergens werk, Kluwer, Deventer 1992, p. 557-569.

.
255



LITERATUURLUST

Bloembergen, A.R. (1996), lets over de verhouding van burgerlijk recht en de
Algemene wet bestuursrecht, NTB 1996, p. 8-16.
Blomberg, A.B. (1997), Handhaving in drievoud, Milieu en Recht 1997, p. 98-
104.

Bok, A.J., Rechtsbescherming in Frankrijk en Duitsland, 2e druk, Deventer
1992.

Bonami, A. (1996), Der Kampf gegen die Uberlastung der hdheren Gerichte,
eine vergleichende Studie Ober Rechtsmittelverfahren und Massnahmen zur
Entlastung der Gerichte, Schulthess, Zurich  1996.
Bor6, J. (1997), La cassation en matidre civile, Dalloz, Parijs 1997.
Bor6, J. (1981), La loi du 6 avril 1981 et la rdforme de la Cour de Cassation, D.
1981, chronique, p. 299-306.
Bork, R., et al. (1993), Stein/Jonas Kommentar zur ZivilprozeBordnung, 21e
druk, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) Tubingen 1993.
Bos, A.M. (1975), Over rechtsvinding en sociologie, in: 't Exempel dwinght,
opstellen aangeboden door vrienden en vereerders aan prof. mr. I. Kisch ter
gelegenheid van zijn 70ste verjaardag, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1975, p.
35 e.v.
Brenninkmeijer, A.F.M. (1989), De grenzen van de samenwerking tussen
rechters, in: NJB 1989, Special Rechterlijke samenwerking, p. 1621-1634.
Brenninkmeijer, A.F.M. (1997), Bespreking van de preadviezen voor de verga-
dering van de NJV van 1997, NJB 1997, p. 1026.
Brenninkmeijer, A.F.M. (2000), Rechtsbescherming en rechtsvorming door de
hoogste bestuursrechter, NJB 2000, p. 699-705.
Brienen, M.E.I. en E.H. Hoegen (2000), Victims of crime in 22 European
criminal justice systems, Wolf Legal Productions, Nijmegen 2000.
BrOring, H.E. (1993), Richtlijnen, over de juridische betekenis van circulaires,
leidraden, aanbevelingen, brochures, plannen, Deventer, Kluwer 1993.
Bundesvenvaltungsgericht (1997), Pressemitteilung van het Bundesverwal-
tungsgericht, Nr. 8/1997 van 19 februari 1997.
Buuren, P.J.J. van (1984), Harmonisatie van wetgeving, in: Kracht van wet,
opstellen over publiekrechtelijke wetgeving, aangeboden aan Mr. W.J. van Eij-
kern bij zijn afscheid als hoofd van de stafafdeling Wetgeving Publiekrecht van
het Ministerie van Justitie, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1984, p. 233-248.
Cappalli, R.B. (1997), The American common law method, Transnational Pu-
blishers, Inc., New York 1997.
Chapus, R. (1990), Dualitt de juridictions et unit6 de l'ordre juridique, Revue
Fran ais Droit administratif 1990, p.53-58.
Chapus,  R. (1993), Droit Administratif gtntral,  Tome  1,7e druk, Montchres-
tien, Parijs 1993.
Chauvin, P. (1993), Expos6 de M. Pascal Chauvin in Actes de la conf6rence
annuelle des Premier Prdsidents des cours d'appel van 5 november 1993, Bul-
letin d'information de la Cour de Cassation no. 379,15 december 1993, p. 7-11.
Chauvin, P., in L'image doctrinal de la Cour de Cassation, La Documentation
Fran aise 1994, p. 109-120.

256



LITERATUURLIJST

Chouvel, F., T.Lambert en D. Pelissier (1984), Les cas de partage au Tribunal
des Conflits, Economica, Parijs 1984.
Claessens, T.M.A. (1995), Dilemma's in de vreemdelingenrechtspraak, Trema
1995,1-8.

Cleiren, C.P.M. (1997), Een pleidooi voor (meer) rechterlijke samenwerking,
in: De mogelijkheden en grenzen van rechterlijke samenwerking, redactie: P.
Ingelse et al., Prinsengrachtreeks van Gerechtshof te Amsterdam 1997, p. 27-
35.

Clemente Lemasson, Ch.-J. (1996), La procedure d'admission des pourvois en
cassation, dissertatie, Parijs 1996.
Conseil, d'Etat (1998), Etudes et documentation du Conseil d'Etat, La Docu-
mentation fran aise, Parijs 1998.
Contourennota, TK nr. 26352, nr. 2.
Corstens, G.J.M. (1998), Eenheid van rechtspraak, in het bijzonder in de straf-
rechtspleging, NJB 1998, p. 297-302.
Corstens, G.J.M. (1998), Eenheid van rechtspraak, in het bijzonder in de straf-
rechtspleging, NJB 1998, p. 297-302.
Dahs, H. (1993), Die Revision im StrafprozeD, Bedeutung fitr die Praxis der
Tatsacheninstanz, 5e druk, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, Munchen
1993.

Davis, Kenneth Culp en Richard J. Pierce, Jr. (1994), Administrative law
treatise, third edition, Little, Brown and Company, Boston/New
York/Toronto/London, 1994.
Days III, D. S. (1995), The Solicitor General and the American legal ideal,
SMU Law Review 1995, p. 73-82 (49 SMU L. Rev. 73).
Days III, D. S. (1996), The honorable Drew S. Days III, Solicitor General of
the United States, New England Law Review 1996, p. 397-405 (30 New Eng.
L. Rev. 397).
Days III, D.S. (1997), Statement of D.S. Days III, in: Solicitor General over-
sight, Hearing before the Committee on the judiciary United States Senate, one
hundred fourth Congress, first session on: Examining the operation and activi-
ties of the office of the Solicitor General of the Department of Justice, U.S.
Government printing office, Washington 1997.
Days III, Drew S. (1996), (een voormalig Solicitor General), Address at the
83rd annual meeting of the American Law Institute, May 14-17,1996.
Debouy, C. (1996), Justice administrative, Justices 1996, p. 229.
Dijk, P. van, G.J.H. van Hoof et al. (1998), Theory and Practice of the Euro-
pean Convention on Human Rights, Kluwer Law International, The Ha-
gue/Boston/London  1998.
Does, A.M.I. van der (1990), De toegang tot de hoogste rechter, onderzoek
naar certiorari en andere methoden om de toegang tot de hoogste rechter te be-
perken in de Verenigde Staten, Kluwer, Deventer  1990.
Drion, H. (1974), De kosten van rechterlijke rechtsvorming, in rechtsgeleerd
magazijn-Themis 1974, p. 113.

