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 De discussie over de rol van de rechter naar aanleiding van de Klimaatzaak 
moet worden toegejuicht, vindt Maurice Adams. ‘Waar we getuige van zijn, is 
dat onder druk van grote maatschappelijke verdeeldheid en complexiteit, de 
vertegenwoordigende democratie een nieuwe gedaante krijgt.’ 

 De Nederlandse staat heeft zich in deze proce-
dure stevig geweerd, op juridische en staat-
kundige gronden. Wat dat laatste betreft: toe-
wijzing van de vorderingen zou in strijd zijn 
met de beleidsvrijheid die de staat toekomt, 
zou de machtenscheiding doorkruisen en de 
onderhandelingspositie van de staat in de in-
ternationale politiek schaden. 
 De Nederlandse staat werd ten aanzien van 
beide vorderingen tot bij de hoogste rechter in 
het ongelijk gesteld. 
 De kritiek liet niet lang op zich wachten. Zo 
zou de trias politica vereisen dat recht en poli-
tiek niet worden verward. En het model van de 
rechter als ‘De mond van de Wet’, ligt nog 
steeds ten grondslag aan de rechtstaat. Of 
neem deze uitspraak van een lid van de Twee-
de Kamer der Staten-Generaal: ’Als de rechter 
op de stoel van politici gaat zitten, kunnen we 
de Tweede Kamer net zo goed opdoeken en 
voortaan alles aan de rechter vragen.’ 
 In de Klimaatzaak horen we nu vrijwel iden-
tieke geluiden. Ook de vorderingen en dag-
vaardingen, de geschonden artikelen in grond-
wet en het Europees Verdrag van de Rechten 
van de Mens, zijn vrijwel hetzelfde als in de 
zaak Urgenda. 
 Maken rechterlijke uitspraken zoals die in de 
zaak Urgenda inderdaad een onaanvaardbare 
inbreuk op de trias politica? Ik denk dat zulke 

procedures ons vooral ook het een en ander 
leren over de staat van de vertegenwoordigen-
de democratie, en over de veranderende ver-
houding tussen rechter en wetgever. Ik durf de 
stelling wel aan dat een dynamische rechter 
een niet te onderschatten spilfunctie heeft, als 
we in een steeds complexere wereld het recht 
als organisatievorm van maatschappelijke 
ontwikkelingen en verhoudingen op een be-
hoorlijke wijze willen doen functioneren. 

 rechter als ‘moND VaN De wet’? 
 Zoals bekend was het Montesquieu (1689-
1755) die met het gedachtegoed van de trias 
politica school heeft gemaakt. Montesquieu 
onderzocht in zijn   De l’esprit des lois   onder 

meer de constitutionele vormgeving van het 
staatsbestel van Engeland, dat hij bewonder-
de. In het befaamde hoofdstuk daarover staat 
ook de uitspraak over de rechter als mond van 
de wet opgenomen. Naar de betekenis daarvan 
is inmiddels wel wat onderzoek gedaan, in het 
bijzonder door een zekere Schönfeld, die er 
een baanbrekende doctoraatsthesis over 
schreef. Hij bestrijdt met kracht van argumen-
ten de opvatting dat Montesquieu daarmee 
wilde zeggen dat de rechter een toepassings-

 maurice adams 

 Op het moment dat ik dit schrijf zijn de 
pleidooien in de zogenaamde Kli-
maatzaak net afgerond. Volgens mij 
illustreert die zaak, ongeacht de uit-
komst ervan, een onvermijdelijke ont-

