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I. INLEIDING 

1. Het gebeurt niet zo vaak dat een nieuwe wetenschap ontstaat of 
dat een nieuwe twijg aan een bestaande wetenschapstak ontspringt. 
Doorgaans worden nieuw opduikende problemen binnen de matrix 
van een bepaalde methodologie opgeslorpt. Onbegrijpelijk is dat niet 
aangezien het moderne wetenschapsbedrijf wordt voorgesteld als een 
activiteit die zich afspeelt binnen een bepaaldparadigma. Een para
digma is een binnen een bepaalde wetenschappelijke gemeenschap 
erkend (en niet in vraag gesteld) onderzoek dat teruggaat op een of 
meer modelprestaties(2). In een iets ruimere zin, waarin we in dit 
essay ook dit begrip zullen gebruiken, wordt een paradigma omschre
ven als een constellatie van overtuigingen, waarden en technieken die 
de leden van een bepaalde wetenschappelijke gemeenschap delen en 
die in een onontwarbaar geheel worden overgeleverd en doorgege
ven. Er wordt veel nadruk gelegd op het feit dat paradigma's terug
gaan op modelprestaties en bijgevolg een potentieel van modeloplos
singen in zich hebben. Even belangrijk is het evenwel erop te wijzen 
dat , ,modeloplossingen'' slechts geschikt zijn voor bepaalde , ,model
problemen"(3). Het gevolg daarvan is dat sommige problemen niet 
eens als probleem kunnen worden onderkend, omdat er binnen de 
huidige stand van de wetenschap en binnen een bepaald paradigma 
geen adequate vraag kan worden gesteld. 

2. Uitgaande van de hierboven gegeven omschrijving van een para
digma als geheel van overtuigingen, waarden en technieken in een 
bepaalde wetenschappelijke gemeenschap zullen we in wat volgt de 
aandacht richten op de rechtswetenschap. Meer in het bijzonder 
zullen we trachten na te gaan in welke mate binnen het huidige 
paradigma in de rechtswetenschap vraagstellingen over wetgeving 
mogelijk zijn, en meer specifiek of wetgeving in haar manier van 
totstandkomen op een wetenschappelijke wijze kan benaderd wor
den binnen het kader van een wetgevingstheorie die deel uitmaakt 
van de rechtswetenschap. 
Het weze opgemerkt dat, ondanks aile objecties tegen het feit dat het 
recht geen wetenschap is, het geen twijfellijdt dat er zoiets bestaat 
als een rechtswetenschap, nl. een wetenschap die het recht tot object 

(2) KUHN, T., The Structure of Scientific Revolutions, Chicago, Univ. of Chicago Press, 
19702

, 174 e.v. 
(3) Men zie in dit verband de bijdrage van ZULEITA PucEIRO, ,Scientific Paradigms and 
Legal Change" in Essays in Legal Theory in Honour of K. Makonen, Yearbook of the Finnish 
Legal Society, 1983, 336. 
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heeft, en die verwijst naar een specifieke denkmethode die binnen een 
gemeenschap van juristen wordt gebruikt. 

3. Een wetenschap kan worden gedefinieerd als een kennisactiviteit 
die beoogt een bepaald kenobject te kennen en dit volgens een 
methode die eigen is aan die wetenschap. 

4. Wat betreft bet object van de rechtswetenschap, dit kan in bet 
algemeen worden omschreven als het geheel van normen die het 
menselijk gedrag in een maatschappij regelen en die als verplichtend 
worden ervaren door diegenen die eraan onderworpen zijn, en die 
eventueel (maar niet steeds noodzakelijk) begeleid worden door 
dwang die wordt uitgeoefend door de statelijke organisatie van die 
maatschappij ( 4). 

5. De wijze waarop men deze normen bestudeert, kan zeer geva
rieerd zijn. Zo kan dit geheel van normen worden gezien vanuit de 
methode van de logica. Deze wetenschap is de deontische logica, 
waarin vragen worden gesteld naar consistentie, coherentie, contra
dicties, enz .... tussen normen. 

6. Deze norm en kunnen ook worden bestudeerd vanuit bv. de in
vloed die een sociaal proces heeft op een rechtsregel of omgekeerd, 
hoe een rechtsregel een sociaal proces in beweging zet, enz. Dergelij
ke vraagstellingen behoren tot het domein van de rechtssociologie(5). 
Belangrijk is bet bierbij te noteren dat deze wetenschappen het recbt 
als studieobject benaderen vanuit een ,extern" stand punt, d. w .z. bet 
standpunt van een waarnemer die deze regels zelf niet noodzakelijk 
boeft te aanvaarden(6), en al dan niet onder verwijzing naar een 
,intern" standpunt van degenen die de regel als regel aanvaarden(7). 
Het eerste standpunt is een ,extreem extern" standpunt, bet tweede 
boudt wei rekening met de wijze waarop de leden van de groep de 

(4) Vgl. de definitie van DE PAGE, H., Traite e/ementaire de droit civil beige. Principes, 
doctrine, jurisprudence, Brussel, Bruylant, 1962, I, 3. Een vergelijkbare definitie vindt men 
bij DABIN, J., Thiorie generate du droit, Parijs, Dalloz, 19692

, 19-31; Id., ,La definition du 
droit. A propos d'une etude recente" in Melanges en l'honneur de Paul RoUBIER, Parijs, 
Dalloz en Sirey, 1961, 199 e.v. 
(5) VINKE, P., ,Wat is en waarom rechtssociologie?" in Rechtssocio/ogie en jurimetrie, 
MAEYER, J. e.a. (eds.), Kluwer, Deventer 1970, 14. 
(6) HART, H.L.A., The Concept of Law, Oxford, Clarendon Press, 198111

, 87. 
(7) I d.' ibid.' 87. 
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norm beschouwen, en kan daarom ,gematigd extern" genoemd 
worden(8). 

7. Eigen aan de rechtswetenschap is dat zij haar object, het geheel 
van normen, bestudeert vanuit een intern standpunt. Hiermee wordt 
bedoeld dat de rechtswetenschap de rationalisering is van het dis
cours dat het recht van zichzelf geeft(9). AI naargelang de graad van 
de intensiteit van het interne standpunt dat wordt ingenomen, be
komt men verschillende benaderingen van het object. Sterk intern is 
het standpunt van de klassieke rechtsdogmatiek, die een beschrij
ving, systematisering en verklaring beoogt te geven van het vigerende 
positieve recht(lO). In het nastreven van een zo groot mogelijke 
neutraliteit is de rechtsdogmatiek een a-kritische wetenschappelijke 
benadering van het recht, en daarom kan worden gesteld dat de 
dogmatiek in wezen functioneert als een bijkomende bron van 
recht(ll). 

8. Binnen de klassieke rechtsdogmatiek worden bepaalde vormen 
van zelfrepresentatie van het recht in de beschrijving hiervan opgeno
men, zonder in vraag te kunnen worden gesteld. Het recht wordt 
immers voorgesteld als een neutraal en objectief gegeven voor de 
dogmatiek(12). De rechtsdogmaticus ontmoet hier punten als ,rech
terlijke uitspraken worden voor waar gehouden", ,iedereen wordt 
geacht de wet te kennen", ,de wetten worden geacht in overeenstem
ming te zijn met de Grondwet", enz. Hoewel de wetgever (om 
logische redenen) wordt geacht de Grondwet te eerbiedigen, is er, bij 
gebrek aan een grondwetstoetsing, geen andere mogelijkheid dante 
veronderstellen dat de wet in overeenstemming is met de Grondwet. 
Dit is, zo kan men vaststellen, inderdaad, een aspect van het discours 
dat het recht van zichzelf geeft. Immers, het Hof van Cassatie, dat 

(8) Id., ibid., 87-88; 0ST, F. en VAN DE KERCHOVE, M., ,Towards an Interdisciplinary 
Theory of Law" in Theory of Legal Science, PECZENIK, A. e.a. (eds.), Dordrecht, Reidel, 
1984, 497. 
(9) OsT, F. en VAN DE KERCHOVE, M., ,Rationaliteit en soevereiniteit van de wetgever 
'paradigma's' van de rechtsdogmatiek?", Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 1986, 125. 
(10) KUBES, V., Theorie der Gesetzgebung, Wenen/New York, Springer Verlag, 1987, 15; 
SCHAFFER, H., ,Uber Moglichkeit, Notwendigkeit, und Aufgaben einer Theorie der Rechts
setzung" in Theorie der Rechtssetzung, ScHAFFER, H. (ed.), Wenen, Manzsche, 1988, 15. 
(11) OsT, F. en VAN DE KERCHOVE, M., ,Towards an Interdisciplinary Theory of Law", 
499. 
(12) GIJSSELS, J. en VAN BoECKE, M., Waf is rechtstheorie?, Antwerpen, Kluwer, 1982, 71. 
De laatste auteurs bekritiseren terecht de zg. neutraliteit van de rechtsdogmatiek. Het neutrale 
karakter van de dogmatiek is immers een standpunt dat door de dogmatiek zelf wordt 
voortgebracht. 
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(per definitie) een intern standpunt tegenover het recht heeft, heeft 
dit bij herhaling bevestigd(13). 

9. Wanneer de rechtswetenschapper de rechtsorde beschrijft, syste
matiseert, etc. op grand van het discours dat het recht van zichzelf 
geeft, dan worden bepaalde aspecten van dat discours onaangeroerd 
gelaten of op een bepaalde ,fictieve" wijze voorgesteld, een houding 
die in andere wetenschappen niet mogelijk is. In de natuurweten
schappen bijvoorbeeld wordt geen enkele wet geacht onaantastbaar 
te zijn. Integendeel, natuurkundige wetmatigheden worden geacht 
principieel falsifieerbaar te zijn, d. w .z. ze gelden tot het tegendeel 
bewezen is. We will en hier het onderscheid tussen natuurwetten en 
juridische normen natuurlijk niet over het hoofd zien, maar slechts 

· stellen dat de ,onaantastbaarheid" van de wet vasthangt aan de 
,persoon" die ze heeft geformuleerd, een opvatting die in de huidige 
natuurwetenschappen gewoonweg ondenkbaar is. 

10. Dergelijke opvattingen als de onaantastbaarheid van de wet 
maken deel uit van het paradigma van de rechtswetenschap zoals die 
hager werd omschreven. Het past in het geheel van opvattingen, 
waarden en technieken van het rechtsdenken, en is ten nauwste 
verbonden met het begrip ,soevereiniteit" van de wetgever. Daaron
der wordt verstaan dat de wetgever extern onafhankelijk is van ieder 
ander juridisch gezag. Soevereiniteit van de wetgever veronderstelt 
eveneens een superioriteit op het interne vlak, nl. de hoogste bron 
van recht binnen een afgebakend rechtsgebied(14). Als zodanig 
maakt het begrip soevereiniteit van de wetgever deel uit van de 
zelfrepresentatie van het recht, en binnen de dogmatiek wordt het als 
regulerend principe van het recht en ook van de dogmatiek zelf 
aangenomen. Een formele legitimatie van de soevereiniteit van de 
wetgever wordt verschaft binnen de rechtstheorie, op grand van de 
zgn. ,ultimate rule of recognition" als hoogste norm. Hiermee 
wordt bedoeld dat de ultieme fundering van een rechtssysteem, met 
inbegrip van de soevereiniteit van de wetgever, wordt geleverd door 
een regel die verwijst naar een complexe praktijk volgens dewelke de 
rechterlijke orde, de publieke organen en de rechtsonderhorigen 

(13) Cass., 19 juli 1921, Pas., 1921, I, 456; Cass., 10 januari 1939, Pas., 1939, I, 4; Cass., 
20 november 1962, Pas., 1963, I, 362; Cass., 3 mei 1974, Pas., 1974, I, 911; Cass., 25 juni 
1974, Pas., 1974, I, 1114. 
(14) OsT, F. en VAN DE KERCHOVE, M., ,Rationaliteit en soevereiniteit van de wetgever", 
129. 
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erkennen welke regels recht zijn en welke niet(15). Een meer substan
tiele legitimatie dient evenwel te worden gezocht in de politieke 
filosofie. 

12. Het zal duidelijk zijn dat wanneer men (om redenen die we hier 
niet verder onderzoeken) aanneemt dat de wetgever, minstens op het 
interne vlak, geniet van de soevereiniteit, dit onder meer inhoudt dat 
de wet, conceptueel gezien, niet anders dan onaantastbaar kan zijn. 
Volgens het paradigma van de dogmatische rechtswetenschap moe
ten wetten kritiekloos aanvaard worden(16), want iedere mogelijk
heid van kritiek binnen het rechtsbestel (en voor zover die niet door 
de rechtsorde zelf georganiseerd is(17)), tast meteen ook het begrip 
,soevereiniteit" aan. Dit lijkt er op te wijzen dat, steeds redenerend 
op begripsmatig niveau, de rechtsdogmatiek, voor zover ze trouw 
blijft aan haar intern standpunt en toch wetenschappelijk wil zijn, 
als wetenschap een transformatie ondergaat die noodzakelijk is om 
haar object en haar methode bijeen te houden. Dit impliceert dat, 
in vergelijking met andere wetenschappen, de rechtsdogmatiek zijn 
studieobject inderdaad ook ,bevormt" en construeert, maar met die 
eigenaardigheid dat die constructie van binnenin het juridisch dis
cours wordt gestuurd, en niet van buitenuit zoals bv. de wiskunde, 
de methode bij uitstek in de natuurkunde. 

13. Zo men met andere woorden een rationele beschrijving, systema
tisering en verklaring van het recht wil geven zoals de dogmatiek dat 
doet, dan stoot men als het ware op onbegaanbare paden van 
vraagstelling die door het paradigma van de rechtswetenschap toege
dekt blijven: de wetgever oordeelt soeverein en zo men zijn werk op 
rationele wijze wil benaderen, zullen de mogelijke anomalieen die 
zich voordoen zowel vanuit een intern(18) als vanuit extern(l9) 
standpunt maar kunnen worden vermeden wanneer men ervan uit
gaat dat de betekenisproduktie in het recht door een intern proces 
wordt bepaald en slechts vanuit dit intern proces kan worden begre-

(15) HART, H.L.A., The Concept of Law, 107. 
(16) LAURENT, F., Avant-projet de revision du code civil, Brussel, Bruylant, 1882, I, 183: ,Et 
quand meme Ia loi n'aurait pas de raison d'etre, mieux vaut obeir a une loi absurde que 
d'autoriser 1'interprete a lui desobeir. Respect a Ia loi, filt-elle absurde, sauf a en provoquer 
le changement. '' 
(17) Zoals de toetsing van de wettelijke normen door het Arbitragehof aan de artikelen 6, 6bis 
en 17 van de Grondwet. 
(18) Bv. ongrondwettigheid van een wettelijke norm. 
(19) Bv. contradicties tussen normen. 
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pen. Van dit laatste is de soevereiniteitsidee een belangrijk aspect. 
De transformatie die de dogmatiek als wetenschappelijke studie van 
het recht ondergaat is er een waarbij de rationaliteit van de rechtswe
tenschap wordt bepaald door bet studieobject zelf. Wil men bet 
geheel van normen op rationele wijze beschrijven, systematiseren en 
verklaren, dan moet men tegelijk rekening houden met bet feit dat 
de normproductie op een soevereine wijze gebeurt. Het gevolg daar
van is dat men inderdaad moet veronderstellen dat de actor in de 
normproductie rationeel te werk is gegaan. 

14. Gegeven het feit nu dat de rationaliteit van de wetgever van 
binnenin het juridisch discours wordt gedicteerd, en met name op 
grond van bet beginsel van de soevereiniteit van de wetgever, zal de 
meest voor de hand liggende wijze van operationalisering hiervan 
ook discoursintern zijn. De operationalisefing van het vermoedeil 
van rationaliteit van de wetgever gebeurt voornamelijk in de rechter
lijke redenering. Het is immers de taak van de rechter om de normen 
toe te passen en dus bet vermoeden van de redelijke wetgever te 
operationaliseren, wat er op neerkomt dat de finale ,output" van 
het rechtssysteem redelijk moet zijn. Indien dit niet het geval is, zal 
de rechter trachten via interpretatie tot een redelijke oplossing te 
komen. Hierbij moet dan worden gedacht aan formele criteria (wettig
heid, regelmatigheid en formele gelding van een regel) alsook aan 
materiele criteria zoals nuttigheid of opportuniteit(20), sociale aan
vaardbaarheid(21), billijkheid(22)(23), enz. Doorheen zijn eigen 
normzetting tracht de rechter nl. lacunes, redundanties en antino
mieen , weg te interpreteren", hij veronderstelt, zoals boger reeds 
vermeld, dat de wetgever de Grondwet heeft willen respecteren, 
enz.(24). Zo tracht hij eveneens incoherentie van en inconsistenties 
in bet rechtssysteem te vermijden op grond van beginselen van 
normenhierarchie en tijdsverloop (lex posterior derogat priori) als-

(20) PERELMAN, C., ,Cinq le~;ons sur Ia justice" in Droit, Morale et Philosophie, Parijs, 
L.G.D.J., 19762

, 51. 
(21) PERELMAN, C., ,La loi et le droit" in Le raisonnable et /e deraisonnable en droit, Parijs, 
L.G.D.J., 1984, 32. 
(22) PERELMAN, C., ,Le raisonnable et le deraisonnable en droit" in ibid., 15. 
(23) Over het onderscheid tussen formele en materiele rationaliteit, zie men OsT, F., ,L'inter
pretation logique et systematique et le postulat de rationalite du legislateur'' in L 'interpretation 
en droit. Approche pluridisciplinaire, VAN DE KERCHOVE, M. (ed.), Brussel, Pub!. F.U.S.L., 
1978, 159; WINTGENS, L., Rechtspositivisme en wetspositivisme. Een rechtstheoretische en 
rechtsjilosojische analyse, Brussel, Story-Scientia, 1991, 152 e.v. 
(24) Over dit laatste punt, OsT, F., ,L'interpretation logique et systematique et le postulat 
de rationalite du legislateur", 168. 
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mede op grond van het specialiteitsbeginsel (lex specialis derogat 
generalibus )(25). 