257



LITERATUURLIJST

Drion, J. (1950), Stare decisis, het gezag van precedenten, Martinus Nijhoff,
Den Haag 1950.
Elzinga, H.K. (1999), Niet iedere verdachte krijgt toegang tot de Hoge Raad,
DD 29 (1999), p. 702-721.
Embregts, M.C.D. (1999), Een onrechtmatige overheidsdaad in het strafrecht
en het bestuursrecht, NTB nr.  1, jan.  1999.
Epstein, Lee (1994), 1958-, The Supreme Court compendium: data, decisions,
and developments. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Inc., 1994. p.
634-668.
Eyermann, E., en L. FrOhler (1998), Verwaltungsgerichtsordnung, Kommen-
tar, 10e druk, Beck, Munchen 1998.
Fallon, R. H., et al. (1996), Hart and Wechsler's the federal courts and the fe-
deral system, 4e druk Westbury N.Y. Foundation Press 1996.
Federal Judicial Center (1972), Report of the study group on the caseload of
the Supreme Court, afgedrukt in 57 F.R.D. 573 (1972).
Fiselier, J.P.S., en J.A.W. Lensing (1995), Afstemming van de straftoemeting,
Trerna 1995, p. 105-117.
Gazier, F. (1990), Rdflexions sur les symdtries et dissymdtries du Tribunal des
Conflits, Revue Fran ais Droit administratif 1990, p. 59-65.
Gerhardt, R. (1997), ZRP-Rechtsgesprach mit dem Prasidenten des Bundesge-
richtshof Karlmann Geiss, door R. Gerhardt, Der "blaue Himmel" beginnt zu
frah, ZRP 1997, p. 165.
Ghestin, J. (1996), Trait6 de droit civil, 4e druk, L.G.D.J., 1996.
Ginsburg, R.B. (1996), (Supreme Court Justice), The Work Ways of the Uni-
ted States Supreme Court: Case selection; oral argument; reaching and writing
decisions, voordracht gehouden te Barcelona op  11 juli 1996 (ongepubliceerd).
Gottwald, P. (1996), Empfehlen sich im Interesse eines effektiven Rechts-
schutzes Ma nahmen zur Vereinfachung, Vereinheitlichung und Beschrankung
der Rechtsmittel und Rechtsbehelfe des Zivilverfahrensrechts? Gutachten A fitr
den 61. Deutschen Juristentag, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, Munchen
1996.

Grave, H. (1973), Bietet das verwaltugnsgerichtliche Revisionsverfahren aus-
reichende Rechtsgarantien? In: Verwaltungs Archiv, Zeitschrift fOr Verwal-
tungslehre, Verwaltungsrecht und Verwaltungspolitiek, Band 64, Carl
Heymanns Verlag KG K.6ln, Berlin 1973, p. 51-80.
Groot, A.R.J. (1994), De argumentatieve waarde van precedenten, in: Met re-
denen omkleed, bijdragen aan het Symposium Juridische Argumentatie  11 juni
1993 te Rotterdam, redactie E.T. Feteris et al., Ars Aequi Libri, Nijmegen 1994,
p. 67-81.
Hartmann, A.R. (1998), Bewijs in het bestuursstrafrecht, Sanders Instituut van
de Erasmus Universiteit en Gouda Quint, Rotterdam en Deventer 1998.
Hartog Jager, W.H.B. den (1994), Cassatie in het belang der wet, dissertatie,
Gouda Quint Arnhem  1994.

258



LITERATUURLIJST

Hellman, A.D. (1983), Error correction, lawmaking, and the Supreme Court's
exercise of discretionary review, University of Pittsburgh Law Review  1983, p.
795-877 (44 U. Pitt. L. Rev. 795).
Hellman, A.D. (1983), The Supreme Court, the national law, and the selection
of cases for the plenary docket, University of Pittsburgh Law Review 1983, p.
522-634 (44 U. Pitt. L. Rev. 521).
Hellman, A.D. (1984), 'Granted, vacated, and remanded' -- shedding light on a
dark corner of Supreme Court practice, Judicature  1984, p. 389-401.
Hellman, A.D. (1995), By precedent unbound: the nature and extent of unre-
solved intercircuit conflicts, University of Pittsburgh Law Review  1995, p. 693-
797 (56 U. Pitt. L. Rev. 693).
Hellman, A.D. (1996), The shrunken docket of the Rehnquist Court, The Su-
preme Court Review 1996, p. 403-438.
Hering, E. (1967), Der Plan eines Gemeinsamen Senats der Oberste Gerechts-
hofe des Bundes, in: Die Offentliche Verwaltung, 1967/5, p. 153.
Heringa, A.W. (1996), Het Amerikaanse Hooggerechtshof, Beschouwingen
over ontvankelijkheid, interpretatie en de uitkomst van zaken, Kluwer, Deven-
ter  1996.
Hoeve, P. ten (1996), Trematologie, een beetje een zwartboek eigenlijk..., NJB
1996, p. 793-796.
Hoge Raad der Nederlanden (1999), Toelichting op de jaarcijfers, 1997 en
1998, Den Haag 1999.
Hol, A.M. en C.J.J.M. Stolker (red.) (1995), Over de grenzen van strafrecht
en burgerlijk recht, Kluwer, Deventer 1995.
Hondius, E.H. (1988), De Hoge Raad in rechtsvergelijkend perspectief, van
rechtseenheid naar rechtsvorming, in: De Hoge Raad der Nederlanden, De
plaats van de Hoge Raad in het huidige staatsbestel, W.E.J. Tjeenk Willink,
Zwolle 1988, p. 241-253.
Huglo, Ch., en C. Lepage Jessua (1994), Code des procedures contentieuses
du droit public, 2e editie, Litec, Paris 1994.
Hullu, J. de (2000), Meer rechtsvorming in het strafrecht? NJB 2000, p. 717-
718.

Hulst, J.W. van den, et al. (1995), Handhaving van het bestuursrecht. Pread-
viezen van de Vereniging voor Administratief Recht, Trema  1995 p. 187-192;
Hungar, Th.G. (1997), Statement of Th.G. Hungar, in: Solicitor General over-
sight, Hearing before the Committee on the judiciary United States Senate, one
hundred fourth Congress, first session on: Examining the operation and activi-
ties of the office of the Solicitor General of the Department of Justice, U.S.
Government printing office, Washington 1997.
Jacobs, A.T.J.M. (1996), Europese wanklanken in de Nederlandse sociale

symfonie?, Ars Aequi 1996, p. 355-362.
Jessurun d'Oliveira, H.U. (1992), Succes allerminst verzekerd. lets over Eu-
ropees non-recht, NJB 1992, p. 1565-1567.
Jessurun d'Oliveira, H.U. (1999), Rechters die afstemmen en afhouden, NJB
1999 p. 377-384.

259



LITERATUURLIJST

Jolowicz, J.A. (1998), The role of the Supreme Court  at the national and inter-
national level, in: P. Yessiou-Faltsi (ed.), Reports for the Thessaloniki Interna-
tional Colloquium (21-25 May 1997), Thessaloniki/Athens 1998, p. 37-63.
Juris-Classeur (1995), Edition administratif, Compttence du Conseil d'Etat,
Attributions contentieuses, Fascicule 1070, 1995.
Juris-Classeur (1996), Edition administratif, Cassation, procddure, Fascicule
1106,1996.
Juris-Classeur (1996), Edition administratif, Conseil d'Etat, Fascicule 1020,
1996.