wikkeling naar wat ik ‘dynamische rechtspraak’ 
noem. 
 Sommige lezers zullen wel weten dat er over 
een gelijkaardige zaak in Nederland de voor-
bije jaren veel te doen is geweest. De Stichting 
‘Urgenda’ – een samentrekking van ‘urgente 
agenda’ – was van mening dat de Nederlandse 
staat ernstig tekortschoot in zijn zorgplicht 
met betrekking tot het klimaatbeleid. Dat zou 
volgens de Stichting kunnen leiden tot een on-
aanvaardbare en zelfs potentieel catastrofale 
opwarming van de aarde. Daarom vorderde de 
Stichting dat de rechter zou verklaren dat de 
Nederlandse staat onrechtmatig handelt als 
hij niet uiterlijk in 2020 het gezamenlijke volu-
me van de jaarlijkse Nederlandse emissies van 
broeikasgassen zou doen verminderen met ten 
minste 25 procent (ten opzichte van het jaar 
1990). De Stichting stelde bovendien dat de 
staat onrechtmatig handelt als niet uiterlijk in 
2030 het gezamenlijke volume van die jaarlijk-
se emissies zou zijn verminderd met ten min-
ste 40 procent. 

automaat diende te zijn. Was hij immers geen 
voorstander van de parlementen in Frankrijk, 
waarin de adel als voornaamste ‘  pouvoir inter-
médiaire  ’ weliswaar een belangrijke politieke 
invloed uitoefende door middel van de wetge-
vende taak, maar die zich gelijktijdig voor wat 
de rechterlijke functie betreft niet bepaald als 
een rechter-automaat gedroeg? Ook staat de 
betreff ende frase zoals gezegd te lezen in een 
passage die de Engelse constitutie uiteenzet. 
En juist in Engeland was de wet als rechtsbron 
van weinig belang. De aan Montesquieu toege-
schreven fi xatie op de wet lijkt alleen al om die 
reden niet adequaat. 
 De beeldspraak over de rechter als mond van 
de wet vindt zijn oorsprong in de machtsstrijd 

tussen respectievelijk de koning en de rechter-
lijke macht (Engeland) en de koning en de par-
lementen (Frankrijk). Uiteindelijk neemt Mon-
tesquieu met deze beeldspraak stelling in een 
debat over de absolutistische aanspraken van 
de monarch: wie mag zich de mond van de wet 
noemen, de vorst of de rechter? Montesquieus 
appreciatie van het Engelse systeem, hoewel 
nogal optimistisch beschreven, dient dus 
vooral begrepen te worden als een stevige vin-
gerwijzing naar de verwording van de Franse 

 Montesquieu zelf lezen blijkt een goed begin om al te 
stevige stellingen over de verhouding tussen de 

staatsmachten in perspectief te plaatsen. 

 Dynamische rechtspraak: 
  noopt de Klimaatzaak 
tot een andere blik op 
de trias politica? 
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monarchie, en als een pleidooi voor de volgens 
hem door de adel en rechterlijke macht gega-
randeerde burgerlijke vrijheid.
Montesquieu zelf lezen blijkt een goed begin 
om al te stevige stellingen over de verhouding 
tussen de staatsmachten in perspectief te 
plaatsen. Maar het gedachtegoed van Mon-
tesquieu is natuurlijk niet zonder meer ver-
plaatsbaar naar de hedendaagse tijd. Daar-
voor was zijn tijd te uniek, en zijn de 
uitdagingen en vragen waarmee we vandaag 
worden geconfronteerd te specifiek. Dat 
neemt echter niet weg dat we wel zouden kun-
nen denken in zijn geest. Wat valt er in 2021 
van te leren?
Hoe contextspecifiek Montesquieu ook blijkt 
te zijn, toch lijkt me het dragende principe dat 
achter de trias politica schuilgaat ook vandaag 
nog uitermate relevant. Namelijk dat het om 
een systeem gaat dat als bedoeling heeft, 
machtsoverschrijdingen of willekeur onder 
bedwang te houden of tegen te gaan. De even-
tuele spanning die een bepaalde taakinvulling 
door een van de machten oproept, is zo beke-
ken niet noodzakelijk een probleem. Dat er 
spanningen tussen de verschillende machten 
bestaan, kan zelfs als bewijs worden genomen 
voor het goed functioneren van de verschil-
lende machten ten opzichte van elkaar. Maar 
dat neemt natuurlijk niet weg dat het in een 
moderne staat nodig is om te blijven oordelen 
over de vraag of er onder het mom van het ves-
tigen van een machtsevenwicht in feite geen 
nieuwe ongecontroleerde machtsposities wor-
den ingenomen. Vandaar dat de discussie over 
de rol van de rechter naar aanleiding van de 
Klimaatzaak moet worden toegejuicht!