15. Naast de verklaring dat de specifieke rationaliteit van de wetge
ver kan worden afgeleid uit het be grip , ,soevereiniteit'', werd er door 
Ost terecht op gewezen dat de functie van het vermoeden van 
rationaliteit van de wetgever erop gericht is de reproductie - en dus 
ook de zelfrepresentatie - van een rechtssysteem te ondersteu
nen(26). In de mate namelijk de dogmatiek ook als bron van recht 
wordt beschouwd, zal het niet zo verwonderlijk zijn dat de rationali
teitsopvatting die daarin wordt gehanteerd systeemintern is, en met 
name gedicteerd wordt vanuit en gedragen wordt door het discours 
dat het recht van zichzelf geeft. 

16. Elders hebben we erop gewezen dat ,begrippen" zoals ,rationa
liteit" een abstracte inhoud hebben, wat voor gevolg heeft dat er 
verschillende concrete opvattingen onder geklasseerd kunnen wor
den. Deze idee bracht er ons toe te stellen dat, van zodra een bepaalde 
opvatting zichzelf als ,uniek" en ,onaantastbaar" beschouwt, een 
oorspronkelijk vmchtbare opvatting kan evolueren tot een ,episte
mologische hinderpaal" en uiteindelijk contraproductief wordt(27). 
Het onderscheid tussen ,begrip" en ,opvattingen", in combinatie 
met het begrip , ,epistemologische hinderpaal'' liet ons toe de contou
ren te schetsen van een rechtsbegrip dat gematigd wetspositivistisch 
werd genoemd(28). Dit laatste liet ons toe een theoretische verant
woording te formuleren voor het opnemen van algemene rechtsbe
ginselen in het rechtssysteem. 

17. Wat kon worden vastgesteld in verband met de evolutie van het 
rechtsbegrip, kan nu worden verruimd binnen het perspectief dat 
hierboven werd gegeven van de rechtswetenschap die, zoals men zich 
herinnert, gericht is op het rationaliseren van het discours dat het 
recht van zichzelf geeft. Er werd reeds op gewezen dat een klassieke 

(25) BoBBIO, N., ,Des criteres pour resoudre les antinomies" in Les antinomies en droit, 
PERELMAN, C. (ed.), Brussel, Bruylant, 1965, 241. 
(26) OsT, F., ,L'interpretation logique et systematique et le postulat de rationalite du 
legislateur", 178. 
(27) Menzie WINTGENS, L., Rechtspositivisme en wetspositivisme, 224 e.v. met verwijzing 
naar BACHELARD, G., La formation de I' esprit scientijique. Contribution a une psychana/yse 
de Ia connaissance objective, Parijs, Vrin, 197710

, 13 e.v.; OsT, F. en VAN DE KERCHOVE, 
M., Jalons pour une theorie critique du droit, Brussel, Pub!. F.U.S.L., 1987, 122 e.v. 
(28) Men zie verder p. 27. 
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dogmatische benadering van de rechtswetenschap de soevereiniteit en 
de daaraan gekoppelde rationaliteit van de wetgever als regulerend 
principe hanteert. Indien men de stelling bijtreedt dat het vermoeden 
van rationaliteit van de wetgever wordt gedicteerd vanuit de opvat
ting die wordt aangehouden over soevereiniteit, dan zal men kunnen 
instemmen met een specificatie van deze hypothese in de volgende 
zin: in de mate er zich wijzigingen voordoen in de soevereiniteitsop
vatting, zal dit ook repercussies hebben voor de wijze waarop de 
daaraan verbonden rationaliteitsopvatting wordt gethematiseerd en 
voor de wijze waarop de rechtswetenschap zich daar rekenschap van 
geeft. 

18. Een belangrijke wijziging in de soevereiniteitsopvatting is de 
erkenning van de suprematie van het supra-nationale recht door het 
Belgische Hof van Cassatie in 1971 en de mogelijkheid die bestaat 
om vanuit het E.V.R.M. de nationale wetgeving te toetsen aan de 
verdragsbepalingen zoals die door het E.H.R.M. worden gelnterpre
teerd. 

19. Het standpunt dat het Hof van Cassatie inneemt tegenover 
rechtsnormen is per definitie , ,intern''. Het is intern in de zin dat deze 
rechtsinstantie die normen als bindend aanvaardt. Het is bovendien 
een standpunt dat gedragen wordt door de interne logica van het 
rechtssysteem, en met name steunt op de soevereiniteit van de wetge
ver. In tegenstelling tot vroegere uitspraken waarin het Hof statueer
de dat internationale. regels rechtsscheppend zijn voor particulieren 
voor zover ze niet in tegenspraak zijn met nationale wetten(29), 
besliste het Hof in 1971 dat internationale regels voorrang hebben 
op nationale regels, en dat, ingeval van tegenspraak tussen beide, 
laatstgenoemde dus buiten toepassing worden gelaten(30}. 

20. Daarbij valt op te mer ken dat het Hof wei stelt dat de nationale 
wetgevers hun soevereiniteit hebben ingeperkt ten behoeve van een 
nieuwe rechtsorde, maar dat het zich niet uitspreekt over het art. 25 
bis van de Grondwet(31), aangezien de aangevochten nationale wet-

(29) Cass., 8 januari 1925, Pas., 1925, I, 101-103; J.T., 1925, 52-55 met conclusie van 
advocaat-generaal Gesche. 
(30) Cass., 27 mei 1971, Arr. Cass., 1971, 959. Dit standpunt werd nadien herhaaldelijk 
bevestigd, o.m. Cass., 14 januari 1976, Arr. Cass., 1978-79, 116; Cass., 4 april 1984, Arr. 
Cass., 1983-84, 1029 (twee beslissingen); Cass., 13 september 1984, Arr. Cass., 1984-85, 81; 
Cass., 10 mei 1985, R. W., 1985-86, 1848; Cass., 6 maart 1986, R. W., 1986-87, 236. 
(31) W. 20 juli 1970, B.S., 18 augustus 1970. 
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telijke norm dateerde van 1968. Hieruit blijkt dat het interne stand
punt van het Hof zich wijzigt. Het accepteert niet meer zonder meer 
iedere nationale wettelijke norm als verbindend, doch kwalificeert 
zijn standpunt. Nationale wettelijke normen, die traditioneel geacht 
werden in overeenstemming te zijn met de Grondwet op grond van 
de geldende soevereiniteitsopvatting, worden nu getoetst aan andere, 
niet rechtstreeks door de nationale wetgever uitgevaardigde normen. 
Deze gewijzigde opvatting van soevereiniteit impliceert meteen een 
wijziging in de rationaliteitsopvatting. Immers, daar waar met de 
Grondwet strijdige normen worden gei:nterpreteerd also! zein over
eenstemming zijn met de Grondwet, vervalt dit vermoeden wanneer 
deze normen worden geplaatst in het kader van het gemeenschaps
recht. De beperking van de soevereiniteit van de wetgever impliceert 
meteen een andere rationaliteitsopvatting, in de zin dat ze niet 
noodzakelijk meer volledig van binnenuit de rechtsorde wordt ge
stuurd. 

21. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens neemt een 
standpunt in dat niet meer strikt intern is. Door de aard van zijn 
positie tegenover de nationale rechtsordes - en dit omwille van de 
aard van de normen op grond waarvan het Hof oordeelt - kan het 
per definitie een nationale norm niet beschouwen als verbindend 
voor zichzelf. Integendeel wordt het mogelijk om nationale normen 
te toetsen en te bekritiseren op hun rationaliteit. Deze toetsing en 
kritiek hebben een beperkende werking tegenover de soevereiniteit 
van de wetgever. De rationaliteit van de wetgever wordt niet meer 
vermoed, ze wordt integendeel bekritiseerd en ingevuld op grond van 
een discours dat niet meer helemaal systeemintern is, maar daarom 
niet meteen volledig systeemextern is. 

22. Zo stelde het Hof bijvoorbeeld inzake het gelijkheidsbeginsel, 
dat dit wordt geschonden en dat er dus sprake is van een discrimina
tie: 

,als er voor het gemaakte onderscheid geen objectieve en redelijke 
rechtvaardiging bestaat. Het bestaan van een dergelijke rechtvaardi
ging moet beoordeeld worden in verband met het doel en de gevolgen 
van de betreffende maatregel, en rekening houdend met de in een 
democratische samenleving algemeen heersende principes. Ben on
derscheid, gemaakt in de uitoefening van een bij het Verdrag vastge
legd recht, moet niet aileen een wettig doel nastreven: artikel 14 
wordt eveneens geschonden als duidelijk vaststaat dat de aangewende 
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middelen redelijkerwijze gesproken niet evenredig zijn aan het be
oogde doel. "(32) 
Het E. V .R.M. en het E.H.R.M. dater op gebaseerd is, zijn uiteraard 
via de ratificatiewetten in de Belgische rechtsorde ge!ncorporeerd, 
maar op een dergelijke wijze dat het discours dat het recht van 
zichzelf geeft nu vanuit verschillende standpunten kan worden ge
zien. Dit standpunt wordt dan bepaald door de intensiteit van het 
interne aspect van de norm(33). 

23. Een gelijkaardige beoordeling van wettelijke normen wordt door 
het Arbitragehof gemaakt. Het Arbitragehof stelt dat voor het 
maken van een onderscheid tussen burgers een objectieve en redelijke 
verantwoording moet bestaan. Het bestaan van een dergelijke ver
antwoording moet worden beoordeeld met betrekking tot het doel 
en de gevolgen van deter beoordeling staande norm. Het gelijkheids
beginsel wordt volgens het Arbitragehof geschonden indien vaststaat 
dat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel geen redelijk 
verband van evenredigheid bestaat(34). Bovendien wordt het gelijk
heidsbeginsel volgens het Arbitragehof geschonden indien het door 
de wetgever beoogde doel door middel van bepaalde maatregelen een 
miskenning impliceert van de grondbeginselen van de Belgische 
rechtsorde(35). Ook hier stelt men vast dat een rechterlijke instantie 
als het Arbitragehof, dat dan per definitie wei functioneert binnen 
het nationale rechtssysteem, uitspraken formuleert die neerkomen op 
een veranderde soevereiniteitsopvatting en dus op een veranderde 
opvatting over de rationaliteit van het recht en van de wetgever, tenzij 
men in de laatste uitspraak slechts een bevestiging wil onderkennen 
van het feit dat de wetgever de Grondwet dient te respecteren(36). 

(32) E.H.R.M., Affaire ,relative it certains aspects du regime linguistique de l'enseignement 
en Belgique", hoofdzaak, 23 juli 1968, Pub/. Cour Eur. D.H., serie A, vol. 6; een vertaling 
van dit arrest is te vinden in R. W., 1968-69, 4-90. 
(33) Over het begrip ,intensiteit" van het interne standpunt wordt later gehandeld. 
(34) Arbitragehof, 13 juli 1989, nr. 21/89, B.S., 21 juli 1989; Arbitragehof, 13 oktober 1989, 
nr. 23/89, B.S., 8 november 1989. In gelijkaardige bewoordingen, Cass., 5 oktober 1990, met 
cone!. Adv.-Gen. D'Hoore, R.W., 1990-91, 328 en R.v.St., 28 januari 1982, Arr. R.v.St., 
1982, nr. 21.942 (Berge); R.v.St., 4 maart 1982, Arr. R.v.St., 1982, nr. 22.094 (Canoot) en 
recent R.v.St., 25 apri11990, Arr. R. v.St., 1990, nr. 34.814 (Ass. des femmes au foyer). Voor 
een uitgebreide analyse van de interpretatie van het gelijkheidsbeginsel in de rechtspraak van 
de Raad van State zie men BEIRLAEN, A., ,De toepassing van het gelijkheidsbeginsel in de 
rechtspraak van de Raad van State", R. W., 1991-92, 1223 e.v. 
(35) Arbitragehof, 23 mei 1990, nr. 18/90, B.S., 27 juli 1990. 
(36) Menzie hieromtrent RIMANQUE, R., De regel is niet steeds recht, Antwerpen, Kluwer 
Rechtswetenschappen, 1990, 84. 
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24. Men stelt dus vast dat de intensiteit van het interne standpunt, 
en daarmee samenhangend de mogelijkheid om een wettelijke norm 
inhoudelijk te beoordelen, verschilt al naargelang de positie die de 
beoordelaar inneemt. Onder dit laatste dient te worden verstaan dat 
het aanvaarden van een norm vanuit een intern standpunt geen 
ja/neen-benadering is. 

25. Men kan een norm aanvaarden vanuit het standpunt van de 
rechtsdogmatiek, wat een ,zuiver" beschrijvend en systematiserend 
standpunt is, gecombineerd met een aanvaarding van de norm als 
zodanig. 

26. Een tweede mogelijk standpunt tegenover de norm is dat van de 
rechter, die, hoewel geacht wordt een intern standpunt in te nemen 
- dit is per definitie zijn standpunt- tegelijk een afstand kan en 
moet nemen tegenover de norm die in zijn algemeenheid op een 
concreet geval moet toegepast worden. In een nog concreter geval 
dient de rechter expliciet een beslissing te nemen over de betekenis 
van de betrokken norm, en minstens die beslissing is te situeren 
buiten de strikte act van aanvaarding van een norm(37). Het impli~ 
ceert wat wordt genoemd een , ,scholarly internal point of view''. Dit 
betekent vooreerst een intern standpunt op grond waarvan de norm 
als gedragsregel wordt aanvaard, maar vervolgens tevens een kriti
sche afstand bij het bepalen van de betekenis ervan(38). We zullen 
het in het vervolg een gematigd extern standpunt noemen. 

27. Het standpunt dat de geringste intensiteit vertoont is ongetwij
feld dat van het E.H.R.M. Het Hof beperkt zich ertoe te erkennen 

(37) Men kan erover discussieren of de rechter niet altijd een beslissing moet nemen over de 
betekenis van een norm, omdat de stelling dat duidelijke normen niet moeten ge!nterpreteerd 
worden eigenlijk een kringredenering impliceert. Als een norm duidelijk is, is dat geen 
duidelijkheid op zich, maar een duidelijkheid die het gevolg is van interpretatie. De opvatting 
van het Hof van Cassatie is evenwel dat de duidelijkheid van een norm niet het gevolg is van 
een voorafgaande interpretatie, zie o.m. Cass. 22 november 1949, Pas., 1950, I, 179; Cass., 
31 januari 1950, Pas., 1950, I, 374; Cass., 10 december 1960, Pas., I, 656; Cass., 21 februari 
1967, Pas., 1967, I, 775. Voor verdere verwijzingen zie men VAN DE KERCHOVE, M., ,La 
doctrine du sens clair des textes et Ia jurisprudence de Ia Cour de cassation en Belgique" in 
L 'interpretation en droit. Approche pluridisciplinaire, 13 e.v.; VAN HoECKE, M., De interpre
tatievrijheid van de rechter, Antwerpen, Kluwer, 1979, 78 e.v.; Procureur-Generaal Dumon 
citeert uit het werk van Scholten, die stelt dat er geen op zichzelf duidelijke bewoordingen 
bestaan en dat de betekenis van een woord moet worden vastgesteld aan de hand van het 
verband met andere woorden waarin het werd gebruikt, DUMON, F., ,De motivering van de 
vonnissen en arresten en de bewijskracht van de akten", R. W., 1978, 296. 
(38) OsT, F. en VAN DE KERCHOVE, M., , Towards an Interdisciplinary Theory of Law", 
501. 
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dat het om ,wettelijke normen" gaat, d.w.z. normen die door het 
wettig gezag en volgens de geeigende procedure tot stand zijn geko
men. In die zin erkent het die normen als normen. Wat betreft de 
inhoud van die normen evenwel is het de taak van het Hof deze te 
toetsen aan de bepalingen van het E.V.R.M. Maar dat impliceert 
meteen een grotere afstand van de norm, omdat ook de morele 
aanvaardbaarheid van wettelijke normen op grond van het 
E.V.R.M. meespeelt. 

28. Men komt aldus tot de conclusie dat, al naargelang de functie 
die een , ,normbetrokken'' instantie uitoefent, ze ook een andere 
perceptie heeft van de zelfrepresentatie van het recht. Dit verschil in 
perceptie wordt bepaald door een verschil in het interne standpunt 
van degene die uitspraken formuleert, zij het de rechtsdogmaticus, 
de nationale rechter die uitspraken formuleert over het interne recht 
dan wei over de verhouding tussen intern recht en internationaal 
recht, en tenslotte de internationale rechter. 

29. Elders(39) hebben we getracht aan te tonen dat het introduceren 
van algemene rechtsbeginselen in de rechtsorde door de deelnemers 
daaraan (m.n. de rechter) wijst op een veranderde perceptie van het 
rechtssysteem. Die verandering gebeurt enerzijds van binnenuit, nl. 
het interne standpunt van de rechter die de norm aanvaardt o.m. op 
grond van de rechtszekerheid die een typisch juridische waarde of 
overtuiging is. Anderzijds wordt het interne aspect van dit standpunt 
van de rechter tegengebalanceerd door een rationaliteitsopvatting 
die, abstract gesteld, equivalent is aan de opvatting die rechtszeker
heid primordiaal acht. De fundering van die andere rationaliteitsop
vatting kan niet meer gekoppeld worden aan een intern standpunt, 
nl. de aanvaarding van de norm. Integendeel, de fundering geschiedt 
op grond van een theoretische argumentatie omtrent het onderscheid 
tussen ,begrip" en ,opvattingen" die wordt geleverd buiten het 
juridische discours, nl. in de (rechts)filosofie, en die door de rechter 
in zijn beslissing wordt benut. Het standpunt van de rechter werd 
hoger omschreven als enerzijds ,intern", vanuit de aanvaarding van 
de norm, en anderzijds ,scholarly" of rechtstheoretisch/rechtsfilo
sofisch, nl. een min of meer ,onthechte" kijk op het recht, zonder 
evenwel principieel te raken aan het interne standpunt(40). 