Juris-Classeur (1997), Edition administratif, Tribunal des Conflits, Organisati-
on. Proc6dure, Fascicule 1065,1997.
Juris-Classeurs (1991), Edition civile, Prdparatoin des arr6ts, Fascicule 794,
1991.

Juris-Classeurs (1992), Edition proct(lure civile, Cour de Cassation, Fascicule
760,1992.
Juris-Classeurs (1997), Edition procd(lure ptnale, Pourvoi en cassation, Art.
567 A 575, Fascicule 10,1997.
Kawano, Masanori  (1998),  The  role  of the Supreme Courts  at the national  and
international level, Far Eastern countries, in: P. Yessiou-Faltsi (ed.), Reports for
the Thessaloniki International Colloquium (21-25 May 1997), Thessaloni-
ki/Athens 1998, p. 389-418.
Kerr, Orin S. (1998), Shedding Light on Chevron: An Empirical Study of the
Chevron Doctrine  in the U.S. Courts of Appeals,  Yale  J.  on Reg  1998, p.  1-60
(15 Yale J. on Reg. 1).
Kleinknecht/Meyer-GoBner (1997), Strafproze@ordnung, Mit GVG und Ne-
bengesetzen, Verlag C.H. Beck, MOnchen 1997.
Knigge, G. (1998), De prijs van gelijkheid, RM Themis  1998, p. 209-210.
KOhne, F.M. en B.W.N. de Waard (1995-1996), Procola, plaaggeest van de
Raad van State..., in: Rechtspraak bestuursrecht, de annotaties,  VUGA  1995-
1996, p. 95/96-21.
Konijnenbelt, W. (2000), Rechtsvorming door de bestuursrechters, NJB 2000,
p. 715-717.
Koopmans, T. (1982), Juridische dialectiek, Noord-Hollandse Uitgevers Maat-
schappij, Amsterdam/Oxford/New York 1982.
Koopmans, T. (1985), Hogere voorziening naar rechterlijk goedvinden, NJB
1985, p. 1417-1421.

Koopmans, T. (1996), De constitutionele kant van de rechtsvinding, in:
Rechtsvinding, Gedachtewisseling over het nieuwe Algemeen Deel** van de
Asser-serie (Asser-Vranken), redactie: E.S.G.N.A.I. van de Griend e.a., W.E.J.
Tjeenk Willink 1996, p. 1-8.
Kortmann, S.C.J.J. et al. (red.) (1998), Overheid en onderneming: tussen pu-
bliek en privaat ondernemen, Kluwer, Deventer  1998.
Kottenhagen, R.J.P. (1986), Van precedent tot precedent, Gouda Quint BV,
Arnhem  1986.

260



LrrERATUURLLIST

Kramer, A., Die Nichtannahme der Revision wegen Erfolglosigkeit des
Rechtsmittels 'im Endergebnis', in: G. Pfeiffer, Festschrift Rir H. E. Brandner
zum 70. Geburtstag, Schmidt, Koln, 1996, p. 701-712.
Kreveld, J.H. van (1983), Beleidsregels in het recht, Kluwer, Deventer 1983.
Krimbel, R. (1989), Rehearing sua sponte in the U.S. Supreme Court, a proce-
dure for judicial policymaking, Chicago-Kent Law Review 1989, p. 919-946
(65 Chi.-Kent. L. Rev. 919).
Kroitzsch, H. (1991), Die Umfunktionierung des Bundesgerichtshofes zur
Bundesuniversitat, Anwaltsblatt 1991, p. 8-10.
Kroitzsch, H. (1994), Wegfall der Begrandungspflicht - Wandel der Staats-
form der bundesrepublik, NJW 1994, p. 1032-1035.
Kruse, K.D. (1980), Die "offensichtlich" unbegrondete Revision im Strafver-
fahren, Eine Untersuchung anhand von Aktenftillen, Verlag Otto Schwartz &
Co, Gottingen 1980.
Kummer, P. (1990), Die Nichtzulassungsbeschwerde, Das Beschwerdeverfah-
ren nach der FGO, der VwGO und dem SGG, Carl Heymanns Verlag KG,
Koln, Berlin, Bonn, Munchen, 1990.
Leijten, J.C.M. (1979), Gelijke gevallen ongelijk behandeld, in: Ars Aequi
1979, p. 529-531.
Leijten, J.C.M. (1988), De droom der gerechtigheid, in: Eenheid van recht,
Voordrachten en discussieverslagen  van de Studiedag J.M. Polak  van  18  de-
cember 1987, Kluwer, Deventer 1988.
Leijten, J.C.M. (1994), De blauwe bijbel en het rode boekje. Het grensverkeer
tussen privaatrecht en strafrecht: symposium 3 juni 1994 Leiden, Ars Aequi
1994 p. 645-649.
Leijten, J.C.M. (1996), Gelijkheid van bestraffing, een onoplosbaar pro-
bleem?, in: Recht Vooruit 1996, p. 3-4.
Levin, Ronald M. (1997), The anatomy of Chevron, step two reconsidered,
Chicago-Kent Law Review 1997, p. 1253-1297 (72 Chi.-Kent. L. Rev. 1253).
Llewellyn, K.N. (1960), The Bramble Bush, Oceana Publications, New York
1960.

Loeb, L.W.R. (1997), Appel op maat, in: Beroep in herziening, Preadviezen
NJV 1997-I, p. 1-59.
Lubach, D.A. (1997), Andere grenzen dan die tussen privaat- en publiekrecht?
Een bouwrechtelijke verkenning, in: In wederkerigheid, Opstellen voor Prof.mr.
M. Scheltema, Kluwer, Deventer 1997, p. 141-147.
Lugand, D. (1993), La procedure de saisine pour avis des cours supr6mes
(Cour de Cassation et Conseil d'Etat) par les juridiction inferieures, dissertatie
Parijs 1993.
Marceau Long (1992), le Conseil d'Etat et la fonction consultative; de la con-
sultation A la dlcision, RED adm. 1992.
Martens, S.K. (1997), Mogelijkheden en grenzen van rechterlijke samenwer-
king, een verkenning, in: De mogelijkheden en grenzen van rechterlijke sa-
menwerking, redactie: P. Ingelse et al., Prinsengrachtreeks van Gerechtshof te

Amsterdam 1997, p. 7-25.

261



LITERATUURLIJST

Mashaw, J.L., et al. (1992), Administrative law, The American public law
system, cases and materials, 3e druk, West Publishing Co., St. Paul, Minnesota
1992.