Naar eeN ‘multiple politica’
De casus Urgenda en de Klimaatzaak staan 
niet op zichzelf. De laatste jaren zien we alleen 
al in Nederland procedures over gezondheids-
risico’s, de handhaving van het rookverbod, 
problemen met de gaswinning in de provincie 
Groningen, de uitstoot van stikstof, de aan-
sprakelijkheid van Shell voor milieuschade 
aangericht in Nigeria... En vorige week verna-
men we dat de internationale milieu-ngo Cli-
entEarth de Nationale Bank van België voor de 
rechter daagt omdat die obligaties van bedrij-
ven met een hoge CO2-uitstoot opkoopt. Het 
gaat hier vaak om het strategisch inzetten van 
de burgerlijke of bestuursrechter ter beharti-
ging van maatschappelijke belangen die in de 
ogen van de eisers niet voldoende via de regu-
liere democratische procedures (kunnen) wor-
den aangepakt.
Waar we getuige van zijn, is dat onder druk 
van grote maatschappelijke verdeeldheid en 
complexiteit, de vertegenwoordigende demo-
cratie een nieuwe gedaante krijgt. Die organi-
seert zich steeds meer als een al dan niet ge-
structureerd geheel van bewegingen, 
denkbeelden en stromingen die druk uitoefe-
nen op vooral de officiële politieke structuren. 
Dat kan dan gebeuren door onafhankelijke in-
stituties zoals think tanks, door officiële audits 
en evaluaties, door zogenoemde rekenkamers, 
universiteiten en andere onderwijsinstellin-
gen, of door kwaliteitsvolle journalistiek.
Maar het gaat ook om de tegenstem die zich 
manifesteert in dierenrechtenorganisaties, 
NGO’s, Occupy, jongeren die uit protest tegen 
het gebrek aan milieumaatregelen onder 
schooltijd in Brussel komen manifesteren…. 
De opkomst van opiniepeilingen en referenda 
past eveneens in dat beeld. Soms staat daarin 
centraal wat het volk niet wil, en minder wat 
het wel wil. Onafhankelijkheid of onpartijdig-
heid is in ieder geval niet noodzakelijk het 
meest belangrijke kenmerk van deze, naar het 
woord van de Franse politiek filosoof Pierre 
Rosanvallon, ‘hindermacht’. Meestal manifes-
teert het volk zich hier als een losse niet-geïn-
stitutionaliseerde combinatie van toezicht-
houder of controleur, aanklager en arbiter.
Hoe dan ook, het gaat om misschien wel een 
van de meest opvallende democratieontwikke-
lingen van de laatste decennia, namelijk dat de 
burger via andere weg dan verkiezingen maat-
schappelijke ontwikkelingen bespreekbaar en 
bekritiseerbaar maakt. Een kiesprocedure 
eens in de zoveel jaar past dan weliswaar in 