(39) WrNTGENS, L., Rechtspositivisme en wetspositivisme, dee! IV. 
(40) Zie OsT, F. en VAN DEKERCHOVE, M., ,Towards an Interdisciplinary Theory of Law", 
500-501. 
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30. Dit standpunt kan om de redenen die hierboven werden aangege
ven, ,gematigd extern" worden genoemd. Het is een extern stand
punt tegenover het recht, maar niet in dezelfde mate als het stand punt 
van de logicus of de socioloog. Het is intern maar niet zo internals 
het standpunt van de rechtsdogmaticus. In de mate nude rechtswe
tenschap zich rekenschap geeft van het feit dat er zich in de zelfrepre
sentatie van het recht verschuivingen voordoen van een strikt intern 
naar een gematigd extern standpunt, zal haar object zich verruimen. 
In de plaats van zich te beperken tot een beschrijving en systematise
ring van het geldende recht, zal zij ook geconfronteerd worden met 
meer fundamentele vragen. Dit kan als volgt toegelicht worden aan 
de hand van het gelijkheidsbeginsel. 

31. Vanuit een rechtsdogmatisch oogpunt betekent het begrip gelijk
heid ,gelijke gevallen gelijk behandelen, ongelijke gevallen ongelijk 
behandelen"(41). Hier is een recupererende identificatie ontstaan 
tussen het begrip ,gelijkheid" en de mogelijke opvattingen (of 
extra-juridische interpretaties) die daarover · kunnen bestaan. De 
recuperatie bestaat hierin dat het begrip ,gelijkheid" wordt gekop
peld aan het regelbegrip, dat geen andere interpretatie kent dan 
,formele" gelijkheid(42). Regels zijn per definitie algemeen en die
nen ,gelijk te worden toegepast op gelijke gevallen", op straffe van 
negatie van het begrip ,,regel'' zelf. Hoewel tegen deze gelijkheidsop
vatting, die gesteund is op het regelbegrip zelf, weinig kan ingebracht 
worden, zal het, op grond van een gematigd extern standpunt, 
mogelijk zijn om formele gelijkheid te confronteren met andere 
gelijkheidsopvattingen die een meer coherente systematisering uit
maken van het rechtssysteem. Uitspraken in termen van een coheren
te systematisering zijn uitspraken die MACCORMICK omschrijft als 
,making sense as a whole"(43). Gelijkheid als ,formele gelijkheid" 
beantwoordt aan de vereisten van interne rationaliteit van het rechts
systeem. Wanneer evenwel ook de externe rationaliteit van het 
rechtssysteem in aanmerking wordt genomen, dan wordt tevens 
rekening gehouden met de doelstellingen van de regels, hun aange
pastheid met betrekking tot het te realiseren doel, hun morele aan-

(41) MAST, A., ,Het gelijkheidsbeginsel", T.B.P., 1962, 132-137. 
(42) Vgl. ARNAUD, A.-J., ,L'importance de !'element forme! dans l'egalite juridique" in 
L'egalite, INGBER, L. (ed.), Brussel, Bruylant, 1975, 55-69. 
(43) MAcCORMICK, N., Legal Reasoning and Legal Theory, Oxford, Clarendon Press, 1978, 
125 e.v.; Id., ,Coherence in Legal Justification" in Theorie der Normen. Festgabefiir Otta 
Weinberger zum 65. Geburtstag, KRAWIETZ, W. e.a. (eds.), Berlijn, Duncker en Humblot, 
1984, 37 e. v. 
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vaardbaarheid, enz. In dat geval hangt men een rationaliteitsopvat
ting aan die gekoppeld is aan een gematigd extern standpunt zoals 
dit hoger werd omschreven(44). 

31bis. Zo kan bijvoorbeeld de gelijkheid van man en vrouw, zoals 
die in bepaalde rechtsregels tot uiting komt, aanleiding geven tot een 
nieuwe (systematische) interpretatie van bepaalde rechtsregels die 
kan ingaan tegen het traditionele formele gelijkheidsbegrip. Zo 
besliste de arbeidsrechtbank in Antwerpen dat het begrip ,huis
vrouw" in artikel 165 van het Koninklijk Besluit van 3 november 
1963 tevens op de thuisblijvende echtgenoot kan slaan en niet nood
zakelijk beperkt is tot vrouwen(45). Daarmee wordt een interpretatie 
van het begrip ,gelijkheid" gemaakt die meer in overeenstemming 
is met de huidige maatschappelijke opvattingen, alsmede met andere 
geldende rechtsregels, zoals het na het bovengenoemde K.B. inge
voerde huwelijksvermogensrecht, de Universele Verklaring voor de 
Rechten van de Mensen, de gewijzigde interpretatie van de Grond
wet, etc. 

32. In het bovenstaande werd getracht duidelijk te maken dat er zich 
wijzigingen hebben voorgedaan in de rechtswetenschap en in de 
zelfrepresentatie van het recht die door de dogmatiek wordt ver
schaft(46). Belangrijk is dat kan worden vastgesteld dat er een 
wisselwerking tussen beide bestaat: in zo verre in het interne discours 
van het recht de dogmatische stellingname op bepaalde punten wordt 
verlaten ten voordele van bv. algemene rechtsbeginselen of een 
verruimde opvatting van gelijkheid, zal er een beweging in het 
standpunt van de rechtswetenschap kunnen vastgesteld worden over 
de theoretische mogelijkheden hiervan. Maar omgekeerd geldt ook 
dat een veranderende theoretische reflectie die zich buiten het recht 
afspeelt, nieuwe inzichten verschaft in de zelfrepresentatie van het 
recht. 

33. In wat volgt zullen we ons verder bezighouden met de vraag in 
welke mate een nieuwe wetenschappelijke benadering van het recht 

(44) Het onderscheid tussen interne en externe rationaliteit wordt ontleend aan WROBLEWSKI, 
J., Einfuhrung in die Gesetzgebungstheorie, Wenen, Manzsche, 1984, 40 p. 
(45) Arbeidsrechtbank Antwerpen, 26 juni 1979, R. W., 1979-80, 1058, m.n. VAN HOECKE. 
(46) We gaan hier niet verder in op de vraag welke verschuiving de andere heeft veroorzaakt: 
is het de rechtswetenschap die bepaalde vraagstellingen binnen het recht heeft geprovoceerd, 
of is het integendeel het rechtssysteem dat, geconfronteerd met bepaalde vragen, de rechtswe
tenschap aanzet tot het zoeken naar nieuwe modellen. 
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mogelijk is, zoals die onder meer blijkt uit de mogelijkheid van de 
vraagstelling door het E.H.R.M., het Hof van cassatie en het Arbi
tragehof. Die vraagstellingen situeren zich op de rand van het juri
disch discours en richten zich op (a) een vernieuwde rationalisering 
van de zelfrepresentatie van het recht en (b) op een kritische recon
structie van wat onder de rationaliteit van het recht en meer in het 
bijzonder van de wetgever kan en moet worden verstaan. W anneer 
aldus de rationaliteit van de wetgever kritisch wordt bekeken vanuit 
een gematigd extern stand punt, kunnen we nu verdergaan met te 
onderzoeken welke nieuwe mogelijkheden dit opent voor de rechts
wetenschap. 

II. NAAR EEN WETENSCHAPPELIJKE BENADERING VAN WETGE

VING? 

34. We hopen dat in het voorgaande duidelijk is geworden dat er in 
het rechtssysteem zelf vragen zijn ontstaan naar de rationaliteit van 
het recht, wat een paradigmawissel in de bronnentheorie van het 
recht voor gevolg had. In het hierna volgende zullen we onze aan
dacht rich ten op de mogelijkheden die de rechtswetenschap biedt om 
deze problematiek te benaderen. Ben eerste vraag die hierbij aan bod 
komt is of de rationaliteit van het recht niet in het gedrang komt of 
gekomen is door een overproductie aan normen. 

35. Juristen zijn nl. haast unaniem in hun opvatting dat er te 
veel wetten zijn. Sommigen gewagen van een ,Gesetzesflut" en 
wijzen daarmee op een problematisch geworden omvang van het 
normenbestand(47). Anderen spreken van een ,hypertrofie" van 

(47) Menzie o.m. NOLL, P., Gesetzgebungslehre, Reinbeck, RORO, I973, I64; ADAMOVICH, 
L., ,Probleme einer modern en Gesetzestechnik" in Gesetzgebung. Kritische Uberlegungen zur 
Gesetzgebungslehre und zur Gesetzgebungstechnik, WINKLER, G. en ScHILCHER, B. (eds.) in 
Forschungen aus Recht und Staat, nr. 50, New York/Wenen, Springer, 198I, 206; GROLL, 
K.-M., In der Flut der Gesetze. Ursachen- Folgen- Perspektiven, Dusseldorf, Droste, 1985, 
II; KARPEN, U., ,Zum gegenwiirtigen Stand der Gesetzgebungslehre in der Bundesrepublik 
Deutschland", Zeitschrift fur Gesetzgebung, I986, 5; HILL, H., Einfuhrung in die Gesetzge
bungslehre, Heidelberg, Miiller, 1982, 9 (met verwijzingen); RIPERT, G., Lesjorces cniatrices 
du droit, Parijs, L.G.D.J., I955, 350: ,Le legislateur est perdu dans l'abondance de son 
ceuvre." 
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wetten(48) of stellen dat we te maken hebben met ,wetgevingsin
flatie"(49). 

36. Ben gelijkaardige opmerking zou men evenwel ook vanuit een 
sociologische of economische hoek kunnen verwachten waar de 
optimale omvang van een normenbestand zou kunnen bepaald 
worden in termen van maximale efficientie. 
Ben gematigd extern standpunt van de jurist veronderstelt evenwel 
een bijkomende kwalificatie. Deze is te vinden in de iets genuanceer
dere opvatting die meteen de rationaliteit van de wetgever kritisch 
benadert: (a) de wetgeving is te omvangrijk en (b) de kwaliteit ervan 
laat te wensen over. 

37. Ret probleem van de overvloedige rechtsproductie is niet nieuw. 
Zo merkte bv. TACITUS op: ,corruptissima res publica plurimae 
leges" (de slechtste republiek is die met de meeste wetten)(50). Of 
de verzuchting van Leon Battista ALBERTI die leefde in Florence 
tussen 1404 en 1472: 
, ,Niet meer dan tien geboden, door Mozes afgekondigd, hielden het 
gehele Joodse volk honderden jaren in godsvrees, in oefening der 
deugzaamheid, rechtvaardigheid en vaderlandsliefde. De Romeinen 
hadden, om de Republiek uit te bouwen en het gehele Rijk te 
beschermen, genoeg aan twaalf uiterst korte tafels. We hebben zestig 
planken vol met wetten, en elke dag produceren we nieuwe verorde
ningen. "(51) 

38. Zoals hoger werd opgemerkt kan dit probleem niet zuiver kwan-

(48) NoLL, P., Gesetzgebungslehre, 113. 
(49) Dit was oak reeds de mening van Bentham, zie DINWIDDY, J., Bentham, Oxford/New 
York, Oxford Univ. Press, 1989, 56. Menzie verder X., ,L'inflation legislative et !'indigestion 
du corps social", Rec. Dal/oz Sirey, 1977, Chron. 5; HUBER, K., ,Gesetzesinflation", 
Schweizerische Juristenzeitung, 1977, 1 e.v. Men zie oak nog MADER, L., ,La legislation: 
objet d'une science en devenir?" in La science de Ia legislation, Travaux du centre de 
philosophie du droit, Parijs, P .U .F., 1988, 9; GRISWOLD, E.N., ,The Explosive Growth of 
Law through Legislation and the Need for Legislative Scholarship", Harvard Journal of 
Legislation, 1983, 267 e.v.; VoGEL, H.-J., ,Zur Diskussion urn die Normenflut", Juristenzei
tung, 1979, 321-325; NITSCH, N., ,L'inflation juridique et ses consequences", Archives de 
Philosophie du Droit, 1982, 161-179; Cousy, H., ,Over wetgeving gesproken. Losse beschou
wingen over de regelgevende functie naar aanleiding van de recente toevloed van wetgeving", 
Jura Fa/c., 1991-92, 2, 11 e.v. 
(50) TACITUS, Annates, 3, 27, 3. Vergelijk tevens met MONTAIGNE, Essais, III, 13: ,Nous 
a vans en France plus de lois que toutle reste du monde ensemble, et plus qu'il n'en faudrait 
pour regler le monde." 
(51) Geciteerd bij NoLL, P ., ,Der Mensch und die Gesetze" in Gedanke iiber Unruhe und 
Ordnung, Ziirich, 1985. 
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titatief en vanuit een extreem extern standpunt benaderd worden, 
maar wei vanuit wat we noemden een gematigd extern stand punt. De 
kwantiteit (extern waarneembaar) moet daarom ook van binnenin 
het rechtssysteem ervaren worden. Vanuit een dergelijk standpunt 
schrijft o.m. Winkler het volgende: 
,Die Frage nach der Giite der Gesetze und nach der LeistungsHihig
keit der Gesetzgebung ist daher zur aktuellen Frage des rechtsstaatli
chen Gesetzesstaates schlechthin geworden. Sie hat auBerdem viel
schichtige Perspektiven und ist keineswegs iiber die Feststellungen 
vom parlamentarischen Gesetzgeber allein zu beantworten. Die zu
nehmende V erschlechterung der auBeren und der inneren Qualitat 
der Gesetze fiihrte daher zwangslaufig zu einem ProblembewuBtsein 
das notgedrungen wissenschaftliche Uberlegungen hervorruft 
( ... )."(52) 

39. Te veel wetten (kwantitatieve inflatie), en te veel slechte wetten 
(kwalitatieve inflatie) dus(53)(54). De kwaliteit van de wetgeving zal 
echter in eerste instantie van binnenin het juridisch discours worden 
ervaren, en kwalitatieve problemen zullen dan ook vanuit een juridi
sche bekommernis dienen te worden omschreven. 

40. Typisch juridische tekortkomingen aan normen betreffen het 
probleem van retroactieve wetgeving, slaan op de algemeenheid van 
de norm, of betreffen de overeenstemming met andere normen, zij 
het van hetzelfde niveau of van een hoger niveau. Ook een duidelijk 

(52) WINKLER, G., ,Gesetzgebung und Verwaltungsrecht" in Gesetzgebung. Kritische Uber
legungen zur Gesetzgebungslehre und zur Gesetzgebungstechnik, 106; KUBES, V., Theorie der 
Gesetzgebung. Materiale und formale Bestimmungsgriinde der Gesetzgebung in Geschichte 
und Gegenwart, Wenen/New York, 1987, 1-2, met verwijzingen. 
(53) Over het begrip ,kwalitatieve inflatie" zie men WIENER, C., ,Crise et science de Ia 
legislation en France" in La science de Ia legislation, 88. Bedoeld wordt nl. een te vee! aan 
wetten of uitvoerende normen waardoor deze normen eigenlijk niet meer nodig zijn om een 
bepaald doe! te bereiken en, verder zelfs, dreigen aan het vooropgestelde doe! voorbij te 
schieten. Amerikanen omschrijven de situatie op de volgende wijze: ,( ... ) les Tables de a Loi 
tenaient en dix !ignes, Ia Declaration d'lndependance en une page, Ia Declaration de Gettysburg 
en trois pages, et le statut des eleveurs de laitues sur Ia cote Ouest en vingt-cinq mille mots." 
(geciteerd door LAUFER, R. en PARADEISE, C., Leprince bureaucrate, Parijs, Flammarion, 
1982, 273). WINTER spreekt in dit verband van ,wegwerprecht", men zie WINTER, H.B., 
,Evaluatie van wetgeving: terugzien en vooruitkijken", Nederlands Juristenblad, 1990, 1373. 
(54) WEISS toont in dit verband aan dat kwalitatief slechte wetten steeds vee! meer normpro
ductie veroorzaken dan kwalitatief goede wetten. Hoe slechter de wetgeving hoe uitgebreider 
ze zal zijn, WEISS, H.D., ,Verrechtlichung als Selbstgefiihrdung des Rechts", Die offentliche 
Verwaltung, 1978, 601-608. Ook BAX is van mening dat kwantiteit en kwaliteit in de 
normproductie niet te scheiden zijn, waardoor legaliteit en legitimiteit in een nieuw perspectief 
komen te staan, BAX, C., ,Legitimatie van de moderne staat", Rechtsfilosofie en rechtstheo
rie, 1981, 225-228. 
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en consequent taalgebruik door de wetgever alsook het te vaak 
wijzigen van normen vallen daaronder(55). 