Massot, J., 0. Fouquet en J.H. Stahl (1996), Le Conseil d'Etat, juge de cassa-
tion, Berger-Levrault, Parijs 1996.
May, A. (1995), Die Revision in den zivil- und verwaltungsgerichtlichen Ver-
fahren (ZPO, ArbGG, VwGO, SGG, FGO), Eine systematische Darstellung
unter besonderer Berucksichtigung der hachstrichterlichen Rechtsprechung,
Carl Heymanns Verlag KG, K6ln, Berlin, Bonn, Milnchen, 1995.
McKenna, J.A. (1993), Structural and other alternatives for the federal courts
of appeals, Report to the United States Congress and the Judicial Conference of
the United States, Federal Judicial Center 1993.
Meij, A.W.H. (1999), Europese rechtspraak in de Nederlandse rechtspleging:
impressies uit Den Haag en Luxemburg, Preadvies Nederlandse Juristen Vere-
niging 1999, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer 1999.
Merrill, T.W. (1992), Judicial deference to executive precedent, Yale Law
Journal 1992, p. 969-1034 (101 Yale L.J. 969, 980).
Meulen, B.M.J. van der (1997), Richtlijnen, Rechterlijk beleid, over de rug
van het verdronken kalf?, Trema 1997, p. 293-299.
Meyer, F. (1984) Stellungnahme zur Kritik an der Praxis der Revisionsver-
werfung nach §349 Abs. 2 StPO, Strafverteidiger 1984, p. 222-226.
Meyer-Gol ner, L., en H. Str6ber (1996), Reform des Rechtsmittelsystems in
Strafsachen, Analysen und Vorschlilge anla lich des Legislativverfahrens filr
ein Zweites Gesetz zur Entlastung der Rechtspflege, ZRP 1996, p. 354-361.
Meyer-Go ner, L., en H. StrOber (1997) Reform des Rechtsmittelsystems in
Strafsachen, Erwiderung auf Barton, Rechtstatsachen zur Dauer von Strafver-
fahren  und zu deren Grunden,  StV   1996, S. 69Off., Strafverteidiger   1997,  p.
212-215.
Morand-Deviller, J. (1993), Cours de droit administratif, 3e druk, Montchres-
tien, Parijs 1993.
Morgan de Rivery-Guillaud, A.-M. (1993), Expost de Mme Anne-Marijke
Morgan de Rivery-Guillaud, in: Actes de la confBrence annuelle des Premier
Pr6sidents des cours d'appel van 5 november 1993, Bulletin d'information de la
Cour de Cassation no. 379,15 december 1993, p. 12-15.
Mullenix, Linda S. (1995), Judicial power and the Rules Enabling Act, rede
uitgesproken op het Federal Judicial Independence Symposium, Winter, 1995.
(46 Mercer L. Rev. 733,734).
Neumann (1988), Goltdammer's Archiv filr Strafrecht  1988, p. 387.
Nieuwenhuis, J.H. (1976), Legitimatie en heuristiek van het rechterlijk oor-
deel, RM Themis 1976, p. 494-515.
Nieuwenhuis, J.H. (1999), Magisch realisme, NTB 1999, p. 77-80.
NJW-Dokumentation (1997), Heft 14, p. XXX-XXXVI.
Norman-Major, K. A. (1994), The Solicitor General: executive policy agendas
and the court, Albany Law Review 1994, p. 1081-1109 (57 Alb. L. Rev. 1081).

262



LITERATUURLIJST

Offerhaus, K. (1993), Die GroBe Senate der obersten Gerichtshofe des Bundes,
in:  75 Jahre Reichsfinanzhof- Bundesfinanzhof, StollfuB Verlag Bonn  1993, p.
624.

Olbers, M.M. (1998), De AVV-CAO: een hybride rechtsfiguur, Sociaal
Maandblad Arbeid 1998 p. 305.
Pascal Chauvin, M. (1993), Le point sur la saisine pour avis, in: Actes de la
conf'6rance annuelle des premiers prdsident  de cour d'appel, 5 november  1993,
Bulletin d'information  de  la  Cour de Cassation,  no 379,15 december  1993,  p.
7-15.

Pel, M. (1995-), Alimentatie, in Praktijkboek scheidingsrecht onder redactie
van: M.L.C.C. de Bruijn-LOckers en P. Vlaardingerbroek, losbladige uitgave
Band 1, p. B II-28, VUGA Den haag 1995-.
Perdriau, A. (1994a), Les formations restreintes de la Cour de Cassation, La
Semaine juridique (JCP) 1994, Ed. G, I, 3768, p. 283-284.
Perdriau, A. (1994b), La Chambre mixte et 1'Assembl6e pl6ni6re de la Cour de
Cassation, La Semaine Juridique (JCP) 1994 (doctrine), p. 465-476.
Perrot, R. (1995), Institutions judiciaires, Montchr6stien, Parijs  1995.
Perry, H.W. Jr. (1991), Deciding to decide, Agenda setting in the United Sta-
tes Supreme Court, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, and
London, England 1991.
Polak, J.M. (1997), Beroep in herziening. Verslag van de vergadering van de
Nederlandse Juristen-Vereniging op  13 juni  1997, NJB  1997, p. 1205-1206.
Posner, R.A. (1985), The federal court, crisis and reform, Harvard University
Press, Cambridge, etc. 1985.
Raad van State (1999), Jaarverslag  1999.
Rapport de la Cour de Cassation 1996, La Documentation Fran aise, Parijs
1997.

Redeker, K. (1991), Revisionsurteile im Gewand von Zulassungsbeschlussen,
Zum schleichenden Bedeutungswandel der Entscheidungen des Bundesver-
waltungsgerichts Ober Zulassungsbeschwerden, in: Festschrift fur Konrad Gel-
zer, zum 75. Geburtstag, Werner-Verlag, Dusseldorf 1991, p. 333-338.
Reek, W.A.J.P. van den (1997), Mededelingsplichten in het burgerlijk proces-
recht, beschouwingen over de verhouding tussen de rechter en partijen en tus-
sen partijen onderling naar Nederlands en Engels recht, W.E.J. Tjeenk Willink,
Deventer  1997.
Revesz, Richard L. (1990), Specialized courts and the administrative lawma-
king system, University of Pennsylvania Law Review  1990, p. 1111-1170 (138
U. Pa. L. Rev. 1111).
Rie , P. (1988), LOwe-Rosenberg, Die Strafprozeflordnung und das Gerichts-

verfassungsgesetz, Gro kommentar, 24e druk, Walter de Gruyter, Berlin - New
York, 1988, deel IV.
Rie , P. ( 1995), Ober den Zugang zu oberen Gerichten, Ansiitze zu einer funk-
tionellen Systematisierung, in: Straf- und Strafverfahrensrecht, Recht und Ver-
kehr, Recht und Medizin, Festschrift fur Hannskarl Salger, zum Abschied aus

263



LITERATUURLIJST

dem Amt als Vizeprasident des Bundesgerichtshofs, Carl Heymanns Verlag
KG, Kaln, Berlin, Bonn, Munchen, 1995.
Rivero, J. (1990), Droit administratif,  13e druk, Paris  1990.
Roermund, G.C.G.J. van (1996), Ten dele algemeen, in: Rechtsvinding, Ge-
dachtenwisseling over het nieuwe Algemeen Deel** van de Asser-serie (Asser-
Vranken), redactie: E.S.G.N.A.I. van de Griend e.a., W.E.J. Tjeenk Willink
1996, p. 43-60.