een cyclische opvatting van vertegenwoordi-
gende democratie, maar eigenlijk dient zich 
hier een ander type van politieke representatie 
aan: losgekoppeld van verkiezingen, perma-
nent aanwezig maar soms toch grillig, en even-
als parlementaire en politieke organen in staat 
om aan maatschappelijk significante agenda-
setting te doen. Het oude maxime van de ver-
tegenwoordigende democratie dat één per-
soon, één stem en één vertegenwoordiging 
met elkaar verbindtwordt dan geplaatst naast 
de nieuwe norm van de zogenoemde ‘waak-
hondendemocratie’ of van de meervoudige re-
presentatie: ‘One person, many interests, many 
voices, multiple votes, multiple representatives.’ 
( John Keane). Je zou ook kunnen zeggen dat de 
trias politica zich aan het ontwikkelen is tot 
wat ik dan maar een multiple politica noem.
Om terug te komen bij de thematiek die hier 
centraal staat: burgers, of organisaties van bur-
gers, aarzelen dus ook niet om naar de rechter-
lijke macht te stappen om via die route hun 
ongenoegen te uiten. En dat is precies wat er 
gebeurde in de casus Urgenda en ook in de Kli-
maatzaak. En soms gaat het de initiatiefne-
mers van zulke procedures niet alleen om het 
winnen van de zaak, maar wordt die rechter 
ook bewust ingezet om meer maatschappelij-
ke en politieke aandacht voor een vraagstuk te 
genereren: het gaat dan om agenda setting via 
sociale en andere media, door middel van 
crowdfunding en door te procederen namens 
heel geëngageerde burgers, door op tv te ver-
schijnen, door de dagvaarding op internet te 
zetten en burgers bij het uitwerken daarvan te 
betrekken. Allemaal elementen die ook in de 
zaak Urgenda en de Klimaatzaak aanwezig wa-
ren.
Al deze ontwikkelingen maken de rol van de 
onafhankelijke rechter steeds belangrijker, en 

het is dan ook geen toeval dat in dit verband 
vooral diens functie als hoeder van het alge-
meen belang (waaronder de bescherming van 
grondrechten) de nadruk krijgt.

DyNamische rechtspraak
Ik wil nog een spade dieper steken. Want waar-
om voelt de rechter zelf ook de behoefte om 
mee te gaan in de procedures die bij hem aan-
hangig worden gemaakt? Want dat is een ont-
wikkeling die we wereldwijd wel kunnen waar-
nemen. Cases gelijkaardig aan die van de 
Klimaatzaak speelden niet alleen in Neder-
land, maar ook in Frankrijk, Noorwegen en de 
Verenigde Staten. Overigens met wisselend 
resultaat.
De oorzaken voor die dynamiek zijn divers, 
maar de ontwikkeling is onder meer het gevolg 
van het feit dat de samenleving veel complexer 
is geworden. Het gaat dan om een context van 
globalisering en wederzijdse afhankelijkheid; 
een situatie waarin de maatschappelijke uit-
dagingen veel onoverzichtelijker zijn dan vroe-
ger, en als gevolg waarvan door middel van het 
recht én de rechtspraak heel complexe belan-
genverhoudingen steeds vaker aan elkaar 
(moeten) worden gekoppeld.
Het gaat dan niet alleen om regulering over het 
milieu, maar ook over informele arbeid, nieu-
we sociale risico’s of (bio)technologische ont-
wikkelingen, waarbij het in heel veel landen 
trouwens veeleer de uitvoerende macht is – 
dus niet het parlement – die de regelgevende 
kaders stelt. Dat geeft aanleiding tot gecompli-
ceerde rechtsverhoudingen en tot regelketens 
die vaak ten koste gaan van kwaliteit en ken-
baarheid. Die problemen zal nu juist de rech-
ter vaak moeten oplossen. Welke rechtsregel is 
van toepassing, wat vereist de gelijkheid, wat 
mag het bestuur al dan niet doen op basis van 
de hem toekomende bevoegdheden, is de regel 
in overeenstemming met fundamentele rech-