41. Naast vrij voor de hand liggende oorzaken als onzorgvuldigheid 
en snelheid waarmee normen tot stand komen, en dit onder meer 
omwille van de kortheid van de legislaturen(56), moet uiteraard ook 
gewezen worden op de gecompliceerdheid van de te regelen materies 
en de daarmee gepaard gaande stijgende complexiteit van het rechts
systeem zelf(57). Naast deze empirische vaststelling wordt evenwel 
vaak uit het oog verloren dat in de zelfrepresentatie van het recht niet 
.enkel een paradigmaverschuiving in de bronnentheorie valt vast te 
stellen. De zelfrepresentatie van het recht slaat nl. ook op de junctie 
die aan het recht wordt toebedeeld of die het zichzelf toebedeelt. 
Bedoeld wordt dat het recht meer en meer als instrument voor beleid 
wordt gezien. Hieromtrent lezen we bij Couwenberg: 
,Vanuit de klassiek-liberale rechtsstaatsidee wordt de rechtsontwik
keling van de democratisch-sociale rechtsstaat aangeduid als 'le 
declin du droit'( ... ). Men bedoelt hiermee een proces te kenschetsen, 
dat in de theorie van het economische recht wei als een dejuridificatie 
van het recht wordt aangeduid. ( ... ) Bedoeld wordt namelijk dat de 
instrumentalisering van de wetsidee een nieuw type recht creeert, 
waarin het klassiek-juridische, abstract algemene karakter van het 
traditionele recht plaats maakt voor een meer flexibele, op de concre
te problematiek inspelende, beleidsmatige orientatie, waarin het 
recht met andere woorden niet Ianger primair een stabiliserende en 

(55) Over dit laatste aspect zie men CouwENBERG, S. W., Westers staatsrecht als emancipatie
proces. Ontwikkeling van de constitutionele emancipatiefunctie in de democratische rechts
staat, Alphen aan den Rhijn, Samsom, 1977, 39. Ook OsT waarschuwt ervoor dat door een 
te frequente wijziging van rechtsnormen, alles mogelijk wordt en niets nog zeker is, OsT, F., 
,Les multiples temps du droit" in Le droit et le futur, Travaux et recherches de l'universite 
de droit, d'economie et de sciences sociales de Paris, Parijs, P.U.F., 1985, 152. Menzie ook 
FuLLER, L.L., The Morality of Law, New Haven, Yale Univ. Press, 197815

, 41 e.v. 
(56) KARPEN, U., ,Zum gegenwiirtigen Stand", 5: ,( ... )die Kiirze der Wahlperiode verur
sacht Gesetzgebungshektik." Dit leidt vaak tot wat werd genoemd ,paniekwetgeving", zie 
WIENER, C., ,Crise et science de la legislation en France", 91 met verwijzing naar LATOURNE
RIE, D., ,La qualite de la regie de droit: !'influence des circuits administratifs de son 
elaboration", Revue administrative, 1981, 593. 
(57) Zie hierover BADEN, E., ,Kasuistik und Kommunikation" in Sozialintegrierte Gesetzge
bung. Wege zum guten und verstiindlichen Gesetz, Wenen, Bundesministerium fiir Justiz, 
1973, 96. 
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confirmerende functie vervult, maar een instrument van maat
schappelijke verandering wordt."(58) 

42. Die toenemende instrumentalisering roept belangrijke vragen op 
in verband met bepaalde vormen van normcreatie, zoals het stijgend 
gebruik van het aantal , , blanketnormen'', een verderschrijdende 
delegatie van normeringsbevoegdheden van de wetgevende naar de 
uitvoerende macht waarbij de executieve steeds meer optreedt als de 
eigenlijke wetgever(59), het gebruik van ministeriele omzendbrieven 
en andere pseudowetgeving(60), tijdelijke wetgeving, enz. De wijzi
ging van de functie van het recht van ,ordening" naar ,sturing"(61) 
van het maatschappelijk Ieven en de instrumentalisering van de 
wetsidee impliceert de noodzaak aan recht dat sneller aanpasbaar is 
aan de zich wijzigende maatschappelijke toestand(62). Hierdoor 
wordt uiteindelijk ook een nieuw type recht uitgewerkt dat flexibel 
is, op de concrete problemen gericht en ingepast wordt in een 
beleidsmatige orientatie, een ontwikkeling die zich volgens COING 

(58) CouwENBERG, S.W., Westers staatsrecht als emancipatieproces, 40; Id., De omstreden 
Staat. Ontwikkeling en problematiek van de staatstheorie in de 20e eeuw, Alphen aan den 
Rhijn, Samsom, 1974, 84 e.v.; NOLL, P., Gesetzgebungslehre, 33; MADER, L., L'evaluation 
legislative. Pour une analyse empirique des effets de fa legislation, Lausanne, Payot, 1985, 
190. Menzie ook KooPMANS, T., De rot van de wetgever, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 
1970, 221-235, die stelt dat de wet meer en meer wordt gereduceerd tot een juridisch instrument 
van een sociaal-georienteerd overheids beleid. 
(59) Wat zelfs om zuiver politieke redenen vaak wordt betreurd indien niet bekritiseerd. Ook 
de wetgevende macht wordt meer en meer gedomineerd door de uitvoerende macht waar het 
gaat om het nemen van wetgevende initiatieven die uiteindelijk wet worden. Het merendeel 
daarvan blijken immers wetsontwerpen te zijn, zie Verslag van de Kamer van Volksvertegen
woordigers, zitting 1990-91 en 1991-92. Tijdens het zittingsjaar 1990-91 werden 139 wetsont
werpen ingediend, die aile werden aangenomen. Het aantal aangenomen wetsvoorstellen 
bedroeg 34 op 229, hetzij 14 OJo van de ingediende voorstellen. Voor het zittingsjaar 1991-92 
waren op het moment van de redactie van het verslag (17 oktober 1991) 6 wetsontwerpen 
ingediend, die aile werden aangenomen, terwijl 17 wetsvoorstellen waren ingediend, waarvan 
er geen enkel werd aangenomen. 
(60) LEus, K., Pseudowetgeving, Antwerpen, Maklu, 1992, 410 p. 
(61) Er dient te worden opgemerkt dat verschillende auteurs zich kritisch uitlaten over de 
mogelijkheid om door het uitvaardigen van rechtsregels het maatschappelijk leven gericht en 
ingrijpend te veranderen. Menzie o.m. V ANDEKERCKHOVE, L. en HUYSSE, L., ,Stateways 
cannot change folkways. Sumner en Myrdal over de wetgever als inleider van sociale verande
ring", T!jdschrift voor Sociale Wetenschappen, 1977, 103-117; SuMMERS, R.S., ,Naive 
Instrumentalism and the Law" in Law, Morality and Society. Essays in Honour of H.L.A. 
Hart, HACKER, P.M.S. en RAZ, J. (eds.), Oxford, Clarendon Press, 1977, 119 e.v.; FARRAR, 
J., Introduction to Legal Method, Louden, Sweet and Maxwell, 1977, 148-160; FREEMAN, 
M.D.A., The Legal Structure, London, Longman, 1974, 26-44; FRIEDMAN, L.M., The Legal 
System. A Social Science Perspective, New York, Russell Sage, 1975, 45-136. Positief tegen
over de sturingsfunctie van het recht staan o.m. WASSERMAN, R., ,,Recht und Veriinderung'' 
in Justiz im sozialen Rechtsstaat. Demokratie und Rechtsstaat. Kritische Abhandlungen zur 
Rechtsstaatlichkeit in der Bundesrepublik, WASSERMAN, R. (ed.), Darmstadt, Luchterhand, 
1974, 13-32 en NOLL, P., Gesetzgebungslehre, 44 e.v. 
(62) MADER, L. ,La legislation: objet d'une science a venir?", 12; RosANVALLON, P., La 
crise de l'Etat-providence, Parijs, Seuil, 1981. 
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situeert bij het begin van de Franse revolutie en die zich gedurende 
de 19e eeuw gestadig verder heeft ontwikkeld. Na de ,bevrijding" 
van de burger van zijn traditionele heersers (adel, gilden, enz.) 
ontstonden tal van sociale problemen die men door middel van 
wetgeving trachtte op te lossen. W etgeving werd daardoor een soort 
,interventiemethode" om economische en andere problemen op te 
lossen(63). Dat wetgeving daarbij niet alle door de maatschappij 
gestelde verwachtingen kan inlossen wordt ten overvloede vermeld 
door HELSPER(64). 

43. Deze functiewijziging is echter meer dan een empirische vaststel
ling aileen. Ze verwijst naar dieperliggende oorzaken, en meer in het 
bijzonder de teloorgang van een universeel geldend natuurrecht. De 
opstellers van het burgerlijk wetboek van 1804 waren nog unaniem 
van mening dat het positieve recht in overeenstemming was en ook 
behoorde te zijn met het natuurrecht(65), terwijl ook de Pandektis
ten, naar het woord van KoscHACKER, eigenlijk het natuurrecht 
verderzetten, zij het met andere middelen(66). De opstellers van het 
Burgerlijk Wetboek gingen er immers van uit dat het wetboek een 
getrouwe deductie was van het universeel, a-temporeel natuurrecht. 
Het recht werd dus ergens ,gevonden" en aldus bijeengebracht in 
een code. Dergelijke vorm van wetgeving wordt door KOOPMANS 
,codificerende" wetgeving genoemd(67), en vindt precies haar 
grondslag in het geloof in een algemeen geldend natuurrecht. Het 
positieve recht vervult aldus een bemiddelende rol tussen een trans
cendent normatief gegeven en de maatschappij. In de uitoefening van 
die rol ardent het recht de maatschappij(68). De verzwakking van de 
rol van het natuurrecht opende de weg naar een nieuwe opvatting van 
recht. Redenerend in een natuurrechtelijk perspectief wordt het recht 

(63) COING, H., ,Die Bedeutung des Rechts in der neueren Geschichte Europas" in Entste
hung und Wandel rechtlicher Traditionen, Fickentscher, W. e.a. (eds.), Freiburg, Alber, 1980, 
776. 
(64) HELSPER, H., Gesetzgebung und Evolution. Eine Gesetzgebungstheorie, entwickelt am 
Steuer- Sozial- und Verkehrsrecht, Keulen, niet gepubl. doctoraatsverhandeling, 1986, 60. 
(65) BoucKAERT, B., De exegetische school. Een kritische studie van de rechtsbronnen- en 
interpretatieleer bij de 19de eeuwse commentatoren van de Code Civil, Antwerpen, Kluwer 
Rechtswetenschappen, 1981, 231 e.v. 
(66) KoSCHACKER, P ., Europa und das Romische Recht, Miinchen/Berlijn, Beck, 19634, 269. 
Over de codificatiebeweging in Europa in het algemeen, zie men LORENZ, W., ,On the 
'Calling' of our Time for Civil Legislation'' in Questions of Civil Law Codification, Budapest, 
Instit. Legal and Adm. Sciences of the Hungarian Acad. of Sciences, 1990, 118 e.v. 
(67) KooPMANS, T., De rot van de wetgever. 
(68) Vgl. VAN CAENEGEM, R., ,Das Recht im Mittelalter" in Entstehung und Wandel 
rechtlicher Traditionen, 622. Ook deze auteur wijst er terecht op dat er zich een belangrijke 
functiewisseling in het recht heeft voorgedaan, nl. van ordening naar sturing. 
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- in zijn algemene en essentiele principes - beschouwd als vooraf 
gegeven. Het positieve recht is daar een concretisering van. Dit 
impliceert dat het recht niet wordt beschouwd als iets maakbaars, als 
iets dat door mensen kan gecreeerd worden(69). Als echter het geloof 
in een voorafgegeven ordening verdwijnt, wijzigt meteen ook de 
functie van het recht. Immers, wanneer er geen voorafgegeven orde
ning meer is, zijn de alternatieven die het recht kan aanbieden veel 
ruimer. De keuze uit die alternatieven wordt dan ingegeven door de 
mogelijke impact die het recht kan hebben op de sarnenleving. 
W etgeving dient bijgevolg niet enkel meer om de maatschappij te 
ordenen in functie van een voorafgegeven model, maar ook, en meer 
en meer, om de maatschappij te sturen. Het recht wordt niet meer 
gevonden in de levensverhoudingen, het schept gewoon zelf 
levensverhoudingen(70). KOOPMANS gebruikt hiervoor de term modi
jicerende wetgeving(71). 

44. Het gevolg van deze functiewijziging is dat het recht een kwanti
tatieve expansie ondergaat en zich daardoor enkel nog maar laat 
hanteren door specialisten die zich buiten het enge rechtsdomein dat 
het hunne is niet meer thuisvoelen. En het is omgekeerd zo dat een 
verderschrijdende specialisatie in het juristenvak de kwantitatieve 
inflatie van het rechtssysteern in de hand werkt(72). Samengaand met 
een stijgende complexiteit en de daarmee verbonden kwantitatieve 
productie van het recht is een steeds verderschrijdende juridisering 
van het maatschappelijke Ieven. Het traditionele familierecht bij-

(69) Over het probleem van het ontologisch statuut van de menselijke creatie in het algemeen, 
zie BLUMENBERG, H., ,'Nachahmung der Natur'. Zur Vorgeschichte der Idee des schopferi
schen Menschen'', Studium Generate, 1957, 266-283. WEINBERGER is een gelijkaardige mening 
toegedaan: ,( ... ) vielmehr herrscht die Uberzeugung vor, daB wir die Gesellschaft gestalten 
und daB wir funktionierende und gerechtere Institutionen schaffen konnen. Mit anderen 
Worten: Wir glauben an die Reformierbarkeit der gesellschaftlichen Institutionen und an die 
Funktion des Rechts als eines Instruments des social engineering.", WEINBERGER, 0., ,Zur 
Theorie der Gesetzgebung" in Rechtsphilosophie und Gesetzgebung. Uberlegungen zu den 
Grundlagen der modernen Gesetzgebung und Gesetzesanwendung, Wenen/New York, Sprin
ger, 1976, 174. 
(70) STORME, M., Het recht als bevrijding, Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1975. 
(71) KooPMANS, T., De rot van de wetgever; WINTER, H.B., ,Evaluatie van wetgeving: 
terugzien en vooruitkijken", 1373. BADEN gebruikt de termen ,konservierende" en ,modifi
zierende" regeling, maar verwijst, wat de eerste vorm betreft, niet naar een voorafbestaande 
ordeningsvorm, zie BADEN, E., Gesetzgebung und Gesetzesanwendung im Kommunikations
proze}J. Studien zur juristischen Hermeneutik und zur Gesetzgebungslehre, Baden-Baden, 
Nomos, 1977, 29 e.v.; PETEY, V., ,Reflexions sur la science de Ia legislation en Allemagne 
federale" in La science de Ia legislation, 84. Voor het onderscheid tussen ,ordening" en 
,sturing" zie men de interessante opmerkingen bij WIENER, C., ,Crise et science de Ia 
legislation en France" in La science de Ia legislation, 89. 
(72) BENDER, R., ,Einige Aspekte zu einer allgemeinen Gesetzgebungslehre" in Sozialinte
grierte Gesetzgebung. Wege zum guten und verstiindlichen Gesetz, 82-87. 
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voorbeeld breidt zich meer en meer uit, splitst zich zelfs in aparte 
rechtstakken zoals het gezinsrecht, het jeugdrecht, en ontwikkelt 
eigen instituten zoals de jeugdrechtbank. Steeds meer domeinen die 
vroeger als a-juridisch werden beschouwd komen stilaan in de greep 
van het recht, zoals bv. de sport. 

45. Abstract gesteld kan dit worden verklaard als een maatschappe
lijk verschijnsel waarin spontane interactiepatronen worden vervan
gen door een model van communicatie waarin een buiten die interac
tie staande instantie zich dwangmatig als alternatief kan opstellen, 
en dit op een wijze die vooraf calculeerbaar is(73)(74). 

46. De eerder genoemde ,Gesetzesflut" heeft dus oorzaken, die 
echter merkwaardig genoeg niet in de rechtswetenschap zelf aan bod 
worden gebracht. Immers, theorievorming in het recht is traditioneel 
bijna exclusief gericht op de figuur en de arbeid van de rechter, en 
niet op andere normproducerende instanties(75). Het is de figuur van 
de rechter die vanuit zijn gematigd extern standpunt het rechtssys
teem en de daarbuiten liggende theorieen bij elkaar brengt. Maar in 
de literatuur terzake wordt meestal niet verder gegaan, en blijft men 
inzake , ,normproductie'' de aandacht doorgaans exclusief rich ten op 
de rechter. 

47. Dit is het geval in de hedendaagse rechtsfilosofie en rechtstheo
rie, zoals die bv. door DWORKIN wordt beoefend. DWORKIN tracht 
nl. een model te ontwikkelen dat erop gericht is aan te tonen dat 
rechters, ingeval van een lacune in het rechtssysteem, niet noodzake
lijk discretionaire beslissingen nemen. Integendeel meent DWORKIN 

dat zijn model de rechter in staat stelt beslissingen te nemen die 
,passen" in het geheel van het rechtssysteem (,law as integrity"). 

(73) Men zie ELLSCHEID, G., ,Die Verrechtlichung sozialer Beziehungen als Problem der 
praktischen Philosophie", Neue Hejte fiir Philosophie, 1979, 37-61. 
(74) Over dit steeds groter wordend aantal aanspraken in termen van ,rechten", zie MuLLER, 
E., Gesetzgebung im historischen Vergleich. Ein Beitrag zur Empirie der Staatsaujgaben, 
Pfaffenweiler, Centaurus, 1989, 238 p. Anderen daarentegen verklaren de verveelvouding van 
de wetgeving door de centrale rol die meer en meer aan de uitvoerende macht wordt toebedeeld, 
KIRCHHOF, F., ,Normenflut - Dilemma ohne Ausweg" in Wandlungen in Technik und 
Wirtschajt als Herausjorderung des Rechts, ScHOLZ, R. (ed.), Keulen, 1985, 256-268. 
(75) Zoals terecht werd opgemerkt door VAN GERVEN, W., Het beleid van de rechter, 
Antwerpen, Standaard, 19763

, 11, met verwijzing naar Cardozo. Menzie ook LANDIS, J .Me., 
,Statutes and the Sources of Law" in Harvard Legal Essays Written in Honor of and 
Presented to Joseph Henry Beale and Samuel Williston, Cambridge (MA), Harvard Univ. 
Press, 1934, 230: ,The interplay between legislation and adjudication has been generally 
explored from the standpoint of interpretation. The function of the legislature ( ... ) has been 
largely ignored." 
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Maar het stand punt van de wetgever komt hier niet of nauwelijks aan 
bod. 

48. VAN HOECKE neemt zijnerzijds in De interpretatievrijheid van 
de rechter een standpunt in dat het accent legt op de mogelijke 
interpretaties die van een norm kunnen worden gegeven op basis van 
een taaltheorie. Hij stelt evenwel op het einde van zijn studie vast 
dat er een vorm van terugkoppeling kan bestaan tussen de rechter 
en de wetgever, wat we kunnen beschouwen als een aanzet om het 
standpunt van de wetgever in het juridisch discours te thematiseren. 
De auteur betreurt dat de vormen van terugkoppeling die vroeger 
bestonden, zoals bv. het ,ref ere legislatif", zijn afgeschaft, omdat 
het de mogelijkheid openliet voor de wetgever om corrigerend op te 
treden(76). 