Rosenzweig, David M. (1994), Confession of error in the Supreme Court by
the Solicitor General, Georgetown Law Journal 1994, p. 82 (82 Geo. L.J. 2079).
Scheltema, M. (1999), Verwachting. Het verband tussen het bestuursrecht en
het privaatrecht, NTB  1999.
Schlosser, P. (1983), Neues Revisionsrecht in der Bewiihrung, Eine empirische
Untersuchung, De Gruyter, Berlin/New York 1983.
Scholten, P. (1974), Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Ne-
derlands burgerlijk recht, Algemeen deel 3e druk, W.E.J. Tjeenk Willink,
Zwolle 1974.
Schuck & Elliott (1990), To the Chevron station: an empirical study of federal
administrative law, 1990 Duke L.J. 984, 1031-1033.
Sendler,  H.  ( 1992), "Kleine" Revisionsurteile?, Deutsches Verwaltungsblatt  15
februari  1992, p. 240-248.
Shapiro, S.M. (1998), The big picture, Certiorari practice: the Supreme Court's
shrinking docket, in: Westlaw lawprac index, JUID-Judicial Management,
Process & Selection, West 1998, p. 26.
Snijders,  H.J. (1986), Hogere voorziening naar behoefte,  NJB   1986,   17,  p.
513-517.

Snijders, H.J. (1988), Hoge Raad, goede raad, Enige beschouwingen bij de
literatuur rond het 150-jarig jubileum  van  de  Hoge  Raad,  NJB  1988,  p.  1602-
1632.

Snijders, H.J. (1995), Retrocipatie, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1995.
Snijders, H.J. (1997), Wordt de samenwerkende rechter tot bestuurder en/of
wetgever?, NJB  1997, p. 1793-1797.
Spiith, W. (1977), Der Gemeinsame Senat der obersten gerichtsh6fe des Bun-
des, Betriebsberater  1977,153 (157).
Statistische Bundesamt (1996) Arbeitsunterlagen Verwaltungsgerichte 1995
und 1996.
Statistische Bundesamt (1997), Arbeitsunterlagen Zivilgerichte 1995 und
1997.

Statistisches Bundesamt (1995), Fachserie 10 Rechtspflege, Reihe 2, Gerichte
und Staatsanwaltschaften  1995.
Stein, M. A. (1993), Uniformity in the federal courts: a proposal for increasing
the use of en banc appellate review, University of Pittsburgh Law Review  1993,
p. 805-860 (54 U. Pitt. L. Rev. 805).
Stern, Robert L., et al. (1993), Supreme Court practice, for practice in the Su-
preme Court of the United States, Bureau of National· Affairs, Washington
D.C., 1993.

264



LITERATUURLIJST

Stirn, B. (1994), Le Conseil d'Etat, son r6le, sa jurisprudence, 2e druk, Ha-
chette, Paris  1994.
Strijards, G.A.M. (1994), Het nieuwe Nederlandse vreemdelingenrecht,
Gouda Quint, Arnhem 1994.
Sturley, Michael F. (1989), Observations on the Supreme Court's certiorari

jurisdiction in intercircuit conflict cases, Texas Law Review   1989,  p.   1251-
1275 (67 Tex. L. Rev. 1251).
Tak en Ten Berge (1983), Nederlands Administratief Procesrecht, Deel 2, nr.
1187.

Terlouw, A.B. (1998), Rechtseenheid door appel of door interne coordinatie?,
in: M.V. Polak (red.), Geschillenbeslechting naar behoren, Algemene beginse-
len van behoorlijke geschillenbeslechting van traditionele en alternatieve pro-
cesvormen, Kluwer, Deventer 1998, p. 29-38.
The Supreme Court 1994 term, Harvard Law Review 1995, Vol. 109: 78, p.
344.

The Supreme Court compendium: data, decisions, and developments. Wa-
shington, D.C.: Congressional Quarterly Inc., 1994.
Tsevas, D. (1995), Le contr6le de la 16galitt des actes administratifs individuels
par le juge judiciaire, Librairie G6n6rale de Droit et de Jurisprudence, E.J.A.,
Parijs 1995.
Vaste commissie voor Justitie, Verslag van een algemeen overleg van de vaste
commissie voor Justitie op 2 september 1998. TK 1998-1999, 26 200 VI, nr. 9.
Veegens, D.J. (1967), Schending van het recht als cassatiegrond, Ars Aequi
1967, p. 91-102.

Veegens, D.J. (1989), Cassatie in burgerlijke zaken, 3e druk, W.E.J. Tjeenk
Willink, Zwolle 1989.
Verheij, N. (1994), Bevoegdheidsverdeling tussen burgerlijke rechter en be-
stuursrechter, Preadvies uitgebracht voor de Nederlandse Vereniging voor
Rechtsvergelijking, Kluwer, Deventer  1994.
Verheij, N. (1999), Een eigen rechter, Recente verschuivingen in de bevoegd-
heidsverdeling tussen burgerlijke rechter en bestuursrechter, in: Verschuiving
van de magische lijn, Preadviezen VAR 1999, p. 28-32.
Versteeg, A.J.H.W.M. (1987), Verdeling van rechtsmacht, Kluwer, Deventer
1987.

Vier, Ch.-L., Le contentieux administratif aprds la loi du 31  ddcembre  1987, in
AJDA 1988.
Vijfeijken, I.J.F.A. van (2000), Krachtens erfrecht, oratie, Sdu Fiscale & Fi-
nanciele uitgevers, Amersfoort 2000.
Vinne, J. van der (1999), Nostra. Op weg naar een grotere eenheid in de straf-

maat, Trema 1999 p. 309-312.
Vlies, I.C. van der (1996), Rechtseenheid als monoliet of als open constructie,

Ars Aequi 1996, p. 293-299.
Vranken, J.B.M. (1995), Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het
Nederlands burgerlijk recht, Algemeen deel**, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle
1995.

265



LITERATUURLUST

Vranken, J.B.M. (1996), Nawoord, in: Rechtsvinding, Gedachtenwisseling
over het nieuwe Algemeen Deel** van de Asser-serie (Asser-Vranken), redac-
tie: E.S.G.N.A.I. van de Griend e.a., W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1996, p.
97-113.