ten? Dit alles grijpt dan bovendien plaats in 
een gelaagde nationale en supranationale 
rechtsorde, waarbij de wanden tussen publiek- 
en privaatrecht permeabel zijn.
De rechter wordt daarmee steeds duidelijker 
een troubleshooter. Maar ook evolueert hij van 
een toepasser van het recht naar belangenbe-
slechter. Daarmee doel ik op het feit dat in de 
geschillenbeslechting hoe langer hoe meer 
complexe belangenverhoudingen aan de orde 
zijn, waarbij de rechter niet meer kan volstaan 
met de toepassing van een rechtsnorm die uit-
drukking geeft aan de belangenafweging die 
de wetgever heeft gemaakt, maar waardoor hij 
zelf steeds explicieter een belangenafweging 
moet verrichten.
Wat belangrijk is om te constateren is dat de 
ontwikkeling naar een meer dynamische 
rechtspraak onvermijdelijk is door de ge-
schetste ontwikkelingen. Willen we tenminste 
het recht als organisatievorm van maatschap-
pelijke ontwikkelingen en verhoudingen, en 
als mechanisme ter oplossing van de conflic-
ten die daaruit ontstaan, op een behoorlijke 
wijze doen functioneren, dan is een dynami-
sche rechter onmisbaar als spil. Als je dan zegt, 
zoals sommige critici van de casus Urgenda: de 
rechter moet in zijn hok blijven zitten en voor-
al fungeren als de mond van de wet, dan maak 
je die rechterlijke macht marginaal en sta je 
met de rug naar de toekomst.
Ik denk dat dit laatste mede de betekenis was 
van het inzicht dat ook de Rechtbank Den 
Haag onder woorden bracht in de Urgenda-
zaak: ‘De rechtbank moet rechtsbescherming 
bieden, ook in zaken tegen de overheid.’ Of 
neem de volgende betekenisvolle overweging 
uit hetzelfde vonnis: ‘[E]lke staatsmacht 
[heeft] haar eigen opdracht en verantwoorde-
lijkheden. De rechter biedt rechtsbescherming 

en beslecht rechtsgeschillen. Hij moet dit ook 
doen als het van hem wordt gevraagd. Het is 
een wezenlijk kenmerk van de rechtsstaat dat 
ook het handelen van (zelfstandig democra-
tisch gelegitimeerde en gecontroleerde) poli-
tieke organen, zoals de regering en de volks-
vertegenwoordiging, kan – en soms zelfs moet 
– worden beoordeeld door de van deze orga-
nen onafhankelijke rechter.’ De Nederlandse 
Hoge Raad kwam met gelijkaardige beschou-
wingen in dezelfde zaak.
De rechter zegt hier kordaat: de Nederlandse 
overheid had iets beloofd, namelijk reductie 
van CO2-uitstoot, was daartoe ook verdrags-
rechtelijke verplichtingen aangegaan, maakte 
daar echter geen werk van, en dus komen we 
in actie. Anders gezegd: als je als overheid dy-
namische reacties van de rechter wilt vermij-
den, moet je geen beloftes doen die je vervol-
gens niet waarmaakt. En inderdaad, als die 
rechter hier geen rechtsbescherming zou bie-
den, waar dient die dan wel voor?

VerschilleN wetgeVer / rechter
Maar dit alles doet wel de vraag rijzen of de 
trias politica dan nog wel enige betekenis 
heeft.  Bestaan er eigenlijk nog wel verschillen 
bestaan tussen rechter en wetgever? Het ant-
woord op die vraag luidt positief. Maar die ver-
schillen kunnen niet worden geduid door het 
politieke democratiebeginsel, dat sterk steunt 
op verkiezingen en meerderheidsregel, als 
vanzelf van toepassing te achten op de rechter. 
De laatste werkt immers veeleer vanuit een 
constitutioneel concept van democratie, dat 
uitdrukkelijk niet verwijst naar verkiezingen 
en meerderheidsregel, maar naar de onafhan-
kelijke en machtskritische functie van de rech-
terlijke macht. De legitimiteit van de rechter is 
daarmee van een andere orde – hoewel niet 
van een mindere orde – dan die van een verko-
zen wetgever.

Je zou kunnen zeggen dat de trias politica zich aan het 
ontwikkelen is tot wat ik dan maar een multiple politica 

noem.