49. Doorgaans echter wordt enkel het probleem van de rechterlijke 
rechtsvinding en haar sterk ontwikkelde methodologieen aan de orde 
gesteld. Het totstandbrengen van wetten zelf is tot hiertoe eerder 
zelden het voorwerp van enige ernstige wetenschappelijke studie 
geweest. Daardoor kan terecht het verwijt geformuleerd worden dat 
de rechtswetenschap eigenlijk slechts een rechtspraakwetenschap 
is(77). Zo stelt HILL vrij scherp: 
,So werden im wesentlichen nur die verfassungsrechtlichen Anfor
derungen an die Gesetzgebung als Staatsfunktion, an den auBeren 
Ablauf der Entstehung eines Gesetzes sowie die Auswirkungen des 
Gesetzes auf die Rechtsanwendung gehandelt. "(78). 

50. Nu hoeft niet het geval te zijn. In eerste instantie is het zo dat 
de normproductie in de meeste W esterse rechtssystemen geschiedt op 
grond van het beginsel van de scheiding der machten. Als conceptuele 
benadering is zulke scheiding inderdaad mogelijk, hoewel dit begin-

(76) VAN HOECKE, M., De interpretatievrijheid van de rechter, 369 e.v. 
(77) O.m. NOLL, P., Gesetzgebungslehre, 18 e.v., 25 en 29; Id., ,Von de Rechtsprechungswis
senschaft zur Gesetzgebungswissenschaft", Jahrbuchfur Rechtssoziologie und Rechtstheorie, 
II, 1971, 523 e.v.; KuBES, V., Gesetzgebung, 191; VANDEVELDE, W.G., De ontwikkeling van 
de wetgevingswetenschap, Lelystad, Koninklijke Vermande, 1988, 31; FRIEDMANN, L.M., The 
Legal System. A Social Perspective, 2-3; MAIHOFER, W., ,Realistische Jurisprudenz" in 
Rechtstheorie. Beitriige zur Grundlagendiskussion, MAIHOFER, W. en JAHR, G. (eds.), 
Frankfurt am Main, Klostermann, 1971, 431-432; Id., ,Rechtstheorie als Basisdisziplin der 
Jurisprudenz" in Jahrbuchjur Rechtssoziologie und Rechtstheorie, III, 1972, 66; MADER, L., 
L 'evaluation legislative, 12; CARBONNIER, J., ,Tendances actuelles de !'art legislatif en 
France" in Essais sur les lois, s.l., 1979, 231. 
(78) HILL, H., Einjuhrung in die Gesetzgebungslehre, 8, met verwijzingen. 
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sel eerder een politieke dan een rechtstheoretische of rechtsfilosofi
sche betekenis heeft. Nu immers in artikell 07 van de Grondwet aan 
de rechterlijke macht de verplichting wordt opgelegd om beslissingen 
van de uitvoerende macht niet toe te passen ingeval deze strijdig zijn 
met de wet of de Grondwet, of nu het aan de Raad van State toekomt 
om bepaalde beslissingen van administratieve overheden te vernieti
gen, is het allicht genuanceerder om de , ,scheiding der mach ten'', die 
binnenin het rechtssysteem reeds wordt doorbroken, te omschrijven 
als een hierarchie der machten. Zo gesteld zal het dan ook niet 
verwonderlijk zijn dat de relativiteit van de scheiding der machten 
zich ook zal doorzetten in de theorievorming omtrent de normpro
ductie van rechter en wetgever (in de ruime zin). Zowel rechter als 
wetgever gedragen zich immers als normzetter. Zo begrijpen we 
althans de opvatting van KARPEN, die stelt dat een theorie van de 
wetgeving aansluit bij een theorie van de rechtspraak(79). Eenzelfde 
mening treffen we aan bij ScHAFFER, die ervan uitgaat dat normcre
atie op wetgevend niveau en rechterlijke normzetting niet gescheiden 
dienen te worden bestudeerd. Hij schrijft hierover: 
,Das soll bedeuten, daB nicht nur aus der klassischen 'Gesetzgeber
perspektive' agiert werden soll, sondern versucht werden soll, im 
Sinne der sogenannten Implementationsforschung die Alltagspraxis 
der Vollziehung von Rechtsvorschriften mit der Rechtssetzung und 
ihrer Vorbereitung in Verbindung zu setzen und die dabei gewonne
nen Einsichten fiir die Rechtssetzungsmethodik und -praxis zu nut
zen. "(80) 

48. Dit laatste kan nu opnieuw geplaatst worden in het kader van 
de hier gebruikte terminologie. De combinatie tussen een ,intern" 
en een ,extern" standpunt tot een ,gematigd extern" standpunt in 
hoofde van de rechter is een combinatie tussen ,gebondenheid aan 
de regel" in de ruime zin van het woord, en gerichtheid op de 

(79) KARPEN, U., ,Zum gegenwartigen Stand der Gesetzgebungslehre in der Bundesrepublik 
Deutschland", 9. 
(80) ScHAFFER, H., ,Dber Moglichkeit, Notwendigkeit und Aufgaben einer Theorie der 
Rechtssetzung", 36; NOLL, P., Gesetzgebungslehre, 48; ld., ,Von der Rechtsprechungswis
senschaft zur Gesetzgebungswissenschaft'', 524 e. v.; I d., , ,Zusammenhange zwischen Rechts
setzung und Rechtsanwendung in allgemeiner Sicht'' in Probleme der Rechtssetzung. Rejerate 
zum Schweizerischen Juristentag 1974, Basel, Helbing en Lichtenhahn, 1974, 249 e.v. Men 
zie ook LANDIS, J.Mc., ,Statutes and the Sources of Law", 233: ,The consciousness that 
the judicial and legislative processes are closely allied both in technique and in aims will 
inevitably make for greater interdependence in both." In dezelfde zin: MADER, L., L'evalua
tion !igislative, 32; WEINBERGER, 0., ,Zur Theorie der Gesetzgebung", 187; KUBES, V., 
, , Theorie der Gesetzgebung oder Rechtsfindungswissenschaft. Zur Grundfrage der rational en 
Bewaltigung der rechtlich-volitiven Sphare" in Rechtstheorie und Gesetzgebung. Festschrift 
fur Robert Weimar, TAMMELO, I. en MocK, E. (eds.), Frankfurt am Main, Lang, 1986, 136. 
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inzichten die buiten de rechtsorde worden aangeleverd door de 
rechtswetenschap, eveneens in de ruime zin van het woord. Traditio
nee! wordt de gebondenheid van de rechter aan de norm sterker 
benadrukt dan de vrijheid die hem binnen die gebondenheid wordt 
mogelijk gemaakt (bv. op grond van een taalopvatting of op grond 
van een theorie over de coherentie van een rechtssysteem). 

51. De wetgever aan de andere kant vertoont een minder uitgespro
ken ,intern" standpunt(81). Hij wordt wei geacht zich aan de 
Grondwet te houden, maar dit werkt slechts, zoals reeds vermeld, als 
een vermoeden(82). Eigenlijk wordt het ,interne" standpunt van de 
wetgever dan ook slechts op een negatieve wijze gekarakteriseerd. 
Het is immers de rechter die ,vermoedt" dat de wetgever de Grond
wet heeft willen respecteren (formele rationaliteit) en tevens materieel 
gezien rationeel heeft gehandeld. Hoger stelden we nl. dat het de 
rechter is die het vermoeden van rationaliteit van de wetgever opera
tionaliseert. 

52. We kunnen daarom stellen dat in vergelijking met de dogmati
cus, de rechter of de beoefenaar van de rechtspraakwetenschap de 
intensiteit van het interne standpunt van de wetgever het geringst zal 
zijn. In functie van de normbetrokkenheid van de respectievelijke 
actor en in of van het recht kan nu ingezien worden dat het stand punt 
van bv. de rechter en de wetgever slechts van elkaar verschillen wat 
de intensiteit van die betrokkenheid betreft. Men mag evenwel de 
verschillen niet uit het oog verliezen. De wetgever is soeverein (in de 
politieke zin van het woord), de rechter is dit niet(83). De dogmatiek 
wordt beschouwd als een bron van recht, de rechtspraakwetenschap 
niet, enz. 

53. Alvorens we verder kunnen gaan met het bestuderen van de 
positie van de wetgever, komt het even wei als noodzakelijk voor aan 
te geven welk rechtsbegrip zal worden gehanteerd in de verdere 
uiteenzetting. Dit is nodig omdat een theorie waarin een rechtsbegrip 
wordt beschreven, voorafgaat aan een theorie over wetgeving. Eerst-

(81) Hoewel kan opgemerkt worden dat het Arbitragehof van oordeel is dat de wetgever een 
ongeoorloofd onderscheid maakt door middel van een wettelijke regel indien deze regel de 
grondbeginselen van de Belgische rechtsorde miskent, Arbitragehof, 23 mei 1990, nr. 18/90, 
B.S., 27 juli 1990. 
(82) En abstractie gemaakt van de thans binnen de Belgische rechtsorde georganiseerde 
toetsingsmoge!ijkheden van de wet aan de Grondwet. 
(83) Wat uiteraard niet wegneemt dat hij onafhankelijk is. 
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genoemde theorie bepaalt immers bet kader waarin over wetgeving 
kan worden gesproken, omdat ze toelaat problemen te omschrijven 
en een oplossing te formuleren. Het rechtsbegrip dat wordt gehan
teerd is immers bepalend voor de wetgevingstheorie die wordt ont
wikkeld. 

54. Een theorie waarin een bepaald rechtsbegrip wordt uitgewerkt 
noemen we, in navolging van VAN DER VELD EN, een ,analytische 
theorie"(84). Een analytische theorie Ievert bet kader op voor vraag
stelling inzake wetgeving, en fungeert in zekere zin als paradigma van 
een wetgevingstheorie. 

55. Elders werd een onderscheid voorgesteld tussen (a) een rechtspo
sitivistisch, (b) een radicaal wetspositivistisch en (c) een gematigd 
wetspositivistisch rechtsbegrip(85). In een rechtspositivistisch rechts
begrip bepaalt bet positieve, geldende recht meteen de morele plich
ten van de rechtsonderhorige. Het rechtssysteem sluit zich af van 
buitenliggende normatieve invloeden omdat bet die zelf volledig 
bepaalt. Het rechtsbegrip dat HoBBES verdedigt is daar een voor
beeld van. Ook de idee van regelgeleid gedrag in hoofde van de 
wetgever, en voor zover dit morele implicaties heeft in term en van 
de rechtsstaatsidee, is - conceptueel gezien - irrelevant in een 
rechtspositivistisch rechtsbegrip omdat de wetgever absoluut soever
ein is. Rechtsregels zijn daarom ipso facto moreel gelegitimeerd 
binnen bet rechtssysteem, omdat er volgens een rechtspositivistisch 
rechtsbegrip geen buiten-juridische norm is om ze te bekritiseren. 

56. In een radicaal wetspositivistisch rechts begrip bepaalt bet rechts
systeem op autonome wijze de gelding van rechtsregels, zij bet op 
een andere wijze. Sterk ontwikkelde rechtssystemen creeren zichzelf 
(autopoiesis). Ook bier impliceert legaliteit legitimiteit, maar dit 
laatste is geen moreel begrip. Gelegitimeerd is een norm die via een 
correct gevolgde- door bet rechtssysteem zelf bepaalde- procedu
re tot stand komt. Legitimiteit wordt met andere woorden net als 
legaliteit, door bet systeem bepaald. Contact met de buiten bet 
systeem liggende omgeving is niet van die aard dat theoretische 
overwegingen de rechter of de wetgever begeleiden in hun beslissin
gen. Enkel systeeminterne argumenten legitimeren een beslissing. 

(84) VANDERVELDEN, W.O., De ontwikkeling van de wetgevingswetenschap, 87 e.v. 
(85) WINTGENS, L.J ., Rechtspositivisme en wetspositivisme, passim; Id., ,Law and Morality 
-A Critical Relation", Ratio Juris, 1991, 177 e.v. 
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Extra-juridische normatieve kritiek op het recht is in een dergelijk 
. rechtsbegrip per definitie uitgesloten. 

57. Enkel een gematigd wetspositivistisch rechtsbegrip vertoont niet 
de nadelen van een rechtspositivistisch of een radicaal wetspositivis
tisch rechtsbegrip. In een gematigd wetspositivistisch rechtsbegrip 
wordt de juridische autonomie van het rechtssysteem door dit sys
teem zelf bepaald. Zo hebben we getracht aan te tonen dat, hoewel 
de ,juridische gelding" van art. 544 B.W. slechts kan verdwijnen 
door een beslissing van de wetgever, de , ,gelding'' wei kan ingeperkt 
worden door een systematische interpretatie van art. 544 B. W. in het 
licht van art. 1382 B.W. Maar een dergelijke systematische interpre
tatie wordt niet van binnenin het rechtssysteem gestuurd - een 
dergelijke opvatting berust op dezelfde vergissing als bijvoorbeeld de 
duidelijke-tekst-doctrine(86). De genoemde interpretatie vindt haar 
grondslag buiten de rechtsorde, en kan als verantwoording dienen 
voor het verbod om een recht dat men heeft (art. 544 B.W.) uit te 
oefenen indien dit als , ,kennelijk onredelijk'' en bijgevolg als rechts
misbruik wordt beschouwd(87). 

58. Het begrip ,gelding" is bijgevolg, zo blijkt uit het hierboven 
gemaakte onderscheid, niet eenduidig. Opnieuw afhankelijk van het 
rechtsbegrip dat wordt gehanteerd, zal het begrip ,gelding" een 
andere inhoud krijgen. 

59. We kunnen in het begrip ,gelding" vijf belangrijke componen
ten of geldingsmodi onderscheiden, nl. (a) formele gelding, (b) 
effectiviteit, (c) efficientie, (d) doeltreffendheid en (e) legitimi
teit(88). 

60. Parmele gelding betekent dat een regel geldt wanneer hij correct 
is uitgevaardigd, d.i. door de bevoegde normzetter (rechter, wetge
ver, uitvoerende macht) en volgens de geeigende procedure. Effecti
viteit van een regel houdt in dat hij daadwerkelijk wordt opgevolgd 

(86) Menzie onder meer RIMANQUE, K., De regel is niet steeds recht, 14; I d., ,De interpretatie 
van de Grondwet" in De Grondwet honderdvijjtig jaar, Brussel, 1981, 45-67; VAN HoECKE, 

M., De interpretatievrijheid van de rechter, 58 e.v. en 134 e.v. 
(87) Menzie in dit verband Cass., 10 september 1971, R. W., 1971-72, 334-335 en voor een 
nadere argumentatie van de hier kort voorgestelde hypothese, WINTGENS, L., Rechtspositivis
me en wetspositivisme, 217 e.v. 
(88) OsT, F., ,Considerations sur Ia validite des normes et systemes juridiques", J. T., 1984, 
1-7 voor de geldingsrnodi a, c en e. 
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door de rechtsonderhorigen en wordt toegepast door de rechter. 
Onder efficientie verstaan we een globale beoordeling van een rege
ling die voor minstens een actor voordeliger is en voor niemand 
nadeliger(89). Doeltrejjendheid van een regel impliceert dat het 
vooropgestelde doel met adequate middelen wordt nagestreefd. Legi
timiteit tenslotte betekent dat rechtsregels in overeenstemming zijn 
met een bepaald waardenpatroon dat buiten het rechtssysteem als 
geheel van regels van positief recht ligt, en waarvan dit laatste de 
juridische vormgeving is. 

61. De relaties tussen deze geldingsmodi kunnen in het algemeen als 
volgt worden beschreven. Ben doeltreffende norm zal doorgaans 
effectief worden opgevolgd en toegepast. Dit is in feite begrepen in 
het begrip ,doeltreffendheid" zelf. Ook normen die als legitiem 
worden ervaren zullen worden gevolgd en toegepast, en zullen met 
andere woorden doorgaans als effectief kunnen worden bestempeld. 
Aan de andere kant zal een effectieve norm wijzen op een zekere 
legitimiteit. Men dient evenwel in acht te nemen dat effectiviteit en 
legitimiteit geen noodzakelijke of voldoende voorwaarde voor elkaar 
zijn. Ze impliceren elkaar slechts in een feitelijk verband. 

62. Meer concrete relaties tussen de aangegeven geldingsmodi impli
ceren evenwel een theorie waarin een rechtsbegrip, en dus een theorie 
over de gelding van het recht, wordt uitgewerkt. 

63. Zo impliceert, in een rechtspositivistisch rechtsbegrip, de forme
le gelding van een rechtsregel zijn morele geldigheid (legitimiteit), 
omdat er buiten het rechtssysteem als geheel van formeel geldige 
regels geen andere normen bestaan. Buiten het rechtssysteem heerst 
een normatieve leegte. Ook de effectiviteit van een regel blijft in dit 
rechtsbegrip buiten beschouwing. lmmers, wanneer een rechtsregel 
tevens een morele norm is, wordt het morele karakter van die norm 
niet opgeheven door het feit dat deze niet wordt opgevolgd. 

64. Op grond van een radicaal wetspositivistisch rechtsbegrip impli
ceert de formele geldigheid van een regel (legaliteit) tevens diens 
legitimiteit, omdat een correcte procedure iedere legitimatie van 
buitenaf overbodig maakt. Legitimatie ligt immers niet in de inhou-

(89) Vgl. PoLINSKY, A.M., An Introduction to Law and Economics, Boston/Toronto, Little 
Brown, 19892

, 7 e.v.; PosNER, R.A., Economic Analysis of Law, Boston, Little, Brown and 
Co., 19862

, 11 e.v. 
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delijke correctheid van een regel, wei in zijn wijze van totstandko
men, en die wordt bepaald door het systeem zelf(90). 

65. In een gematigd wetspositivistisch rechtsbegrip spelen zowel 
formele geldigheid als de andere genoemde geldingsmodi een rol. 
Formele geldigheid is de geldingsmodus die binnenin het rechtssys
teem gesitueerd is. Dit is het wetspositivistische aspect van dit rechts
begrip. In een wetspositivistisch rechtsbegrip wordt de juridische of 
formele gelding van rechtsregels nl. door het rechtssysteem zelf 
geregeld(91). Maar de gelding van rechtsregels reikt ook over de 
grens van de formele gelding heen. 