Vranken, J.B.M. (1999), Rechtsvergelijkende gezichtspunten bij de herziening
van het civiele procesrecht in eerste aanleg, in: Verantwoordelijk procederen,
preadviezen voor de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, Boom Juridi-
sche uitgevers,  Den Haag  1999, p.  77-84.
Vranken, J.B.M. (2000), Toeval of beleid? Over rechtsvorming door de hoog-
ste rechter, NJB 2000 p. 1-5.
Waard, B.W.N. de (1987), Beginselen van behoorlijke rechtspleging, met na-
me in het administratiefprocesrecht, dissertatie, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle
1987.

Waard, B.W.N. de (1997), Beleidsregels, in: Nieuw bestuursrecht, derde tran-
che Algemene wet bestuursrecht, redactie o.a.: A.J. Bok, Ars Aequi Libri, Nij-
megen 1997, p. 105-126.
Waard, B.W.N. de (1998), Afstemming tussen rechters en gerechten, in: Kwa-
liteit van rechtspraak op de weegschaal, redactie: P.M. Langbroek et al., W.E.J.
Tjeenk Willink in samenwerking met het Wiarda Instituut, 1998, p. 151-166,
Wagemakers, E.C.M. (1997), Samenwerken is moeilijk, vooral met anderen,
in: De mogelijkheden en grenzen van rechterlijke samenwerking, redactie: P.
Ingelse et al., Prinsengrachtreeks van Gerechtshof te Amsterdam 1997, p. 57-
62, 61.
Weis, Joseph F. (1995), Disconnecting the overloaded circuits, a plug for a
unified court of appeals, Saint Louis University Law Journal 1995, p. 455-478
(39 St. Louis U. L.J. 455).
Wessels, B. (1994), Crimineel privaatrecht, WPNR nr. 6147 1994 p. 555-556.
Wiarda, G.J. (1978), Dient de regeling van cassatie in burgerlijke zaken te
worden gewijzigd en zo ja, in hoeverre en op welke wijze? NJV-preadvies
1978.

Wiarda, G.J. (1978), Dient de regeling van cassatie in burgerlijke zaken te
worden gewijzigd en zo ja, in hoeverre en op welke wijze?, Handelingen NJV
1978, tweede stuk.
Wiarda, G.J. (1999), Drie typen van rechtsvinding, 4e druk, bewerkt en van
een nabeschouwing voorzien door T. Koopmans, Tjeenk Willink, Deventer
1999.

Widdershoven, R.J.G.M. (1996), Rechterlijke ongehoorzaamheid, in: Be-
stuursrecht in perspectief, red.: G.H. Addink et al., Instituut voor Staats- en Be-
stuursrecht, Universiteit Utrecht 1996, p. 47-55.
Wielink, J. van, en M. Scheffers (1997), Frustratie van cassatie?, Ars Aequi
1997, p. 4.

Wijk, H.D. van, W. Konijnenbelt en R.M. van Male (1999), Hoofdstukken
van bestuursrecht, Elsevier bedrijfsinformatie bv, Den Haag 1999.
Winter, R.E. de (1998), Het gewicht van lichte zaken, NJB 1998, p. 1391-
1393.

266



LITERATUURLIJST

WPNR (1992), Themanummer van WPNR  1992, nr. 6074.
Wurm, M. (1996), Die richterliche Tatigkeit am Bundesgerichtshof, Juristische
Arbeitsblatter  1996, p. 401-407.
Zenati, Fr6d6ric (1992), La saisine pour avis de la Cour de Cassation, Recueil
Dalloz 1992, Chronique p. 247-254.

267



Trefwoordenregister

Ablehnung der Annahme, 84,85, 136,137,138,139,141,142,

86,87,164,166,167,168,200, 146,148,149,151,155,159,

201,233 161,194,214,237

Abweichung, 83,84,86,92,95, Bundesarbeitsgericht, 77,80,92
96,97,205 Bundesfinanzgericht, 92

administrative law judge, 47 Bundesgerichtshof (Duitsland),  8,
afgesplitste rechtsvorming, 123 79,80,81,83,84,85,86,87,88,

agency, 28,29,30,44,45,47,48, 89,90,95,96,100,103,104,

49,50,51 164,165,166,167,168,193,

alimentatie, 228,243 200,207,210,233
amicus curiae, 35,43,44 Bundessozialgericht, 77,80,92,
appeal, 33,34 102

Assemblte du Contentieux, 53,69, Bundesverfassungsgericht, 23,80,
74,177 81,85,87,92,168,169,200,

Assemblte pltnidre, 53,63,64,65, 201

66,74,75,172,173,175,190 Bundesverwaltungsgericht

belang van coOrdinatie van (Duitsland), 8,77,80,88,92,93,
rechtspraak, 3,11,45,100,175, 94,95,96,97,98,99,100,104,

176,177,180,181,185,187, 193,199,200,201,205,206,

190,191,194,200,202,213, 207,208,209,210,214,233,

214,215,221,222,231,234, 235,236

238,240,244,251 burgerlijk recht, 7,13,15,16,53,

belastingrecht, 4,16,55,78,98, 61,77,78,81,83,97,100,101,

99,100,104,250 104,109,110,111,203,242,

beleidsregel, 9,134,137,138,145, 249,250

148,149,151 cassatie, 3,9,16,17,18,19,22,

beperking tot rechtsvragen, 183, 24,54,55,62,63,65,67,68,70,

189,192,202,226,241 72,74,79,88,107,113,118,

bestuursrecht, 1,4,7,13,14,15, 120,121,122,123,124,125,

17,18,24,47,50,53,60,77,79, 126,128,129,130,131,132,

93,101,126,133,134,139,140, 134,163,167,168,171,182,

146,150,152,156,158,166, 183,185,187,188,189,190,

200,201,207,214,224,225, 218,223,224,225,226,227,

226,230,242,249,250,251 228,229,230,237,241,242,

bevoegdheid, 19,23,27,29,35, 243,244,245,246,247,248,

36,46,57,59,67,71,77,79,84, 249,251,252

97,101,114,128,134,139,141, cassatie in het belang der wet, 9,

145,148,151,152,153,154, 19,22,54,55,79,107,120,121,

155,156,158,159,160,172, 128,129,130,131,132,163,

175,176,178,193,202,212, 182,183,185,187,189,245,

214,216,217,218,219,221 246

binding, 30,31,32,54,55,83,93, cassation, 54,55,62,68,168,171
102,125,126,133,134,135,

269



TREFWOORDENREGISTER

Centrale Raad van Beroep, 1,5, 189,190,192,195,196,220,

117,148 221,223,224,225,226,227,

certification, 34 228,246,247,248,251
certiorari, 7,33,34,35,36,37,40, genormeerd verlofstelsel, 193

45,73,197,211 Gerichtsbarkeit, 78,80,81,101,

Chambre mixte, 53,63,64,65,66, 103

74,75,172,173 geschilbeslechting, 107,108,111,

College van het Beroep voor het 112,114,115,119,120,121,

bedrijfsleven, 5 123,124,127,129,131,132,

Congress, 29,43,44,49,155,156, 145,154,171,199,224,243,
217 248

Conseil d'Etat, 7,8,22,53,54,55, good vehicle, 39,40,41,45,51,
56,57,60,66,67,68,69,70,71, 196,197,198,237,238