De verschillen tussen wetgever en rechter han-
gen wat mij betreft sterk samen met de institu-
tionele plaatsbepaling van de rechter, en de 
beperktere mogelijkheden die dat met zich 
meebrengt om aan rechtsvorming te doen. Ik 
vermeld hier vijf verschillen tussen rechter en 
wetgever, maar er zijn er ongetwijfeld meer:
De verkozen wetgever heeft een rechtschep-
pingsprimaat maar geen rechtscheppingsmo-
nopolie (zoals politici al eens verkondigen); de 
rechter is zo bezien een eerder secundaire re-
gelgever, opereert in het kielzog van die wetge-
ver.
In het verlengde hiervan: de rechter krijgt de 
gevallen die hij moet beslechten niet op eigen 
initiatief voorgeschoteld; hij heeft geen initia-
tiefrecht, zoals politici – parlementairen, mi-
nisters – dat wel hebben.
De rechter heeft ook voor het overige beperk-
tere mogelijkheden dan de wetgever. Zo kan 
hij bijvoorbeeld moeilijk een uitvoeringsappa-
raat instellen of vergunningenstelsel in het le-
ven roepen. De Nederlandse rechters lijken 
zich in de zaak Urgenda van die beperkingen 
goed bewust te zijn geweest: ze hebben niet 
gezegd hoe de overheid tewerk moet gaan bij 
het bewerkstelligen van de reductie van broei-
kasgassen, alleen dat die overheid op basis van 
verdragsverplichtingen in gang moest schie-
ten.
De rechter is meer dan de wetgever door de 
aard van de zaak gebonden, argumenteert in 
de context van een specifiek feitencomplex.
De rechter dient onafhankelijk en onpartijdig 
te zijn. Voor de wetgever lijkt dat veel minder 
het geval; die is daardoor vrijer in zijn bewe-
gingsruimte.
Dat laatste punt is belangrijk. Want natuurlijk 
kan de rechtspraak vergaande politieke impli-
caties hebben omdat de rechter door als 
scheidsrechter op te treden ipso facto het ge-
drag van leden van de samenleving stuurt. Pro-
fessor Walter Van Gerven maakte er ons in de 
jaren zeventig van de vorige eeuw al van be-
wust dat de rechter nu eenmaal beleid maakt 
omdat er in het recht vaak meerdere keuzes 
voorliggen. Maar het zou een misverstand zijn 
te stellen dat rechterlijke regelschepping daar-
mee van eenzelfde orde is als die van de partij-
politiek. De rechter moet namelijk een oplos-
sing zoeken voor rechtsvragen in de context 
van wet en jurisprudentie, en mag daarbij niet 
uitgaan van een particuliere of partijpolitieke 
agenda. Het rechtsvormingsproces door de 
rechter heeft zo begrepen juist eigen waarden, 
eigen redeneerwijzen, eigen manieren om con-
flicten op te lossen, die als zodanig niet inhe-
rent politiek zijn. De rechter moet namelijk te 
allen tijde garant kunnen staan voor een pro-
cesgang waarin argumenten onbevangen kun-
nen worden ingebracht en voor een beslissing 
waarin deze argumenten onbevooroordeeld 
tegen elkaar worden afgewogen.
De casus Urgenda is slechts één voorbeeld van 
wat ik ‘dynamische rechtspraak’ noem, een 
frase die ik liever gebruik dan de pejoratieve 
frase rechterlijk activisisme. Dynamische 
rechtspraak vraagt om een rechter die de teke-
nen van de tijd goed waarneemt, en die een 
spilfunctie vervult in een snel veranderende 
wereld. Een rechter die bovendien de demo-
cratische rechtstaat betekenis geeft omdat die 
zich op kritische wijze weet te verhouden tot 
de andere machten, een taak die volstrekte on-
afhankelijkheid vereist. Als je dit alles onwen-
selijk vindt op basis van een verouderde of 
slecht geïnformeerde opvatting over de trias 
politica, dan dreig je die rechter te reduceren 
tot een negentiende-eeuws relict. Ook wat dit 
aangaat, moeten we niet met de rug naar de 
toekomst willen staan.

Maurice Adams is gewoon hoogleraar aan de 
Universiteit van Tilburg.

Deze bijdrage steunt op een artikel dat op 27 mei 
zal verschijnen in de bundel Jan De Groof (red.), 
Utopie voor realisten. De verrekijker voor 
toekomstdenkers. Lannoo Campus. Bronverwijzin-
gen zijn daar te vinden.