66. Wanneer we nl. een gematigd wetspositivistisch rechtsbegrip 
vergelijken met andere rechtsbegrippen kunnen we stellen dat legiti
miteit van een regel in een gematigd wetspositivistisch rechtsbegrip 
(a) relevant is en (b) niet automatisch tot stand komt. Elders gebruik
ten we de term ,vereiste tot rationaliteit"(92) om aan te geven dat 
gelding van het recht zijn formele gelding overstijgt. De uitwerking 
van de vereiste tot rationaliteit werd toen beperkt tot een mogelijk
heid voor de rechter om in te gaan tegen kennelijk onredelijke 
wetstoepassingen. De vereiste tot rationaliteit werd dus eigenlijk 
beperkt tot ,legitimiteitstoetsing" binnen het kader van een recht
spraaktheorie. 

67. Dit laatste vormt evenwel een belemmering. We kunnen er nl. 
niet zonder meer van uitgaan dat andere geldingsmodi binnen een 
rechtspraaktheorie aan bod kunnen komen omdat effectiviteit en 
doeltreffendheid niet behoren tot de klassieke zelfrepresentatie van 
het recht. Het juridisch discours beschrijft zichzelf nl. niet in termen 
van aangepastheid van een norm aan een bepaald doel of van een 
effectieve opvolging of toepassing van normen. Het is echter via de 
verruiming van de inhoud van de vereiste tot rationaliteit, die deel 
uitmaakt van een gematigd wetspositivistisch rechtsbegrip, dat bijko
mende geldingsmodi van de rechtsregel kunnen worden in acht 
genom en. 

68. Persoonlijk zijn we er van overtuigd dat doeltreffendheid en 

(90) LUHMANN, N., Legitimation durch Verfahren, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1983. 
(91) Zie WINTGENS, L., Rechtspositivisme en wetspositivisme, 217 e.v. 
(92) Id., ibid. 
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efficientie, net als legitimiteit normatieve categorieen zijn. Hoewel 
het onbetwistbaar zo is dat efficientie en doeltreffendheid van een 
norm een empirisch gegeven zijn, is het even onbetwistbaar dat 
efficientie en doeltreffendheid tevens normatieve categorieen zijn 
omdat zij de kwaliteit van het normensysteem verhogen in de mate 
dat het rechtssubject moreel gezien ernstig wordt genomen. Zelfs 
prima facie ,neutrale" waarden als rechtszekerheid kunnen even
eens in dit normatieve perspectief worden ondergebracht(93). Het 
zijn bijgevolg begrippen die, binnen het kader van een analytische 
theorie, normatief zijn, wat niet wil zeggen dat hun inhoud buiten 
die theorie niet empirisch meetbaar zou zijn. Anders gezegd: het 
normatieve karakter van doeltreffendheid of efficientie van normen 
houdt in dat doeltreffende of efficiente normen beter zijn dan 
normen die die kwaliteit niet hebben. 

69. Br dient evenwel een voorbehoud te worden geformuleerd. Het 
bovenstaande impliceert namelijk niet dat een wetgevingstheorie ook 
voorstellen moet formuleren omtrent het te voeren beleid. Wetge
vingstheoretische uitspraken zijn dan ook geen uitspraken over de 
inhoud die een wettelijke norm dient te hebben. Dit zou immers 
betekenen dat wordt overgestapt van een theorie over wetgeving naar 
een beleidswetenschap, en dit onder het mom van een wetenschappe
lijke benadering. Ben wetenschappelijke benadering van wetgeving 
is geen indeplaatsstelling van politiek door wetenschap(94) omdat ze 
geen exhaustieve benadering van het verschijnsel ,wetgeving" kan 
bieden. Iedere vorm van politiek scientisme is dan ook te mijden, 
omdat zulks een miskenning inhoudt van de legitimatie van de 
politiek. De legitimatie van de politiek vindt zijn grondslag in een 
democratische staatsstructuur, en ook al heeft politieke actie geen 
ultiem rationeel fundament, zoals HABERMAS terecht opmerkt(95), 
dan is dit o.i. geen reden om die legitimatie over te dragen aan een 
wetenschap van de wetgeving. Hiervoor zijn twee redenen. De eerste 
is dat wetenschap ook geen volledig rationele activiteit is. Ben 
wetenschap ontwikkelt zich op grond van een paradigma dat, volgens 
de definitie van KUHN, een constellatie van overtuigingen, waarden 

(93) ld., ibid, 227 (rechtszekerheid als epistemologisch obstakel). 
(94) MADER, L., L'evaluation legislative, 31. Dit is ook het standpunt van NoLL, P., 
Gesetzgebungslehre, 37; KREMS, B., Grundfragen der Gesetzgebungslehre erortert anhand 
neuerer Gesetzgebungsvorhaben insbesondere der Neuregelung des Berschadenrechts, Berlijn, 
Duncker en Humblot, 1979, 41. 
(95) HABERMAS, J., La technique et Ia science comme ,ideologie", Parijs, Gallimard, 1973, 
99. Vgl. LDBBE, H., ,Zur politischen Theorie der Technokratie", Der Staat, 1962, 19 e.v. 

733 



en technieken is(96). Overtuigingen en waarden zijn geen rationele 
of rationaliseerbare gegevens. Ten tweede kan wetenschap geen 
legitimatie van het recht verschaffen, zonder de soevereiniteit van de 
wetgever te miskennen. Een dergelijke verwetenschappelijking van 
de politiek leidt tot een miskenning van een van de kernen van het 
recht zoals dat als studieobject verschijnt(97). 

70. Waar binnen de zelfrepresentatie van het recht in het juridisch 
discours een legitimatie besloten ligt van het recht zelf - en dit via 
een democratische machtsstructuur - is het niet de taak van de 
wetenschap om hier een legitimatie aan toe te voegen, of, meer nog, 
deze over te nemen. Een wetgevingstheorie Ievert met andere woor
den geen legitimatie op voor de inhoud van het recht, wat evenwel 
niet meteen voor gevolg heeft dat een wetgevingstheorie zich slechts 
met de formele aspecten van wetgeving zal kunnen inlaten(98). Waar 
het voor een wetgevingswetenschap op aankomt is het vermoeden 
van rationaliteit van de wetgever - minder de formele dan de 
materiele rationaliteit (zie hoger nr. 49) - in te vullen vanop een 
standpunt dat (a) extern is t.a.v. het recht en (b) de interne logica 
van het rechtssysteem als norm accepteert. Aan de andere kant staat 
evenwel niets in de weg dat de wetgever zich laat informeren door 
de resultaten die worden aangereikt vanuit de zg. ,hulpwetenschap
pen". Het feit dat de wetgever beroep doet op wetenschappelijk 
onderzoek is geen aantasting van zijn beslissingssoevereiniteit. Er 
dient nl. een onderscheid te worden gemaakt tussen theoretische en 
praktische rede, of, concreter tussen wetenschap en politiek. Het 
preponderante aspect van de theoretische rede is dat zij keninhouden 
oplevert die relevant doch niet dwingend zijn voor een daarop 
volgende handeling of beslissing(99). 

71. Het is evenwel onbetwistbaar dat een gei:nformeerde beslissing 
in abstracto als rationeler zal worden beschouwd dan een beslissing 
die daar geen blijk van geeft. Gekoppeld aan de vereisten van het hier 
gehanteerde gematigd wetspositivistische rechtsbegrip betekent dit 

(96) Men zie hoger, nr. 1. 
(97) Een dergelijke opvatting wordt wei eens verkondigd door diegenen die niet zo gelukkig 
zijn met wetgevingstheorie, zoals ScHONHERR, F., , ,Zur 6sterreichischen Gesetzessprache und 
-Technik'' in Sozialintegrierte Gesetzgebung. Wege zum gut en und verstiindlichen Gesetz, 337: 
,Die Praxis ist kaum gedient mit einer Verwissenschaftlichung der Gesetzgebung." 
(98) ScHAFFER, H., ,Uber die Miiglichkeit, Notwendigkeit und Aufgaben einer Theorie der 
Rechtssetzung", 25. 
(99) WEBER, M., Essais sur Ia theorie de Ia science, 1965. 
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laatste dat een theorie van wetgeving de wetgever kan informeren 
over de best mogelijke keuze in termen van de rationaliteit van het 
recht. V erder dan dat kan ze niet gaan, omdat inhoudelijke keuzes 
door de wetgever zelf moeten worden gemaakt. Dit is dan weer het 
gevolg van het feit dat een theorie over beslissingen geen indeplaats
stelling is voor beslissingen zelf. 
Samenvattend kunnen we stellen dat een theorie over wetgeving een 
theorie is die de vereiste tot rationaliteit van het recht concretiseert 
en aldus tracht een theoretische onderbouw te verschaffen voor een 
optimalisering van de kwaliteit van het recht, zonder zich evenwel 
in de plaats te kunnen stellen van de normgever zelf(lOO). 

Ill. NADERE UITWERKING VAN BEN THEORIE OVER WETGEVING 

A. Enkele belangrijke figuren 

72. Met dit laatste is, naar we hop en, de richting aangegeven waarin 
een theorie van wetgeving kan worden ontwikkeld. In dit deel zullen 
we nader trachten in te gaan op het epistemologisch statuut van een 
wetgevingstheorie en op de mogelijke taken die een dergelijke theorie 
op zich kan nemen. 

73. Hoger werd gesteld dat een verzwakking van de rol van het 
natuurrecht in de rechtsvorming de opvatting ingang deed vinden dat 
recht iets maakbaars was. Zuiver begripsmatig gezien kan het natuur
recht evenwel worden gezien als de voorloper van de wetgevingswe
tenschap. Wanneer men natuurrecht nl. omschrijft als een geheel van 
normatieve (meta)richtlijnen, - en dit zowel in de klassieke, de 
theologische als de rationalistische varianten van natuurrecht -
omtrent hoe het positieve recht behoort te zijn, dan valt gemakkelijk 
in te zien dat het verval van alomvattende natuurrechtstheorieen 
aanleiding was voor een andersoortige theoretische reflectie op het 
recht. 

74. Het vaderschap van het natuurrecht blijft echter beperkt tot een 

(100) Over dit laatste punt, zie PERRIN, F., ,.Possibilites et limites d'une 'science' de la 
legislation" in La science de Ia legislation, 24. V gl. WRONKOWSKA, S., ,.Das Rechtsgebungsge
setz- Instrument eines rationellen Gesetzgebungsprozesses?" in Rationalisierung der Gesetzge
bung. Jiirgen Rodig Gediichtnissymposium, ScHAFFER, H. en TRIFFfERER, 0. (eds.), Baden
Baden, Nomos, 1984, 278 e.v. 
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begripsmatige benadering, omdat natuurrechtsdenkers slechts rela
tief weinig aandacht hebben geschonken aan de concrete inhoud van 
het recht en veel meer nadachten over het be grip , wetgeving". Hun 
denken leidde, op een vrij abstract niveau, tot speculatieve legitima
tietheorieen die weinig concreets te bieden hadden aan de wetgever. 
Slechts tegen het einde van de zestiende eeuw ontstond de belangstel
ling voor wetgeving als product van een statelijke activiteit. Zoals 
FRIEDMANN(lOl) en THIEME(102) opmerken, is het MONTESQUIEU 
geweest die, via zijn klimatologische theorie een methode voorstond 
voor een wetenschap van de wetgeving. Opvallend hier is de wisseling 
van denkmethode tegenover het rationele natuurrecht, van een ratio
nee! deductief model naar een empirisch inductief denken. MoNTES
QUIEU is evenwel niet concreet in zijn methodologie en gebruikt 
veelal historische voorbeelden die hij voegt bij zijn beschrijvin
gen(l03). 

75. Een meer uitgewerkte benadering van de wetgevingswetenschap 
vindt men bij een filosoof als BENTHAM. Empiristisch geschoold, en 
daardoor niet meteen een aanhanger van een rationeel natuurrecht, 
is BENTHAM een van de eersten die wetgeving op een systematische 
wijze behandeld heeft(104). 

76. Een andere belangrijke figuur in de geschiedenis van de wetge
vingstheorie is William BLACKSTONE(l05). Hoewel hij zijn aandacht 
in belangrijke mate richt op het werk van de rechter, ontwikkelt hij 
toch, in contrast hiermee, een aantal opvattingen die als een aanzet 
voor een theorie over wetgeving kunnen worden beschouwd. BLACK
STONE formuleert hieromtrent drie axioma's, die tot in de late 19e 
eeuw zullen worden gehuldigd. Het eerste axioma is dat van de 

(101) FRIEDMANN, W., Legal Theory, Londen, Stevens and Sons, 1967, 128-129. 
(102) THIEME, H., , ,Die Zeit des spilten Naturrechts. Eine privatrechtsgeschichtliche Stu die'', 
Zeitschrift der Savigny-Stiftung fiir Rechtsgeschichte, Germ. Abt., 1936, 202-263 (211). 
(103) Menzie bv. MoNTESQUIEU, De !'esprit des lois, hoek XXIX ,De Ia maniere de composer 
les lois". Een dergelijke kritiek vindt men bij FILANGJERI, G., La scienza della legislazione, 
aangehaald door BECCHI, P ., ,Gaetano Filangieri und die neapolitanische Schule. Ein Beitrag 
zu den Anningen der Wirkungsgeschichte einer Gesetzgebungslehre in der europilischen 
Aufklilrung", Archiv fiir Rechts- und Sozialphilosophie, 1985, 199-217. 
(104) BENTHAM, J., Of Law in General, HART, H.L.A. (ed.), Londen, Univ. of London, The 
Athlone Press, 1970; ld., A Fragment of Government and Introduction to the Principles of 
Morals and Legislation, HARRISON, W. (ed.), Oxford, Basis Blackwell, 1948. In tegenstelling 
tot MONTESQUIEU echter meende BENTHAM dat zijn code een universele gelding had, en niet 
onderworpen was aan geografische, historische of sociale invloeden, men zie DINWIDDY, J., 
Bentham, 69. 
(105) BLACKSTONE, W., Commentaries on the Laws of England, I, (facsimile uitgave van de 
editie uit 1783), New York/Londen, Garland Pub!. Inc., 1978, 63-92. 
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rechterlijke objectiviteit. Rechters moeten beslissingen nemen op 
grond van objectieve regels, zij vinden het recht en maken het niet. 
Tegenover deze vrij klassieke opvatting vinden we het tweede axio
ma, dat van de subjectiviteit van de wetgever. Hoewel wetgeving 
formeel de hoogste bron van recht is volgens BLACKSTONE, is 
wetgeving tegelijkertijd steeds een soort verstoring van het rechtssys
teem dat voornamelijk door de rechtspraak wordt gesystemati
seerd(106). Wetgeving is een politieke beslissing en steunt in feite niet 
op beginselen. Het derde axioma houdt in dat objectiej rechtersrecht 
moet worden verkozen boven subjectief wetgeversrecht omdat het 
eerste beter gekend is, en dus de verhoudingen tussen burgers op een 
meer stabiele wijze weet te regelen. Hoewel BLACKSTONE dus enige 
belangstelling voor wetgeving kan opbrengen, verkiest hij toch - en 
helemaal verbazend is dit niet binnen de common law traditie - het 
rechtersrecht en leunt hij dus eerder aan bij wat hoger werd omschre
ven als , ,rechtspraakwetenschap''. 

77. Een belangrijke continentale vertegenwoordiger in de geschiede
nis van de wetgevingstheorie is Gaetano FILANGIERI die in 1780 het 
druk becommentarieerde en vaak vertaalde boek La scienza della 
legislazione uitgeeft. FILANGIERI kan in zekere zin een overgangsfi
guur genoemd worden, omdat hij enerzijds in het geestelijk klimaat 
van de codificatiebeweging leefde, waaraan hij met zijn werk een 
ernstige bijdrage heeft geleverd. Anderzijds is hij nog een aanhanger 
van het rationele natuurrecht, een a-historisch en universeel geldend 
geheel van normen. Dit laatste komt goed tot uiting in het door hem 
geponeerde onderscheid tussen ,bonta assoluta" en ,bonta relati
va". Absoluut goed zijn wetten die in overeenstemming zijn met de 
universeel geldende normen van het natuurrecht. Relatieve goedheid 

(106) Dat wetgeving een storend element is in het common law rechtssysteem is een opvatting 
die tot op vandaag nog zeer verbreid is, men zie o.m. GRISWOLD, E.N., ,The Explosive 
Growth of Law", 272. Meer algemeen CALABRESI, G., A Common Law for the Age of 
Statutes, Cambridge (MA), Harvard Univ. Press, 1982. Tot 1832 kon de wetgever de rechter 
niet dwingen om af te wijken van zijn traditionele methode van redeneren en rechtsvinding. 
Met de Reform Act van 1832 konden de Acts of Parliament zich wei in de plaats stellen van 
de ,common law" (FARRAR, J., Introduction to Legal Method, 1977, 14-15.) Dit neemt niet 
weg dat wetgeving in het common law rechtssysteem op een nogal karikaturale wijze wordt 
omschreven door Karl LLEWELLYN als ,( ... ) complete: and thus all directives from the 
legislature must be seen as upstarts, as intrusive interlopers, whose effects on common law 
must thus be kept to a minimum, indeed nullified if possible by strangulating interpretations.'' 
LLEWELLYN, K.N., The Common Law Tradition in America, GEWIRTZ, P. (ed.), Chicago, 
Chicago Univ. Press, 1989, 4. Hij is er zich evenwel van bewust dat deze situatie aan 
verandering onderworpen is, ibid., 4. Een gans tegengestelde mening, nl. dat wetgeving in een 
common law systeem noodzakelijk is, vinden we bij HAYEK, F., Law, Legislation and Liberty. 
A New Statement of the Liberal Principles of Justice and Political Economy, Londen, 
Routlegde/Kegan Paul, 1982, 88-89. 
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van wetten steunt op de verhouding tussen die wetten enerzijds en 
anderzijds de toestand van de natie. Deze laatste is een resultante van 
verschillende op elkaar inwerkende factoren - waarop overigens 
ook MONTESQUIEU heeft gewezen - zoals klimaat, vruchtbaarheid 
van de bodem, religie van het land, de rijpheid van het volk, enz. 
Een dergelijke opvatting maakt FILANGIERI, zo kan men stellen, tot 
een overgangsfiguur, omdat hij zich bewust is van het feit dat recht 
een maakbaar iets is, terwijl hij toch een aanhanger blijft van het 
natuurrecht( 1 07). 