72,73,74,75,86,104,122,164, gouden handdrukken, 134, 140

167,168,169,170,171,176, GroBe Senat, 100,101,102,173

177,178,190,207,209,211 grundstitzliche Bedeutung, 83,84,

coardinatie-tekort, 18,224 85,86,87,92,95,96,97,101,
Cour de Cassation, 7,8,22,53,54, 205,206

55,56,62,63,64,65,66,69,70, Hoge Raad, 1,3,5,16,17,86,123,
71,72,73,74,75,104,122,126, 128,129,130,131,134,135,

164,165,172,173,174,176, 139,148,166,185,188,189,

177,178,190                                      214,217,218,226,235,237,
court ofappeals, 8,28,29,30,31, 239,241,242,243,246,249

34,35,36,41,42,50,155,172, hoger beroep, 16,18,24,29,63,

195,196,197,217 67,71,79,82,83,88,89,92,98,
cultuur, 53,70,75,120,177,178, 100,104,118,120,121,122,

180,181,221,225,226,228, 123,125,132,133,149,172,
247 187,199,207,208,212,214,

drempelwaarde, 184 215,224,225,230,233,241,

EG, 12, 24,124,145 245,248,250,251

EHRM, 23,126,229 hoogste rechterlijke instantie, 1,2,
fair trial, 13,112,120, 121 5,6,7,8,16,17,18,19,20,21,
feit en recht, 17,188,189,225 22,24,27,29,51,52,53,62,71,

feitelijke vragen, 55 75,77,78,79,80,81,87,90,92,
financiele drempels, 184 93,96,98,99,100,101,103,
Formation restreinte, 63,167 104,105,120,122,123,125,

gekwalificeerde meerderheid, 210 126,127,128,130,132,147,
Gemeinsame Senat, 77,83,84,92, 163,164,166,170,172,173,

100,101,102,173,175 174,175,178,180,181,182,

gemengde kamer, 21,22,53,63, 184,185,187,188,189,192,

64,65,66,68,69,74,75,77,83, 193,195,196,198,200,201,

84,92,100,101,102,103,104, 207,208,210,212,213,214,

125,128,132,163,171,172, 215,216,217,219,220,221,

173,174,175,176,177,178, 223,224,226,227,228,230,

179,180,181,182,183,185, 231,232,233,234,235,237,

270



TREFWOORDENREGISTER

238,239,240,241,244,245, mechanisme voor coordinatie van

246,247,248,249,250 rechtspraak, 2,3,4,5,6,9,12,

hoorplicht, 211,218,219,221 15,22,24,28,56,75,103,105,
horizontale coOrdinatie, 20, 21, 51, 107,122,128,130,133,134,

63,66,68,77,100,102,103, 153,171,192,252

104,164,171,172,176,182, motivering, 35,38,39,41,45,51,

183,184,186,192,193,195, 64,70,74,83,85,90,91,93,94,
218,220,224,240 99,104,111,112,116,117,140,

informatie-uitwisseling, 2,8,10, 165,166,170,179,180,188,

16,18,21,22,24,36,42,43,61, 194,200,202,203,204,205,

110,111,117,118,119,124, 206,207,208,209,215,218,

128,129,138,141,142,144, 219,220,221,229,233,236,

154,159,160,161,177,178, 241,243,248

181,212,219,228,240 Nichtzulassungsbeschwerde, 92,

informatievoorziening, 35,110, 93,94,98,205,207,208
111,114,118,119,123,129, offensichtlich unbegrondet, 90,91,

131,132,143,144,145,153, 164

221 organisatorische maatregelen, 18,
informele coordinatie, 18,19 21,22,23,178,224
internationaal recht, 6,12,13,23, panel,  195

24,229,230 percolatie, 39,41,42,45,117,132,
interne courdinatie, 8,14,15,20, 198,237,238

22,51,63,64,75,77,85,100, prejudiciele procedure, 9,19,22,

137,169,171,172,176,193, 34,53,58,59,61,71,72,73,74,
194,195,200 75,77,78,79,90,100,101,102,

Judicial Conference, 46,155,156, 103,105,107,120,121,122,
217 123,124,125,126,127,128,

juridisch discours, 16,107,116, 129,132,163,181,182,183,

117,118,119,120,123,125, 184,185,189,223,224,225,

126,127,130,132,144,146, 226,227,228,246,247,248,

147,153,196,198,203,213, 249,250,251,252
227,231,237,248 presumption of reviewability, 48

jurisprudentie, 1,2,3,7,12,20,23, procedurele waarborgen, 51,88,
30,32,33,35,36,39,41,44,46, 90,94,99,104,107,110,111,

60,61,69,72,73,77,84,91,93, 112,119,120,123,127,129,

96,101,102,116,117,118,119, 131,132,145,146,147,153,
122,126,134,135,136,138, 154,159,161,163,164,165,

139,142,144,145,146,147, 166,167,168,169,170,171,

157,159,167,174,178,179, 176,179,180,181,182,183,
189,193,196,197,199,208, 184,185,192,193,194,199,

213,219,232,236,237,238 200,201,202,203,205,206,
kwaliteit van rechtspraak, 86,161, 214,218,219,220,221,224,

235,241,242,243 226,227,229,236,239,242
law of the circuit, 195,196 procureur-generaal, 128,129,130,

131

271



TREFWOORDENREGISTER

Raad van State, 1,5,126,152,166 159,166,171,172,181,188,
recht in de zin van artikel 99 RO, 190,194,195,196,197,198,

148 199,203,204,205,206,208,

rechterlijke afspraken, 2,9,15,16, 209,216,217,218,226,227,

17,18,21,22,24,25,46,61, 228,229,231,233,234,235,

107,120,132,133,134,135, 236,237,238,239,240,242,

136,137,138,139,140,141, 243,246,248,250,251,252

142,143,144,145,146,147, rechtsvraag, 4,7,14,22,23,24,

148,149,150,151,152,153, 28,34,36,39,40,41,42,43,45,

154,155,156,157,158,159, 51,52,53,55,59,60,61,63,66,

160,161,163,181,223 68,72,73,78,81,83,84,85,87,

rechterlijke rechtsvorming, 6,9,18, 92,95,96,97,100,101,102,

107,109,110,112,114,116, 103,115,117,120,121,122,

119,120,121,123,124,131, 124,125,126,127,128,129,

132,146,153,158,161,163, 130,138,150,171,175,179,

196,199,216,217,224,234, 182,184,185,187,188,189,
248 191,192,195,196,197,198,

rechtsbeginselen, 12,13,59,108, 202,205,206,215,217,225,

115,135,142,146,151,152 227,232,233,237,238,243,

rechtsbescherming, 5, 7,81, 86, 87, 245,248,249

129,218,223,227,228,230, rechtszekerheidsbeginsel, 14,135,

239,240,241,242,243,244, 137,159

247,249,250,251,252 rolrichtlijn, 135,140,141,142,

rechtseenheid, 12, 172 148,158
rechtseenheidsvoorziening, 3,4, rulemaking, 154,155,159

133 saisine pour avis, 53,71,72,73,

rechtsmiddel, 2,70,81,82,83,85, 74,75,77,79,90,103,121,122,

86,87,169,186,190,194 123,124

rechtsstatelijke eisen, 9,159 Section du Contentieux, 53,66,68,
rechtstak, 4, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 69,74,173,177

23,24,27,28,47,53,57,58,59, selectiviteit, 46,183,192,194,

60,61,71,75,77,78,80,81,90, 196,199,200,226,231

100,101,103,104,171,172, Solicitor General, 8,35,37,39,43,

175,177,189,223,224,226, 44,45,51,211,214,216
228,249,250,251 specialisatie, 47, 62, 66, 80, 100,

rechtsvergelijking, 8,23,25 104,172,177,180,228

rechtsvorming, 1,2,3,5,6,7,9, spreiding van bevoegdheid, 214
11,12,14,15,16,17,18,19,20, stare decisis, 31,32,33,47,198,

23,39,42,43,45,50,83,86,87, 237

88,92,94,95,100,107,108, strafrnaat, 16,134,140,158,228

109,110,111,112,113,114, strafrecht, 4,7,13,15,16,27,28,

115,116,117,118,119,120, 53,71,77,78,79,81,88,89,90,

121,122,123,124,125,126, 100,101,103,114,157,158,

127,129,131,132,135,143, 164,189,209,210,230,243,

144,146,147,149,153,154, 249,250,252

272



TREFWOORDENREGISTER

substantial evidence, 48 167,168,169,170,171,187,
Supreme Court van de Verenigde 193,200,202,206,209,210,

Staten, 1,7,8,23,27,28,29,30, 214,218,220,223,224,225,
31,32,33,34,35,36,37,38,39, 232,236,245,246
40,41,42,43,44,45,46,48,49, verlofstelsel, 21,27,28,30,33,35,

50,51,73,85,104,155,156, 36,37,38,39,40,41,43,44,45,
157,187,190,192,193,194, 46,51,53,70,71,75,88,92,93,
195,196,197,198,199,201, 94,97,98,99,100,104,120,
204,205,207,210,211,212, 127,128,131,132,163,164,
213,214,216,217,238,250 167,168,169,170,171,190,

toegangsregeling, 6,7,9,11,19, 192,193,194,195,196,197,
21,24,27,28,33,46,51,53,55, 198,199,200,201,202,203,
61,68,81,82,83,85,86,87,88, 204,205,206,207,208,209,
89,92,93,99,100,104,120, 210,211,212,213,214,215,
121,122,123,125,126,127, 216,217,218,219,220,221,
128,130,132,163,164,167, 223,224,225,226,227,228,
171,175,179,181,182,183, 229,230,231,232,233,234,
188,189,193,200,201,225, 235,236,237,238,239,240,
226,227,228,240,241,242, 241,242,243,244,245,246,
247,248,250,251 249,250,251,252

toegangsverlening, 35,92,130, verticale codrdinatie, 11, 20, 21,
131,132,179,181,183,184, 100,103,105,220
186,187,189,192,210,215, vrij verlofstelsel, 46,104,163,193,

217,223,231,232,236,237, 194,198,199,200,201,221
240,250 werklast, 6,17,21,51,62,63,75,

trema-normen, 228,243 85,87,89,98,99,143,164,165,
Tribunal des Conflits, 7,53,54,55, 166,169,172,173,175,176,

56,57,58,59,60,61,75 177,181,182,183,186,187,
Vereinigte Senat, 100, 101, 173 188,189,196,200,203,204,
Verfahrensfehler, 92,95,97,98, 207,208,209,210,211,212,
99,201,205,235 213,215,216,217,218,219,

verkorte procedure, 37,40,44,53, 220,221,224,225,227,232,
62,63,70,71,75,77,90,91, 234,236,240,245,246,247
103,104,163,164,165,166,

273



UITGAVEN VAN HET CENTRUM VOIOR PROCESRECHT

De Hoge Raad op de hei.
Kwaliteitsbewaking en leiding over de rechtspraak door de civiele cassatie:
een analyse en denkrichtingen voor de toekomst

J.M. Barendrecht

Botsende Belangen.
De afweging tussen mobiliteit en verkeersveiligheid bij de instelling van de rij-
bevoegdheid

K. E. van Tuijn

1999

Het verstek in strafzaken
M.J.A. Plaisier

2000

Door Straatsburg geYnspireerde grondnormen voor het Nederlandse strafproces
J. de Hullu en W.E.C.A. Valkenburg (red.)

De redelijke termijn. Met name in het bestuursrecht.
A.M.L. Jansen

276



UITGAVEN CENTRUM VOOR PROCESRECHT

Uitgaven van het Schoordijk Instituut in de reeks
Centrum voor Procesrecht

1993

Adviezen aan de Awb-wetgever
R.M. van Male en B.W.N. de Waard (red.)

1994

Bewijsrecht in het sociaal recht
W. Plessen (red.)

Rechtsmiddelen van de toekomst
H.E. de Boer. W.H. van Boom en J. de Hullu (red.)

Samenwerkende machten. Wetgeving en rechtspraak, in dienst van het recht
B.W.N. de Waard

1996

Rechtsvinding
E.S.G.N.A.I. van de Griend en B.W.N. de Waard (red.)

1997

Ontwerp aanpassing wetboek burgerlijke rechtsvordering
J.G.A. Linssen en J.B.M. Vranken (red.)

Het EVRM en de onpartijdige strafrechter
M.I. Veldt

Discussies omtrent beslag, verhaal en beschikkingsbevoegdheid
B.W.M. Nieskens-Isphording, E.M. Hemmen en T.H.D. Struycken (red.)

1998

In Beroep. Een onderzoek naar het aanwenden van rechtsmiddelen in het straf-
recht en een vergelijking met het instellen van bezwaar en beroep in de Awb

H.K. Elzinga

275




	Inhoudsopgave
	Hoofdstuk 1:
Inleiding
	Hoofdstuk 2:
De zin van courdinatie van rechtspraak
	Hoofdstuk 3:
Verenigde Staten
	Hoofdstuk 4:
Frankrijk
	Hoofdstuk 5:
Duitsland
	Hoofdstuk 6:
Procedurele vereisten aan rechterlijke rechtsvorming
	Hoofdstuk 7:
Rechterlijke afspraken
	Hoofdstuk 8:
De mechanismen vergeleken
	Hoofdstuk 9:
Een keuze
	Summary
	Lijst van aangehaalde literatuur
	Trefwoordenregister
	UITGAVEN VAN HET CENTRUM VOIOR PROCESRECHT