78. Hoewel FILANGIERI zijn werk als een ,wetenschap" betitelt, 
blijft de invloed van een speculatieve benadering zeer groot. Overi
gens werd de belangstelling voor wetgeving als voorwerp van theore
tische reflectie in grote mate getemperd door het overheersende 
geloof in het nut en de kwaliteit van alomvattende codificaties, zoals 
NOLL terecht opmerkt(108). 

78. Dat niet iedereen door dit geloof werd opgeslorpt bewijst even
wei het boek Von Beruf unserer Zeit jiir die Gesetzgebung und 
Rechtswissenschajt van VoN SAVIGNY (1779-1861), die zich in de 
bekend geworden strijd met THIBAUT meteen ook afzet tegen de op 
gang zijnde codificatiebeweging. Belangwekkend is evenwel dat Von 
SAVIGNY zich de vraag stelt wat ,goede" wetgeving is, en daarmee 
belangstelling toont voor de redactie van wetgeving, vooral wat de 
lengte en het taalgebruik betreft(l09). 

79. We zouden nog tal van filosofen kunnen aanhalen die op de een 
of de andere marrier een bijdrage hebben geleverd tot de ontwikkelin
gen van de wetgevingstheorie. Het is evenwel niet de bedoeling een 
encyclopedisch overzicht te geven van de literatuur terzake. Het doel 
is enkel een korte schets te geven van een probleemstelling die, zo 
kunnen we samenvattend stellen, de belangstelling heeft weggedra
gen van de filosofen sinds het einde van de 18e eeuw, en die gaande
weg meer ingang vond in het rechtswetenschappelijke denken. 

(107) Voor een uitgebreide situering van de figuur van FILANGIERI zie men BECCHI, P., 
,Gaetano Filangieri und die neapolitanische Schule. Ein Beitrag zu den Anfiingen der 
Wirkungsgeschichte einer Gesetzgebungslehre in der europiiischen Aufkliirung'', Archiv fur 
Rechts- und Sozialphilosophie, 1985, 199-217. 
(108) NoLL, P., Gesetzgebungslehre, 24. 
(109) Men zie in dit verband KuBES, V., Theorie der Gesetzgebung, 108. Men zie ook: 
STORME, M., ,Lord Mansfield, Portalis of von Savigny? Overwegingen over de eenmaking 
van het recht in Europa, i.h.b. via de vergelijkende rechtspraak", T.P.R., 1991, 849-887. 
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80. Alvorens in te gaan op de actuele stand van zaken, willen we niet 
nalaten te wijzen op enkele belangrijke figuren uit deze eeuw die, 
hoewel zij een grote naambekendheid genieten, niet erg bekend zijn 
omwille van hun bijdrage tot de hedendaagse wetgevingstheorie. Ret 
betreft Franc;ois GENY en Jean DABIN. De keuze is allicht arbitrair, 
maar zij stelt toch goed in het licht welke nadruk deze rechtsweten
schappers hebben gelegd op het technische aspect van wetgeving. 
V erder in dit essay zullen we trachten aan te knopen bij deze 
overwegingen en proberen aan te duiden in welke mate hun ideeen 
zijn aangevuld door een ruimere theoretische benadering van het 
probleem van wetgeving in de zeventiger jaren. 

81. In zijn belangrijke werk Science et technique en droit prive 
positi/(110) en in La technique legislative dans Ia codification civile 
moderne( 111) heeft Franc;ois GENY een zestal krachtlijnen aangege
ven die de wetgever bij de redactie van wettelijke normen in acht dient 
te nemen. Zo stelt hij ten eerste dat de wetgever zich er moet voor 
hoeden om theoretische ideeen in zijn normen te incorporeren of om 
dogmatische stellingen te verdedigen. Hij dient zich te beperken tot 
het uitvaardigen van maatregelen die een practische uitwerking kun
nen hebben. Ten tweede, zelfs wanneer hij in het algemeen te grote 
abstractie in de normgeving dient te vermijden, dienen de uitgevaar
digde wettelijke normen toch voldoende algemeen te zijn. Ten derde 
dient de wetgever ervoor te zorgen dat zijn normen slechts in die mate 
naar bijval van de bevolking dienen te streven als zij in overeenstem
ming zijn met de tijdsgeest, en dient hij voor zoveel als mogelijk 
bepaalde sociale ontwikkelingen in aangepaste wettelijke normen om 
te zetten. Ten vierde mag de wetgever slechts wettelijke definities 
introduceren voor zover zij juridische begrippen vastleggen en in 
staat zijn om de betekenis van wettelijke voorschriften duidelijker te 
preciseren. Ten vijfde dient de wetgever niet terug te schrikken voor 
een zekere monotonie in de formulering van de wettelijke normen, 
omdat zulks een betere werking van de uitgevaardigde normen 
garandeert. Ten slotte dient de wetgevingstechniek zelf zich steeds 
meer te preciseren in de ontwikkeling van haar terminologie. 

82. In navolging van G:ENY legde Jean DABIN een zeer sterke nadruk 
op de technische uitwerking van wettelijke normen, eerst in La 

(110) Parijs, Sirey, 1930, 4 del en. 
(111) Parijs, Rousseau, 1904. 
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philosophie de l'ordre juridique positif(112) en nadien in La techni
que de I' elaboration du droit posit if specialement du droit prive(113). 
In dit laatstgenoemde werk ontwikkelt DABIN de gedachte dat het 
recht, hoewel het verbonden is met religie en moraal, een door 
mensen gemaakt iets is, en een eigen en specifieke techniciteit ver
toont die toelaat de ,rechtsmaterie" in een geeigende vorm te 
gieten(l14). Hij legt daarbij de nadruk op de specifieke realiserings
vorm van het recht, nl. de dwang(115), op het specifieke van de 
juridische bewijsregeling(116), op het gebruik van definities(l17), 
opsommingen(118), vermoedens en ficties(l19), enz. 

83. Hoewel we het omvangrijke werk van DABIN zeker niet mogen 
onderschatten, dienen we toch enigermate terughoudend te zijn ten 
aanzien van het feit dat hij eigenlijk een beschrijving geeft van de 
klassieke juridisch-dogmatische benaderingswijze van het recht. De 
rechtsfilosofische en sociaal-wetenschappelijke benadering van het 
recht en van zijn rol in de samenleving wordt echter beperkt tot een 
neo-thomistische stellingname die, zo durven we stellen, toch wel 
enigszins aan actualiteitswaarde heeft ingeboet. Wat daarentegen het 
zuiver technische aspect van het recht betreft, kunnen we stellen dat 
DABIN erin slaagt om inzicht te verschaffen in juridisch-dogmatisch 
technieken die door de jurist (doorgaans onbewust) worden gebruikt 
en als evident worden verondersteld. Dit laatste geldt trouwens voor 
het grootste deel van de literatuur waarin het probleem van de 
wetgeving ter sprake komt: grote aandacht voor technische, formele 
en procedurele aspecten van het recht, en een relatief beperkte 
interesse voor een ruimere theoretische benadering van normgeving, 
zoals MADER terecht opmerkt(120). 

B. Huidige stand van zaken 

84. Waar we in het voorgaande een aantal belangrijke figuren in de 
evolutie van de wetgevingstheorie even in de schijnwerper hebben 

(112) Parijs, Sirey, 1929, 791 p. 
(113) Brussel/Parijs, Bruylant/Sirey, 1935, 367 p. 

(114) Id., La technique de !'elaboration, 36 e.v. 
(115) Id., ibid., 64 e.v. 
(116) Id., ibid., 77 e.v. 
(117) Id., ibid., 112 e.v. 
(118) Id., ibid., 128. 
(119) Id., ibid., 235 e.v. en 275 e.v. 
(120) MADER, L., L'evaluation legislative, 12. 
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will en plaatsen, zullen we trachten in deze paragraaf nader in te gaan 
op de huidige stand van zaken. 

85. De grote doorbraak van de wetgevingstheorie in haar huidige 
vorm kan worden verbonden met het boek Gesetzgebungslehre van 
de Zwitsere penalist Peter NOLL(l21). De fundamentele taak van de 
wetgevingstheorie volgens NOLL is het geven van theoretische ant
woorden op bv. de vraag hoe sociale problemen kunnen worden 
opgelost door het uitvaardigen van juridische normen(122). De wet
gevingstheorie analyseert daartoe de vorm en de inhoud van juridi
sche normen, teneinde te komen tot het formuleren van criteria en 
richtlijnen die een rationele wetgeving mogelijk maken(l23). De 
verdienste van dit werk is tweevoudig. In de eerste plaats heeft NOLL 
de aandacht getrokken op een probleem, ter oplossing waarvan hij 
een model van wetgeving heeft voorgesteld waarop we verder even 
terugkomen. De tweede, en o.i. belangrijkste, verdienste is dat de 
wijze waarop· NoLL het probleem van de wetgevingstheorie heeft 
benaderd van die aard was dat ze meteen een omvangrijke literatuur
stroom op gang heeft gebracht, die de meest diverse aspecten van 
wetgeving aan de orde stelt. 

86. In het algemeen gesteld gaat NOLL ervan uit dat wetgeving een 
dynamisch proces is. Hiermee stelt hij zich kritisch en vernieuwend 
op tegenover de traditionele dogmatische opvatting waarin wetge
ving als een gegeven wordt beschouwd voor de rechtspracticus, de 
rechtswetenschapper, de rechter, de rechtsonderhorige, enz. Het 
dynamische aspect van wetgeving ligt volgens NoLL in het feit dat 
wetgeving doorheen eenproces(l24) tot stand komt waarin verschil
lende fases zowellogisch als chronologisch worden doorlopen alvo
rens een norm tot stand komt. Wezenlijk daarbij is dat hij wetgeving 
niet langer beschouwt als een ,kunst", als een soort intui1ief aanvoe
len welke behoeftes er bestaan op wetgevend gebied alsmede om trent 

(121) ACHTERBERG, N., ,Buchbesprechung: NoLL, P., Gesetzgebungslehre" Rechtstheorie, 
1974, 228-234. 
(122) NOLL, P., Gesetzgebungslehre, 63. 
(123) NOLL, P ., Gesetzgebungslehre, 15. Vgl. KUBES, V., ,Theorie der Gesetzgebung oder 
Rechtsfindungswissenschaft. Zur Grundfrage der rationalen Bewiiltigung der rechtlich-voliti
ven Sphiire" in Rechtstheorie und Gesetzgebung. Festschrift fur Robert Weimar, 133 e.v. 
(124) Ook HELSPER, H., Gesetzgebung und Evolution, 128. 
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de geeigende wijze waarop hieraan dient te worden tegemoet geko
men(125). 

87. NOLL verdedigt daarentegen de stelling dat wetgeving een ratione
le, wetenschappelijk gestructureerde en aan te leren activiteit is. 
Volgens NoLL verloopt het proces van wetgeving in 9 stappen, die 
in de vorm van een Ius met elkaar in verband staan. We geven ze 
hieronder kort schematisch weer: 
1. inventarisatie van problemen 
2. selectie en definitie van het probleem 
3. aangeven van mogelijke doelen 
4. analyse van feiten 
5. bepalen van feitelijke en normatieve bindingen 
6. ontwerpen van alternatieven 
7. kritiek op de ontwerpen en selectie van een on twerp 
8. controle achteraf 
9. correctie 
De laatste faze verwijst terug naar de eerste omdat een corrigerend 
optreden ten aanzien van de wetgeving een nieuwe normgeving, en 
dus een identiek proces veronderstelt. 

88. Zo gesteld ontkomt men niet aan de vaststelling dat het model 
van rationele wetgeving dat NOLL ons voorstelt zeer abstract is. In 
zijn algemeenheid zal men ermee kunnen instemmen, zonder even wei 
duidelijk voor ogen te kunnen hal en welke inhoud iedere fase precies 
heeft. Men stelt eveneens vast dat het moment waarop de dogmatiek 
de wet situeert in het model van NoLL niet expliciet aanwezig is, maar 
wei vermoed kan worden tussen de 7e en de 8e fase. Het is duidelijk 
niet NoLL's bedoeling de formele uitvaardiging van de wet te nege
ren, maar ze komt niet expliciet aan bod. Belangrijker voor hem is 
- en hierin ligt o.i. zijn grote verdienste - dat hij heeft gewezen 
op het belang van de pre- en postlegislatieve fases, en de aspecten 
die aan het totstandkomen van de norm en - waarschijnlijk nog 
belangrijker --..,. deze die ml het totstandkomen van de norm een rol 
spelen. 

89. Het zou buiten het bestek van deze verhandeling vallen om ieder 

(125) NoLL, P., Gesetzgebungslehre, 14-15; ScHAFFER, H., ,Uber die Miiglichkeit, Notwen
digkeit und Aufgaben einer Theorie der Rechtssetzung'', 40. CARBONNIER daarentegen spreekt 
wei over wetgeving als ,kunst", CARBONNIER J., ,Tendances actuelles de l'art legislatif en 
France" in Essais sur les lois, 231 e.v. 
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van de door NOLL aangemerkte fases van het wetgevingsproces te 
willen becommentarieren. We willen evenwel niet voorbijgaan aan 
de wijze waarop NoLL de wetgevingstheorie epistemologisch bena
dert, aangezien deze benaderingswijze verschillend is van deze die we 
in dit essay zullen trachten te beargumenteren. Volgens NOLL is de 
wetgevingstheorie namelijk een juridische discipline(126), terwijl 
toch dient te worden gestreefd naar het samenbrengen van verschil
lende disciplines vanuit het perspectief van de wetgevingstheorie 
(multidisciplinariteit)(l27). Een dergelijke epistemologie lijkt even
wei te eclectisch om vruchtbaar te zijn, een verwijt dat trouwens 
regelmatig ten aanzien van de wetgevingstheorie wordt geformu
leerd(128). Het probleem blijft namelijk dat er geen verbindingen 
tussen verschillende disciplines bestaan, wanneer deze eenvoudigweg 
naast elkaar worden geplaatst. Een minimale vorm van integratie, en 
bijgevolg van interdisciplinariteit is noodzakelijk, en dit vinden we 
in het werk van NoLL niet terug. 

C. Opmerkingen over de verdere uitwerking van een wetgevings
theorie 

90. Hoger stelden we dat een wetgevingstheorie een theorie is die de 
rationaliteit van het recht concretiseert. Rationaliteit van de wetgever 
en van de wetgeving zelf wordt in een dogmatische benadering van 
het recht op onweerlegbare wijze vermoed. Concretisering van de 
rationaliteit van de wetgeving in een wetgevingstheorie heeft als 
bedoeling te leiden tot een optimalisering van de kwaliteit van de 
wetgeving. 

91. Wetgevingstheorie situeert zich evenwel niet volledig buiten het 
juridische discours, maar dient een standpunt in te nemen dat gema
tigd extern is. Dit betekent dat een wetgevingstheorie als theorie 
extern is ten opzichte van het dogmatische recht, maar dat zij 
anderzijds als theorie een intern standpunt vertolkt ten aanzien van 
het recht. Dit gematigd externe standpunt impliceert dat de wetge
vingstheorie door de jurist als ,juridische theorie" kan herkend 
worden. Omwille van haar gematigd extern standpunt maakt de 
wetgevingstheorie deel uit van de rechtswetenschap, en is zij niet, 
zoals bijvoorbeeld de sociologie of de logica met hun radicaal extern 

(126) NoLL, P., Gesetzgebungslehre, 9 e.v., 58 e.v. en 64 e.v. 
(127) NoLL, P., Gesetzgebungslehre, 64 e.v. 
(128) Zo o.m. door MADER, L., L'evaluation tegislative, 28. 
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standpunt, een autonome wetenschap ten opzichte van de rechtswe
tenschap(129). 

92. Het aanknopingspunt voor de optimalisering van de rationaliteit 
van het recht is te vinden in het be grip , ,gelding'', zoals dat hierboven 
werd geanalyseerd. Het rechtsbegrip dat hiervoor wordt weerhouden 
werd elders beschreven als ,gematigd wetspositivistisch"(130). Vol
gens dit rechtsbegrip bepaalt het rechtssysteem zijn eigen gelding 
(wetspositivistisch aspect) terwijl tevens andere, extra-legale beginse
len medebepalend zijn in het recht. 

93. Voor zover nu wetgevingstheorie deze zelfrepresentatie van het 
recht thematiseert, gebeurt dit vanop een intern standpunt. In de 
mate waarin wetgevingstheorie onderzoekt welke verdere inhoud aan 
het begrip rationaliteit wordt gegeven, neemt zij een extern standpunt 
in. In de mate beide standpunten worden gecombineerd, kan dit een 
gematigd extern standpunt genoemd worden. 

94. Hoger gaven we reeds aan dat het begrip , ,gelding'' van het recht 
verschillende aspecten vertoont. We maakten daarbij een onder
scheid tussen formele gelding, effectiviteit, doeltreffendheid, effi
cientie en legitimiteit. Naarmate een bepaalde theorie van het recht 
zich meer toespitst op een van die aspecten van gelding, verliest zij 
de andere daarbij uit het oog. Zo heeft bv. de Reine Rechtslehre van 
KELSEN slechts oog voor formele gelding gekoppeld aan een minima
le vorm van effectiviteit. Een economische theorie van het recht heeft 
dan weer meer aandacht voor het aspect ,efficientie" terwijl natuur
rechtelijke theorieen het begrip ,legitimiteit" meer voorop plaatsen. 
Door deze eenzijdigheid wordt evenwel miskend dat andere theorieen 
ook geldingsaspecten belichten die van belang kunnen zijn voor een 
beter inzicht in het begrip ,gelding" in zijn geheel. We zouden hier 
kunnen gewagen van een zwakke vorm van interdisciplinariteit (of 
,pluridisciplinariteit") in de probleemstelling van het begrip ,gel
ding", nl. het naast elkaar plaatsen van verschillende aspecten die 
door verschillende theorieen worden verklaard. 

(129) We volgen hiermee de door verschillende auteurs benadrukte interdisciplinaire aanpak 
van de wetgevingstheorie. Menzie o.m. WEINBERGER, 0., ,Zur Theorie der Gesetzgebung" 
in Rechtsphilosophie und Gesetzgebung, 186 e.v.; CARBONNIER, J., Droit Civil, I, Parijs, 
P.U.F., 1974. 
(130) WINTGENS, L., Rechtspositivisme en wetspositivisme, passim. 

744 



95. Wetgevingstheorie is evenwel een interdisciplinaire theorie in een 
sterkere versie dan als een combinatie van verschillende unidiscipli
naire theorieen. Finaal leiden unidisciplinaire theorieen tot een re
ductieve rechtsopvatting en worden contraproductief omdat ze epis
temologische obstakels voortbrengen. Een interdisciplinaire theorie 
beperkt evenwel de kans op epistemologische obstakels en is om die 
reden dan ook te verkiezen boven een unidisciplinaire theorie. 

96. De taak van een interdisciplinaire wetgevingstheorie zal er dan 
in bestaan om de verschillende opvattingen over rationaliteit (forme
le gelding, effectiviteit, etc.) die in verschillende disciplines en theo
rieen aan bod komen te integreren, daar waar deze nu afzonderlijk 
worden belicht uitgaande van een bepaalde theorie of opvatting. 

97. Zo kunnen we stellen dat het onderzoek naar en de toetsing van 
de formele geldigheid van het recht verloopt binnen een dogmatische 
theorie van het recht. Door middel van een dergelijke legaliteitscon
trole door de Raad van State wordt de formele geldigheid van nieuwe 
normen getoetst aan de geldigheidsvoorwaarden van het rechtssys
teem. Een dergelijke legaliteitscontrole laat echter andere vormen 
van rationaliteitstoetsing buiten het gezichtsveld. 

98. Een andere vorm van rationaliteitstoetsing is te vinden in de door 
FULLER voorgestane , ,internal morality of law''. Fuller onderscheidt 
een achttal principes waarvan hij meent dat ze noodzakelijk in ieder 
rechtssysteem aanwezig moeten zijn, zoniet is er van een rechtsorde 
gewoonweg geen sprake. Deze principes bepalen dat rechtsregels (1) 
algemeen moeten zijn, (2) niet-retroactief, (3) duidelijk, (4) niet-con
tradictorisch, (5) niet het onmogelijke mogen eisen, (6) niet te vaak 
mogen veranderen, (7) behoorlijk uitgevaardigd moeten worden en 
(8) door de overheid moeten worden toegepast(131). 

99. Deze beginselen zijn volgens FULLER een vorm van moraliteit die 
het positieve recht doorkruist. Daarmee belicht deze filosoof een 
belangrijk aspect van het geldingsbegrip zoals dat hier wordt weer
houden, nl. ,legitimiteit", zij het in een door hem sterk gespecifieer
de (,formele") vorm(132). Daar staat echter tegenover dat hij rela-

(131) FuLLER, L.L., The Morality of Law, 41 e.v.; ld., ,Positivism and Fidelity to Law
A Reply to Professor Hart", Harvard Law Review, 1957-58, 630-672 (645). 
(132) Menzie hierover uitvoeriger, WINTGENS, L., Rechtspositivisme en wetspositivisme, 159 
e.v. 
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tief weinig aandacht besteedt aan het formele aspect van gelding, en 
eigenlijk zijn ganse theorie opbouwt als een kritiek op het reductieve 
karakter van het formele geldingsbegrip(133). Los van deze beschou
wingen willen we slechts aangeven dat FULLER's theorie, hoe vrucht
baar ook voor wat betreft het aspect ,legitimiteit", andere geldings
aspecten slechts marginaal aan de or de stelt. 

100. Binnen de stroming die wordt gekwalificeerd als ,Amerikaans 
realisme'', stoten we dan weer op theorieen en opvattingen die sterk 
de nadruk leggen op het aspect ,effectiviteit" van rechtsregels. Het 
daadwerkelijk volgen van regels binnen een maatschappij en de 
voorspelbaarheid van het gedrag dat daarmee gepaard gaat, is het 
hoogste geldingscriterium voor de rechtsregel(134). 

101. Daar waar de hierboven kort weergegeven opvattingen of theo
rieen omtrent de gelding van het recht sterk de nadruk leggen op een 
bepaald aspect daarvan, is het de taak van een interdisciplinaire 
wetgevingstheorie om deze verschillende aspecten met elkaar te inte
greren. Door een dergelijke integratie kan dan een dialoog ontstaan 
tussen het recht enerzijds en de verschillende wetenschappen die 
bepaalde aspecten van gelding (zoals die in het recht voorkomen) 
vanuit hun eigen begrippenapparaat benaderen, en dit met respect 
voor het eigen standpunt van de jurist binnen de rechtswetenschap 
anderzijds. Dit is wat uiteindelijk bedoeld wordt met een ,,gematigd 
extern standpunt" van de wetgevingstheorie: zij combineert de eigen 
analyses van het begrip gelding zoals die in het recht voorkomen met 
de eigen specifieke benadering die diverse sociale wetenschappen 
daarvan geven. Zo zal bv. het be grip , ,effectiviteit'' als onderdeel van 
het geldingsbegrip in samenspraak met het sociologische begrippe
napparaat en de daarmee samengaande technieken op een vruchtbare 
wijze kunnen worden geanalyseerd, nu men er in een 
interdisciplinaire benadering van wetenschap van uitgaat dat de 
problemen die een bepaalde wetenschap zich stelt ook kunnen ver
taald worden in term en van een andere wetenschap. 

102. Ben ge'integreerde probleembenadering en -oplossing is dan ook 
de kern van een interdisciplinaire methode, die eigen is aan de 

(133) FULLER, L.L., The Morality of Law, 134 e.v. 

(134) HoLMES, O.W., ,The Path of the Law", Harvard Law Review, 1897, 463: ,The 
prophecies of what the courts will do in fact, and nothing more pretentious, are what I mean 
by law." 
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hedendaagse wetgevingstheorie. Vastgeknoopt aan het begrip , ,gel
ding'' van het recht zal een dergelijke theorie het interne standpunt 
van de rechtswetenschap respecteren in de mate niet getracht wordt 
een bepaald aspect van gelding vanuit een wetenschap op het recht 
te imputeren (resp. binnen het geldingsbegrip te isoleren) en aldus de 
eigenjuridische geldingsmodi te overschaduwen. Veeleer is het zo dat 
de samenspraak tussen verschillende wetenschappen een genuanceer
der geldingsbegrip naar voren laat komen, waaraan elk van deze 
wetenschappen deel heeft. 

103. Het is vanuit een dergelijk genuanceerd geldingsbegrip dat een 
interdisciplinaire wetgevingstheorie kan bijdragen tot de optimalise
ring van het recht vanuit een gematigd extern standpunt. 

104. Het valt buiten het bestek van deze bijdrage om verder in te 
gaan op de verschillende mogelijkheden die de wetgevingstheorie 
opent. We zullen hierop in een latere bijdrage terugkomen, zonder 
evenwel na te laten nu reeds enkele mogelijkheden aan te stippen op 
grond van buitenlandse onderzoeksresultaten. 

105. Een belangrijk domein van de wetgevingstheorie wordt thans 
ingenomen door de ,evaluatie van wetgeving", waarbij baanbre
kend werk is verricht door Luzius MADER(135). Getracht wordt 
hierbij de effecten die een bepaalde regeling tot stand brengt te 
omschrijven en te evalueren in termen van bv. het gestelde doel of 
in termen van effectieve normopvolging resp. -toepassing. Dit kan 
gebeuren zowel ex post, d.w.z. nadat de regeling is uitgevaardigd en 
gedurende een bepaalde tijd van kracht is geweest, als ex ante. Zulks 
betekent dat alvorens een bepaalde regeling wordt uitgevaardigd, 
wordt getracht na te gaan welke gevolgen ze tot stand zal brengen 
(effectiviteit, doeltreffendheid, ongewilde gevolgen zoals misbrui
ken, kosten, controlemogelijkheden en kosten daarvan, rechtvaar
digheid in termen van een aanvaardbare verdeling van voordelen en 
lasten, etc.). Een dergelijke evaluatie, zowel ex post als ex ante heeft 
zijn weerslag op de tot stand gekomen of nog tot stand te komen 
wetgeving. Dit impliceert dat een dergelijke evaluatie ertoe kan 
bijdragen de kwaliteit van de normgeving te verbeteren. 

106. Dat een dergelijke benadering van het recht nog in zijn kinder-

(135) MADER, L., L 'evaluation legislative, gecit. 
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schoenen staat zal niemand ontgaan. Het concept van een interdisci
plinaire wetenschappelijke analyse is zelf nog erg jong, en zo een 
dergelijke analyse reeds bevruchtend heeft gewerkt voor de omschrij
ving van een probleemgebied waarop zich later een meer uitgewerkte 
interdisciplinaire wetgevingstheorie kan enten, zal het hopelijk ook 
niemand ontgaan dat slechts de beginstappen zijn gezet. Zowel op 
het vlak van het fundamenteel onderzoek (epistemologie van de 
wetgevingstheorie en van interdisciplinaire wetenschapsbeoefening 
in het algemeen) als op het empirische vlak (retrospectieve en pro
spectieve wetsevaluatie) blijft er nog heel wat werk te verrichten. 
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SOMMAIRE 

DROIT RATIONNEL: UN ESSAI SUR LA THEORIE DE LA LEGISLATION 

Dans une premiere partie du present article, ]'auteur examine dans quelle mesure 
la legislation peut constituer I' objet d'une etude scientifique. Au depart du concept 
scientifique theorique de ,paradigme", il pose la question de savoir si ]'approche 
dogmatique classique du droit, plus particulierement l'idee de souverainete, peut 
conduire a une etude adequate de la legislation. Sur ce point, il convient de relever 
que, bien que la conception classique de la souverainete (actuellement temperee, 
notamment par !'existence de la Cour d' Arbitrage) ne permette pas de critiquer la 
loi quant a son contenu, la jurisprudence de la Cour europeenne des droits de 
l'Homme, de la Cour d' Arbitrage, de la Cour de Cassation et du Conseil d'Etat 
permet cependant de porter une appreciation sur le contenu de la loi en fonction 
du principe d'egalite. On peut en conclure que l'intensite du point de vue interne 
adoptee a l'endroit de la norme differe selon !'instance concernee (dogmatique, 
justiciable, juge, diverses juridictions superieures, etc.). Ceci conduit ala constata
tion qu'un changement de para~gme est intervenu dans la science juridique, la 
legislation pouvant ainsi devenir' a l'interieur de la science juridique, un objet de 
critique et d'etude scientifique. 

L'auteur souligne egalement que la legislation a desormais moins pour fonction 
d'ordonner que de guider d'ou !'importance que la science juridique ne se developpe 
plus seulement comme une science de la jurisprudence mais egalement comme une 
science de la legislation. 

Plus concretement, ]'auteur etudie un certain nombre de points de rattachement 
pour une theorie de la legislation; on peut les trouver dans divers aspects de la notion 
de validite ou de force obligatoire du droit. Il considere enfin qu'une approche 
interdisciplinaire de ces divers aspects de validite du droit (validite formelle, effecti
vite, efficience, efficacite et legitimite) peut conduire a une optimisation de la qualite 
du droit. 

ZUSAMMENFASSUNG 

RATIONELLES RECHT: BIN ESSAY UBER GESETZGEBUNGSTHEORIE 

Im ersten Teil dieses Beitrags wird gepriift inwieweit die Gesetzgebung das Objekt 
wissenschaftlicher Forschung sein kann. Ausgegangen wird vom wissenschaftstheo
retischen Begriff ,Paradigma", wobei sich die Frage stellt, ob aus der klassischen 
dogmatischen Betrachtungsweise des Rechtes, und namentlich aus dem Souveriini
Hitsgedanken eine Gesetzgebung ein angemessenes Forschungsobjekt sein kann. 

Bemerkenswert hierbei ist, daB, obwohl aus der Sicht des klassischen Souveriinitiits
gedankens (der jetzt durch die Existenz u.a. des Schiedsgerichtes abgeschwiicht 
wird) das Gesetz inhaltlich nicht kritisiert werden kann, dennoch aus der Rechtspre
chung des Europiiischen Gerichtes fiir die Menschenrechte, des Schiedsgerichtes, des 
Kassationsgerichtes und des Staatsrates in bezug auf das Gleichheitsprinzip eine 
Beurteilung des Inhaltes erfolgen kann. Daraus ergibt sich, daB die Intensitiit des 
internen Standpunktes der Norm gegeniiber sich je nach der normbezogenen lnstanz 
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(Rechtsdogmatikern, Rechtszugehorigen, Richtern, verschiedenen hoheren Gerich
ten u.a.) unterscheidet. So liillt sich feststellen, daB sich in der Rechtswissenschaft 
ein Paradigmenwechsel ergeben hat, wodurch eine Gesetzgebung auch innerhalb der 
Rechtswissenschaft zum Objekt der Kritik und der wissenschaftlichen Forschung 
werden kann. 

Dariiber hinaus wird betont, daB die Gesetzgebung weniger eine ordnende als eine 
steuernde Funktion erhalt, was die Bedeutung der Entwicklung unterstreicht, wobei 
sich die Rechtswissenschaft nicht !anger nur als Rechtsprechungswissenschaft son
dern auch als Gesetzgebungswissenschaft zeigt. 

Ins besondere werden eine Reihe von Ankniipfungspunkten fiir eine Gesetzgebungs
theorie gepriift, die sich in verschiedenen Aspekten des Geltungsprinzips des Rechtes 
ergeben. Als weiteres Argument gilt, daB eine interdisziplinare Betrachtungsweise 
dieser verschiedenen Geltungsaspekte des Rechtes (formale Geltung, Effektivitat, 
Effizienz, SachgemaBheit und Legitimitat) die Qualitat des Rechtes optimieren 
konnten. 

SUMMARY 

RATIONAL LAW: AN ESSAY ON LEGISLATIVE THEORY 

In the first part of this contribution, the author examines the extent to which 
legislation can form the subject-matter of scientific inquiry. The academic method 
used in this connection is the paradigm. The issue is raised as to whether legislation 
can be analysed satisfactorily using the traditional doctrinal methods applied to the 
law, in particular the notion of sovereignty. However, it must be observed here that 
although legislation is not open to criticism as to its substance in the light of the 
traditional notion of sovereignty, which at present is mitigated by the existence of 
organs such as the Arbitration Court, the decisions of the European Court of 
Human Rights, the Arbitration Court, the Cour de Cassation and the Conseil d'Etat 
make it possible to analyse the substance of legislation in the light of the principle 
of equality. From this, it can be concluded that the intensity of the internal viewpoint 
adopted towards rule in question will differ according to the body which concerns 
itself with the rule (doctrinal writer, citizen, court, higher courts, etc.). From the 
foregoing, it is possible to conclude that the paradigms have changed in legal science, 
enabling legislation to become the subject of criticism and academic study as part 
of legal science. 

It is also emphasized that that legislation is gradually abandoning its regulating 
function for a controlling role, which makes it crucial for legal science to develop 
not only in terms of the study of the case law, but also in terms of legislation. 
In more practical terms, a number of points of reference for the academic study 
oflegislation are highlighted, which can be found in the various aspects of the notion 
of the applicability of the law. It is also argued that an interdisciplinary assessment 
of these various aspects of the applicability of the law, such as its formal applicabili
ty, its effectiveness, its efficiency and its legitimacy, could markedly improve the 
quality of the law. 
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RESUMEN 

EL DERECHO RACIONAL: UN ENSAYO SOBRE LA TEORiA DE LA LEGISLACION 

En un primer capitulo de esta contribucion, se examina en que medida la legislacion 
puede ser objeto de un estudio cientifico. Para eso, se parte del concepto teorico 
cientifico del ,paradigma" y se hace la pregunta si se puede estudiar la legislacion 
de manera adecuada a partir del enfoque dogmatico cl::isico del derecho, y particu
larmente, a partir de la idea de soberania. Sin embargo, aqui hay que sefialar que, 
si bien no se puede criticar el contenido de la ley a partir de la concepcion clasica 
de soberania (que, actualmente, esta moderada, entre otros, por la existencia de la 
Corte de Arbitraje), la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos del 
Hombre, de la Corte de Arbitraje, del Tribunal Supremo y del Consejo de Estado 
permiten, no obstante, hacer una evaluacion del contenido, en funcion del principia 
de igualdad. A partir de esto, se puede concluir que la intensidad de la posicion 
interna adoptada frente a la norma es distinta segun la relacion que tiene la 
autoridad implicada frente a la norma (dogmatico del derecho, subordinado al 
derecho, juez, distintos organos juridicos supremos, etc.). Lo anterior permite 
constatar que, en la ciencia de derecho, se ha producido un cambio de paradigmas 
que hace que la legislacion, incluso dentro de la ciencia de derecho, puede convertir
se en objeto de critica y de estudio cientifico. 

Tambien se pone enfasis en que la nueva funcion de la legislacion es menos ordenar 
y mas dirigir, de manera que es importante que la ciencia de derecho ya no solo 
se desarrolla como ciencia de jurisprudencia sino tambien como ciencia de legisla
ci6n. 

Mas concretamente, se estudian algunos puntas de referenda para una teoria de 
legislacion, que radican en distintos aspectos del concepto de vigencia del derecho. 
Despues, se argumenta que un enfoque interdisciplinario de estos distintos aspectos 
de vigencia del derecho (vigencia formal, efectividad, eficacia y legitimidad) pueden 
ofrecer una optimacion de la calidad del derecho. 
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